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Atividade (correção)
1) O que  a Logística busca?
2) Depois de estudarmos Logística Empresarial, exemplifique com suas 

palavras o que é Macroambiente? 
3) Se fosse estabelecida uma comparação com um processo hidrodinâmico 

para caracterizar o macroambiente, poderia se distinguir uma mudança 
de caráter laminar e outra de turbulento, descreva cada uma : 

A) Laminar
B) Tarbulento
4) Quais são as Atividades primárias da Logística.
5) As atividades primárias necessitam de uma série de atividades adicionais
que lhes dão apoio. As atividades de apoio são: Exemplifique cada uma.



2.→ Quando o sistema está otimizado, os componentes também o
estão. Não se pode analisar de modo isolado cada componente do
sistema e otimizá-lo separadamente, como se os outros
componentes e o conjunto não existissem. Isso levaria a resultados
errôneos e sem conseqüências práticas. Para se chegar a sistemas
bem projetados, é necessário que seus subsistemas também
estejam otimizados, porém não de forma autônoma, e sim
considerando as inter-relações entre eles.
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3. → Todo sistema tem pelo menos um objetivo. Os sistemas de
alguma forma têm um ou mais objetivos bem definidos, pois o
homem, antes de mais nada, precisa definir claramente o que ele
pretende com a sua criação. No que se refere aos problemas
logísticos, a definição dos objetivos, geralmente implica na
compatibilização de metas conflitantes entre diversos setores,
como por exemplo : venda x produção
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4.→ A avaliação do desempenho de um sistema exige
medida(s) de rendimento. As medidas de rendimentos são
úteis para nos indicar em que estágio estamos no
processo evolutivo, ou se já alcançamos nosso objetivo.
Como medidas de rendimento temos: nível de serviço,
produtividade, qualidade, eficácia, eficiência, etc..
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5. → Sistemas criados pelos homens requerem planejamento. Como a
aplicação do enfoque sistêmico não é fácil, deve ser desenvolvido
um planejamento, seguindo as seguintes etapas:

1. Identificar claramente os componentes (subsistemas), formando
uma estrutura adequada à análise.
2. Considerar cada componente como um sistema.
3. Estabelecer com clareza o objetivo pretendido.
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5. → Sistemas criados pelos homens requerem planejamento. Como a
aplicação do enfoque sistêmico não é fácil, deve ser desenvolvido
um planejamento, seguindo as seguintes etapas:

4. Estabelecer as medidas de rendimento do sistema e definir as
variáveis que irão representá-las.
5. Criar alternativas viáveis, envolvendo processos e/ou tecnologias
diferentes e cobrindo uma gama ampla de rendimento.
6. Analisar as implicações de cada alternativa em cada um dos
componentes (subsistemas).
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7. Otimizar os subsistemas de forma integrada.

8. Calcular o rendimento e o custo, para cada alternativa, de cada
componente ou subsistema.

9. Integrar os subsistemas de cada uma das alternativas de forma a
gerar soluções consistentes para o sistema.

10. Avaliar as alternativas por meio da relação custo/benefício,
custo/nível de rendimento ou outra metodologia de avaliação
econômica
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6. → A manutenção do nível de desempenho requer controle permanente.

Não basta planejar e implantar bem um sistema. Para garantir seu bom
funcionamento sem perder o seu objetivo e nível de serviço é necessário
estabelecer formas de controle. Para se efetuar o controle, há a necessidade de
garantir os objetivos pretendidos, não se pode deixar os objetivos mudarem
conforme as circunstâncias vão se apresentando. Deve-se atuar sobre as
variáveis que influem no rendimento, nos custos e na interação do sistema com
o ambiente externo. Em termos práticos são estabelecidos controle de
qualidade, controle de custos, controle dos prazos de entrega, controle jurídico.
Estes controles servirão como feedback (retroalimentação) no sistema, o quais
permitem que se façam correções de rumo, de forma a garantir os objetivos
desejados.
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7→ Interação do sistema com o ambiente.

Tudo aquilo em que o responsável pelo sistema (gerente) não pode interferir, faz
parte do ambiente (mundo externo). O ambiente limita o desenvolvimento livre de
um determinado sistema por meio de restrições, normas, premissas etc.

Há restrições reais e fictícias, sendo que as fictícias muito perigosas pois impedem
muitas vezes a evolução e o progresso. O homem sistêmico, trabalhando na área
de logística, deve sempre considerar as restrições externas como fictícias, enquanto
estivem no papel, na cabeça ou na boca dos outros.

Esta postura, de supor fictícia até que se prove em contrário é saudável. As pressões
contrárias quase seguirão, devidamente discutidas e esplanadas, fazem com que o
responsável pelo sistema perceba com segurança as fronteiras do possível,
encontrando os verdadeiros limites das restrições.
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4.6.2 - NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO

O nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é
gerenciado.

De acordo com especialistas, o nível de serviço refere-se especificamente à cadeia
de atividades que atendem as vendas, em geral inicia na recepção do pedido e
termina na entrega do produto ao cliente, sendo que em alguns casos, continua
com serviços ou manutenção do equipamento ou outros tipos de apoio técnico.

O nível de serviço está composto dos seguintes fatores: prazo de entrega, avarias
na carga, extravios e reclamações diversas, sendo que cada um destes fatores
pode ser medido através de um indicador.
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Há três grupos que estão ligados diretamente ao controle da logística os
quais são classificados de acordo com a venda do produto. Estes são:
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→ Elementos de pré-transação: refere-se a políticas ou programas
adotados pela empresa (por escrito) para a realização de um serviço.

→ Elementos de transação: são elementos que estão diretamente
relacionados aos resultados obtidos com a entrega do produto ao cliente.

→ Elementos de pós-transação: correspondem aos serviços realizados
após a entrega do produto que se encontra em uso pelo cliente



A reunião de todos estes
elementos forma o nível
de serviço, e os clientes
reagem a todo este
conjunto. Se uma
empresa não oferecer
um bom nível de serviço
ao seu cliente,
provavelmente perderá
uma grande fatia do
mercado.
A figura abaixo
representa os elementos
do nível de serviço.
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Um fator muito importante a ser observado é que a medida que a empresa aumenta
o seu nível de serviço o seu custo logístico também tende a aumentar, pois parte-se do
pressuposto que melhores níveis de serviços custam mais caros, figura 8.

Portanto, deve-se estabelecer patamares de nível de serviço que suportem o serviço
logístico, identificando-se quais os elementos que determinam o serviço e estabelecer
medidas que permitam a administração e planejamento deste serviço.

A partir de pesquisas e teorias disponíveis, foi comprovado que as vendas tender a
aumentar ser o serviço for melhorado além daquele oferecido por fornecedores
concorrentes. Nota-se na figura 8 que a curva tem três estágios distintos: limiar, retornos
decrescentes e declínio. Cada estágio mostra que melhorias no nível de serviço não trazem os
mesmos ganhos de vendas.
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4.6.3. - CUSTOS LOGÍSTICOS

O gerenciamento, controle e minimização dos custos logísticos têm se mostrado
cada vez mais necessário se a empresa quiser competir no mercado.

Um dos grandes desafios da logística está no gerenciamento do binômio custo/nível
de serviço. Isto se deve ao fato de que os clientes têm exigido diariamente melhores
níveis de serviço, entretanto sem querer pagar a mais por isso.

Assim o fator preço tem sido o ponto mais importante em relação ao nível de serviço
o qual é considerado como fator secundário, além de que este deve ser capaz de
agregar valor aos seus clientes.
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Os seguintes serviços de acordo com a necessidades e características de
cada cliente podem agregar valor:
a) Redução no prazo de entrega de um produto.
b) Disponibilidade de produtos.
c) Confiabilidade na entrega (tempo, n.º de entrega).
d) Entrega do pedido na hora certa.
e) Maior facilidade de colocação do pedido.

Para atenderem a todas estas exigências e manterem-se competitivas no
mercado as empresas têm segmentado seus canais de distribuição e
atendimento.
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Os principais custos logísticos são:
a) Transporte: roteirização, frota própria ou de terceiros, número e capacidade de

veículos e modo de transporte.
b) Armazenagem e movimentação: número de armazéns, localização, tamanho,

mecanização e automação próprios e ou de terceiros.
c) Processamento de pedidos: automação, informação.
d) Estocagem: estoque básico, estoque de segurança, freqüência de compras,

tamanho do pedido.
e) Custo de produção: programação da produção.
f) Serviço ao cliente: custo da venda perdida. Assim, a administração integrada de

custos logísticos pressupõe “trade-offs” (perde e ganha), ou seja, custos
individuais não otimizados para permitir a redução do Custo Total
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4.6.4. LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS
4.6.4.1 - SISTEMA LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS
(ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)

A logística de suprimento se refere a relação fornecedor-empresa. Os
suprimentos são o primeiro passo na cadeia logística e também a maior
distância até o consumidor, por isso é a mais afetada pelas variações do
mercado e o mais difícil de sincronizar com a demanda dos consumidores.
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Suprimentos são a fonte de todas as matérias-primas, embalagens, componentes e
outros insumos para preencher as necessidades de conversão da logística de
produção. Trata do fluxo de produtos para a firma ao invés de a partir dela.

Muitas atividades de administração de materiais são compartilhadas com a
distribuição física

Para reduzir os tempos de fornecimento de materiais, receber produtos de melhor
qualidade, reduzir os estoques tanto na empresa quanto no fornecedor, ter
produtos disponíveis sempre que necessário, planejar de forma precisa a produção,
é vital integrar os processos da empresa com os fornecedores e estabelecer
relações estreitas e duradouras
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A logística de suprimentos é um subsistema dentro da indústria e seus
principais componentes são:

a) Aquisição da matéria-prima no seu ponto de origem e preparo da mesma para o
transporte.

b) Deslocamento da matéria-prima desde a jazida até o local de manufatura, que
corresponde ao transporte da mesma.

c) Estocagem da matéria-prima na fábrica, aguardando que os produtos sejam
manufaturados.

As atividades identificadas no canal de suprimento podem ser consideradas fundamentais
para a administração de materiais, pois elas afetam principalmente a economia e a eficácia
do movimento de materiais.
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As tarefas mais importantes são:
→ Inicialização e transmissão das ordens (pedidos) de compras,

→ Transporte dos carregamentos até o local da fábrica.
→ Manutenção dos estoques na planta.

Dentre os problemas encontrados na logística de suprimentos podem
ser citados a diversificação da aquisição de matéria-prima. Muitas vezes não
é ideal para a indústria ter apenas um fornecedor, por questões estratégicas.
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4.6.4.2 – OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DE
MATERIAIS

A importância da boa administração de materiais pode ser mais bem
apreciada quando os bens necessários não estão disponíveis no momento
correto para atender as necessidades de produção ou operação.

Boa administração significa coordenar a movimentação de
suprimentos com as exigências de operação. Ou seja, o objetivo da
administração de materiais é prover o material certo, no local certo, no instante
correto, em condição utilizável ao menor custo possível.
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A administração de materiais atende a poucos clientes sendo que as vezes
um único, enquanto que a distribuição física atende a muitos.

O cliente da administração de materiais é o sistema de operações.
Existem duas maneiras de providenciar os suprimentos:
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→ Suprimentos para produção. 

→ Suprimentos para estoque.


