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01 - Introdução a Logística

A logística é a área de gestão responsável por fornecer
recursos, equipamentos e informações para a execução de todas
as atividades de uma empresa. Possui uma visão organizacional,
gerenciando desde a compra e entrada de materiais, o
planejamento de produção, o armazenamento, o transporte e a
distribuição dos produtos, monitorando as operações e
gerenciando informações.
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A logística busca auxiliar os processos produtivos por meio de suas principais
atividades, buscando sempre sua otimização para atender a demanda com
eficiência.

O principal objetivo da logística de distribuição é levar o produto certo, na
quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, evitando, ao máximo, qualquer
desperdício.
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• QUIZ

• Qual o IMPACTO da TECNOLOGIA na LOGÍSTICA?

• O que MODIFICOU na gestão de Logística?

Estudo CASO
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Logística e Distribuição
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Principais atividades da logística:

• Gerenciar os estoques
• Processamento de pedidos
• Transportes
• Armazenagem
• Manuseio de materiais
• Embalagem
• Compras
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02 - Centros de Distribuição (CD)

Centros de distribuição são unidades que as empresas constroem para
armazenar seus produtos e revendê-los para outros clientes, ou
despachá-los para suas filiais.

Os CDs são construídos para que as empresas tenham uma distribuição
com mais eficiência, podendo atender aos clientes de maneira mais
rápida.
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Vantagens:
• Redução de custos, uma vez que nos CDs encontram mais de uma empresa, assim

sendo os gastos do CDsão divididos com todas as empresas que ali se encontram.
• Os CDs também tem a flexibilidade de atender aqueles clientes que precisam de

produtos que são perecíveis (como alimentos), ou que tem curto período de
comercialização (como jornais). Realizando o Crossdocking os CDs suprem esta
necessidade dos consumidores. Esta flexibilidade se dá por conta da alta rotatividade
dos produtos nos CDs.

• Melhora o tempo de entrega dosprodutos.
• Reduz custos de transporte e de armazenagem
• Disponibiliza maior espaço físico nas lojas, uma vez que os estoques são centralizados.
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* Recebimento

* Movimentação

* Armazenagem

* Separação de pedidos

* Expedição

Funções básicas de um Centro de Distribuição
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03 - Recebimento
Nos centros de distribuição cada caminhão possui uma doca, que é como

uma plataforma de ônibus. No momento do recebimento os caminhões
encostam-se a estas docas e, em alguns casos, há necessidade de
nivelamento do caminhão para evitar acidentes, porem não são todos os
centros de distribuição que possuem este mecanismo de nivelamento.

Após encostar o caminhão e o nivelar, executam as fases do recebimento,
conforme descrito a seguir:
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• Entrada de Materiais: é o inicio do recebimento, onde os transportadores são
recebidos com as cargas, fazem a regularização necessária para liberar a carga, e
também os devidos lançamentos das Notas fiscais.

• Conferência Quantitativa: a quantidade de material descriminada em Nota Fiscal
deve ser igual à quantidade de material recebida, ou seja, nessa etapa é realizada a
contagem dos materiais.

• Conferência Qualitativa: é necessário que se verifique a qualidade do material está
dentro do padrão exigido. Cada empresa determina a quantidade que deve ser
analisada.

• Regularização: esse é o final do processo de recebimento, aqui as documentações
necessárias são finalizadas e feitas em suas respectivas conformidades. Nessa etapa é
onde liberam o pagamento ao fornecedor, caso esteja tudo correto.
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04 - Movimentação
É feita após o recebimento. Inicia-se desde o momento de descarregamento docaminhão..

No centro de distribuição existem dois tipos de movimentação: a transferência e a
separação.

Transferência: é a movimentação dos produtos do local do
recebimento para o local onde ficará estocado.

Separação: é retirar os materiais do estoque e levá-los para
consolidação dos pedidos.

A movimentação geralmente é feita com força braçal e também com
utilização de equipamentos, como empilhadeiras.
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