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1. Qual o objetivo da logística?

2. O que é logística reversa?

3. Cite duas vantagens do Crossdocking.

4. Quais são os tipos de dutovias existentes?

5. Qual a relação existente entre atacado e varejo?

6. Cite os tipos de estruturas do canal de distribuição e explique um deles.
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7. Quais são as desvantagens do modal rodoviário?

8. Qual a função da embalagem?

9. Quais são os tipos de canais de distribuição? Diferencie-os.

10. O que éCrossdocking?

11. O que são modais de transporte? Ecomo eles sãoclassificados?
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12. Cite as modalidades de distribuição.

13. Como ocorre a distribuição no canal de distribuição?

14. Por que há divergências entre as bitolas das ferrovias?
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15. O que é separação de pedidos?



33. Gerenciamento de Custos
Para gerenciarmos nossos custos, primeiramente devemos reconhecer qual a

proporção de cada um, reconhecendo o fator que gera maior custo, para podermos
realizar um trabalho de redução.

Uma ferramenta simples que nos demonstra isso é a Custeio ABC (custeio baseado nas
atividades).

A curva ABC trata de uma classificação de acordo com a importância de cada um,
baseado nos custos de cada atividade. Também pode ser usada para classificar produtos
da empresa de acordo com a lucratividade oferecida por cada produto.

Quando a curva ABC é aplicada e analisada de maneira correta, podem-se identificar os
recursos financeiros investidos, e avaliar se é necessário realizar reajustes.

O custeio ABC  apresenta três classes:
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► Classe A: Nesta classe ficam as atividades mais importantes e que merecem atenção especial.
Lembrando ela representa 80% dos custos.
► Classe B: Nesta classe as atividades são intermediarias entre a classe A e C, porém também tem

sua importância. Sendo que ela representa15% dos custos.
► Classe C: Estes compõem o grupo de atividades menos importantes, justificando assim a

pouca atenção direcionada a elas. Considerando que elas representam 5% da lucratividade.

A curva ABCé montada automaticamente quando se alimenta o sistema com dados corretos.
Ressaltando que cada empresa pode estabelecer suas regras de acordo com suas necessidades.

Vejamos um exemplo de analise de Curva ABC:
As curvas ABCgeralmente possuem um gráfico assim:
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Este gráfico permite concluirmos que:

1. A Classe A está em menor quantidade, porem elas são responsáveis pela maior parte do custo
logístico da empresa, confirmando a regra 80/20, que mostra que 20% dos fatores correspondem
a 80% dos resultados. É o que acontece nesse gráfico: 20% das atividades mais importantes têm
influencia de 80% nos custos totais. Estas atividades não podem faltar na distribuição, são
imprescindíveis.
2. A Classe Bestá em quantidade media. Elas representam 15% dos custos da empresa,
recebendo a sua devida atenção.
3. A Classe Cestá em maior quantidade, representando somente 5%dos custos da empresa.
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Utilizando esta ferramenta podemos identificar qual atividade proporciona maior
custo à empresa, analisando para possíveis melhorias.

34 - Estratégias para redução de custos
Primeiramente para reduzirmos custos logísticos precisamos conhecê-los.

Na maioria das empresas os custos de mercadoria vendida são os maiores, seguidos dos custos
logísticos. Porem grande parte das empresas agrupa parte deste custo logístico aos custos de
produção e o restante fica disperso por outras áreas como armazenagem e distribuição, sendo que
estes custos não serão atribuídos ao produto final.

A desvantagem disso é que a empresa não consegue visualizar os custos logísticos do seu processo,
não podendo melhorá-lo, pois não visualiza as deficiências encontradas no processo logístico.

Ocorre também que o custo total do produto fica desconhecido, ou possui conhecimento
superficial.

Conhecer os custos totais dos produtos e todos os demais custos logísticos de cada processo da
empresa é primordial para tomadas precisas de decisões.
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Para definir os custos logísticos segue-se um roteiro.

1.Estabelecimento das atividades que participam dos custos logísticos.
Por exemplo, Armazenagem, transporte, Estoque e outros.
2.Detalhar os custos logísticos de cada atividade. Isso pode ser feito pelo custo
ABC. Com o apoio da área de informática da empresa as informações ficam
disponíveis com maior rapidez aos gestores.
3.Identificar os custos de cada atividade, oferecendo ao gestor uma visão realista
e ampla da situação dos processos logísticos.

Esse processo permite comparar os custos, verificar qual é mais rentável, verificar
os investimentos feitos ao longo do processo e tomar uma decisão com maior
precisão.
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É um método de custeio que permite identificar os custos incorridos por produto à
medida que se deslocam na cadeia de distribuição.
Ele mostra a lucratividade dos produtos subtraindo da margem de contribuição os
custos diretos atribuídos a cada produto.
Os fornecedores devem conhecer os fatores que influenciam na lucratividade direta dos
seus clientes, pois assim garante sua sobrevivência no mercado podendo auxiliar o
cliente e ajudar a melhorar seu processo, trazendo benefícios tanto para o cliente
quanto para o fornecedor.
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35 - Lucratividade direta por produto


