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Logística Empresarial:
O que é LOGÍSTICA – Conceito

Podemos conceituar Logística com a área da gestão responsável para levar os
recursos, de maneira eficiente, ao local correto, na hora e na quantidade em
que são necessários.
Ou
Logística Integrada (CSCMP, 2012)
“É a parte do processo da Cadeia de Suprimentos que planeja, implementa e
controla, eficientemente, o fluxo e armazenagem de bens, serviços e
informações do ponto de origem ao ponto de consumo de forma a atender
às necessidades dos Clientes.”
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Logística Empresarial: O que é 
LOGÍSTICA – Objetivo

A logística busca auxiliar os processos produtivos por maio 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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Logística Empresarial:

A missão da logística é 
Disponibilizar o Produto 

Cento, na Qualidade 
Certa, no Lugar Certo, 

no Tempo Cento com o 
mínimo de custo

possível.

Missão da Logística
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Logística Empresarial:
Missão da Logística

Determinando:
•O que, quando e onde produzir /adquirir;
•O que, quanto e onde armazenar;
•Quando e como produzir / transportar, etc.
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Desafios da Logística

O desafio e a missão da logística compreendem diminuir o hiato
(tempo/espaço) entre as atividades de produção e as atividades de consumo,
de modo que os consumidores tenham bens e serviços quando e onde
quiserem, na condição física que desejarem e com eficiência e eficácia ao
menor custo possível.
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Atividades Chave da Logística
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Atividades de Suporte da Logística
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Atividades de Suporte da Logística
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Erros da Logística

1. Ignorar a dinamicidade da estrutura da supply chain
2. Ter atividades operacionais com custos elevados
3. Prever a demanda de forma errada
4. Ignorar o estoque
5. Não contar com a tecnologia
6. Ter processos mal definidos
7. Não ter métricas de desempenho claras
8. Ter problemas de comunicação entre os setores
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Erros da Logística- Previsão da Demanda

Prever a demanda de forma errada.
As empresas precisam prever a demanda de modo correto para evitar custos desnecessários
devido ao estoque excessivo e também para não perder oportunidades de vendas. Para isso,
é fundamental conhecer o mercado e antecipar-se as informações sobre demanda ou
retração, bem como sazonalidades.

O ideal é estudar os relatórios de vendas e identificar os produtos e serviços com maior giro.
Essa avaliação também possibilitará analisar os clientes que diminuíram as compras na sua
empresa. Assim, é possível atentar para eles e tentar reconquistá-los.
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Erros da Logística- Ignorar o Estoque
Ignorar o estoque
Esse erro está diretamente relacionado à demanda e pode ocasionar o excesso de itens
acumulados — o que leva a custos elevados — ou a falta deles — quando há perda de
oportunidades de venda. Em qualquer um dos casos, o resultado é prejuízo financeiro para a
organização.

É importante considerar a gestão do estoque, pois ela é um ponto fundamental na logística e
pode impactar o preço do produto e a lucratividade do negócio de modo significativo. Isso
significa que é necessário contar com um controle de entrada e saída de itens bem
estruturado.

A falta de organização gera diversos problemas, como desperdícios, desvios e perdas.
Portanto, é essencial contar com uma gestão de estoque precisa.
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Comprou algo que demorou para chegar?
Comprou algo e veio quebrado/errado?

Nível de Serviço ao Cliente
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Nível de Serviço ao Cliente

De que adianta um produto perfeito...
...Se ele não for disponibilizado ao cliente...
...Em condições de trazer retorno financeiro?
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Atraso na Entrega do Pedido

Demanda não atendida no período acordado na transação (negociação) a
qual foi postergada para entrega em período futuro.

Atrasos contumaz na entrega de pedido pode vir a colocar em risco a
confiabilidade do cliente em relação ao fornecedor.

Nível de Serviço ao Cliente
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PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Relativamente à PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto ao ciclo de vida dos
produtos, a produção e destinação dos resíduos sólidos é de responsabilidade
compartilhada.

Ciclo de Vida dos Produtos: Responsabilidade Compartilhada. De quem?
• Fabricantes;
• Importadores;
• Distribuidores;
• Comerciantes;
• Consumidores e
• Titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
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Modal Rodoviário
• Vantagens
 Transporte Porta a Porta
 Alta confiabilidade
 Boa velocidade.
 Boa flexibilidade

• Desvantagens
 Muito caro (só ganha do aeroviário)
 Pouca carga por unidade de transporte.

• Sugestão
 Pequenas e médias distâncias
 Para produtos de médio e alto valor agregado.
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Modal Aeroviário
• Vantagens
 Alta velocidade
 Alta segurança.

• Desvantagens
 Baixa capacidade
 Poucos destinos.
 Custo elevado

• Sugestão
 Transporte emergencial
 Altíssimo valor agregado.
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Modal Ferroviário
• Vantagens
 Baixo custo de operação
 Alta capacidade de cada comboio.

• Desvantagens
 Lentidão no carregamento e descarregamento
 Limitações na integração com outros modos
 Relativa lentidão em relação ao modo rodoviário.
 Baixa flexibilidade e destinos fixo,

• Sugestão
 Grandes distâncias
 Para produtos de médio e baixo valor agregado.
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Modal Ferroviário
Modal Ferroviário – Infraestrutura
• 30.000 km de malha ferroviária
 Reconhecidamente insuficiente

• Diversas linhas e bitolas
 Problemas de troca de cargas

• Escassez de terminais
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Modal Hidroviário
Modal Aquaviário Marítimo
• Vantagens
 Altíssima capacidade (depende do navio, claro!)
 Baixíssimo consumo de energia.

• Desvantagens
 Lentidão
 Perdas: difícil rastreamento.

• Sugestão
 Grandes distâncias e grandes volumes
 Para produtos de baixo valor agregado.
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Modal Aquaviário Marítimo - Infraestrutura
• Portos em boa parte da costa
 Cabotagem x Comércio Exterior

• Necessidade de modernização
 Lei dos Portos

Modal Hidroviário
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Modal Aquaviário Fluvial
• Vantagens
 Média e alta capacidade
 Baixíssimo consumo de energia.

• Desvantagens
 Lentidão
 Dificuldade de rastreamento
 Necessita barragens e eclusas.

• Sugestão
 Grandes distâncias e médios volumes
 Para produtos de baixo valor agregado.

Modal Hidroviário
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Características  dos Modais

Modal Aquaviário Fluvial – Infraestrutura
• 29.000 km de hidrovias
 Apenas 13.000 usados (2012)

• Principais vias
 Madeira, São Francisco,
 Tietê-Paraná,
 Araguaia-Tocantins
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Embalagens na Cadeira de Suprimentos

Funções da Embalagem
• Proteger o produto...

– Mas só isso?

• Outras!
– Manuseio e Transporte
– Apresentação do Produto (marketing)
– Reuso pelo cliente
– ...
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Embalagens na Cadeira de Suprimentos
Funções da Embalagem / Vantagem

• Facilitar o armazenamento e o manuseio.
• Ajudar no uso mais eficiente dos equipamentos de transporte.
• Proteger o produto.
• Alterar a densidade do produto;
• Facilitar a utilização do produto pelo cliente.
• Prover valor de reutilização.
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Estoque Médio e Giro de Estoque

• Gerenciamento deArmazenagem
– Necessidades
– Velocidade dos estoques
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Giro de Estoque - Conceito

Giro de estoque é um parâmetro que demonstra o desempenho de um estoque, indicando
de forma padronizada sua qualidade em relação à utilização de recursos estocados.

Esse indicador é aplicável para qualquer tipo de estoque, independentemente de seu
tamanho ou complexidade.

Em outras palavras, indica o número de vezes em que o estoque se renova em determinado
período.
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Giro de Estoque - Conceito

Antes de calcular, precisamos primeiramente compreender o conceito de giro dos
estoques. Trata-se de dizer quanto do estoque foi vendido e quantas vezes ele foi
reposto em determinado período de tempo.

Por exemplo, imagine que o estoque médio de uma produtora de arroz é de 200 sacas
e a empresa vende 1.800 sacas por ano.

Logo, o giro de estoque dessa empresa é 1.800 / 200 = 9 giros ao ano.
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Giro de Estoque - Conceito

Quando existe maior diversidade de produtos ofertados é necessário calcular a
partir do valor médio dos estoques a preço de compra e dos valores das vendas a
preço de compra, e assim ter um controle de estoque eficaz.

Por exemplo, pense em um estoque médio a preço de compra de R$ 25 mil e com
volume de vendas ao ano de R$ 350 mil a preço de compra. O número de giros do
estoque será de 350 mil / 25 mil = 14 giros ao ano.


