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Principais tipos de logística

INTRODUÇÃO

Segundo Ballou, logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das

necessidades na qualidade desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade dos

serviços. A logística é bastante abrangente e inclui várias modalidades de gestão, existem quatro tipos

principais de logística

CONCLUSÃO

A logística está cada vez mais integrada em todas

as áreas ligadas a produção e satisfação do cliente,

todo o processo do produto está interligado a

competência da mesma, depende da capacidade da

empresa fornecer seu serviço ao cliente. Para

atender de forma eficaz é preciso conhecer alguns

tipos de logística, que são:

Logística de abastecimento: está ligada

diretamente ao planejamento e gerenciamento de

materiais necessários em lugar e data previamente

definidos, também inclui o armazenamento e o

transporte de matéria prima. Tem como objetivo

garantir o fluxo dos materiais de acordo com a

demanda.

Logística de produção: organiza e administra as

etapas de um processo de montagem e fabricação

de produto. Tem como objetivo gerenciar uma

determinada fase de produção.

Logística reversa: é um canal inverso da logística

tradicional, divide-se em logística reversa de bens

pós-venda que tem por objetivo agregar valor ao

produto reinserindo-o na cadeia produtiva,

viabilizando operacionalmente o retorno do

mesmos. E logística reversa de bens pós consumo

refere-se aos produtos já adquiridos pelo

consumidor cuja vida útil chegou ao fim que podem

ser destinados a finais tradicionais como

incineração ou aterros sanitários, ou retornar ao
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ciclo produtivo por canais de desmanche, reciclagem e

reuso, em extensão de sua vida útil.

Logística de distribuição: envolve a maneira como o

produto é armazenado e posteriormente distribuído,

está diretamente ligada ao acompanhamento do

estoque, a mesma é responsável por fazer o produto

chegar ao cliente em tempo e lugar combinado.

Concluindo, pode-se mencionar que o trabalho foi

proveitoso, pois proporcionou um maior conhecimento

sobre os tipos de logística existentes, e a forma como

estão diretamente ligados a satisfação do cliente,

melhorando assim a credibilidade da empresa perante

o mercado.


