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Faculdade Sul Brasil - FASUL LOGÍSTICA EMPRESARIAL

A logística teve sua interpretação inicial ligada a estratégia militar, quase equivalente a filosofia de guerra, e quando estava relacionada a 

movimentação e coordenação de tropas, armamentos e munições para os locais.

Desta forma, o sistema logístico foi desenvolvido com o intuito de abastecer, transportar e alojar tropas – propiciando que os recursos 

certos estivessem no local certo e na hora certa. Segundo Ballou (1998), a logística empresarial estuda como a administração pode prover 

melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle 

efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos.

CONCLUSÃO

PLANEJAMENTO LOGÍSTICO: Conforme Bowersox (2001) é

de competência da logística a coordenação de áreas funcionais

da empresa, desde a avaliação de um projeto de rede,

englobando localização das instalações(inclusive estrutura

interna, quantidade ), sistema de informação, transporte,

estoque, armazenagem, manuseio de materiais até se atingir um

processo de criação de valor para o cliente.

SISTEMAS LOGÍSTICOS: A logística é composta de

atividades primárias (transporte, manutenção de estoques e

processamento de pedidos), as quais possuem fundamental

importância na redução de custos e maximização do nível de

serviços.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: Um sistema de informação

bem feito é o fator crítico de sucesso para um sistema logístico.

Ele nos permite toda a visão do processo logístico da empresa,

desde estoques, emissão de notas fiscais, entregas de

mercadorias.

Observação: colocar abaixo desta visualização a fonte da figura.

Depois deleta isso que está em vermelho
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O tema logística estará sempre sob objeto de

interesse dos empresários. A redução dos custos

aliados ao aumento de produtividade nesse setor

nunca deixará de ser perseguido pelos gestores.

Para se atingir a excelência logística, torna-se
necessário conseguir ao mesmo tempo redução de
custos e melhoria do nível de serviço ao cliente.

Para o sucesso na implementação de estratégias de
operações de logística deve-se sempre adotar a
administração de um sistema de medida e avaliação
de desempenho, além do desenvolvimento de uma
estrutura organizacional apropriada para se atingir a
excelência nas operações


