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LOGÍSTICA: ADMINISTRAR CONSISTE EM PLANEJAR A
MOVIMENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
A Logística é um conceito que surgiu dentro da Administração de Empresas e consiste em planejar a movimentação de recursos para que a
empresa possa funcionar bem. A Logística é a área responsável pelo transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias. O objetivo da
logística empresarial é estudar 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. Em tempos de globalização e de alta competitividade empresarial, a logística, hoje em dia, é sem sombra de
dúvidas o grande diferencial em termos de gestão administrativa. Parte da pesquisa, foi analisar a empresa L & L Transportes-TransIguaçu
com sede em São Pedro do Iguaçu, PR fundada no ano de 2007, atualmente com 10 anos de funcionamento. Lourival da Mata trabalhou
durante o período de 16 anos, na TransTou durante 8 anos, e mais 9 anos trabalhando como motorista para adquirir capital para começar o
próprio negócio. No ano de 2006 foi a procura de clientes, para começar a trabalhar em 2007. O principal motivo da abertura de empresa, é
que no município de São Pedro do Iguaçu, não havia uma empresa para transportar os estudantes.
DESENVOLVIMENTO
O objetivo da pesquisa foi apontar a importância da logística para as
organizações, destacando as principais características e enfoques do
assunto. A empresa pesquisada L&L Transportes, está no mercado a
10 anos, e hoje conta com uma grande estrutura e uma grande frota
de veículos para o transporte de estudantes. Foram anos de
planejamento e estudos para abrir uma empresa que não fecharia as
portas devido ao fracasso, basicamente foram 17 anos, que hoje,
gera orgulho e satisfação ao se falar dessa empresa. Durante o
período de 9 anos foram apenas dois horários, um matutino e outro
noturno. Neste ano de 2017 foi assinado um contrato com a
Prefeitura, onde é prestado serviços de transporte escolar ao
município, o que gerou uma grande moral para a empresa na região,
que já é vistoriada por outras prefeituras para prestar serviços em
outras cidades, devido ao grande conhecimento de administração da
empresa. O principal motivo por ter investido na área de transporte
escolar e não turismo, foi pelo simples fato de que sempre haverá
clientes. A L & L Transportes é uma empresa familiar, o que a torna
mais fácil de lidar com problemas e obstáculos, pois não necessita
de outras pessoas envolvidas no comando da mesma. O principal
motivo da empresa ter dado certo, é de que todo investimento antes
de ser efetuado, é analisando cuidadosamente as opções, calculando
o lucro, os gastos, e o mais importante, sempre verificando se tem
capital. Um dos grandes problemas hoje nas empresas, de certa
forma, é os financiamentos, isso quase sempre acaba com as
empresas, devido ao mal análise da situação econômica da empresa,
por um simples descuido, a empresa tem de a fechar as portas. O
tipo de transporte utilizado pela empresa é o rodoviário, com
principal uso de ônibus para o transporte de estudantes. Como já
explicado, esse tipo de transporte é muito ágil, por ser de certa
forma pequeno em relação aos demais, podendo alcançar regiões
pequenas com uma grande agilidade e facilidade, além de ter um
custo baixo.

CONCLUSÃO
Durante o período de 10 anos o único motorista da empresa foi o
fundador Lourival da Mata, que somente neste ano de 2017, a
empresa ampliou e conta com 4 motoristas. Podemos perceber que
as mudanças ocorrem com o tempo, geram anos de estudos e
planejamentos para alavancar a empresa como um todo. Deve -se
calcular os riscos antes de qualquer escolha, oportunidades surgem
para todos, mas somente quem sabe planejar o futuro da empresa, é
quem aproveitara esta chance. Um dos diferenciais da empresa é o
bom relacionamento com os passageiros, o que gera uma confiança
entre empresa e cliente, tornando o laço de afetividade mais forte,
apto a mudanças em larga escala, sem prejudicarem um ao outro.
Outro ponto positivo para esta empresa, é pelo fato de não haver
concorrência na área que ela atua na região, tornando assim, uma
grande empresa com um futuro promissor pela frente. Apesar do
transporte rodoviário ser muito ágil, eficiente e barato, ele só se
torna útil para transportar pequenas cargas. Além do mais, esse tipo
de transporte é um dos mais poluentes e um dos mais inseguros,
dados pela analise das estatística de acidentes envolvendo os meios
de transportes analisados. A presente pesquisa teve como analise da
importância da logística nas empresas, destacando a empresa L&L
Transportes. A logística vem sendo importante desde muitos anos
atrás, na época dos militares ela já vinha sendo utilizada para
transporte de armamentos, armazenagem e distribuição de vários
materiais utilizados na segunda grande guerra. Desde então, o
estudo da logística se tornou algo muito essencial, para o
desenvolvimento de novas maneiras de produção, armazenagem e
distribuição de produtos. Destaca – se também os principais meios
de transportes dentro da cadeia de abastecimento da logística, entre
eles estão o transporte ferroviário, duto viário, aéreo, água viário e
rodoviário.
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