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Logística é a área que cuida do processo de 
armazenamento e transporte de matérias-
primas e produtos, desde a confecção até a 
entrega da mercadoria. No e-commerce, ela é 
responsável por garantir ao consumidor a 
melhor experiência de compra online possível.

Existem áreas dentro de uma empresa que são 
tão importantes que, sem elas, é impossível 
desenvolver o negócio. Já imaginou ter um 
comércio eletrônico, mas não se preocupar com 
a entrega dos produtos? Como os clientes 
receberiam suas compras? Para entender todo 
o percurso da mercadoria até chegar ao seu 
destino é importantíssimo saber o que é 
logística e como ela atua.



• O que é Logistica;

• Como surgiu;

• Tipos de Logistica;

• Principais areas de atuação;

• Disciplinas dos cursos de logísticas.

LOGÍSTICA



O que é 
Logística?

Logística é um conjunto de técnicas e atividades 
desenvolvidas para entregar uma mercadoria no 
destino correto e no tempo combinado.

O conceito de logística parece básico, mas para 
que esse processo ocorra é necessário acionar 
várias áreas, cada uma delas com etapas bem 
definidas e métodos próprios de 
acompanhamento e controle.

Essa segmentação fez com que a área logística 
envolvesse outras frentes, somando-se a 
conhecimentos de engenharia, marketing, 
tecnologia, estatística, economia etc. Tudo isso 
para satisfazer as necessidades dos clientes 
gastando o mínimo possível.

https://www.nuvemshop.com.br/blog/nuvemcast-marketing-digital/


Como surgiu a logística?

Logística significa contabilidade e organização e é um 
termo de origem grega. Logística também vem do 
francês “logistique” , que significa uma arte que trata 
do planejamento e realização de vários projetos, 
muito utilizado durante as guerras. Logística também 
é utilizada como parte da álgebra e lógica matemática.

Logística surgiu inicialmente como parte da arte dos 
militares, era utilizada na guerra como a área que 
cuidava do planejamento de vários itens importantes, 
armazenamento, distribuição e manutenção de vários 
tipos de materiais, como armas, roupas, além de 
alimentos, saúde, transportes, etc. Mais tarde, 
também passou a designar a gestão, armazenamento 
e distribuição de recursos para uma determinada 
atividade.



Essa palavra era muito comum em contexto de 
guerra, quando havia escassez de recursos e, 
por isso, as pessoas precisavam traçar 
estratégias para transportar e armazenar 
suprimentos.
Com o tempo, o conceito de logística começou a 
ser usado para englobar todas as etapas de 
fluxo de abastecimento de insumos, 
independentemente do contexto. Hoje, essa 
área reúne desde a compra de matérias-primas 
até a entrega do produto ao consumidor final, 
passando pelo planejamento de produção, 
transporte, abastecimento de lojas etc.



Por ser uma grande e importante engrenagem no mercado
varejista, a logística precisou ser dividida em quatro principais
tipos. Veja quais são eles a seguir:

4 tipos de 
logistica



4 TIPOS DE LOGISTICA
1. Logística de abastecimento

A logística de abastecimento  é voltada para os 
suprimentos, mercadorias e matérias-primas 
necessárias para garantir os recursos da empresa.

Sua função é planejar e gerenciais os materiais para 
que estejam sempre disponíveis conforme a 
demanda, além de controlar seu armazenamento e 
transporte. 

Dessa forma, o responsável da área deve manter o 
relacionamento com os fornecedores, controlar o 
fluxo de materiais e cuidar do recebimento e descarga 
na empresa, por exemplo.



4 TIPOS DE LOGISTICA 
2. Logística de produção

A logística de produção é utilizada em indústrias 
para gerenciar o processo de conversão da 
matéria-prima em produto final.

O responsável pela área deve coordenar todas 
as etapas da fabricação e montagem, 
garantindo que os postos de trabalho fiquem 
abastecidos e que os materiais sejam 
movimentados e armazenados da forma 
correta. 

Além disso, a área envolve o planejamento de 
produção para evitar desperdícios e sobras de 
mercadoria. 



4 TIPOS DE LOGISTICA 

3. Logística de distribuição

A logística de distribuição é a área 

responsável pelo planejamento das 

entregas.
O profissional do setor cuida da saída de 
produtos para centros de distribuição, pontos 
de venda ou consumidores finais, cumprindo 
funções como criação de rotas de entrega, 
gestão de transportadoras, contratação de 
motoristas e rastreamento de entregas.
Também é papel da distribuição controlar 
a reposição do estoque, observar prazos de 
validade e supervisionar a carga e descarga.



4. Logística reversa

4 TIPOS DE LOGISTICA 

A logística reversa tem como principal função 
planejar o retorno de materiais e produtos à 
empresa, encaminhando o recolhimento pós-venda 
ou pós-consumo.
Algumas empresas são obrigadas por lei a 
implementar políticas de logística reversa para 
recolher embalagens e resíduos de seus produtos, 
como os fabricantes de agrotóxicos, pneus, óleos e 
eletroeletrônicos.
Em outros casos, a gestão é voltada ao fluxo de 
trocas e devoluções de produtos, como ocorre no e-
commerce quando o cliente desiste da compra ou 
recebe um item com defeito.



Quais são as principais áreas de atuação da logística?

A logística é uma área interdisciplinar. 
Temos vários setores distintos atuando 
em conjunto para combater um 
inimigo comum: a concorrência. Como 
jogadores de futebol, cada setor tem 
uma função específica, mas 
diretamente relacionada à atividade do 
outro.

Abaixo, vamos explicar as principais 
áreas de atuação da logística e suas 
tarefas essenciais.



Os profissionais dessa área são 
responsáveis por garantir que as 
mercadorias cheguem ao destino 
final sem danos.
Para isso, existem embalagens 
adequadas para cada tipo de produto. 
Se o cliente comprar uma jarra de 
vidro, por exemplo, a equipe de 
embalagens é encarregada de 
fornecer plástico-bolha, isopor e 
películas protetoras para garantir que 
a jarra chegue intacta ao destino.

1- Embalagem



2. Armazenagem Essa área é responsável por 
determinar qual é a melhor forma 
de aproveitar o espaço do estoque, 
além de cuidar da manutenção e 
conservação das mercadorias.

Ela deve considerar as dimensões 
dos produtos armazenados, a 
localização e o clima mais adequado 
para sua conservação. Isso tudo 
para garantir a qualidade e a 

segurança das mercadorias.



3. Estoque
Os profissionais do estoque são responsáveis pela 
organização dos produtos nas prateleiras bem como 
as quantidades necessárias para suprir as demandas.
Um estoque organizado garante um fluxo saudável 
de mercadorias. Imagine uma fábrica de queijos cuja 
gestão de estoque não esteja sendo feita 
corretamente. Se a quantidade de queijos for maior 
que a capacidade do refrigerador, esses produtos vão 
estragar.
Em contrapartida, se a procura por queijo for maior 
que a quantidade em estoque, os clientes ficarão 
insatisfeitos e procurarão pela empresa concorrente.



4. Gestão das informações

A equipe responsável pela gestão das
informações fica encarregada de gerar
relatórios, acompanhar os pedidos e
monitorar o fluxo das entregas. Os dados
precisam ser atualizados constantemente
para que todos os envolvidos disponham
das mesmas informações.



5. Processamento de pedidos

Essa é uma das áreas mais importantes de 
todo o processo, pois ela garante que os 
pedidos sejam entregues dentro do prazo.

Portanto, ela fica responsável por preparar os 
produtos, transmitir as informações para os 
demais departamentos envolvidos, cuidar do 
recebimento pela compra e fazer a expedição 
do pedido.



6. Transporte
Na etapa de transporte são definidas as melhores rotas 
para que o produto chegue em menor tempo para o 
cliente final, qual modal será utilizado e qual 
transportadora fará a entrega.
Os modais de transporte correspondem às formas usadas 
para que as mercadorias sejam levadas do ponto A ao 
ponto B. Se o modal não for escolhido de forma adequada, 
pode haver prejuízos na qualidade do produto.
Os principais modais são:
• Rodoviário;
• Ferroviário;
• Aquaviário;
• Dutoviário;
• Aéreo.



Para o setor de logística, as empresas 
procuram profissionais com conhecimentos 
sólidos da área.
Dessa forma, quem tem graduação em 
Logística sai na frente.
Afinal, no curso, o aluno tem contato com as 
técnicas de armazenamento e transporte de 
bens e mercadorias praticadas em empresas 
e indústrias.
Além disso, a graduação dá noção de 
empreendedorismo e liderança -
fundamentais para o desenvolvimento do 
profissional.
O curso de Logística é oferecido, geralmente, 
no formato de tecnólogo ou bacharelado.

O que se estuda no curso 
de Logística? Tipos de 

titulação



O curso de Logística pode ser encontrado em diferentes titulações: técnico, 
tecnólogo e bacharel. As duas últimas são cursos de nível superior e, por isso, os dois 
têm o mesmo valor no mercado de trabalho.

A grande diferença está no tempo. O curso Tecnólogo dura de dois a três anos, 
enquanto o bacharel dura quatro anos, em média. Além disso, o primeiro tende a ser 
mais prático e voltado ao mercado de trabalho.

Para quem quer estudar Logística, há cursos 100% online (a distância), 
semipresenciais e presenciais, sendo os dois primeiros indicados para quem precisa 
conciliar estudos, trabalho e, muitas vezes, família. 

Mesmo com algumas diferenças, ambos os cursos apresentam grade curricular 
muito semelhante.



Algumas disciplinas do curso de Logística são:

Estrutura e Processos Organizacionais
Como o próprio nome sugere, esta disciplina de Logística apresenta as
diferentes estruturas organizacionais existentes, quais são as
funcionalidades de cada uma delas e como aplicá-las em uma empresa.

O aluno aprende organogramas, como montá-los para garantir eficiência, e
como solucionar problemas referentes ao ambiente de trabalho.

Além disso, o aluno também terá conhecimento relacionado aos processos
organizacionais possíveis dentro de cada tipo de empresa e seus setores.



Outra matéria base da grade curricular de Logística. Aprender 
esses dois fundamentos da matemática é de extrema 
importância para que o profissional saiba calcular 
possibilidades e entender dados — sem isso, é impossível que 
o trabalho seja feito da forma ideal.

Nesta disciplina, o estudante consegue aprender maneiras de 
organizar dados e, assim, prever possíveis problemas 
financeiros ou de eficiência dentro de uma empresa. A partir 
disso, consegue pensar em soluções para resolver esses 
problemas.

Probabilidade e Estatística



Operadores Logísticos

Operadores logísticos são empresas que prestam serviços de Logística a outros 
negócios. Podem oferecer serviços de transporte, de distribuição, de 
armazenamento e muitos outros. São procurados para tornar processos mais 
baratos quando há limite de orçamento ou para tornar algum processo mais 
eficiente.

Nesta disciplina, o futuro profissional de Logística aprende como funciona uma 
empresa de operação logística, como montar seus processos e quais tipos de 
serviços pode oferecer. Assim, está apto a trabalhar em uma empresa especializada 
no setor.

Além disso, entender o trabalho dessas empresas é essencial para quem quer 
trabalhar com Logística Empresarial. Nesse caso, o aluno aprende quais tipos de 
operadores logísticos existem, quais são indicados para cada tipo de empresa e 
quando são necessários.



Saber entender, montar e aplicar sistemas de controles de 
dados e de informação é muito importante para qualquer 
profissional de Logística, especialmente aqueles que desejam 
trabalhar em grandes empresas.

Nesta disciplina, o aluno aprende os diferentes sistemas de 
gestão, as formas de acompanhar a produtividade de um 
negócio e as maneiras de trabalhar com todas essas 
informações em algo integrado.

Dessa forma, o profissional também entende o que precisa ser 
mudado e o que está funcionando dentro de cada processo.

Sistemas Integrados de Gestão



Nesta disciplina, o aluno tem contato com um lado mais teórico da 
Logística. Aprende como ocorreram, desde a Revolução Industrial, a 
organização e o crescimento de setores da economia, de indústrias e de 
empresas.

A partir disso, o estudante consegue entender a evolução dos processos 
organizacionais e por que cada tipo de empresa apresenta uma estrutura 
diferente. 

Ainda é possível entender quais são os processos mais indicados em cada 
caso e o que deve ser levado em consideração na hora de montá-los 
(valores e cultura de trabalho em um determinado setor, por exemplo).

Teoria das Organizações



Entre as disciplinas curso de Logística, essa é uma das mais conhecidas e 
complexas. A cadeia de suprimentos, também chamada de supply chain, 
nada mais é do que a esquematização de todos os processos em torno de 
um produto, desde a compra de material até a entrega final. 

Para ser apto a trabalhar com isso, o aluno aprende como montar a 
sequência de etapas de forma barata e eficiente e alinhá-la aos objetivos 
da empresa.

Também aprende a coordenar e a liderar esses processos, assim como 
controlar estoque, demanda e venda. Além disso, também precisa 
entender de dados e de métricas, para saber analisar se o sistema está 
sustentável para o negócio.

Cadeia de Suprimentos



Conhecer tipos de armazenamento, processos de distribuição mais 
eficazes, quais cuidados são necessários para colocá-los em prática e 
como torná-los mais seguros e sustentáveis são algumas das 
informações aprendidas nessa disciplina.

Empresas que trabalham com produtos físicos precisam ter um bom 
funcionamento de armazenagem e uma distribuição eficaz.

Por isso, o profissional de Logística precisa entender de organização de 
armazenamento, canais de distribuição, transporte, estocagem e até das 
máquinas utilizadas para que consiga gerenciar todos esses processos 
da melhor forma possível.

Distribuição, Estoques e Movimentação de Materiais



Logística Reversa
A Logística Reversa nada mais é do que o processo que faz com que o resíduo de 
um produto retorne ao fabricante. Por exemplo, uma embalagem vazia de 
maquiagem pode ser reciclada e servir de matéria-prima para outra.

Dessa forma, não há o abandono da embalagem na natureza, e a empresa 
consegue utilizar aquilo de alguma forma ou descartá-lo da maneira correta. 
Para conseguir isso, é preciso implementar processos diferenciados. É aí que 
entra o trabalho do profissional de Logística.

Nesta disciplina da faculdade de Logística, o aluno aprende como implementar 
esses processos e tornar esse recolhimento ágil e barato, além de estudar 
sustentabilidade e a importância da Logística Reversa para as empresas 
produtoras de bens de consumo.
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