
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: FLUXO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA AO CONSUMIDORTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLISINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDRÉ GONÇALVES FUZETTO, LEONARDO JOSÉ RAMOS DE SOUZA, LEONARDO
RODRIGUES DA SILVA, MAIKE VINICIUS DE OLIVEIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANIELA BORELIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O trabalho tem como principal propósito levantar a importância do uso correto 

da logística no ambiente interno e externo das organizações, a fim de, otimizar 

processos, minimizar custos e maximizar lucro, gerando vantagens e um diferencial 

competitivo entre as empresas. 

 

 2. INTRODUÇÃO  

A função da logística baseada em colocar os produtos ou serviços certos no 

lugar certo, instante certo, e nas circunstâncias desejadas. Sabendo que para se 

entregar o produto certo, no momento certo e de modo correto, é essencial uma 

observação apropriada de informação como tempo de viagem e número de entregas 

máximas. Sendo que os clientes estão cada vez menos pacientes a erros, e assim a 

logística está deixando de ser diferencial para se torna indispensável. (BALLOU 2006; 

PERES 2011). 

Assim sendo a logística base de planejamento, que pretende criar um único 

plano para o fluxo de produtos e informações por meio de um negócio. Tendo isso 

como base é possível verificar que o intuito da logística está na cooperação, na 

confiança e no reconhecimento de que, bem administrado, o todo pode ser maior que 

a soma de suas partes. (CHRISTOPHER; NETO e JUNIOR 2011). 

A importante tarefa da logística é estabelecer o produto certo no lugar certo, ao 

menor valor possível, comprovando o intuito de que a logística sendo utilizada de 

modo adequada, pode diminuir os custos logísticos e posteriormente reduzir o preço 

das mercadorias em sua venda, colocando a organização com um valor diferenciado 

no mercado. (BALLOU 2011; NOVAES 2007).  

Considerando a logística que é o processo de gerenciar estratégias de compra, 

movimentação e estocagem de matérias acabadas, podendo dessa forma aumentar 

o lucro no presente e no futuro da empresa. Consequentemente é possível afirmar 

que o uso devido da logística permite a empresa diminuir seus gastos de 

gerenciamento de estoque, ou seja, utilizando da forma correta é possível diminuir os 

custos desde a entrada da matéria prima até o cliente final. (CHRISTOPHER 2011; 

FARIA E COSTA 2006). 

 

 



3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é evidenciar para a empresa X a importância do uso 

correto da logística, uma ferramenta imprescindível que faz toda a diferença em todos 

os sentidos para as empresas conseguirem uma maior fidelização de seus clientes 

nos dias de hoje, nesse mercado cada vez mais competitivo, onde os clientes estão 

procurando cada vez mais a excelência não só nos produtos oferecidos mais também 

na qualidade dos serviços prestados pelas empresas. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse artigo cientifico, foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica para aprimoramento do conhecimento sobre o assunto abordado,  

conforme esclarece BOCCATO (2006, P.266),  

“a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 

por meio de referências teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições cientificas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado [..]”. 

O próximo passo será um estudo de caso na empresa X, por meio de uma 

pesquisa qualitativa, aplicando um questionário para os colaboradores e clientes, 

sendo que posteriormente será feito uma tabulação dos resultados, de acordo com as 

informações coletadas, havendo um resultado insatisfatório no serviço logístico será 

proposto uma melhoria no sistema da organização. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica sobre a importância e 

objetivos da logística nas organizações de modo geral, desde a entrada da matéria 

prima, para a transformação de um novo produto, até a entrega ao consumidor. 

Em continuidade ao desenvolvimento do artigo, será aplicado um questionário 

de forma qualitativa para obtenção de informações em relação aos colaboradores e 

clientes ao uso da logística da organização, e por fim com base dessa análise propor 

uma melhoria. 

 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Análise de um estudo bibliográfico levantando dados e informações em relação 

a logística, para uma primeira observação da empresa, onde o mesmo foi constatado 

falhas no clima organizacional da logística, sendo implementado uma proposta para 

solução na empresa X, para uma adaptação do uso correto do sistema logístico, 

atendendo as exigências de um serviço satisfatório para os colaboradores e clientes 

da empresa. 
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