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O futuro da logística é promissor. Com uma participação direta no sucesso das empresas, está 
crescendo o número de profissionais de olho na distribuição e armazenamento de mercadorias 
 
 
Não basta produzir, é preciso entregar. Levando esse lema ao pé da letra, em busca de 
competitividade, as empresas estão investindo para dar agilidade à sua cadeia de produção. E, 
para chegar em um bom lugar nesta corrida, não é suficiente apenas um bom produto com um 
preço razoável. Além de rapidez na entrega, a distribuição inclui o armazenamento cuidadoso, 
para evitar perdas desnecessárias, e outros detalhes milimetricamente equacionados. 
 
Por essas e outras, a área de logística está sendo valorizada, já que lá estão os profissionais 
que vão calcular, ponto por ponto, da saída do fornecedor à entrega no cliente, passando pela 
produção completa. É um departamento tão importante que, apesar de não haver um curso de 
graduação específico, quase todas as universidades têm cursos, pós-graduação, MBA ou 
mestrado, voltados para o gerenciamento logístico. 
 
Leyla Galetto, diretora técnica do Grupo Foco, consultoria de recursos humanos, acredita que a 
logística pode ser vista de vários ângulos. O primeiro deles é a distribuição que, por acarretar 
questões complicadas, deve ser gerenciada por engenheiros de alimentos, de operação. "A 
visão desse profissional é mais analítica, lógica, de quantificações para lidar com essa equação 
complexa", diz ela. A razão é que movimentação de mercadorias envolve muitos cálculos com 
peso, dimensionamento, estocagem, qualidade, especificação, durabilidade. 
 
Da porta para dentro  
Quando o assunto é cadeia produtiva, entram em cena os administradores. São pessoas 
focadas na distribuição de recursos, equipes, estabelecimento de processos e rotas. "Em 
alguns casos a mercadoria pode ser enviada a seus destinos de várias maneiras - uma parte 
de caminhão, outra de navio, ou por trem - e tudo isso precisa ser bem gerenciado", esclarece 
Leyla. Existem também distribuidores logísticos que fazem a parte da alfândega, com 
importação e exportação. "Esta é uma área mais gestora da importação e envolve profissionais 
ligados ao comércio exterior", completa. 
 
Para trabalhar na área, é fundamental ter uma boa visão de distribuição. Aqueles que atuam 
em logística, em sua maioria, já tiveram experiência anterior em engenharia de materiais, 
enquanto outros em suprimentos ou compras. A remuneração, de acordo com Leyla, começa 
em 3 mil e 3,5 mil reais para um engenheiro iniciante e pode chegar a 25 mil reais em 
multinacionais de grande porte, fora bonificações e participação nos lucros. 
 
Trabalho terceirizado 
Investir na cadeia produtiva é uma tendência, já que todas as etapas são pensadas e 
ajustadas, pois quanto menos movimentação, melhor. Nas montadoras, por exemplo, os 
fabricantes de peças de automóveis são instalados dentro do mesmo parque industrial. Assim 
que a produção é planejada, os fornecedores são avisados e fabricam as peças necessárias, de 
acordo com o que será usado na fabricação do carro. Assim, são evitados os desperdícios. 
 
As empresas somente têm uma área de logística interna quando a distribuição pode significar 
o sucesso ou o insucesso do negócio. Como no caso de mercadorias em uma grande rede de 
supermercados. Ou quando o processo logístico é de impacto absoluto, porque é por meio dele 
que vem o lucro. "Uma empresa que trabalha com commodities, arroz, feijão ou farinha, 
ganha na distribuição, no ensacamento desses produtos", revela Leyla. 
 
Distribuição terceirizada 
Outra tendência do mercado é a terceirização da área de distribuição. Quando contratam 
serviços de uma outra empresa, normalmente optam por aquelas que são especializadas, que 
detêm, inclusive, maior capacidade de negociação, conseguindo preços bem vantajosos e com 
mais agilidade. E, além de tudo, podem estabelecer parcerias e compartilhar espaços, fazendo 
encaixes e trazendo lucros na articulação de uma engenharia de distribuição. Portanto, além 
da área de logística nas empresas, as especializadas no setor também merecem olhos atentos. 
 
Regiões promissoras  



A preocupação com a distribuição de mercadorias sempre existiu, mas esses esquemas 
logísticos sofisticados começaram a surgir com intensidade nos anos 90. Com o fim da reserva 
de mercado, chegaram ao Brasil muitas multinacionais. Depois, com as privatizações, o 
movimento se tornou mais intenso. Vieram as grandes empresas de telefonia e de 
telecomunicações, que precisavam conquistar novos mercados em todo território nacional. 
Assim, elas tiveram a chance de sair do eixo Rio- São Paulo para alçar vôo pelo país afora e a 
questão da logística passou a ser mais relevante. 
 
As gestoras de logística normalmente estão localizadas em regiões de pólos de concentração 
de indústrias, próximas de aeroportos internacionais e de portos. "A área vizinha ao aeroporto 
de Viracopos, em Campinas, é uma grande promessa, porque está pertíssimo de São Paulo, do 
porto de Santos e com toda a infra-estrutura de uma cidade de porte", diz Leyla. Também, são 
bem cotados os locais onde é possível escoar com rapidez, como o porto de Paranaguá, o de 
Santos, os aeroportos internacionais. 
 

EVENTOS DO SETOR EM 2006  
    
» Navalshore 2006 - III Feira e Conferência da 
Indústria Naval e Offshore  
De 31 de maio a 2 de junho de 2006, Rio de 
Janeiro, RJ 
www.navalshore.com.br 
 
» Segundo Fórum Ciclo Desenvolvimento - 
Logística & Supply  
21 de junho de 2006, Manaus, AM  
www.ciclo.srv.br 
 
» Movimat 2006 - Feira de Logística, 
Movimentação, Armazenagem e Transporte de 
Materiais  
De 8 a 11 de agosto de 2006, São Paulo, SP 
www.imam.com.br 
 
» XII Fórum Nacional e Seminário Internacional de 
Logística  
De 14 a 16 de agosto de 2006, Rio de Janeiro, RJ 
www.cel.coppead.ufrj.br 
 
» Expo Logística - VII Feira de Produtos, Serviços 
e Soluções para Logística  
De 14 a 16 de agosto de 2006 - Rio de Janeiro - 
RJ  
www.expologistica.com.br 
 
» 23 Encontro Clube Supply Chaim - Riscos 
logísticos, como enfrentá-los  
21 de setembro de 2006 - Campos do Jordão - SP  
www.ciclo.srv.br 
 
» II Fórum Ciclo em Supply Chain e Logística - 
Região Sul  
Dia 25 de outubro 2006 - Curitiba - PR  
www.ciclo.srv.br 
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