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Logística Yudi Torre 2020-06-11 Este livro explica o que é Logística, mostra as suas
características principais e explica como aplicar a logística na prática dentro do contexto
empresarial brasileiro.
Gestão de custos logísticos Alexandre Bittar 2021-12-10 A Série Universitária foi desenvolvida
pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar proﬁssionais para o mercado de trabalho. Os
títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos
adequados às exigências proﬁssionais até a formação ética e sólida. Gestão de custos
logísticos permite a compreensão das abordagens de gestão de custos sob a perspectiva da
logística, capacitando o leitor à análise, à decisão e à gestão de estratégias e processos
logísticos com base em custos. O livro introduz conceitos de custos e métodos de custeio e de
avaliação de estoques, demonstrando a sua aplicação na logística. Entre os temas abordados,
estão os custos de gerenciamento da cadeia de suprimentos e a gestão de custos de
transporte, armazenagem e estoques. O livro trata, ainda, dos custos de infraestrutura no ecommerce. O objetivo é proporcionar ao leitor uma visão geral sobre os custos logísticos e o
seu impacto nas decisões da rede logística.
Gestão estratégica de materiais Marcos Antonio Maia Lavio de Oliveira 2022-09-16 A Série
Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar proﬁssionais
para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde
conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências proﬁssionais até a formação ética
e sólida. Gestão estratégica de materiais: planejamento, compras e estoques apresenta os
principais conceitos relacionados a recursos tecnológicos, sistemas de informação,
desenvolvimento de ferramentas de aplicação e gestão de processos. Entre os temas
abordados estão a gestão de materiais e bens patrimoniais, a previsão de demanda, a
identiﬁcação e classiﬁcação de materiais e o controle e os custos de estoques. Discute-se
ainda a gestão de compras, a armazenagem e técnicas de embalagem. O objetivo é
disponibilizar ao leitor conceitos e técnicas que garantam eﬁciência e vantagem competitiva
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nos negócios, otimizando recursos na gestão de suprimentos em toda a cadeia logística de
uma organização empresarial.
Logística empresarial Ronald H. Ballou 1991 La logística empresarial, disciplina en la que se
agrupan y coordinan actividades como el abastecimiento, el transporte o el control de
inventarios, es un elemento vital para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Ronald
H.Ballou trata en este libro de todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar,
planiﬁcar y controlar un sistema logístico, ofreciendo una base teórica común que engloba
conceptos, principios y métodos de las áreas más clásicas de la gestión empresarial. El libro se
divide en cuatro partes, en las cuales se incluyen múltiples ejemplos e ilustraciones. En las dos
primeras se incluye una introducción a la logística empresarial y a los elementos que
componen cualquier sistema logístico. La tercera y la cuarta parte repasan todas las
actividades de toma de decisión y control que surgen en la gestión de un sistema logístico,
desarrollándose temas tan relevantes como la planiﬁcación a corto y largo plazo, la ubicación
de almacenes y fábricas, la elección de políticas de inventario y de medios de transporte o el
control del abastecimiento y de la producción. Esta edición en castellano está traducida de la
2a en ingles (1985).
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DE TRANSPORTES: COMPONENTE DO CURSO TÉCNICO DE
LOGÍSTICA Alexandre Bastos Tomaz 2022-06-22 Este livro foi desenvolvido por intermédio da
reunião de várias pesquisas de autores e instituições da área, tendo como objetivo fornecer
subsídios para que possam entender as características e a organização da estrutura dos
transportes, sendo capaz de distinguir suas diﬁculdades, bem como seus atributos técnicos e
econômicos. Portanto, aborda de forma conceitual e especíﬁca a estrutura de transportes,
assim como seu estágio de desenvolvimento no Brasil.
Custos Logísticos Iris Alves Andrade 2022-09-16 Custos logísticos - estudos exploratório e de
caso é uma obra com ﬁns didáticos abrangentes, em termos de pesquisa, e traz estudo de
caso com ênfase na contabilidade, estatística e cálculos.
Dicionário Técnico De Logística Marcelo Dos Santos Miranda 2013-05-12 Este dicionário
(glossário) possui uma linguagem de fácil compreensão, com mais de 2.200 termos técnicos
em português e inglês, para auxiliar estudantes e proﬁssionais, no desenvolvimento de
trabalhos acadêmicos, pesquisas proﬁssionais ou simplesmente para consultas rotineiras,
encontradas na Logística. Em cada inicio de letra existem fotos da antiga São Paulo,
mostrando a sua história e transformação, pois com, planejamento e logística fez contribuir
para o crescimento do pais e seu desenvolvimento. Este Dicionário (glossário) Possui uma
visão organizacional holítica, com o propósito de administrar os recursos materiais, ﬁnanceiros
e pessoais, onde exista movimento na empresa, gerenciando desde a compra e entrada de
materiais, até o planejamento de produção, armazenamento, transporte e distribuição dos
produtos, monitorando as operações e gerenciando informações.
Gestão avançada da cadeia de suprimentos Otacílio Moreira 2019-08-19 O Professor
Otacílio e o professor Carlos trata de um tema importantíssimo e complexo de maneira fácil,
clara e objetiva. Os autores escrevem os pilares da Cadeia de Suprimentos com exemplar
ﬂuidez, demonstrando um conteúdo vasto de teorias com abordagens práticas, que fazem o
leitor se motivar cada vez mais no decorrer da leitura. Este livro mostra como é importante os
elementos da Cadeia de Suprimentos trabalharem de maneira interligada. Assim, os autores
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trazem discussões inovadoras sobre a Internet das Coisas, o uso da impressão 3D, manufatura
aditiva, análises de riscos, entre outros temas, com exemplos atuais que irão proporcionar ao
aluno uma visão bem atualizada das principais inovações na Cadeia de Suprimentos. Trata-se
de uma leitura obrigatória para os estudantes (graduação e pós-graduação) e gerentes que
estão procurando a melhor maneira de se atualizar e ganhar uma vantagem prática perante
um mercado tão competitivo.
Transporte internacional marítimo en contenedor Alfonso Cabrera Cánovas 2013-05-01 El
transporte marítimo es el medio principal por el que se efectúan los intercambios comerciales
en el ámbito internacional y, dentro del mismo, el transporte en contenedor se conﬁgura como
el más utilizado por las empresas. En el presente Cuaderno se expone cómo su gestión y
contratación eﬁciente permite optimizar sus costes, incrementar la seguridad en las entregas
de los envíos y consolidar la expansión internacional de las empresas.
Coletânea De Saberes Luciana Scherer Raquel Duzsinski Borghetti Roberto Schuster Ajala
(organizadores) 2018-04-24 Este livro é constituído de 7 artigos de autoria de alunos egressos
do curso de Administração da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus Cerro Largo. Nos estudos apresentados, são abordados, sob diferentes pontos de
vista, diversas ferramentas administrativas em organizações da Região das Missões. Ao
mesmo tempo em que se oferecem descrições sobre ferramentas administrativas trabalhadas
ao longo do curso, elas surgem aplicadas na prática, por esses alunos, a partir dos olhares nas
organizações.
Fundamentos De Logística E Distribuição Física Internacional Leonardo Specorte Russi
2021-03-26 Esta obra tem por objetivo a divulgação e a socialização de um conhecimento
adquirido durante 34 anos trabalhando na área de logística internacional em empresas
exportadoras, importadoras, prestadoras de serviços logísticos e aduaneiros. O capítulo I
apresenta a evolução da globalização e suas consequências na logística, os impactos
causados na economia brasileira e a importância do gerenciamento logístico nas organizações.
O capítulo II mostra o contexto histórico da logística, a estrutura da atividade logística,seus
objetivos, sua função e as atividades que suportam o ﬂuxo de mercadorias. O capítulo III
identiﬁca a logística internacional, suas características, sua importância para as organizações,
as barreiras físicas e estruturais e aaplicabilidade. O capítulo IV traz a identiﬁcação das cargas
e suas particularidades, alogística de transporte internacional e seus modais, estratégias de
unitização (paletização, contêiner) e práticas para a escolha do melhor modal. O capítulo V
apresenta as estratégias de distribuição física, a escolha do canal de distribuição, a
mensuração do nível de serviço na logística internacional e aidentiﬁcação dos custos logísticos
internacionais. O capítulo VI aborda a gestão do ﬂuxo informativo, conhecendo sistemas de
informação, os tipos de informação, a importância da informação no processo logístico
internacional. O capítulo VII apresenta a estrutura atual dos INCOTERMS
(InternationalCommercialTerms) em sua atualização de 2010.
Inovação na Amazônia Alaan Ubaiara Brito (org.) 2020-07-14 "Projetamos os debates deste
livro em torno de duas frentes de contribuição objetivas. A primeira busca reﬂetir sobre como
uma região do mundo e do Brasil como a amazônica, considerando ainda as heterogêneas
regiões que a constituem, podem ter a sua expectativa particular sobre o desenvolvimento
regional do reconhecimento e da valorização das estratégias, de instituições e de problemas
preocupados com a Ciência & Tecnologia como instrumentalidades. Por sua vez, a segunda
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procura apresentar exemplos de iniciativas desenvolvidas - e, portanto, em vias de
desenvolvimento - na região, visando demonstrar que há conhecimento, capturado ou não
pela lente acadêmica, capaz de responder de forma respectiva e apropriada às questões
regionais."
Cidades inteligentes e novos modelos industriais sustentáveis Isabel Lausanne
Fontgalland 2022-07-15 Neste livro buscou-se condensar leituras de realidades e contextos de
alcance simultâneo desde o contexto econômico mais prospero até aqueles cujos objetivos
ambientais inerentes à ignição sustentável dos objetivos do desenvolvimento sustentável)
fossem os mais difíceis. Os “contratempos” do crescimento econômico, a redução, e a
reutilização de recursos, e governança municipal envolvidas na escala institucional que
apoiam uma mudança ambiental foram bastante importantes. De pronto, o feliz título e os
trabalhos gritam sua qualidade. Por ﬁm, as cidades inteligentes, enquanto conquista de um
ambiente de alta qualidade, reﬂetem pessoas ou locais. E, como as cidades continuam a
crescer incansavelmente. Seus desaﬁos precisam ser cuidadosamente pensados de modo que
crescimento populacional, desenvolvimento econômico e progresso técnico estejam at same
page. Seria devagar em agradecimentos, aos autores, que em suas tratativas ensejaram
construtos tão valorosos para a ciência. As felizes temáticas, e tão pertinentes, expuseram o
contexto brasileiro de norte a sul, presando pela diversiﬁcação e singulares experiências.
Logística: Conceitos e Tendências Benjamim Moura 2006-02-01 Abordando os mais
importantes conceitos e tendências da Logística, de uma forma simples mas rigorosa, este
livro apresenta algumas das mais importantes correntes do pensamento logístico. Para isso, o
autor, com uma vasta experiência no âmbito da Logística Interna, referencia autores e
entidades que ajudarão todos os que pretendam conhecer mais sobre esta fascinante área do
conhecimento. Sendo crescente a competitividade e a complexidade da gestão das
organizações, são exigidas aos seus gestores competências muito alargadas e uma visão clara
sobre o contexto em que desempenham a sua actividade. Por isso, além de uma abordagem
global dos aspectos essenciais da Logística, no contexto da gestão das organizações e da
economia global, optou-se por desenvolver temas que são cruciais em qualquer organização,
desde o Serviço ao Cliente, os Custos Logísticos e a Terceirização (Operadores Logísticos). A
crescente importância da Logística Inversa, dos pontos de vista económico, ﬁnanceiro e
ambiental, justiﬁcam o tratamento que lhe foi dado. Sendo as tecnologias de informação e da
comunicação essenciais, no âmbito da gestão das organizações e da vida quotidiana, faz-se
um estudo sobre as principais, com realce para os desenvolvimentos mais recentes, por
exemplo, o Código Electrónico de Produto (sucessor do código de barras) e do GPS, ambos
com ampla aplicação na Logística. Por todos esses motivos, este livro será do interesse
especial de quem já intervém ou pretenda enveredar proﬁssionalmente pela Logística ou
áreas aﬁns, bem como dos estudantes.
Gestão de transportes e infraestrutura Marco Antonio da Silva 2018-10-19 A Série
Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar proﬁssionais
para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde
conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências proﬁssionais até a formação ética
e sólida. Gestão de transporte e infraestrutura é um livro de referência para estudantes de
administração e de tecnologia em logística e para proﬁssionais atuantes na gestão da cadeia
de suprimentos. A obra compara a doutrina clássica recomendada à composição de redes de
transporte com a matriz de transporte de cargas vigente no Brasil, predominantemente
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concentrada no modal rodoviário, demonstrando suas vantagens, desvantagens e as
demandas de investimento em infraestrutura para a malha brasileira de transportes,
objetivando maior eﬁciência e produtividade na distribuição e no transporte de materiais, em
especial aos produtos primários destinados à exportação. A obra também destaca a
importância da logística de transporte na cadeia de suprimentos, bem como sua relevância
estratégica na geração de valor agregado aos negócios.
Gestão de estoques e armazenagem Giovana Gavioli Ribeiro da Silva 2018-12-13 A Série
Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar proﬁssionais
para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde
conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências proﬁssionais até a formação ética
e sólida. Gestão de estoques e armazenagem trata dos principais temas que envolvem uma
gestão de estoques estratégica, detalhando ferramentas que auxiliam o proﬁssional a optar
pela melhor relação de custos e benefícios. As principais decisões de armazenagem também
são exploradas, com o objetivo de promover uma análise crítica dos pontos decisivos para
tornar um armazém mais competitivo e gerador de valor na cadeia logística da empresa.
Logística internacional Antonio Cabrera Cánovas 2014-04-01 Este cuaderno examina la
logística empresarial, o lo que es lo mismo: las actividades de aprovisionamiento, producción y
distribución que permiten optimizar el ﬂujo de los productos desde sus fabricantes hasta los
consumidores. Actualmente en los mercados compiten unas cadenas logísticas contra otras,
por lo que resulta esencial la integración e interacción de los diversos elementos que
componen todas las fases del suministro.
Engenharia de Produção: novas pesquisas e tendências 2 2021-12-15 Apresentar um
livro é sempre uma honra e muito desaﬁador, principalmente por nele conter tanto de cada
autor, de cada pesquisa, suas aspirações, suas expectativas, seus achados e o mais
importante de tudo a disseminação do conhecimento produzido cientiﬁcamente. A Engenharia
de Produção nas organizações nesta coletânea abrange diversas temáticas como: Modelagem,
Simulação e Otimização, Gestão do Desempenho Organizacional, Gestão de Sistemas da
Qualidade, Gestão Ambiental, Gestão de Eﬂuentes e Resíduos Industriais, Gestão de Recursos
Naturais e Energéticos, Processos Decisórios, Gestão da Inovação, Gestão da Tecnologia e
Engenharia Econômica reﬂetindo a percepção de vários autores. Portanto, a organização deste
livro é resultado dos estudos desenvolvidos por diversos pesquisadores e que tem como
ﬁnalidade ampliar o conhecimento aplicado à área de engenharia de produção evidenciando o
quão presente ela se encontra em diversos contextos organizacionais e proﬁssionais, em
busca da disseminação do conhecimento e do aprimoramento das competências proﬁssionais
e acadêmicas. Este volume traz dezoito (18) capítulos com as mais diversas temáticas e
discussões, as quais mostram cada vez mais a necessidade da engenharia de produção nas
organizações. Os estudos abordam discussões como: gestão da cadeia logística do tabaco;
práticas sustentáveis em uma empresa de transportes rodoviários; interoperabilidade logística
como fator e impulso da indústria 4.0; análise da localização da unidade de serviço de
atendimento médico de urgência; ciclo PDCA aplicado à gestão do conhecimento; PDCA para
redução de sobrepeso de produtos Individually Quick Frozen (IQF) em um frigoríﬁco de aves;
geração de biogás a partir dos dejetos pecuários; gestão ﬁnanceira e controle para
empreendedores em estágio inicial; sistema de gestão integrado; clima organizacional em
indústria de alimentos; qualidade de vida no trabalho; análise da fratura precoce de uma vara
de sustentação de aço inox AISI 304 de um transportador terrestre; concentração com
logistica-empresarial-ronald-ballou-transporte

5/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 2, 2022 by guest

hydroﬂoat; inﬂuência dos circuitos ultraﬁnos no teor de MGO do concentrado ﬁnal; cálculos
comuns numa estação de tratamento de águas; efeito do aumento do ph para redução do teor
de alumínio residual na água distribuída; aplicativo para administrar os dados de operação de
uma ETA e por ﬁm, um breve relato de experiência sobre as vantagens de se aumentar o
número de visitas de populares às empresas. Por esta breve apresentação percebe-se o quão
diverso, profícuo e interessante são os artigos trazidos para este volume, aproveito o ensejo
para parabenizar os autores aos quais se dispuseram a compartilhar todo conhecimento
cientíﬁco produzido. Espero que de uma maneira ou de outra os leitores que tiverem a
possibilidade de ler este volume, tenham a mesma satisfação que senti ao ler cada capítulo.
Boa leitura!
Estratégia Logística
Dicionário do administrador Danilo Alves do Nascimento 2018-10-10 Este eBook apresenta
vários conceitos e jargões utilizados pelos administradores, conhecê-los é dever básico para
qualquer proﬁssional que queira se aventurar no mundo da gestão. Além disso, engloba
diversos conceitos e palavras da língua inglesa que foram incorporados no dia a dia do
administrador moderno.
Comercio internacional 1995 Plantea como gestionar los planes de actuación relacionados con
operaciones de compraventa, almacenamiento, distribución y ﬁnanciación en el ámbito
internacional.
Introdução à logística empresarial (supply chain management) Catarina de Oliveira Cano
2018-01-16 A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de
preparar proﬁssionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas,
abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências proﬁssionais até
a formação ética e sólida. Este livro engloba os conceitos fundamentais de logística integrada,
apresentando os principais modais de transportes e a infraestrutura brasileira. São abordadas
as principais funções da logística empresarial, como suprimentos; estoques; planejamento,
programação e controle da produção (PPCP); gestão da informação; e distribuição. O foco em
informação é aprofundado de forma a explorar os impactos da tecnologia da informação na
integração das atividades logísticas. Por ﬁm, é possível também veriﬁcar os principais temas
emergentes na logística integrada e a responsabilidade social e ambiental da logística na
empresa. O objetivo central é mostrar ao leitor a integração da logística com a gestão da
cadeia de suprimentos (supply chain management), de modo que ela se torne tema
estratégico em sua administração.
Gestão empresarial contemporânea Clóvis Delboni 2016-11-07 Uma visão de vanguarda
sobre a administração organizacional Este livro foi idealizado para contribuir com aqueles que
desejam iniciar um novo negócio e também para aqueles que já estão estabelecidos e
precisam se atualizar. Ao expressarmos as palavras Gestão Empresarial, queremos imaginar
que, de maneira geral todas as empresas são controladas por um software interligando os
setores. Dados coletados desse sistema permitem aos executivos tomadas de decisões mais
assertivas. Não importa o tamanho da empresa nem o momento econômico que se está
vivenciando, os gestores devem ter foco nos processos administrativos, capacidade para
interpretar informações contidas em relatórios e coragem suﬁciente para agir rapidamente,
visto que em tempos de tempestades os controles servirão de norteadores para a
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sobrevivência da embarcação. Mar calmo não prepara bons marinheiros. Este livro oferece um
conteúdo rico e atualizado para administradores, gestores de recursos humanos, pequenos
empresários e estudantes em busca de conhecimentos para melhorar os processos e
resultados de suas empresas.
Processo de movimentação de mercadorias Daniel Alves 2021-07-22 Quando diz respeito ao
trabalho na gestão de estoques, muitos imaginam que esta é uma etapa simples, mas a
verdade é que sem controles e procedimentos adequados, o estoque não gera receita para a
empresa. Sem limitar o leitor, esta obra explica em cinco capítulos como adotar práticas sobre
a rotina e movimentação de mercadorias em um depósito, visando um desempenho melhor e
mais assertivo em cada processo da gestão de estoques. Aqui você encontrará informações
que atenderão tanto o empreendimento já desenvolvido tecnologicamente, quanto o pequeno
em busca de crescimento. Este livro é indicado para gestores de estoque, docentes e alunos
dos cursos de estoquista, almoxarife, técnicos em administração, logística e demais áreas nas
quais o estudo da movimentação do estoque é abordado.
Administração De Logística Wagner Luiz Marques 2011-02-20 Este trabalho foi criado para fácil
o entendimento de empreendedorismo em todos os níveis: leigos, estudantes e empresários.
O desenvolvimento deste livro serve como base para conhecer o que é ser empreendedor e
sua evolução, assim como, tornar possível conhecer a estrutura de análise tanto na parte de
administração como na busca do entendimento ao capital de giro e as devidas tomadas de
decisões. Falar em empreendedorismo, talvez seja fácil entendimento, principalmente quando
identiﬁca simplesmente a criação de uma empresa, mas o empreendedorismo não é
simplesmente a realização de um sonho mas, a manutenção deste sonho. Para isso
pretendemos mostrar o diário real de um empreendedor, falar minuciosamente sobre aquilo
que o empresário deve conhecer para poder se manter no mercado, estabilizado e conﬁante,
para tomar adequadamente as decisões necessárias. Para entendermos o que é diário
devemos conceituar segundo o dicionário Aurélio como sendo “A relação do que se faz ou
sucede em cada dia, ou sendo o registro minuciosamente de todos os acontecimentos”. Este
livro mostrará o que um empreendedor necessita fazer para que possa conduzir
adequadamente a sua empresa em um mercado competitivo e com muitas adversidades.
Logística Empresarial. Gestión eﬁciente del ﬂujo de suministros Tulio Vélez Maya 2014-01-01
Esta obra es una actualizada, completa y seria propuesta académica sobre el trascendental
tema empresarial de la Logística. Se sustenta en tres bases sólidas. Parte de una comprensión
sistémica de las organizaciones. La logística, en la empresa, es un sistema con entidad propia,
con objetivos y procesos particulares, pero, a la vez, es un subsistema que interactúa, dentro
de la organización, con otros subsistemas, por la consecución de objetivos corporativos.
Segundo, las organizaciones modernas tienden a ser focalizadas, dedicadas a lo que saben
hacer y les da razón de existir, sin distraerse en funciones que no son su core business. Esto
explica y legitima el nacimiento de múltiples empresas operadores logísticos. Finalmente, las
empresas se justiﬁcan por sus clientes, pero en el fondo de muchas reﬂexiones de este libro,
está la convicción de que la dinámica empresarial actual no parte de esperar la demanda, de
satisfacer necesidades, sino de la oferta, de crear situaciones, de ofrecer más calidad de vida,
de escoger su propio cliente objetivo y crear la necesidad. Este cambio en la orientación de las
empresas se debe al avance tecnológico imparable de la logística empresarial.
Transporte internacional de mercancías Alfonso Cabrera Cánovas 2011-03-01 Análisis práctico
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del marco jurídico de los contratos de transporte internacional de mercancías (por carretera,
marítimo, aéreo, por ferrocarril y multimodal), con particular énfasis en los nuevos Incoterms
2010 de la Cámara de Comercio Internacional. También se analizan la cumplimentación e
interpretación, uso y proceso documental de los contratos de transporte más habituales: carta
de porte CMR, conocimiento de embarque o Bill of Lading (B/L), carta de porte aéreo o Air
Waybill (AWB), carta de porte CIM, FBL de la FIATA, etc. Vendedor o comprador (como
cargador) y porteador deben conocer, como partes de un contrato de transporte, los derechos
y obligaciones que recoge la normativa vigente respecto a aspectos básicos como el régimen
y límite de responsabilidad del porteador en caso de pérdida, avería (daño) o retraso de la
mercancía transportada, el cálculo de la indemnización del porteador, el plazo y la forma de
las reclamaciones, la jurisdicción competente, la posibilidad de pactar plazo y otras
condiciones del transporte, la responsabilidad de los intermediarios, la correcta formalización
de la carta de porte, etc. La obra incluye casos prácticos documentados basados en
operaciones reales que ilustran la formalización y optimización del proceso de contratación del
transporte, así como la solución de las posibles controversias nacidas del incumplimiento
contractual.
Administração de materiais e logística Loreni Brandalise 2017-07-18 Esta obra apresenta de
forma lógica e clara todos os conteúdos a serem aprendidos na disciplina de Administração de
Recursos Materiais e Patrimoniais dos cursos de graduação em Administração e Engenharia de
Produção. Este livro reúne conceitos de renomados estudiosos da área, estruturado em 20
capítulos, iniciando com os conceitos, objetivos, função e atividades da Administração de
Materiais e logística. No apêndice encontra-se um glossário com a terminologia utilizada na
Administração. Por abranger todos os assuntos da disciplina de Administração de Materiais e
logística, este livro desobriga o professor e o aluno da utilização de vários livros para cumprir o
conteúdo programático.
Estudos Sobre Gestão de Operações em Pequenas e Médias Empresas Helder Antônio da Silva
2020-03-11 A preocupação com aspectos relativos à competitividade é um ponto fundamental
para empresas de qualquer porte. Destaquem-se, aqui, em particular, as empresas
classiﬁcadas como micro, pequenas e médias (MPM), de qualquer setor produtivo, dada a sua
relevância para a economia do País, principalmente no que se refere à geração de empregos.
Nesse contexto, a disseminação e a aplicação dos conceitos, procedimentos e técnicas da área
de Gestão de Operações (GO) nessas empresas pode ser um importante fator para sua
diferenciação e sobrevivência. O conteúdo do livro aborda o uso de técnicas de planejamento
de produção em frigoríﬁcos, a aplicação de modelos de previsão de demanda em empresa de
transporte, a adoção de método de tomada de decisão com múltiplos critérios na escolha de
fornecedores de uma empresa de material de construção, a aplicação do ciclo de melhoria
contínua na gestão de estoques em empresa de construção civil, a discussão sobre a
necessidade e importância de se incluírem indicadores de desempenho associados à logística,
e, ﬁnalmente, um estudo envolvendo Sistema de Gestão da Qualidade em uma prestadora de
serviços na área de Saúde. Por seu conteúdo inovador, este livro constitui-se em um material
de estudo com excelentes perspectivas de ser de muita utilidade para as MPM empresas,
possibilitará a disseminação dos conceitos da GO, incentivando e orientando sobre sua
utilização os proﬁssionais ligados a esse importante segmento econômico do Brasil. Prof. Dr.
Fernando Augusto Silva Marins Professor titular e pesquisador PQ2 do CNPq Departamento de
Produção (DPD), Faculdade de Engenharia (FEG) – câmpus de Guaratinguetá, Universidade
Estadual Paulista (Unesp)
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Estratégia de comercialização e logística integrada Rodrigo Miranda 2019-10-25 A Série
Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar proﬁssionais
para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde
conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências proﬁssionais até a formação ética
e sólida. Estratégia de comercialização e logística integrada introduz a logística integrada e a
cadeia de suprimentos, atividades importantes para agregar valor tanto à empresa quanto aos
clientes. São dezesseis capítulos que têm o objetivo de levar o leitor ao mundo da logística
empresarial, esclarecendo os principais conceitos utilizados nos diversos processos logísticos e
também mostrando como fazer uma previsão de demanda ou um planejamento de estoques,
além de conhecer seu impacto na produção, nos custos, na estratégia e no serviço ao cliente.
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - 5.ed. Ronald H. Ballou 2009-01-01 A nova edição
desta importante obra apresenta com clareza os aspectos operacionais, táticos e estratégicos
da cadeia de suprimentos/logística empresarial.
Gestão de logística internacional Paulo Roberto Ambrosio Rodrigues 2015-09-02 Este livro tem
por objetivo apresentar alguns dos princípios teóricos, conceitos, ferramentas e exemplos que
possam servir de referência para procedimentos logísticos, usualmente executados para dar
suporte às operações realizadas no ambiente internacional de negócios. Neste ambiente,
atualmente, se pode observar o deslocamento do eixo de negócios para outros países, com a
economia internacional em forte retração, constatando-se concorrência acirrada e crescente
protecionismo.
Logística empresarial Ronald H. Ballou 1993 Logistica: uma funcao essencial na empresa.
Distribuicao ﬁsica. Administracao de materiais. Nivel de servico. O produto. O sistema de
transporte. Administracao de trafego. Armazenamento de produto. Manuseio e
acondicionamento do produto. Controle de estoques. Aquisicao e programacao da producao.
Entrada e processamento de pedidos. Informacoes de planejamento logisitico. Planejamento
da movimentacao de mercadorias. Operacao do sistema logistico. Em busca do amanha.
Logística, sistema toyota de produção e suas implicações na construção civil Virgilio
Ribeiro 2015-01-01 Aplicando os princípios e conceitos do Sistema Toyota de Produção (STP)
na indústria da construção civil, este livro descreve a intervenção baseada nos princípios do
STP e ﬁlosoﬁa LeanConstruction em duas obras do setor elétrico com características distintas.
Em relação aos objetivos propostos nesta obra, destacam-se: o treinamento dos colaboradores
do setor de suprimentos, a qualiﬁcação de fornecedores de materiais básicos, o controle das
sistemáticas de transporte e a ferramenta do Macro Controle de Estoque; ferramenta simples
que, na sua simplicidade, provocou observações, discussões e novas propostas de melhoria.
Obras Educacionais Dorgival Melo Reis 2019-05-15 Coletânea que vem resgatar uma evidência
generalizada do ato da escrita e, consequentemente, da leitura. Uma arte prazerosa e um
trabalho alienado ao mundo, relacionado ao que o texto estabelece.Obras Educacionais, que
em forma de artigos cientíﬁcos, inclui um processo bem amplo e reﬂexível, de alto nível, sobre
obras de autores competentes.
Gestão da cadeia de suprimentos Bianca Simões de Campos Almeida 2022-02-15 A Série
Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar proﬁssionais
para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde
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conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências proﬁssionais até a formação ética
e sólida. Gestão da cadeia de suprimentos apresenta, de modo prático, as operações e os
custos envolvidos nos processos de gestão da cadeia de suprimentos, descrevendo seus
aspectos e proporcionando amplos conhecimentos técnicos e teóricos sobre as estratégias e
os planejamentos relacionados a essa atividade. O objetivo deste livro é contribuir para a
formação e o desenvolvimento da capacidade lógica para a tomada de decisões em todas as
etapas da cadeia, qualiﬁcando o leitor para os diversos desaﬁos proﬁssionais.
Logística Ronald H. Ballou 2004 CONTENIDO: Logística de los negocios y la cadena de
suministros : un tema vital - Estrategia y planeación de la logística y de la cadena de
suministros - El producto de la logística y de la cadena de suministros - El servicio al cliente en
la logística y la cadena de suministros - Procesamiento de pedidos y sistemas de información Fundamentos del transporte - Decisiones sobre el transporte - Pronóstico de los
requerimientos de la cadena de suministros - Decisiones sobre políticas de inventarios Decisiones de programación de compras y suministros - Sistemas de almacenamiento y
manejo - Decisiones sobre almacenamiento y manejo - Decisiones sobre la ubicación de
instalaciones - Proceso de planeación de la red - Organización de la logística y de la cadena de
suministros - Control de la logística y de la cadena de suministros.
An‡lise de Fatores Subjetivos nas Organiza�›es Colet‰nea de Escritos Cient’ﬁcos Maria da
Gl—ria Vitorio Guimar‹es
Basic Business Logistics Ronald H. Ballou 1987
Logística Empresarial
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