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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: Engenharia de Produção 
Ano:  
Período: 4º 
Disciplina: Operadores Logísticos 

Aulas Teóricas: 72 h/a 
Aulas Práticas: 0 h/a 
Carga Horária: 72 h/a 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

Os "conceitos" de logística: a evolução, logística empresarial e a logística como um conjunto de 
atividades. Os atores da cadeia de suprimentos - as recentes mudanças que afetam a logística. 
Origem e evolução da indústria de serviços logísticos: os operadores logísticos na cadeia de 
suprimentos. A evolução da indústria de serviços logísticos nos EUA e Europa. A evolução da indústria 
de serviços logísticos no Brasil (particularidades e tendências). Operadores logísticos: os vários 
conceitos de operador logístico. Classificação dos operadores logísticos. As atividades logísticas: 
classificação e conceitos (as atividades básicas, as atividades específicas da administração de 
materiais, as atividades da administração de materiais e de distribuição física junto à manufatura; as 
atividades próprias da distribuição física; as atividades da distribuição física junto ao cliente do 
fornecedor e junto ao consumidor). Os conjuntos de atividades logísticas a terceirizar. Os serviços 
que o operador logístico oferece: as sinergias existentes entre os conjuntos de atividades 
contratadas, tecnologias e competências requeridas. O processo de redefinição de negócios e a 
diversificação de empresas que oferecem serviços logísticos. A formulação de uma estratégia: 
aspectos fundamentais. 

 

 
OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Objetivo Geral: 
Apresentar aos acadêmicos os conteúdos introdutórios da Logística para que os mesmos possam aplicá-los em 
situações concretas e também para que possa acompanhar as disciplinas subsequentes do curso.  
 

 

 
Programa 

• Os "conceitos" de logística: a evolução, logística empresarial e a logística como um conjunto 
de atividades. Os atores da cadeia de suprimentos - as recentes mudanças que afetam a 
logística.  

• Origem e evolução da indústria de serviços logísticos: os operadores logísticos na cadeia de 
suprimentos. 

• A evolução da indústria de serviços logísticos nos EUA e Europa. 
• A evolução da indústria de serviços logísticos no Brasil (particularidades e tendências). 
• Operadores logísticos: os vários conceitos de operador logístico. 
• Classificação dos operadores logísticos.  
• As atividades logísticas: classificação e conceitos (as atividades básicas, as atividades 

específicas da administração de materiais, as atividades da administração de materiais e de 
distribuição física junto à manufatura; as atividades próprias da distribuição física; as 
atividades da distribuição física junto ao cliente do fornecedor e junto ao consumidor).  
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• Os conjuntos de atividades logísticas a terceirizar.  
• Os serviços que o operador logístico oferece: as sinergias existentes entre os conjuntos de 

atividades contratadas, tecnologias e competências requeridas. 
• O processo de redefinição de negócios e a diversificação de empresas que oferecem serviços 

logísticos. A formulação de uma estratégia: aspectos fundamentais. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Bimestral. 
Participação semanal ativa no campus e realização de trabalhos. 
Avaliação interdisciplinar. 
Avaliação Bimestral . 

 

 
METODOLOGIA 

 
Aulas expositivas, teóricas, com recursos audiovisuais. Debates e trabalhos acadêmicos em sala de aula. 
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Professor Coordenador 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

ANGELO, Claudio Felisoni de; BELTRAME, Nelson Bruxellas.; FOUTO, Nuno Manoel Martins Dias. Custos dos produtos e 

formação de preços: formatação estratégica de preços e engenharia tributária e financeira. São Paulo: Saint Paul, 

2011. 142 p. 

NAKAGAWA, Masayuki. Gestão estratégica de custos: conceito, sistemas e implementação. São Paulo: Atlas, 2012. 111 p.  

SOUZA, Marcos Antonio &DIEHL, CARLOS ALBERTO. Gestão de Custos: Uma Abordagem Integrada entre Contabilidade, 

Engenharia e Administração. São Paulo: Atlas, 2009. 307 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 6ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 1998. 388 p. 

LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos: Contém Custeio ABC. São Paulo, SP: Atlas, 

1997. 222 p. 

NASCIMENTO, Jonilton Mendes do. Custos: planejamento, controle e gestão na economia globalizada. 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. 384 p. 

COGAN, Samuel. Contabilidade Gerencial: uma abordagem da teoria das restrições. São Paulo: Saraiva, 2007. 294 

p. 

SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa. Gestão de Custos. Curitiba: IBPEX, 2006. 189 p. 


