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INTRODUÇÃO
Verifica-se que nas últimas décadas, as organizações, por intermédio de
seus principais diretores, vêm buscando alternativas para responderem as
exigências do atual mercado competitivo. Em respeito a este aspecto, observase que muitas empresas, de diversos setores, passaram a perceber a
existência de um significativo fator a ser gerenciado – o sistema logístico.
A logística busca tornar os produtos e serviços disponíveis onde são
necessários e no momento em que são desejados.
Medir os custos logísticos é um desafio, pois na maioria das vezes as
organizações não possuem as informações sobre os custos. Entretanto os
custos logísticos e de distribuição sempre representam um ônus considerável
para as empresas.
Dessa forma é importante ressaltar que gerenciar os custos logísticos
são fundamentais para redução dos custos totais da organização, tornando os
seus produtos mais competitivos.
Nesse sentido, o presente estudo de caso, busca entender e explorar o
processo de logística da empresa, detalhando e mostrando os custos logísticos
de transporte, na aquisição e distribuição do arroz e demais produtos
distribuídos pela organização, utilizando a metodologia da pesquisa descritiva
exploratória.
Tem por questão de estudo “Como acontece o processo logístico na
empresa Cereais De Conti?”

METODOLOGIA
Através de uma pesquisa descritiva exploratória, que utilizou para o
desenvolvimento de seu processo, a técnica do estudo de caso, foram
coletadas as informações necessárias onde se buscou identificar as principais
práticas desenvolvidas pela organização voltadas para a eficiência de seu
sistema logístico.

DISCUSSÕES
Hoje, o custo logístico da empresa gira em torno de 8% do total do
faturamento mensal, o que pode ser considerado dentro da média de mercado.
Entretanto, este custo pode ser reduzido se a empresa reavaliar a estratégia de
distribuição para os clientes diferenciados já que estes elevam os custos de
logística da empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer os custos logísticos e saber gerenciá-los traz para a empresa
uma maior competitividade no sentido de alocar corretamente os custos aos
produtos.
A vantagem da empresa em estudo é o fato de os gestores estarem
atentos a importância de manter os custos atualizados de acordo com o tipo de
produto.
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