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INTRODUÇÃO
Os custos logísticos no comércio compreendem os custos de transporte,
custos de armazenagem, processamento de encomendas, inspeção, devolução
e reparação de garantias dos produtos.
As empresas são forçadas por exigência do mercado a atuar com
velocidade e flexibilidade, sem desprezar a oferta de produtos e serviços com
preços reduzidos e elevados níveis de qualidade. Diante deste cenário de
exigência e desafios imposto às empresas, a logística se revela como um
recurso da maior importância, atribuindo para as empresas um diferencial de
qualidade e contribuindo para seus lucros.
López (2005) afirma que saber efetivamente o custo logístico da
empresa é a principal necessidade de gestão na atualidade, porém, a maioria
das empresas tem dificuldades em levantar estes custos, em virtude dos
sistemas de contabilidade agrupar os custos em categorias amplas, dificultando
uma análise mais detalhada.
Diante deste problema, buscou-se o estudo dos custos logísticos em
uma empresa do comércio local, para o conhecimento das rotinas logísticas e
de como são tratados os custos de logística.

METODOLOGIA
O estudo utiliza as informações obtidas através de pesquisa bibliográfica
e entrevista com os gestores do negócio para o conhecimento da logística
interna e externa da empresa e seus custos.

Para a elaboração deste artigo, será utilizada uma pesquisa através de
um questionário relacionado à logística da empresa, o qual aplicado aos
gestores da empresa norteará o desenvolvimento do trabalho, bem como
identificará os custos logísticos no comércio em loco.

DISCUSSÕES
Segundo López (2005), perante do novo cenário econômico no Brasil, a
logística tornou-se uma das áreas chaves para alavancar resultados na
rentabilidade das empresas. A logística saiu de uma abordagem operacional
para uma estratégica, estão sendo feito esforços para desenvolver sistemas
logísticos cada vez mais eficientes. A estrutura de um sistema logístico exige
recursos, que contribuem para o sucesso empresarial, por agregar valor ao
produto e resultar em reconhecimento pelo cliente.
De acordo com Ballou (1993), a logística empresarial trata de todas as
atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos
desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final,
assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento,
com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um
custo razoável.
O comércio expandiu sua atuação para além do mercado da área
geográfica onde está inserido, para o mercado global, o cliente está muitas
vezes distante do fornecedor, mas a exigência de receber o seu produto no
tempo desejado e na qualidade esperada é a mesma do cliente local, a
empresa precisa, portanto, administrar muito bem a logística para ganhar
mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca pelo entendimento da logística em uma empresa do comercio
local, para o conhecimento das rotinas logísticas e identificação de seus
custos, possibilitou a percepção de que a logística ainda não é tratada com a
devida relevância exigida.

Portanto, entende-se que o gerenciamento adequado da logística, de
forma a reduzir os gastos e aumentar a qualidade e os resultados nos
negócios, acrescenta valor para a empresa.
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