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PROGRAMA 
 
Disciplina: Tópicos Especiais em Logística Código: ADM - 06180 
Professor: Duarte de Souza Rosa Filho duartesrf@gmail.com 
Carga Horária: 60 horas 
Período: 2009/1 
 
1 – EMENTA: 

Perspectiva histórica da logística. Logística na indústria e nos serviços. Logística e 
vantagem competitiva. Logística de distribuição. Processos logísticos. Modalidades de 
transportes e sua utilização competitiva. Transportadores e operadores logísticos. Infra-estrutura 
logística brasileira. Globalização. Comércio internacional. Transportes internacionais e custos 
logísticos (INCOTERMS). Agentes da cadeia de distribuição física internacional. Planejamento e 
gestão logística. Perspectivas futuras. 
 
2 - OBJETIVOS:  

Capacitar alunos com conhecimento de técnicas, sistemas e melhorias usadas na gestão 
logística internacional. 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1 – Integração da turma, apresentação dos alunos e professor, definição de regras. 
Apresentação do programa da disciplina, objetivos, estratégias, conteúdo, bibliografia e sistema 
de avaliação. Introdução à Gestão Logística. 

 
2 - Perspectiva histórica da logística. 
 
3 - Análise conceitual da função logística na indústria e nos serviços. 
 
4 - Processos logísticos (logística integrada, operadores logísticos, tecnologias de 

informação/comunicação, cross-docking, transit point, logística reversa, etc.). 
 
5 – Práticas atuais na gestão da cadeia de suprimentos e de distribuição física. Estágio atual 

de desenvolvimento da Logística Empresarial.  
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1ª Prova escrita (P1), Módulos: de 1 a 5. e Entrega do Trabalho 1 (Perspectiva histórica da 
Logística). 

 
6. Modalidades de transportes e sua utilização competitiva de acordo com tipos de carga, 

distância, tempos em movimento e tempo total de viagem. A infra-estrutura logística brasileira. 
Os diversos tipos de transportadores e operadores logísticos. 

 
7 - Globalização. Relação entre políticas comercial e industrial. Blocos comerciais. 

Estruturação de operações de comércio internacional. Política comercial: tarifas e barreiras não 
tarifárias. 

 
8 - Os custos logísticos na formação dos preços de exportação. International Comercial 

Terms (Incoterms). Transportes internacionais. Agentes da cadeia de distribuição física 
internacional. Seguro de transporte internacional.  
 
2ª Prova escrita (P2), Módulos: de 6 a 8, e Entrega do Trabalho 2 (resenha crítica de um 
artigo técnico-científico ou de um capítulo de um livro sobre Logística brasileira e comércio 
internacional). 
 

9 - Planejamento e gestão logística instalações de armazenagem e de centrais de 
distribuição. Roteirização e controle de frotas. 

 
10 - Sistemas WMS – Warehouse Management Systems. Operações de recebimento, 

armazenagem, abastecimento, atendimento de pedidos, embalagem e expedição. 
 
11 - Estudos de Casos de Logística. Planejamento, Controle e Avaliação de Projetos 

Logísticos. Indicadores de desempenho relacionados a armazenagem, transporte e distribuição. 
 
12 - Perspectivas futuras da administração logística. Logística reversa. 
 

3ª Prova escrita (P2), Módulos: de 9 a 12, e Entrega do Trabalho 3 (diagnóstico detalhado 
de um prestador de serviços logísticos). 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, transparências e estudo de casos. 
Uma visita técnica e/ou uma aula palestra será programada com um prático da área de 
conhecimento. O material de apoio à disciplina estará disponível na Internet, no endereço 
http://www.moodle.ufes.br/, inclusive as orientações para os trabalhos. Os alunos devem acessar 
o endereço http://www.moodle.ufes.br/login/index.php e fazer o cadastro do seu login e sua 
senha, uma única vez. Uma vez cadastrados podem usar a página http://www.moodle.ufes.br/ e 
clicar na página Tópicos Especiais – Logística Internacional, sob o nome do Prof. Duarte na guia 
Graduação presencial, onde devem fazer login e usar a senha logint para acessar a página da 
disciplina. 

  
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
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Os alunos serão avaliados através de 3 provas, 3 trabalhos e de participação nos trabalhos 
em sala de aula, sua assiduidade, pontualidade. Todas as avaliações valem no máximo 10 pontos. 

Serão 3 médias parciais, M1, M2 e M3, correspondentes, respectivamente, a média 
ponderada da nota da Prova P1, com peso 7, e da nota do Trabalho T1, com peso 3; e média 
ponderada da nota da Prova P2, com peso 7, e da nota do Trabalho T2, com peso 3; e média 
ponderada da nota da Prova P3, com peso 7, e da nota do Trabalho T3, com peso 3, ou seja, 
algebricamente, M1 = P1 x 0,7 + T1 x 0,3, M2 = P2 x 0,7 + T2 x 0,3 e M3 = P3 x 0,7 + T3 x 0,3. 

A média final MF será calculada pela média ponderada de M1, M2 e M3, cada uma com 
peso 3,0, mais a nota correspondente a participação em sala de aula (PS), com peso 1, ou seja, 
MF = M1 x 0,3 + M2 x 0,3 + M3 x 0,3 + PS x 0,1 > 7,0. A média final MF deverá ser igual ou 
superior a 7 para aprovação. O aluno que obtiver nota inferior a 7 poderá realizar prova final 
(PF), com todo o conteúdo da matéria, e será aprovado se obtiver nota superior a 5 na média 
aritmética da média final MF e da nota  da prova final PF, ou seja MF + PF > 5,0. O critério de 
arredondamento será estatístico em uma casa decimal. 

Nas 3 provas será observada a capacidade dos alunos de desenvolver a formulação de 
problemas e a solução dos mesmos por meio de raciocínio lógico. Além disso, observa-se a 
capacidade de síntese e objetividade no desenvolvimento das questões conceituais. 

As provas, sempre individuais, conterão questões múltiplas, que poderão ser dissertativas 
e/ou de escolha simples, etc. Será admitida consulta apenas ao resumo da matéria, manuscrito, 
em uma folha tamanho A4, frente e verso.  

Presenças: é de total responsabilidade de o aluno acompanhar sua freqüência. É permitida 
a ausência em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou seja, o equivalente a 
15 faltas para uma carga horária de 60 horas-aula, embora não seja aconselhável a ausência.  

O Trabalho T1 consiste em elaborar, em grupo ou individualmente, uma pesquisa sobre a 
perspectiva histórica da logística. 

O Trabalho T2 consiste em elaborar individualmente uma resenha crítica de um artigo 
técnico-científico ou de um capítulo de um livro sobre Logística brasileira e comércio 
internacional, de livre escolha do aluno. As orientações para elaboração da resenha crítica serão 
disponibilizadas aos alunos. 

O Trabalho T3 será composto por um Relatório Final, que deverá ser entregue uma aula 
antes da última prova. Será observada a capacidade de desenvolver uma pesquisa empírica 
simples e de relatar, em formato científico, a pesquisa. O Relatório Final (com no máximo 08 
páginas) contendo um diagnóstico detalhado de um prestador de serviços logísticos, onde os 
nomes e contatos das pessoas que forneceram as informações deverão estar explícitos. A 
estratégia metodológica será a Descrição do Caso, usando para isso um roteiro de entrevistas e/ou 
uma Pesquisa Documental realizados na empresa estudada. A formatação do trabalho deverá 
seguir as normas do ENEGEP 2007, (www.abepro.org.br) e as citações e referências deverão 
seguir a NBR 6023 (caderno da biblioteca). 
 
5 – BIBLIOGRAFIA: 
 
5.1 Bibliografia Básica 
 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5.ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2006. 
SANTOS, Carlos Honorato Schuch e VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges (Orgs.). Logística 
Empresarial: Estudos e Casos. São Paulo: Aduaneiras, 2007. 
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VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges. Transporte internacional de cargas. São Paulo: 
Aduaneiras, 2007. 
 

5.2 Bibliografia Adicional 
 
AKABANE, Getulio. Logística de Distribuição. Santo André: Centro Universitário de Santro 
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BOWERSOX, D. J. & CLOSS, D.J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia 
de suprimento. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2001. 
CAIXETA FILHO, J.V & MARTINS, R.S. (organizadores). Gestão logística do transporte de 
cargas. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2001. 
CHOPRA, Sunil; MEINDI, Peter. Gerenciamento na cadeia de suprimentos. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2003. 
DONIER, P. P.; ERNST, R.; FENDER, M.; KOUVELIS, P. Logística e operações globais: 
textos e casos. São Paulo: Atlas, 2000. 
FARIA, S.F.S. Fragmentos da história dos transportes. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 
KEEDI, S. Logística de transporte internacional: veículo prático de competitividade. São 
Paulo: Aduaneiras, 2001. 
KOBAYASHI, Shunichi. Renovação da logística: como definir as estratégias de distribuição 
física. São Paulo: Atlas, 2000. 
LUNARDI, A.L. INCOTERMS 2000: condições internacionais e compra e venda. São Paulo: 
Aduaneiras, 2001. 
NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 
TAYLOR, David A. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial. São 
Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2005. 
FERRAES NETO, Francisco e KUEHNE JUNIOR, Maurício. Logística Empresarial.  Coleção 
Empresarial Gestão. v.2. Curitiba: FAE Centro Universitário, Gazeta do Povo, 2002. Disponível 
em: http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/empresarial/4.pdf. Acesso em:  


