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PRODUÇÃO E OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 

Objetivo 
Formar e preparar profissionais em Gestão Industrial para que possam atuar em organizações de 
produção industrial e empresas prestadoras de serviços, com capacidade para planejar, 
implementar e controlar eficazmente o fluxo e armazenagem dos produtos e das informações do 
ponto de origem até o ponto de consumo, desenvolvendo soluções integradas e sustentáveis, 
desenvolvendo uma visão prática das principais técnicas e instrumentos aplicados à produção e a 
logística empresarial. 
Público Alvo 
Graduados em Engenharia, Tecnologia e Administração de Empresas. 

Conteúdo Programático 

Disciplinas 
Carga 

horária 
Professor Responsável Titulação 

Lean Manufacturing 24 Alexandre Alvim Especialista 

Planejamento, Programação e Controle 
da Produção 

24 Rafael Brum Mestre 

Análise de Investimentos e Custos 
Logísticos 18 Paulo Humberto Mestre 

Administração Financeira 24 Paulo Humberto Mestre 

Pesquisa Operacional e Simulação na 
logística 

24 Roberto Póvoas Mestre 

Gestão de Pessoas na logística 18 Solange Ribeiro Especialista 

Gestão de Preços e Receita na Cadeia 
de Suprimentos 

18 Paulo Humberto Mestre 

Tecnologia da Informação aplicada à 
logística 

18 Luciano Duarte Mestre 

Gestão de Estoques e Sistemas de 
Embalagem  24 Alexandre Alvim Especialista 

Gestão de Sistemas de Transportes e 
Distribuição Física 32 Rafael Brum Mestre 

Gestão de Suprimentos e Demanda na 
Cadeia de Suprimentos (Logística 
inbound) 

24 Alexandre Alvim Especialista 

Planejamento Estratégico da Logística 16 Gilson Viana Doutor 

Legislação Tributária na Logística 18 José Geraldo Especialista 

Responsabilidade Social e Governança 
Corporativa 

18 Cláudia Bastos Mestre 

Logística Internacional 18 Solange Ribeiro Especialista 

Logística Reversa 24 Rafael Brum Mestre 

Qualidade e Medida de Desempenho na 
Cadeia Logística 

18 Alexandre Alvim Especialista 

Trabalho de Conclusão de Curso 6 Monografia  

Total 366   
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Disciplinas CH Conteúdos 
Lean Manufacturing 24 O Pensamento Lean. Cadeia de Valor. Fluxo da 

Cadeia de Valor. Os ciclos do consumo e da 
produção. Os sete desperdícios fundamentais.  

Planejamento, Programação e Controle 
da Produção 

24 Planos de longo, médio e curto prazos. Interrelações 
do PCP com as demais áreas da empresa. Sistemas 
de produção e modelos: produção em lotes 
contínuos e intermitentes e sob encomenda. A visão 
logística integrada no PPCP. Planejamento-mestre 
de produção. A logística do MRP/MRP II. 
Dimensionamento de recursos diretos 
(equipamentos, matéria-prima e mão-de-obra). 
Programação e Controle da Produção com Kanbans. 
Gerenciamento dos gargalos/restrições. 

Análise de Investimentos e Custos 
Logísticos 

18 

Taxa mínima de atratividade. Critérios econômicos de 
decisão. Depreciação. Taxas nominais e taxas efetivas de 
juros. Análise do valor presente. Análise do valor anual. 
Análise da taxa de retorno. Conceito de gastos, custo e 
despesa. Custos diretos e indiretos. Custos fixos e 
variáveis. Custo marginal. O método de custeio ABC. 

Administração Financeira 24 Matemática financeira. Balanço patrimonial e 
Demonstração de resultado. Índice de liquidez, 
financiamento, atividade, lucratividade, 
rentabilidade. Administração de capital de giro: 
caixa, contas a receber e estoques. Estrutura de 
capital, alavancagem financeira e alavancagem 
operacional. Custo de capital. Relação Custo-
volume-lucro. Política de dividendos. 

Pesquisa Operacional e Simulação na 
logística 

24 Fundamentos da Pesquisa operacional. Modelos lineares. 
Programação linear e aplicações. Problemas de 
transporte. Problemas de ordenação. Grafos. Aspectos de 
planejamento e otimização de níveis de estoques, 
distribuição e custos logísticos. Métodos de análise 
estatística. Técnicas de previsão de demandas. 

Gestão de Pessoas na logística 18 Processos motivacionais. Trabalho em equipe. 
Cultura organizacional e poder. Avaliação de 
desempenho. Recrutamento e seleção. Treinamento 
e desenvolvimento. Gestão de pessoas por 
competência. 

Gestão de Preços e Receita na Cadeia de 
Suprimentos 

18 Gestão de preços e receitas para múltiplos 
segmentos de clientes. Gestão de preços e receitas 
para bens perecíveis. Gestão de preços e receitas 
para demanda sazonal. 

Tecnologia da Informação aplicada à 
logística 

18 Tecnologia da Informação – descrição e definições. A 
função de TI na gestão da cadeia de suprimentos. A 
estrutura de TI na cadeia de suprimentos. Gestão de 
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relacionamento com o cliente (CRM). Gestão de 
relacionamento com fornecedores (SEM). 

Gestão de Estoques e Sistemas de 
Embalagem  

24 

Estoque cíclico. Estoque de segurança. 
Determinação do nível ótimo de disponibilidade de 
produto. Lote econômico. Quanto pedir e quando 
pedir. 

Gestão de Sistemas de Transportes e 
Distribuição Física 

32 

Função do transporte na cadeia de suprimentos. 
Modo de transporte e suas características de 
desempenho. Opções de projeto para uma rede de 
transporte. 

Gestão de Suprimentos e Demanda na 
Cadeia de Suprimentos (Logística 
inbound) 

24 
Previsão de demanda. Planejamento de vendas e 
operações. Planejamento agregado. 

Planejamento Estratégico da Logística 16 O processo de planejamento estratégico e sua visão 
sistêmica. Visão, Missão, Valores, Objetivos e Metas. 
Diagnóstico inicial. Análise de ambientes (interno e 
externo). Formulação de estratégias. Elaboração de 
planos de ação. Planejamento Tático e Operacional. 
Integração planejamento e controle. Avaliação de 
resultados. Processo de tomada de decisão.  

Legislação Tributária na Logística 18 Tributo – elementos caracterizadores e classificação. 
Crédito tributário: lançamento, suspensão, extinção 
e exclusão. Administração tributária: impostos 
vinculados a área de logística. Tributos sobre 
operações logísticas. 

Responsabilidade Social e Governança 
Corporativa 

18 Definições de Governança Corporativa. Teoria dos 
Stakeholders. Tendências da Governança 
Corporativa no Brasil. Da governança à 
responsabilidade econômica, social e ambiental. 
Ética e Gestão de Empresas. Concepções sobre a 
empresa como organização ética e socialmente 
responsável. 

Logística Internacional 

18 

Análise do ambiente de negócios globalizado. Blocos 
econômicos, acordos comerciais e protecionismo. 
Barreiras e desafios impostos pela diversidade dos 
povos. Impactos da globalização sobre as atividades 
logísticas. Estratégias competitivas internacionais.   
Suprimento Internacional. Distribuição Internacional. 
Custos e Riscos das cargas. Avaliação logística de 
portos e aeroportos. Operações multimodais 
internacionais. Armazenagem alfandegada. Regimes 
aduaneiros especiais.  

Logística Reversa 

24 

Gestão logística reversa: aspectos gerais e específicos. 
Canais reversos nas cadeias de suprimentos. Logística 
empresarial como conceito gerencial relevante para a 
competitividade. Oportunidades de negócios 
decorrentes do crescimento da LR. Fundamentos da 
LR. Fatores motivadores para o desenvolvimento e 
implementação dos processos reversos. Gestão dos 
fluxos reversos de pós venda e de pós consumo. 
Gestão das cadeias de suprimentos e os fluxos 
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reversos. Barreiras e problemas associados ao 
planejamento, à implementação e ao controle das 
estratégias de LR. Visão geral da LR no Brasil e no 
mundo. 

Qualidade e Medida de Desempenho na 
Cadeia Logística 

18 

Indicadores de objetivos da qualidade. Indicadores 
de processos. Indicadores como ferramenta para a 
redução de custos. Indicadores e características da 
qualidade – performance. Indicadores no 
planejamento e controle dos processos – eficácia. 
Indicadores e resultados dos negócios – fatores 
financeiros. Critérios para a criação de indicadores – 
métodos. 

Trabalho de Conclusão de Curso 6 Monografia 

 


