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Quem é o Gestor em Logística?

 O especialista em Gestão de Operações em 

Logística tem por objetivo dominar um conjunto de 

conhecimentos e procedimentos do qual envolvam 

todo o processo de logística, desde a produção até a 

entrega.

Este processo inclui a habilidade de raciocínio lógico, 

visão estratégica e sistêmica, capacidade de comuni-

cação interpessoal, formação humanística, desenvolvi-

mento proativo e também o senso crítico.
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Tendo em vista as características de Brasília e suas possibilidades de 

crescimento econômico, a Faculdade JK, por meio do seu plano de 

ensino institucional, oferta um dos melhores cursos para o ascensão 

pessoal e pro�ssional, formando e integrando o estudante à realidade 

da cidade, do entorno e do país, conduzindo à cidadania e ao compro-

metimento com os desa�os do mercado de trabalho contemporâneo.

Dados do Ministério da Educação mostram que o Curso Superior de Tec-

nologia em Gestão de Logística está entre os dez cursos que mais pos-

suem concluintes inseridos no mercado de trabalho no Brasil, principal-

mente em Brasília, conhecida como a “capital das oportunidades” e um 

dos maiores centros empresariais do Brasil.

Mercado de Trabalho
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O pro�ssional de Gestão de Operações e Logística é o especialista apto para exercer pro�s-

são em empresas de logística e áreas a�ns.

Assim, ele pode trabalhar, por exemplo, em empresas de transportes modais (ferroviário, 

rodoviário, aéreo) atuando em:

• Supervisão de um produto desde a saída da linha de montagem de uma fábrica, gerencian-

do, através de planejamento, controle e avaliação de e�ciência, os meios de transportes 

utilizados pela empresa ou indústria;

• Organização dos recursos demandados pelo transporte de bens, certificando-se de que a 

estocagem, distribuição e transporte atendam as necessidades da empresa;

• Planejamento do projeto a ser desenvolvido;

• Criação da logística para assegurar o bom funcionamento e o desempenho de toda a ativi-

dade;

• Direção e planejamento de toda a operação de logística, com visão estratégica envolvendo 

o grande volume da demanda;

• Gerenciar e coordenar o planejamento;

• Manter o controle (físico e administrativo) do estoque;

• Acompanhar a elaboração de inventários;

•  Desenvolver o estudo e definir a estratégia para melhorar a eficiência do processo;

• Coordenar o recebimento, a conferência e a armazenagem de produto;

• Gerir a equipe da área de centro de distribuição e de transporte;

• Atuar com gestão do fluxo logístico de carga e descarga do segmento alimentício e estoque;

• Coordenar o planejamento e programação da produção, estocagem, distribuição e o trans-

porte de produtos, atendendo pedidos de vendas e prazo de entrega, entre outras ativi-

dades relacionadas.

O curso prepara o aluno para atuar em parcerias público-privadas, bem como nas institu-

ições públicas dentro dos ditames regidos nessa esfera organizacional.

Desenvolvendo competências:
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Área de atuação

O Gestor em Logística, formado pela Faculdade JK, estará apto 

a realizar, tanto na área privada quanto na área pública, as 

seguintes atividades:

• Levantamento de requisitos na área de Logística relativo a dif-

erentes ramos de negócio, contemplando as especi�cidades 

dos vários setores envolvidos;

• Estudo e Planejamento de projetos logísticos envolvendo esti-

mativas de esforço, prazo e custo;

• Elaboração de projetos logísticos que melhor atenda às neces-

sidades do negócio;

• Planejamento, execução e controle das atividades de movi-

mentação e armazenagem de produtos em indústrias;

• Planejamento, execução e controle das atividades de movi-

mentação e armazenagem de produtos em prestadoras de 

serviços logísticos;

• Identificação de oportunidades de melhoria das atividades 

logísticas das empresas de diferentes setores;

• Identificação e solução de problemas logísticos, utilizando as 

mais modernas técnicas e ferramentas logísticas.

Assim sendo o profissional formado por este curso poderá exer-

cer as seguintes funções:

• Analista Logístico;

• Gerente de Logística;

• Gerente de Operações;

• Analista de Movimentação de Materiais;

• Gerenciar seu próprio negócio.
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Salário Médio de um Profissional de Logística

O universo de atuação do pro�ssional de Logística é amplo e os salários variam de 

acordo com o cargo ocupado e região de atuação.

A carreira oferece salários que, de acordo com o Guia de Pro�ssões e Salários da 

Catho, podem ir de R$ 2 mil a R$ 28 mil.

O cálculo das médias salariais pagas aos empregados de quatro grandes setores 

da economia – Indústria, Comércio, Construção Civil e Serviços – indica que, os 

pro�ssionais de Logística são bem remunerados na indústria, e suas carreiras 

estão em franco desenvolvimento e melhores remunerações. Veja exemplos de 

valores médios pagos aos funcionários de cada setor

Analista de Logística – R$ 2.550,88

Supervisor de Logística – R$ 3.683,33

Gerente de Logística – R$ 7.070,43

Diretor de Logística – R$ 10.904,00
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Referências

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superi-

or/encontro_nacional/2013/palestra_resultados_do_censo_da_educac

ao_superior_2012.pdfs do Censo Superior de 2012 .

http://www.catho.com.br/pro�ssoes/buscar/logistica
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