
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO LOGÍSTICO – Fundamentos & Aplicação 

Período: 04 a 08 de Fevereiro de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 20 horas 

INSTRUTOR: JORGE CAMPOS, Dr. 

 Doutorando do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina 

 Área de Concentração: Logística e Transporte 

 Mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Especialista em Engenharia de Produção pela Universidade Federal da Paraíba. 

 Consultor em Logística da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. 
 
OBJETIVO:  

Compreender a importância da Avaliação de Desempenho Logístico no atual ambiente competitivo.  Estabelecer ligação entre o universo 
conceitual e a realidade da organização em termos da Logística Empresarial, Logística de Suprimento, Logística Interna e Logística de 
Distribuição. Contribuir para o aumento da competitividade de sua empresa, por meio da análise dos processos logísticos relacionados a 
Avaliação de Desempenho Logístico. Elaborar uma metodologia para avaliar o desempenho logístico. Utilizar a Avaliação de Desempenho 
Logístico para reduzir os custos logísticos e melhorar o nível de serviço ao cliente. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Módulo I  -  Habilidades de Gestão  
            .O Gerenciamento Integrado da Cadeia Logística (Supply Chain Management-SCM).  
            .Logística e Avaliação de Desempenho 
            .Logística: evolução e conceitos 
            .Importância da Logística 
            .Gestão integrada da Cadeia Logística 
            .Avaliação de desempenho empresarial 
            .Abordagens da Avaliação de Desempenho Empresarial 
Módulo II  -  Habilidades Específicas  
           .Elaboração da Metodologia para Avaliação de Desempenho Logístico 
           .Pressupostos básicos da metodologia  
           .Proposta para elaboração de Sistema de Avaliação de Desempenho Logístico –  MESIADLog.  
           .Caracterização da MESIADLog 
           .Os Processos Logísticos e a MESIADLog 
           .Base de Dados de Categorias e indicadores para Avaliação de Desempenho Logístico 
           .Qual a importância e como escolher os indicadores de desempenho 
           .Estabelecimento de Padrões de Desempenho 
           .Elaboração de Padrão de referência Logístico 
           .Modelo para Elaboração de Benchmark 
Módulo III  -  Metodologia para Elaboração de Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho Logístico (MESIADLog). 
 

INVESTIMENTO : R$440,00 – Quatrocentos e quarenta reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 
 

OBSERVAÇÕES: 
1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de freqüência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será cobrado o 

número total de inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

  


