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RESUMO 
 
 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA O sistema logístico não é apenas um centro de custo 
necessário para o envio de mercadorias, é preciso enxergá-lo como uma arma ofensiva 
indispensável para obter vitorias da concorrência industrial, tendo em sua missão criar valor e 
ajudar a empresa a desenvolver vantagens sustentáveis perante a concorrência. O conjunto de 
atividades eficientes em uma rede logística é tão importante para a competitividade da empresa 
quanto a otimização de sua estrutura. A logística é responsável pelos recursos e equipamentos 
de uma empresa, por isso é necessário planejar, organizar e otimizar o transporte, a 
armazenagem, o processamento e o gerenciamento. O presente trabalho irá apresentar os 
objetivos principais de uma rede de distribuição logística, suas vantagens e desvantagens, 
mostrando os meios de transporte utilizado. Tendo a importância da gestão da produção até o 
produto final nas empresas. A metodologia adotada para construção e fundamentação do 
estudo foi a pesquisa bibliográfica de caráter exploratório amparado por dados quantitativos e 
qualitativos relacionados às redes de distribuição logística. Serão apresentadas conclusões 
finais que mostrara que os clientes estão ficando cada vez mais exigentes, por essa razão 
empresas vem procurando um diferencial, assim como: redução dos custos, prazos reduzidos 
dos produtos e novas tecnologias para ser aplicadas em operações para melhorias e rapidez 
no produto final. Nas redes de distribuição logística existem três tipos de sistemas de 
distribuição que podem ser usados pelas empresas, dependendo das suas necessidades, 
sendo: Sistema de Distribuição Direta, Sistema de Distribuição Exclusiva e Sistema de 
Distribuição Intensiva. O transporte tem grande importância, pois o produto precisa estar 
disponível no lugar certo, na hora certa, sem avarias, sem isso poderá gerar vendas perdidas, 
insatisfação do cliente ou parada da produção, o modal mais utilizado no mundo e 
principalmente no Brasil é o transporte rodoviário sendo que o nosso país possui deficiências 
nos demais modais. Para que haja uma ligação do produtor até o cliente final existem 
intermediários que fazem todo o processo de movimentação do produto, que são conhecidos 
como atacadistas que tem como principio garantir a disponibilidade dos produtos, fornecer o 
serviço ao cliente, estender crédito e auxilio financeiro, fragmentar volumes e dar suporte 
técnico ao cliente. As vantagens da rede de distribuição muitas vezes podem aparecer o 
contrário, mas um intermediário pode não apenas diminuir o esforço do fabricante, como 
também diminuir os preços finais dos produtos através da especialização e alguns 
intermediários nos serviços em que prestam. A gestão de estoque nas empresas tem grande 
importância para um fluxo de materiais enxuto, onde seja garantido o bom atendimento ao 
cliente final sem que haja desperdício e estoques excedentes. Tendo como importância a 
embalagem tem como principais funções a proteção, conservação, informação e conveniência 
na utilização final do produto. Concluímos o estudo que propôs o conhecimento das 
dificuldades e pontos fortes da área de logística, sabendo que todas as empresas têm pontos a 
serem melhorados que afetam o desempenho da empresa. Os problemas enfrentados nas 
entregas de mercadorias podem ser solucionados, através das redes de distribuição que têm 
como objetivo que o produto esteja no local e na hora certa com menor custo possível. 
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