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MAPEAMENTO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO EM LOGÍSTICA 

NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E 

LITORAL NORTE 

Resumo 

Esse artigo tem como objetivo mapear os cursos de formação em logística na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e correlacionar com a demanda 

desses profissionais na região da RM Vale. Buscar entender parte das deficiências na 

formação do pensamento crítico desses profissionais tão relevantes para o exercício 

dessa profissão que por possuir aspecto extremamente tecnicista não contempla o perfil 

desejado pelo mercado que é de profissionais com habilidade em negociação, com 

raciocino lógico e matemático, que se preocupa com a melhoria constante do processo 

produtivo, com atenção à redução de custos, conhecimento tributário, com visão 

sistêmica, que possua facilidade de comunicação, trabalho em equipe e liderança, que 

possua conhecimento e habilidades em tecnologia da informação. Sua relevância social 

está na observação atual de que muitos profissionais formados em logística não 

conseguem alçar postos realmente de exercício dessa formação, acabam ocupando sub-

posições no ramo logístico destinados a profissionais com formação básica e 

fundamental sem necessidade de formação específica em logística. Como resultado 

obteve-se uma quantidade relevante de cursos de formação em logística na RM Vale 

além da média nacional e como característica da maioria ser à distância o que colabora 

com a ausência do desenvolvimento no formando em logística das habilidades de maior 

relevância exigidas pelo mercado na atualidade.. 
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MAPPING TRAINING COURSES IN LOGISTICS IN THE METROPOLITAN 

REGION OF PARAÍBA VALLEY AND NORTH COAST 
 

Abstract  

This article aims to map the training courses in logistics in the Metropolitan Region of 

Paraíba Valley and North Coast, and correlate with the demand for these professionals 

in the area of MRI Valley. Seek understanding of the deficiencies in the training of 

critical thinking of these professionals as relevant to the exercise of that profession 

which has extremely tecnicista aspect does not include the desired profile by market 

professionals is skilled in negotiation, I reason with logical and mathematical, that cares 

with the constant improvement of the production process, with attention to cost 

reduction, tax knowledge with systemic view that has ease of communication, 

teamwork and leadership, possessing knowledge and skills in information technology. 

Its social relevance is the observation that many current professionals trained in logistics 

can not raise actually put this training exercise, just occupying sub-positions in the 

logistics branch for professionals with basic training and fundamental without specific 

training in logistics. As a result we obtained a significant amount of training courses in 

logistics in the RM valley beyond the national average and feature mostly be the 

distance which contributes to the lack of development in majoring in logistics skills 

required by most relevant the market . 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao falar de logística pode-se entender, que é um braço da área de produção 

exclusiva ao ambiente fabril e industriário, porém, logística vai muito além disso, está 

presente em qualquer situação da vida das pessoas. O simples deslocamento ao 

supermercado para realização de nossas compras cotidianas já é logística, pois interfere 

no que comprar e em como transportar às residências, contudo, em termos de formação 

acadêmica a logística é uma forma recortada dos tradicionais cursos de Administração, 

por possuir características essencialmente técnicas a formação em logística se concentra 

em sua maioria no modelo de formação dos cursos tecnólogos. 

A RM Vale é considerada hoje o eixo logístico mais importante do país pela sua 

localização privilegiada ligando as duas mais importantes metrópoles nacionais São 

Paulo e Rio de Janeiro, pelas interligações intermodais a portos marítimos de Santos, 

Rio de Janeiro e São Sebastião e pela ligação entre os aeroportos das duas metrópoles, 

foi apelidado popularmente como o “EIXÃO” da logística (uma associação ao popular 

“eixão” da capital federal (cidade de Brasília) que construída sob o formado de um 

avião, o chamado Plano Piloto possui uma via rodoviária de maior amplitude de ligação 

das asas nortes e sul). Por essas características a região ao longo de sua história de 

crescimentos e desenvolvimento atraiu centenas de empresas de grande porte e de 

muitas empresas de logísticas. 

A grande concentração de empresas operadoras do seguimento logístico atrai à 

região da RM Vale, importantes fóruns de promoção à atividade logística, assim como 

debates visando novas soluções a fim de encontrar alternativas de melhorias logísticas. 

Os principais fóruns são a Logisvale – Feira de Logística do Vale do Paraíba e o 

Encontro de Intermodalidade do Cone Leste Paulista.  

Esse artigo tem como objetivo apresentar a importância da formação em 

logística para o desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte – RM Vale, e mapear quantitativamente os cursos de formação em logística nessa 

região. 

Assim a escolha da RM Vale se deve a sua relevante participação para o 

desenvolvimento econômico e social do estado e do país e suas interferências e 

benefícios gerados, bem como as suas deficiências. 

Sabe-se que o desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte – RM Vale teve suas bases nas importantes contribuições da era do café e 



do nascimento das indústrias têxteis, até a era da industrialização como se conhece hoje, 

que se constitui num dos principais eixos logísticos do país graças também a sua 

localização estratégica (RICCI, 2006) o que promoveu a instalação de diversos 

operadores logísticos corroborando para a relevância social de uma discussão crítica, 

acerca da formação em logística na RM Vale diante das demandas da região. Assim, a 

análise a tem sua relevância social na discussão crítica da formação em logística na RM 

Vale diante das demandas da região. 

Em qualquer profissão a qualidade da formação acadêmica está além das 

técnicas instrumentais, o desenvolvimento do pensamento lógico é essencial e 

necessário para o sucesso em qualquer área da formação profissional. Em logística essa 

essencialidade de torna primordial, pois além de todo o aspecto técnico que envolve a 

formação em logística o pensamento lógico de toda a cadeia de suprimentos é o que 

garantirá capacidade de análise e discernimento eficaz que levem otimização e 

racionalização a todo processo logístico. 

 A logística embora percebe-se em quanto atividade muito antiga, mas como 

profissão é recente com alguns poucas décadas de surgimento, contudo, a elevação 

constante de demanda de profissionais com formação em logística fez com que diversas 

instituições oferecem cursos de formação em logística sem critérios consistentes e em 

regiões com demanda reprimida para tal formação, o que levou o cancelamento somente 

no estado de São Paulo de 29 cursos de formação em logística (PORTAL MEC, 2013). 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

Para iniciar o debate sobre a formação em logística é necessário antes definir o 

conceito de logística, conforme Lambert e Stock (1992) assumem como definição de 

logística aquela formulada em 1986 pelo CLM – of Logistics Management (Conselho do 

Gerenciamento da Logística), que assim descreve a logística: 

[...] É o processo eficiente de planejamento, implementação e 

controle efetivo do fluxo de custos, do estoque em processo, dos 

bens acabados e da informação relacionada do ponto de origem 

ao ponto de consumo, com o propósito de se adequar aos 

requisitos do consumidor (pág. 26). 

Bowersox e Closs (1996) também destacam a relevância da informação como 

ferramenta estratégica para a logística, afirmam que sua importância não está sendo 



observada e sua relevância não tem o merecido destaque, e que cada erro na formação 

das demandas de informação gera consideráveis rupturas na cadeia de suprimento: 

[...] Historicamente, a importância da informação para o 

desempenho da logística não tem tido o devido destaque. Essa 

negligência é fruto da falta de tecnologia adequada para gerar as 

informações desejadas. Os níveis gerenciais também não 

possuíam uma avaliação completa e uma compreensão 

aprofundada da maneira como uma comunicação rápida e 

precisa pode melhorar o desempenho logístico. Essas duas 

deficiências históricas foram eliminadas (pág. 72). 

Magee (1977), afirma que a evolução dos canais de informação é essencial para 

incrementar a distribuição, permitir acesso sistêmico de controle, impossível em tempos 

passados, pois não dispunha de ferramentas informacionais como computadores, redes e 

internet. O autor já enaltecia a informação como elemento diferencial e fundamental para 

o desenvolvimento de uma logística em nível de excelência.  

Bowersox e Closs (1996) afirmam ainda que, quanto mais eficiente for o processo 

do sistema logístico de uma organização, maior precisão será requerida do sistema de 

gestão das informações. Da mesma forma Magee (1977) afirmava, na década de 80, que 

as tendências no desenvolvimento da logística não identificavam a relevância da 

evolução da informação com a capacidade logística. 

[...] No passado, os desenvolvimentos mais notáveis da logística 

foram aqueles relacionados com o transporte. O 

desenvolvimento de novas técnicas de transporte e a abertura de 

novas rotas se situam entre as mais dramáticas conquistas do 

homem. O desenvolvimento dos sistemas de comunicação – 

serviço de correios, telefone, telégrafo etc. – tem sido enorme; é 

interessante notar que estes não têm sido estreitamente 

identificados com a capacidade logística (pág. 120). 

A importância da informação como elemento fundamental da logística é 

apresentado ainda por Novaes (1989), que afirma que a logística não deve se ater 

somente aos aspectos físicos do sistema (veículos, armazéns, rede de transportes etc), 

mas aos aspectos informacionais e gerenciais, que envolvem o processamento de dados, 

a teleinformática, os processos de controle gerenciais, entre outros, e fazem parte 

integrante da análise logística. Ele em 2001, redefiniu a logística, incluindo a gestão da 

informação, como essencial para sua operacionalização ou funcionamento, como segue: 



[...] Logística é processo de planejar, implementar e controlar de 

maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem 

como os serviços de informação associados, cobrindo desde o 

ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de 

atender aos requisitos do consumidor (pág. 61). 

Conforme conceitos abordados sobre a logística e sua complexidade, há que se 

crer que a formação do profissional dessa área merece grandes atenções, contudo; esse 

artigo não pretende aprofundar a discussão sobre a qualidade da educação na formação 

do ensino superior, porém, há que se abordar a dificuldade de compreensão da 

qualidade do ensino superior o que persiste historicamente, em diversos contextos, de 

acordo com interesses de segmentos diversos (OLIVEIRA, ARAÚJO, 2005). Inclui-se 

também as deficiências no processo de formação básica, fundamental e do ensino médio 

e tal como mostra Enguita (1990, p.113-14), a palavra qualidade, no campo 

educacional, recebeu ao longo do tempo diferentes interpretações: 

[...] inicialmente identificado com a dotação de recursos apenas 

humanos e materiais dos sistemas escolares ou componentes: a 

proporção do produto interno bruto ou os gastos públicos com 

educação por aluno custo, número de alunos por professor, 

duração da formação ou nível salário dos professores, etc. Eles 

tendem a medir a qualidade dos serviços públicos, assumindo 

mais custos ou mais recursos humanos e materiais, pelo usuário, 

foi igual a de melhor qualidade. Mais tarde, o foco do conceito 

deslocado de recursos para a eficiência do processo: conseguir o 

máximo de resultados com o mínimo de custos. Esta não era a 

lógica do serviço público, mas a produção da iniciativa privada 

(pp. 13-14) (Tradução nossa). 

 

No início da última década do século XX, conforme o mesmo autor, a qualidade 

da educação se associou de forma mais coerente com resultados obtidos nas avaliações 

realizadas pelos estudantes e suas produções: taxa de retenção, taxa de promoção, 

comparações internacionais do rendimento escolar, dentre outras. Já no Brasil, de 

acordo com Oliveira e Araújo (2005), avaliou-se a qualidade da educação de três formas 

distintas, a qualidade determinada pela oferta insuficiente; a qualidade percebida pelas 

disfunções no fluxo ao longo do ensino, trazendo a ênfase para o trabalho docente; e a 

qualidade passa a ser medida pela generalização de sistemas de avaliação baseados em 

testes padronizados. Mesmo tendo sido medida por meio de recursos similares aos 

citados anteriormente, os quais consideram os resultados das avaliações externas, a 

qualidade da educação é, atualmente, estimada por meio do Índice de Desenvolvimento 



da Educação Básica (Ideb) (BRASIL/MEC/INEP, 2007a), lançado em abril de 2007, 

pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais). 

Conforme nota publicada pelo Inep (BRASIL/MEC/INEP, 2010), o indicador 

tem o mérito de considerar direta e conjuntamente dois fatores que interferem na 

qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e 

abandono) e médias de desempenho. As taxas de rendimento são medidas pelo Censo 

Escolar da Educação Básica, e as médias de desempenho pelo Saeb e pela Prova Brasil 

– avaliações realizadas pelo Inep para diagnosticar a qualidade dos sistemas 

educacionais. O que indica que, no país, existe algum reconhecimento de que a 

qualidade da educação mostra-se complexa (ampla e de múltiplas nuances), haja vista 

seu caráter histórico, social, político e contextual. 

Esse entendimento aparece, inclusive, nos recentes documentos oficiais, um 

exemplo do denominado “Ação Educativa” (BRASIL/MEC/INEP, 2007b) que, 

contextualizando reflexões produzidas no período anterior, acrescenta aos indicadores 

de qualidade da educação, para além das taxas de rendimento escolar (de aprovação, de 

reprovação e de abandono) e médias de desempenho, outros aspectos relevantes, tais 

como: ambiente educativo, prática pedagógica e de avaliação, ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita, gestão escolar, espaço físico escolar, condições de trabalho e 

formação dos profissionais da escola. 

Em relação ao último aspecto, o documento destaca a necessidade de investigar 

e debater se os profissionais do ensino têm habilitação – formação inicial – para o 

exercício de sua função. O que significa não só levantar um indicador de qualidade, mas 

também se a norma está sendo cumprida, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) prevê, em seu artigo 62, que haja formação inicial 

específica para o magistério – sendo este um aspecto que incide diretamente sobre o 

tema trabalho e formação docente. Há que se salientar que essas deficiências se refletem 

nos estudos e formações posteriores do cidadão estudantil. 

Cattani (2006), ao pesquisar sobre a influência dos organismos internacionais –

como o Banco Mundial; o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 

BIRD e instituições como Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - 

CEPAL; a Organização Mundial do Comércio - OMC e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO; naquilo que se refere às 

políticas educacionais brasileiras, não conclui que tais influências se tornaram 

instrumentos eficazes para a preparação à docência, em razão da qualidade da formação 



docente no país, sendo mais provável e de forma mais contundente, é que se tem 

transformado o que era benefício para a população, em benefício para o capital, jogando 

as políticas educacionais para o mercado. O autor apresenta também uma discussão 

sobre o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, governo de característica 

esquerdista, do qual se vislumbrava um confronto mais duro frente ao domínio do 

sistema capitalista e consequentemente às ingerências dos organismos internacionais 

sobre as políticas públicas, observando que na realidade ocorreu um paralelo entre as 

condicionalidades sugeridas pelos organismos internacionais e as políticas educacionais 

atuais” (CATTANI, 2006, p.3). 

Em relação ao posicionamento da esquerda ao projeto elitista de sociedade, 

Anderson (2007, p.9) diz que ela vem se configurando desde o final da Guerra Fria, 

momento no qual o capitalismo proclama de vez, a ideologia que anuncia a chegada a 

um ponto final no desenvolvimento social, com a construção de uma ordem ideal 

baseada no livre mercado. Esta é a mensagem central do neoliberalismo, o sistema de 

crenças hegemônicas que dominou o mundo, a partir do final dos anos de 1980, e 

circunstanciou a ordem estabelecida no Ocidente ainda abalada pela grande depressão e 

pelo fortalecimento dos movimentos laborais que surgiram. 

Para eliminar a possibilidade de retorno à e para integrar as pressões acumuladas 

durante a ocorrência dos últimos, os governos, por toda parte, adotaram políticas 

econômicas e sociais desenhadas para controlar o ciclo econômico, sustentar o emprego 

e oferecer segurança material aos menos favorecidos. O controle da demanda 

keynesiana e do bem-estar social-democrata eram o staff da época, promovendo maiores 

níveis de intervenção estatal e redistribuição fiscal jamais vistos no mundo capitalista 

(ANDERSON, 2007). 

No Brasil, como alternativa, o movimento do neoliberalismo ampliado por 

Fernando Henrique Cardoso no período de 1995 a 2002 – iniciado anteriormente por 

Sarney e Collor – é aprofundado por Luiz Inácio da Silva (Lula) desde 2003 até 2010. A 

partir de 2011, Dilma Housseff assume a dianteira em continuidade a Lula. Nesse 

contexto, a educação assume, mais do que nunca, a função precípua de formar mão de 

obra ao sistema, ou por exclusão a ela, com base no ponto de vista da dialética marxiana 

na educação e no trabalho docente, concebidos também como condutos importantes 

para a construção de uma realidade alternativa à sociedade do capital, já que de acordo 

com Mészáros (2007, p.263) a existência de qualquer sociedade depende de seu sistema 

de educação – “nenhuma sociedade pode se perpetuar sem seu sistema próprio de 



educação”, pois é por meio da educação que ocorrem a produção e a reprodução das 

múltiplas habilidades laborais que mantém em funcionamento o sistema produtivo, bem 

como da estrutura de valores que é interiorizada pelos indivíduos, a partir da qual eles 

constroem sua visão de mundo. 

Assim, todas as questões até aqui levantadas apontam ser fundamental a reflexão 

acerca da formação e do trabalho docente e repercute na formação de qualquer outro 

profissional. É salutar promover discussões nesse campo visto sua fragilidade, em razão 

de que tanto a formação quanto o trabalho docente encontram-se, fragilizados diante dos 

desafios colocados para a educação no momento atual. Desafios que relacionam o setor 

educativo às estruturas mais amplas, dentre as quais se destacam as de origem político-

culturais e socioeconômicas, no intuito de que os questionamentos que intervêm na 

educação propiciem debate entre contribuir para a manutenção ou para a superação da 

sociedade vigente, pois, se mostra na contradição que se deve enfrentar o movimento 

em luta pela transformação social no campo da educação: movimento que necessita 

envidar esforços para superar a formação de indivíduos unilaterais, alienados, 

medíocres, aptos a servir ao sistema do capital e investir na construção de cidadãos 

unilaterais, conscientes, críticos, capazes de ações (NOÊMIA LIPOVETSKY, 2011). 

 

 

3 MÉTODOS 

 

Para desenvolvimento desse artigo foi utilizado o método de pesquisa 

bibliográfica exploratória na área de logística em razão da escassez de registros 

históricos do desenvolvimento da logística na RM Vale. Foram mapeados os cursos de 

formação em logística no estado de São Paulo e principalmente na RM Vale, onde 

houve classificação por modalidade e por grau, com base no banco de dados do portal e-

mec
4
 (MEC).  Muitos registros do desenvolvimento da RM Vale são encontrados em 

ampla literatura, contudo; muito pouco se encontra sobre a descrição, surgimento e 

desenvolvimento da logística na RM Vale que seja suficiente para identificarmos com 

precisão a história da logística na região. Conforme Lakatos e Marconi (2009), a 

pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada pública que tenham relação 

com o tema do estudo (publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico, rádio, gravações em fita magnética, filmes, 

televisão, dentre outros). O período histórico analisado compreende os últimos dez anos 

(2003 a 2013). Foram mapeados todos os cursos de formação em logística no estado de 



São Paulo, sendo 235 no estado e 39 na RM Vale, sendo que 29 cursos de formação em 

logística foram extintos nos últimos dois anos somente no estado de São Paulo.  

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados alcançados apresentam quantidade elevada de cursos de formação 

em logística em sua maioria no grau tecnólogo e na modalidade à distância (PORTAL 

MEC, 2013). , talvez uma forma capitalista de atender a demanda já dita em constante 

elevação, porém, a qualidade dos profissionais formadas não atende as necessidades do 

mercado. 

Ao identificar a realidade da RM Vale, a sua característica extremamente 

logística e seu perfil de operador logístico com a presença de centenas de empresas de 

logística pode-se acreditar que merece maior atenção dos poderes públicos, municipais, 

estadual e federal e dos especialistas educacionais da formação em logística. 

O Brasil em 2009 representava 4, 143 trilhões de reais, é certo que a participação 

das cidades do Vale do Paraíba Paulista é considerável e extremamente reconhecida 

representando no mesmo período 22,02 bilhões de reais, equivalendo ao PIB de alguns 

países inteiros da America Latina (IBGE, 2013). 

Assim, o seu perfil de desenvolvimento regional é altamente relevante, aliado a 

sua característica de região logística, contudo; para atender a esse perfil logístico a 

região dispõe de cursos de formação em logística, o que se questiona se atende ou não a 

demanda existente. 

Como resultado da pesquisa, apresentamos o mapeamento dos cursos de 

formação em logística na RM Vale. No Brasil, são 569 cursos de logísticas existentes, 

dos quais 235 se encontram no estado de São Paulo (MEC, 2013). 

A mensuração dos cursos de formação em logística no estado de São Paulo, foi 

agrupada pela estrutura utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE através de messoregiões. 

Dessa forma, constata-se que a RM Vale, é a segunda messoregião no estado de 

São Paulo em quantidade de cursos de formação em logística ficando atrás somente da 

capital do estado, o que está em acordo com a característica da RM Vale de ser grande 

território de operadores logísticos, conforme apresenta a Figura 1. 

 

 

Figura 1: Quantitativo de Cursos de Logística no estado de SP (por Messoregiões – IBGE). 



 
   Fonte: MEC – IBGE (2013). 

 

Com relação ao tipo de grau dos cursos de formação em logística no estado de 

São Paulo, constata-se que no grau sequencial existe apenas um curso oferecido e não 

há nenhum curso no estado de São Paulo em formação em logística que tenha o grau 

bacharelado, ou seja; a maioria absoluta dos cursos de formação em logística no estado 

de São Paulo são do grau tecnólogo e especialização, o que confirma o perfil tecnicista 

dessa formação e principalmente por ser essa formação um recorte do curso de 

formação em Administração de Empresas historicamente de maior tradição, o que pode 

ser constatado na Figura 2. 

 

Figura 2: Cursos de formação em Logística no estado de SP – Por Grau. 

   Fonte: MEC – IBGE (2013). 



No aspecto modalidade presencial ou à distância, os cursos de formação em 

logística no estado de São Paulo, somam 88,94% de cursos presenciais, conforme 

Figura 3, e que entende-se contribuírem para melhor aprendizado e com possibilidade 

elevadas de desenvolvimento do pensamento crítico na área de logística, que em cursos 

à distância pode ser prejudicado. 

 

Figura 3: Cursos de formação em Logística no estado de SP – Por Modalidade. 
 

 

    Fonte: MEC – IBGE (2013). 

 

Analisando o quantitativo de cursos de formação em logística na RM Vale por 

modalidade, observa-se o que apenas 17,95% são presenciais, ou seja, ocorre fenômeno 

inverso à característica dos cursos de formação em logística em comparação com o 

estado de São Paulo, como pode ser verificado na figura 4. A maioria dos cursos à 

distância embora se mantenha o mesmo padrão de qualidade que os cursos presenciais, 

possuem um aspecto de mercantilização indiscriminada de algumas instituições de 

ensino superior que focam ambiciosamente os ganhos financeiros, o que pode 

comprometer a formação crítica dos profissionais em logística e embora seja um curso 

extremamente técnico o que propicia a modulagem em métodos à distância, porém a 

ausência do desenvolvimento do pensamento crítico não compromete a qualidade da 

formação em logística. 

 

 

 



 

Figura 4: Cursos de formação em Logística na RM Vale – Por Modalidade. 

 

  Fonte: MEC – IBGE (2013) 

 

Com relação ao grau na RM Vale existe na sua maioria cursos de formação em 

logística no grau tecnólogo havendo poucos nos grau de bacharelado e especialização 

para esse tipo de formação; basicamente estão concentrados nas maiores cidades da RM 

Vale. 

 No estado de São Paulo apesar da grande quantidade de cursos de formação em 

logística houve a extinção de 29 cursos de logística em graus tecnólogo e bacharelado, o 

que pode indicar tentativas meramente comerciais de ofertas desse curso sem o devido 

estudo da demanda regional nas localidades onde foram extintos. 

 

 

5  CONCLUSÃO 
 

Certamente, pela quantidade de empresas de logística e pelo perfil dessa 

atividade na região, a formação em logística é muito mais exigida e pode se tornar 

gargalo ao desenvolvimento regional tendo em vista como vimos a formação em 

logística na RM Vale tem perfil mais quantitativo e pouco se percebe níveis de 

qualidades adequados, isso levando-se em consideração também a características da 

maioria dos cursos der na modalidade à distância. 



As deficiências na formação profissional como se viu na figura 1, não se deve 

somente no processo de aprendizagem na esfera da graduação, mas também nas etapas 

anteriores de formação educacional conhecido como ensino fundamental e médio que 

hoje se percebe ineficiente enquanto preparatório para progressão no ensino superior. 

Conforme, Silva (2013), O simples acesso a uma das profissões regulamentadas 

no Brasil (perto de uma centena, a metade de nível universitário) já não é garantia de 

emprego.  

Há anos repousa no Congresso Nacional projeto de lei que pretende 

desregulamentar a maior parte dessas profissões, deixando como cartoriais (metódicos 

processuais) algumas poucas, relacionadas com a saúde dos indivíduos e com a 

segurança de pessoas e de instalações. O mercado passará a definir o tipo de 

profissional necessário às suas necessidades, com base em parâmetros vinculados a 

conhecimentos, experiência e competência comprovados. Assim as revisões 

pedagógicas na reestruturação do modelo de aprendizagem das profissões que serão 

desregulamentadas, dentre as quais a logística, terão mais liberdades para experimentar 

outras formas e modelos de ensinamentos que propicie maior desenvolvimento aos 

estudantes para que se tornem melhores profissionais em consonância ao que espera o 

mercado. 

Há que se salientar que muitos profissionais com formação em logística não 

conseguem colocação no mercado de trabalho, na maioria dos casos esses profissionais 

acabam ocupando posições secundárias nas empresas de logística tais como: 

recepcionistas, apontador, estoquista, carregador de caminhão, etc; posições que não 

necessariamente exijam formação como tecnólogo em logística.  

Conforme publicado pela Vantine Consultoria em Logística (2013),  à medida 

que a Logística ganha importância estratégica nas empresas o reflexo é imediato através 

da formação dos executivos. Apenas 3% não possuem formação superior, 7% tem titulo 

de mestrado, 28% pós graduação e 27% MBA. A grande maioria tem formação em 

Administração de Empresas (54%) e em segundo lugar aparece Engenharia (25%), 

Marketing (10%), Finanças (5%). Há ainda executivos com formação em Economia, 

Biologia, Ciências Navais, Comércio Exterior e Propagando. 

Essa realidade é decorrente do fato de que Logística não equivale a uma 

profissão regulamentada, mas uma ciência que nas empresas tem caráter funcional. 

Assim, nota-se que ainda persiste uma profunda diferença de interpretação sobre as 

funcionalidades da Logística. Apenas 3% dos profissionais da área estão na estratégica 



função de CEO, enquanto 14% em nível de Diretor e a grande maioria (38%) atua como 

Gerente, tendo os demais as funções inferiores, o que denota uma boa razão para os 

problemas que as empresas enfrentam para manejar a complexa integração de processos 

e mais ainda para administrar a sincronização do fluxo das informações (VANTINE,  

2013). 

Para atuar na área de logística é necessário possuir habilidade em matemática, 

ter raciocínio lógico e visão espacial; é necessário olhar o fluxo produtivo com uma 

visão global, sistêmica. O curso de tecnologia em logística é recente no país, quando 

comparado, por exemplo, às tradicionais engenharias, com menos de uma década de 

existência, segundo o Diretor do Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo - 

Sintep, Décio Moreira (2008), a graduação já vem se consolidando no mercado e os 

índices de empregabilidade são altos e a logística é uma área muito importante, que trata 

dos transportes e está ligada aos resultados de uma empresa, afirma. O tecnólogo pode 

trabalhar em um gama de lugares, desde as pequenas mercearias, até grandes empresas 

de exportação. 

A aceitação no mercado está sendo construída, pontua, Limad (2008), 

Coordenador do Trabalho de Graduação e de Estágio da Faculdade de Tecnologia de 

São Paulo - Fatec-SP. Segundo o professor, apesar de o curso ser novo, os estudantes 

têm conseguido boas colocações. Nas empresas, os profissionais podem assumir 

funções como analista, supervisor, coordenador, gerente, diretor. A ascensão, muitas 

vezes, depende de complemento da formação, com especializações, e do domínio de 

outros idiomas, como o inglês e o espanhol. 

De acordo com o Sintep 2008, a remuneração inicial convencionada para o 

estado de São Paulo foi de R$ 2.404,00 por 8 horas diárias de serviço. Em outros 

estados do país deve haver alguma flutuação no valor. 

Meirim, Consultor da HRM Logística, em entrevista ao Jornal Logweb (edição 

nº 78 - 2008) diz: afirma que o mercado procura profissionais qualificados e acrescenta 

que as competências destacadas deste profissional são:  

[...] boa formação acadêmica (cursos de graduação, 

especialização e mestrado); habilidades de negociação; 

raciocínio lógico e matemático; busca por melhorias nos 

processos e redução de custos; conhecimento tributário; visão 

sistêmica (todas as interfaces entre os elos da cadeia produtiva); 

conhecimento do negócio em que atua (local e internacional); 

facilidade de comunicação, trabalho em equipe e liderança; 



conhecimento de sistemas de informação que suportem a 

tomada de decisão; e conhecimento de soluções tecnológicas 

que possibilitem uma melhor visibilidade da cadeia de 

suprimentos como um todo (WWW.LOGWEB.COM.BR;  2008 

– EDIÇÃO 78).  

O mesmo autor afirma que há maior exigência do mercado, atualmente exporto à 

maior concorrência, ampliando o leque de oportunidades para o consumidor (como o 

comércio on-line, os avanços de controle tecnológico de pedidos e rastreamento), ao 

mesmo tempo aumentando as expectativa em relação aos serviços. 

Lima, (Coordenador do Curso de Bacharelado em Logística do Centro 

Universitário Augusto Motta) em entrevista ao Jornal Logweb (Edição nº 78 - 2008) 

diz: “A demanda por profissionais especializados na área de logística cresce a cada dia 

no país e, como consequência, a conjunção de novas exigências, aliada a um vácuo de 

formação, gera carência de pessoal capacitado neste segmento”.  

Por tratar-se de uma profissão moderna, novas exigências surgem a cada dia e, 

neste caminhar, para este profissional surge a necessidade de uma capacidade rápida de 

atualização, uma visão holística do negócio e o domínio de ferramentas de otimização 

de processos. Não se pode esquecer que até pouco tempo atrás não sabíamos sequer o 

que era logística e, como toda profissão nova, sua evolução ocorre a uma velocidade 

consideravelmente maior que aquelas que já possuem um perfil profissional consolidado 

(GEORGES, 2003).  

O segmento logístico exige profissionais multifacetados que além de 

conhecimentos das áreas de gestão (orçamento, planejamento estratégico, gestão de 

pessoas, etc.), otimização (pesquisa operacional e modelagem de processos) e logística 

propriamente dita (estoques, transportes, distribuição física, etc.). Esta concentração de 

conhecimento obriga, dia após dia, que o profissional da área busque constantemente 

sua atualização. Uma vez percebida pelo mercado a importância da atividade do 

profissional de logística na composição dos custos de operação, ele passou a ser 

considerado como imprescindível na medida em que no escopo do processo de 

agregação de valor permite gerar vantagem competitiva e, consequentemente, lucro para 

a organização (GEORGES, 2003).  

As novas atividades exercidas por este profissional estão no campo da gestão, 

pois anteriormente, por não ocupar funções de alta gerência, este cabedal de 

conhecimento não lhe era exigido. “Até que a profissão alcance um perfil maduro, as 

organizações terão que investir um volume considerável na qualificação dos seus 

http://www.logweb.com.br/


profissionais de logística, ou seja, por certo tempo haverá um investimento considerável 

e intangível no segmento” (GEORGES, 2003).  

Para entender as dificuldades enfrentadas no ensino da logística sé salutar saber 

que há três pilares básicos nessa aprendizagem que são: Organização Logística, 

Métodos de Decisão e Tecnologia, (GEORGES, 2003). 

A Organização Logística concentra os conhecimentos que abordam o sistema 

logístico e suas atividades de caráter teórico ou prático. Este conjunto de conhecimento 

é responsável por fornecer uma visão ampla e profunda do sistema logístico, permitindo 

ao aluno reconhecer o sistema, suas atividades elementares, suas interrelações e 

interdependência, de modo a concretizar o caráter estratégico atribuído atualmente à 

logística, bem como compreender como a logística poderá contribuir para o aumento e 

manutenção do estado de competitividade de uma empresa (GEORGES E SEYDELL, 

2008). 

Os Métodos de Decisão envolvem o conjunto de conhecimentos que abordam as 

técnicas utilizadas para tomar decisões de natureza logística. Geralmente são 

apresentadas ao aluno de modo prático, mas nem sempre aplicados a problemas 

logísticos (ex. Métodos Quantitativos, Pesquisa Operacional, Teoria da Tomada de 

Decisão). Estes conhecimentos são extremamente importantes por constituírem todo o 

instrumental que embasará decisões segundo critérios rigorosamente racionais. É aí que 

a palavra logística na sua acepção matemática derivada do uso da lógica em prol da 

tomada de decisões (GEORGES E SEYDELL, 2008). 

Já a tecnologia envolve o conhecimento de caráter prático e geralmente é 

apresentado aos alunos nos laboratórios de informática, são disciplinas de sistema de 

informação, tecnologia da informação, informática aplicada à logística entre outras. 

Estas disciplinas preparam o aluno para se familiarizar e  manipular sistemas de apoio à 

tomada de decisão de uso frequente nas atividades logísticas profissionais (ex. sistema 

de roteirização, de rastreamento, de armazenagem, de gestão de estoques, etc) 

(GEORGES E SEYDELL, 2008) .  

Assim os pilares que representam os conhecimentos básicos ao ensino de 

logística são outra fonte de dificuldades que surgem durante o referido processo 

pedagógico , em especial quando não são transmitidos aos alunos de forma consistente. 

Os ensino em logística deve empregar todos esses elementos buscando identifica o 

problema logístico e onde se encontra na organização e ainda o que o afeta, bem como a 



ferramenta matemática mais adequada para sua solução (GEORGES E SEYDELL, 

2008). 

Como se pode perceber, a área logística tem interpretações no conceito de 

formação muito tecnicista, porém as exigências do mercado apontam necessidades de 

outras habilidades mais nobres orientada pela polivalência de aptidões ainda escassas 

nos profissionais recentemente formados, especialistas apontam as dificuldades no 

aprendizado de logística, contudo; a que se lembrar que pela elevada importância que 

essa formação passou a ter nos últimos tempos ainda se enfrenta muita mercantilização 

do ensino superior nessa área o que acarreta formação insuficiência dos profissionais 

que chegam no mercado e que por sua vez não conseguem colocação adequada pois 

enfrentam a evolução dinamista da logística em todos os cenários profissionais. 
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