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A origem da palavra logística vem do grego “logistikos” significando 

cálculo e raciocínio no sentido matemático. 

O desenvolvimento está relacionado às atividades militares, inicialmente 

o exercito persa utilizou uma marinha de grande escala em 481 A.C, com mais de 

3.000 navios de transporte para sustentar o exercito, na seqüência cronológica 

aparece Alexandre o grande, o qual inspirou Líderes futuros e mesmo empresas. 

Seu império abrangeu diversos países durante 13 anos, seu sucesso está 

relacionado a forma de organização militar, onde realizou planejamento abrangendo 

terrenos de batalha tecnologias de armamento, gerenciamento do sistema logístico 

(Sustentação das necessidades fisiológicas) objetivando agilizar o deslocamento 

das tropas suprimindo adversários, definindo através de equipes de engenheiros e 

contramestre formas de ataque e controle das cidades conquistadas, criando o 

exercito mais rápido e ágil da época. 

Posteriormente a logística ficou adormecida voltando com sucesso no 

século XX, através dos militares americanos durante a Segunda Guerra Mundial. 

No Brasil a logística passou a ser disseminada posterior ao período da 

Segunda Guerra mundial, conforme cronologia: 

Anos 70 

� Desconhecimento e abrangência do termo logística; 

� Informática não era utilizada; 

� Iniciativas no setor automobilístico principalmente em movimentação e 

armazenagem de peças. 

� Em 1977 são criadas a ABAM (Associação Brasileira de Administração de 

Materiais) e ABMM (Associação Brasileira de Movimentação de Materiais) e 
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1979 surgem o IMAM (Instituto de Movimentação e Armazenagem de 

Materiais.  

Anos 80 

� A logística focada em transporte e armazenagem, com o objetivo de 

eficiência produtiva; 

� Em 1982 e trazido do Japão o primeiro sistema moderno de logística 

integrada, o JIT (Just in Time) e o Kanban desenvolvidos pela Toyota; 

� Em 1984 a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados cria um 

departamento de logística para discutir e analisar relações entre fornecedores 

e supermercados. 

� Instalação do primeiro operador logístico no Brasil.  

Anos 90 

� Inclusão de cálculos para estudos das relações, dispersões, movimentos etc., 

com foco em Administração de Matérias, Distribuição, Movimentação e 

Armazenagem de Matérias; 

� Estabilização da economia foco em custo; 

� Evolução de TI (Tecnologia da Informação) com desenvolvimento de 

softwares apara gestão de estoques e sistema de entregas; 

� Privatização dos sistemas de distribuição e transporte; 

� Ascensão do e-commerce.  

Anos 2000 (Atual) 

� Globalização; 

� Aumento da concorrência; 

� Maiores exigências de serviços pelo cliente; 

� Forte tendência de fusões entre companhias; 

� Incerteza econômica; 

� Foco no planejamento e atendimento ao cliente; 

� Necessidade de inovar; 
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