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Evento: I JORNADA DO DESEMPENHO LOGÍSTICO – Edição 2019 

Data de realização: 24 de outubro de 2019 

Coordenador: Prof. Dr. Carlos Manuel Taboada Rodriguez 

Local de realização: EFI – Espaço Físico Integrado UFSC, Florianópolis, SC. 

Website: https://jornadadodesempenhologistico.ufsc.br 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Apesar das dificuldades econômicas que o Brasil vem enfrentando nos últimos 

anos, a economia Catarinense tem apresentado expressivo crescimento. Segundo a 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), o Estado de Santa Catarina 

encerrou o ano de 2018 com o 3º maior crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) (variação 

de 2,47 %), atrás apenas de Amazonas (1º no ranking) e Espirito Santos (2º colocado), 

enquanto o crescimento do PIB nacional foi de apenas 1,1%. Entre os setores da economia, 

destaque para a indústria que teve um crescimento de 4,1% no último ano.  

Dentre as áreas que contribuem para esse desempenho está a logística, que 

exerce papel fundamental na redução dos custos globais e do lead time. A area tem se 

destacado por seu potencial de agregação de valor ao consumidor final tanto por meio do 

gerenciamento de estoques e transporte, quanto pelo do uso de informações e pela 

aplicação de ferramentas eficientes que visem a melhoria dos processos. 

Dessa forma, o Laboratório de Desempenho logístico (LDL) e o Grupo de Estudos 

Logísticos (GELOG), vinculados ao programa de pós-graduação e graduação do 

departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), têm realizados diversos trabalhos com o propósito de melhorar a competitividade 

do setor.  Nesse contexto, destaca-se a importância da realização da I Jornada de 

Desempenho Logístico que tem como objetivo promover a integração e o reconhecimento 

de pesquisas acadêmicas e projetos empresarias inovadores que contribuem eficientemente 

para o desenvolvimento da área Logística. Práticas que, por exemplo, por meio da 

introdução de novas tecnologias, possibilitam alavancar o desempenho do setor e promover 

o avanço das práticas, pesquisas e desenvolvimento regional.    

A divulgação de estudos e projetos realizados na área da logística permitirá tanto 

para os profissionais como para acadêmicos, a divulgação de pesquisas e inovações que 

estão sendo aplicadas para promover o avanço da indústria Catarinense. Desse modo, 

projetos podem ser utilizados por profissionais para estimular a área da logística e tornar as 

empresas mais competitivas neste segmento, bem como, permitirá aos pesquisadores 

identificar novas e concretas oportunidades de pesquisas. 
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Por se tratar de um evento desenvolvido pela Academia que não dispõem de 

recursos próprios para tal, os recursos patrocinados pelas empresas privadas são essenciais 

para possibilitar à realização de um evento com qualidade e que atenda aos objetivos 

propostos. Dessa maneira, o apoio financeiro ao evento, permitirá a realização de um evento 

com qualidade por meio do deslocamento de renomados palestrantes e pesquisadores da 

área para o evento, como também, reconhecer os melhores estudos aplicados na aérea que 

visem o desenvolvimento regional. A partir disso, a realização deste evento em Florianópolis 

busca apresentar e desenvolver este ambiente inovador no Estado. Este objetivo é atendido 

a partir das seguintes atividades: 

 Apresentação de casos de sucesso de práticas logísticas de empresas 

regionais; 

 Apresentação de pesquisas realizadas sobre projetos para implementação de 

melhorias dos canais logísticos nas empresas. 

 Divulgação dos trabalhos/projetos em revistas e periódicos como um 

mecanismo de disseminação de estudos sobre a área da Logística na 

comunidade em geral. 

 Compartilhamento de conhecimento e informação por intermédio de palestras 

com renomados especialistas e professores da área de logística. 

 Estabelecimento de networking entre universidades, empresas e a sociedade; 

 Reconhecimento dos projetos inovadores que possibilitaram a melhoria do 

desempenho da logística. 

 

Assim, em um cenário onde a desenvolvimento econômico brasileiro está sendo 

diretamente afetado pela instabilidade política, torna-se importante a realização de um 

evento em que se compartilhem os principais avanços na área logística tanto no âmbito 

empresarial como acadêmico, uma vez que os custos logísticos representam um impacto no 

custo total das empresas. Portanto, o resultado deste evento é reconhecer e dar visibilidade 

as indústrias e instituições de ensino pelo desenvolvimento das melhores práticas 

empresariais e projetos acadêmicos na área da logística Catarinense. 

 

2. OBJETIVO GERAL 
 

A Jornada do Desempenho Logístico busca reconhecer e dar visibilidade as 

indústrias e instituições de ensino pelo desenvolvimento das melhores práticas empresariais 

e projetos acadêmicos na área logística Catarinense.  
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Dada a importância do desempenho logísticos nos diversos segmentos 

empresariais,  os objetivos especificos da Jornada são: 

o Promover e disseminar as informações, conceitos e práticas de logística entre 

os participantes do evento.  

o Estreitar as relações entre as empresas e a Universidade, promovendo o valor 

à imagem da empresa e do acadêmico pelos projetos realizados, 

o Estimular a competitividade organizacional, fortalecendo a economia local. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Dentre os principais resultados estão previstos: 

 

o Participação entre 150 a 200 pessoas representando empresas de diversos 

segmentos industriais, discentes e docentes das universidades do Estado de 

Santa Catarina. 

o 02 Palestras de especialistas da área; 

o Reconhecimento dos 03 melhores trabalhos/projetos de cada categoria 

industrial: pequenas, médias e grandes empresas; 

o Reconhecimento dos 03 melhores trabalhos/projetos acadêmicos de 

graduação e de pós-graduação. 

o Publicação de 50 artigos nos Anais do evento. Desses, os melhores serão 

indicados para publicação em periódicos científicos. 

o Apresentação dos projetos ganhadores durante o evento. 

o Apresentação dos melhores cases de sucesso da área logística em palestras 

e workshops para os alunos de graduação e pós-graduação UFSC. 

 

 

4. PÚBLICO ALVO 
 

 

O evento é direcionado aos profissionais de empresas e organizações, 

empreendedores, executivos, professores, pesquisadores, profissionais e alunos de pós-

graduação e graduação com interesse na área. Enfim, a todos os interessados na pesquisa 

e aplicação das práticas logísticas. 
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5. PATROCÍNIO 
 

A Jornada do Desempenho Logístico é um evento inovador na área da Logística, 

que contará com a participação da comunidade acadêmica e empresarial, será formada por 

um público com experiências e pontos de vistas diferenciadas, como: empresários, 

executivos, profissionais que atuam na área, acadêmicos, estudantes e consultores. O 

grande destaque do evento é a interação entre os participantes, a qualidade das discussões 

e a divulgação do conhecimento das melhores práticas e projetos logísticos, que faz com 

que a marca de seus patrocinadores estejam ligada a imagem de uma instituição que apoia 

iniciativas que estimulam o conhecimento ligado à busca de melhorias e aperfeiçoamento 

das atividades logísticas. Existem duas formas de apoiar o evento. O investimento e os 

benefícios de cada tipo de apoio estão descritos na tabela a seguir: 

 

Tipo de Patrocínio Benefícios 

Patrocinador  

Especial 

(R$ 1.500,00) 

 Exibição do logo no slide do evento; 

 Ter representantes para prospecção da marca durante o 
evento; 

 Banner do patrocinador no evento. O banner e o suporte 
deverão ser fornecidos pelo patrocinador. 

 Brindes do patrocinador na pasta do evento; 

 Folder do patrocinador na pasta do evento; 

 Logo do patrocinador na camiseta do pessoal de apoio; 

 Logo do patrocinador e link no site do evento; 
 Nome incluso em press releases e mailings; 

Patrocinador  

(R$ 1.000,00) 

 Banner do patrocinador no evento. O banner e o suporte 
deverão ser fornecidos pelo patrocinador. 

 Brindes do patrocinador na pasta do evento; 

 Folder do patrocinador na pasta do evento; 

 Logo do patrocinador na camiseta do pessoal de apoio; 

 Logo do patrocinador e link no site do evento; 

 Nome incluso em press releases e mailings; 
 

 

Obs: Para Informações detalhadas do procedimento para efetuar o patrocínio, favor entrar 

em contato com: 

LDL – Laboratório de Desempenho Logístico – UFSC 

Tel: (48) 3721 – 7137 

 


