
 

 

CURSO (ONLINE AO VIVO) 
 

GESTÃO DA LOGÍSTICA 4.0 
 Conscientizar os participantes a respeito do ganho de produtividade que a Logística 4.0 

oferece; 

 Demonstrar as melhores alternativas para otimizar a logística; 

 Identificar as oportunidades de otimização que o mercado demanda; 

 Visualizar as melhores oportunidades para excelência operacional, entendendo o atual 
contexto da Logística 4.0. . 

Conteúdo Programático: 

 Ambiente da Indústria 4.0 

 Evolução da logística 

 Logística 4.0 e suas atividades 

 Desafios da Logística 4.0 

 Cadeia produtiva 4.0 

 Tecnologia e informação na produção 

 Otimização da cadeia produtiva 4.0 

 Gestão da cadeia de suprimentos 4.0 

 Fluxo da cadeia de suprimentos 4.0 

 Tecnologia na cadeia de suprimentos 4.0 

 Cadeia de valor na logística 

 Integrando atividades logísticas 

 integração das atividades logísticas 

 Ferramentas tecnológicas 

 Logística 4.0 e a tecnologia 

 Conceito de inteligência artificial 

 Inteligência artificial: benefícios 

 Inteligência artificial: aplicações 

 Aplicação da Internet das Coisas 

 Logística 4.0: Internet das Coisas 

 Sistemas de informação logística 

 Ferramentas tecnológicas de rotas e rastreamento 

 Evolução do comércio eletrônico 

 O que é omnichannel? 

 Mobile e tecnologias 

 Cadeia de informações virtuais 

 Fluxos logísticos virtuais 

 Controle de informações 

 Retorno da informação 

 Procedimentos da logística reversa 

 Tecnologia e logística reversa 

 Perspectiva da Logística 4.0 

 Novas funções logísticas 

 Crescimento da Logística 4.0 



 

 

Metodologia: 
Interativa, com base em conceitos modernos e práticas baseadas na realidade organizacional. 
A aprendizagem será reforçada por cases, simulação de cenários e exercícios, permitindo aos 
participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados. 

Carga Horária: 
16 horas 

Período e Horário: 
05  a 08/07/21, de 18h às 22h 

Facilitadora: JANNIELI MORAES LIMA 
 
Especialista em Logística Empresarial pela instituição FAMETRO Faculdade Metropolitana de 
Manaus (2015-2017; Especialista em Docência do Ensino Superior pela Instituição Estácio de 
Sá-IDAAM (2013-2014); Graduada em Logística pela Universidade Nilton Lins (2010-2011); 
Técnica em Materiais e Logística pelo IFAM- Instituto Federal do Amazonas (2007-2008); 
Lecionou nos Cursos Técnicos em Logística da Instituição Estácio Amazonas e Centro de Ensino 
Literatus-CEL (2014). Docente há (6) seis anos. Atualmente Professora Universitária no Curso 
de Logística e Administração da Instituição UNIP. Instrutora em Cursos de Qualificação 
profissional e Curso Técnico em Logística. Professora do Ensino Técnico na Faculdade 
Metropolitana de Manaus-FAMETRO/CEMETRO; Consultora, Palestrante e Instrutora de 
Treinamentos na área de Logística e Materiais. 

Investimento por Participante: 
R$ 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais) ou 3X de R$ 97,00 nos cartões Visa, MasterCard, 
Visa Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificado de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 NOVIDADE! A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 



 

 

* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Diferenciais Qualynorte: 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 95%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


