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Podcast GuiaKast 
 
Olá que tal, gostaria de dar as boas-vindas a 
todos, esse é o podcast GuiaKast – episódio 2, o 
único podcast dedicado ao Sypply Chain de 
ponta a ponta. 
 
Introdução 
 
Eu serei seu Host, Rodilson Silva profissional de 
Supply Chain e empreendedor. 
 
 

 

 

O tema de hoje é 10 benefícios de escolher a Logística como sua graduação 

na faculdade 

 
Neste episódio vou falar sobre: 
 

O que é ser um Logístico e sobre 
 

10 Benefícios de ser um Logístico.... 
 

1. Há um problema de recrutamento na indústria 

2. Você pode trabalhar em qualquer indústria 

3. É um negócio internacional 

4. É um papel importante 

5. É um dos melhores trabalhos para se ter 

6. Você desenvolve habilidades transferíveis 

7. É uma função de gerenciamento 

8. Você se tornará um especialista 

9. Não é um trabalho chato 

10. Paga Bem 

GuiaKast Coaching (Procrastinação) 

 

Sem mais começamos!!! 

 

Logística. Este é um termo onipresente quando as pessoas estão sugerindo carreiras para você.  

 

“Você não sabe qual profissão escolher”? Por que você não considera a Logística? 
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É uma profissão gratificante, com certeza. Mas, o que é logística, realmente? Esta é a 

graduação certa para você? 

 

 
O que é ser um Logístico 
 
Um logístico é um indivíduo que é responsável pela cadeia de suprimentos dentro de um 
negócio. Os profissionais que atuam nessa atividade executam uma variedade de tarefas que 
podem incluir desde compras, estoque, entrega, transporte e armazenagem. Eles são 
responsáveis por todo o ciclo de vida de um produto e direcionam todo o seu movimento 
durante todos os estágios da cadeia. 
 

Como um profissional de logística, suas responsabilidades estarão divididas em diferentes 

atividades. 

Você coordenará operações complexas que envolvem muitas pessoas, suprimentos, 

organizações e / ou instalações. Você planeja e gerencia materiais, informações, serviços e o 

fluxo de capital no negócio. 

Logística é uma profissão bastante versátil.  

Você pode estar coordenando desde respostas a furacões ou outros desastres naturais.  

Como também planejando o fornecimento de equipamentos e pessoal técnico para um 

projeto específico. Você pode trabalhar para qualquer negócio e desenvolver estratégias para 

minimizar os custos e maximizar a eficiência, ou coordenando entregas em todo país. 

Isso apenas para dizer algumas atividades! 

 

Fica claro que é uma profissão muito abrangente 

 

Esta é a graduação certa para você? Depende.  

 

Vou falar para vocês 10 benefícios de escolher a Logística como sua especialidade, para que 

você decida se é a melhor decisão profissional para sua carreira. 

Benefício 1 

1. Há um problema de recrutamento na indústria 

De acordo com informações fornecidas pela Fortune, o setor de logística não é claro ou é mal 

compreendido para a maioria dos candidatos a emprego. Isso cria um problema para os 

recrutadores. 

Existem muitas posições em aberto e não há candidatos suficientes para preenchê-las… Você 

sabe o que isso significa para alguém com uma especialização em Logística. Deve ser 

relativamente mais fácil para você conseguir um emprego. 
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Quando você pede algo, digamos, da Amazon, você sabe que ele chega à sua porta em dois 

dias, mas a maioria das pessoas não pensa em “como", passa despercebido pelas pessoas, que 

pensam no trabalho na cadeia de suprimentos - se é que pensam nisso - como “um cara 

dirigindo uma empilhadeira em uma velha fábrica empoeirada”. 

"A competição por talentos é tão feroz que as empresas precisam ser criativas” 

Seja qual for sua experiência, você precisa se esforçar para obter certificações profissionais 

Internacionais como APICS ou o Institute for Supply Management.  

Espera-se que a logistica tenha um crescimento de aproximadamente 7% no emprego até o 

ano de 2026. Os candidatos a emprego podem esperar encontrar o maior crescimento em 

empresas que têm uma presença internacional e estão atendendo a uma economia global. 

• A indústria sempre está procurando pessoas capazes. 

Benefício 2 

2. Você pode trabalhar em qualquer indústria 

Quando você encomenda um item online, ele passa por uma jornada antes de chegar à sua 

porta. Você sabe quem planeja essa jornada? Um logístico.  

Quando desastres naturais ocorrem, alguém planeja todo o processo de lidar com as 

consequências. Também um logístico.  

Quando alguém está dirigindo um caminhão, eles precisam de um profissional para coordenar 

os pedidos, cargas e descargas. Quem você acha que faz isso?  

Exato! Um Logístico 

Se você tiver essa graduação, praticamente poderá escolher o setor em que gostaria de 

trabalhar. 

Benefício 3 

3. É um negócio internacional 

Muitas pessoas optam por uma carreira em Logística porque expande as fronteiras de seus 

países. Eles geralmente têm que aprender um segundo idioma, mas isso torna o trabalho ainda 

mais emocionante. 

Logística não é uma ocupação que a maioria das pessoas pensam quando planejam suas 

carreiras. No entanto, no momento, não há candidatos suficientes para preencher vagas 

disponíveis. Tornar-se um especialista em logística pode ser uma carreira gratificante para 

aqueles que estão dispostos a cumprir os requisitos necessários. 

Benefício 4 

4. É um papel extremamente importante 

Esta profissão desempenha um papel enorme na economia. Em 2016, os custos da logística 

comercial dos Brasil representaram 12,7% do PIB, 750 Bilhões.  
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O PIB () do setor de transporte, armazenagem cresceu 2,2% em 2018, chegando a R$ 256,08 

bilhões. O índice é o dobro do crescimento do PIB total da economia, que avançou apenas 

1,1%. 

É assim que o setor é importante. 

Benefício 5 

5. É um dos melhores trabalhos para se ter 

O “US News” incluíram o Logístico na lista dos melhores trabalhos para se ter. As pontuações 

nesta lista são calculadas de acordo com sete (7) componentes:  

• Salário médio; 

• Volume de crescimento em 10 anos; 

• Taxa de emprego; 

• Perspectivas futuras; 

• Percentual de crescimento em 10 anos;  

• Equilíbrio entre vida pessoal e profissional; 

• Nível de estresse. 

O “US News” cita uma lista das 20 melhores profissões e o Logístico está na 17º posição 

Você concorda? 

Benefício 6 

6. Você desenvolve habilidades transferíveis 

Se você escolher a Logística como sua graduação, terá um conhecimento profundo da cadeia 

de suprimentos. Você pode usar esse conhecimento de várias maneiras, pois você saberá 

muito sobre custos, qualidade e prazos de entrega. 

Além disso, você fará muito trabalho de pesquisa durante sua carreira profissional. Isso é uma 

coisa boa. Você será capaz de desenvolver habilidades de pesquisa e pensamento crítico por 

meio de vários projetos. E você poderá traduzir essas habilidades para praticamente qualquer 

ramo da Logística que escolherem.” 

Benefício 7 

7. É uma função de Gerenciamento 

O Logístico é praticamente um Gerente. É claro que você não começará com uma posição de 

gerência logo após a formatura. No entanto, o plano de carreira será dinâmico e você poderá 

alcançar rapidamente uma posição em gerenciamento se for bom no que faz. 

Benefício 8 

8. Você se tornará um Especialista 

Embora a Logística seja uma graduação versátil, ela é também muito específica. Você ganhará 

habilidades e conhecimentos que farão de você um especialista em um determinado nicho.  

Isso tornará o processo de procura de emprego muito mais fácil para você. Você saberá quais 

tarefas segmentar e estará bem qualificado para elas. 
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Benefício 9 

9. Não é um trabalho chato 

Esqueça o conceito de aborrecimento, tédio, se você escolher esta carreira. Você se 

comunicará com milhares de pessoas diariamente. Você gerenciará processos interessantes e 

importantes.  

Você terá uma enorme responsabilidade pelo resultado desses processos. 

Você terá que lidar com uma enorme quantidade de informações, bem como com uma ampla 

variedade de mercadorias. Esse trabalho nunca fica chato. 

 

Existem alguns jargões comuns para o Logístico: 

 

• A linha entre ordem e desordem está na logística; 

• Por trás de todo grande líder havia um logístico ainda maior; 

• A guerra tem sido chamada de guerra de produção e guerra de máquinas. Seja o que 

for, no que diz respeito a nós, é uma guerra de logística; 

• “As táticas… não, amadores discutem táticas, Soldados profissionais estudam 

logística”. 

Fica claro que - Não é um trabalho chato 

Benefício 10 

10. Paga Bem 

O melhor ficou para o final. Logística é uma carreira financeiramente compensadora. A carreira 

em Logística tem sido apontada por consultorias em Recursos Humanos como uma das mais 

promissoras do mercado, junto com Finanças, Engenharia e Marketing. 

 

No Estado de São Paulo, por exemplo, os pisos salariais para profissionais de logística que 

atuam em empresas de pequeno e médio porte são os seguintes: 

Coordenador de Logística: de R$ 5.000 a R$ 6.000 

Analista de Logística: de R$ 2.600 a R$ 3.000 

Assistente de Logística: de R$ 2.000 a R$ 2505 

Os pisos salariais variam de acordo com o ramo da empresa em que o profissional de Logística 

atua. 

Seja qual for o ramo que você atua ou vai atuar, invista tempo e estudo em sua formação e 

experiência. 

Conclusão: 
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Por ser uma área estratégica em grandes empresas, o profissional de logística precisa de uma 

sólida formação que o capacite a pensar em soluções, planejar, organizar, dirigir e controlar 

atividades. 

Esta é uma carreira interessante que lhe dá oportunidades de crescimento. Os estudos são 

interessantes também. Escolhendo a Logística como sua graduação prepara você para um 

grande desafio.  

 

E você pode ter certeza----------------------------é um desafio que vale a pena enfrentar! 

 

Muito bem!! Espero ter te convencido dos benefícios da Logística como sua graduação na 

Faculdade e quem sabe nos encontraremos mais a frente nos caminhos da Logística. 

 

GuiaKast Coaching (Procrastinação) 

 

Procrastinar é estar colocando sua vida em espera. Ela cria um sentimento venenoso e sua 

mente deixa de funcionar adequadamente devido a esse bloqueio. Bloqueio esse que você 

tem que fazer alguma coisa, mas se sente decrépito e não faz nada. É uma espiral negativa.  

Você coloca seu sonho, sua visão, seus objetivos, seus desejos, tudo em espera, tudo vai 

demorar mais por causa de sua procrastinação. Pare de escutar aquela pequena voz em sua 

cabeça que diz para apertar o botão de soneca e ouça a voz que lhe diz para fazer a escolha 

mais difícil.  

Você tem duas vozes em sua cabeça e sua vida se torna dependendo da voz que você escolhe 

ouvir.  

Pare de procrastinar e ponha-se a trabalhar. Fique consistente, nunca desista e você terá o que 

deseja em pouco tempo. 

Para resolver isso, siga sempre seus instintos e faça mais coisas que você ama. Isso inclui viver 

da sua paixão. 

A procrastinação torna as coisas fáceis difíceis e as difíceis, ainda mais difíceis. A maior 

quantidade de tempo desperdiçado é a hora de não começar. Daqui a um ano, você gostaria 

de ter começado hoje. 

 
Eu não acredito em procrastinação. 
Você procrastina porque o que você está fazendo não é significativo para você? 
Se não é urgente, se não é importante, então você vai adiar. 
Como você pode torná-lo significativo? 
Como você pode fazer disso uma prioridade? 
 
Quando fica claro sobre o que você precisa fazer e por que deseja fazê-lo, isso o libera 
emocionalmente e faz com que você tenha vontade de fazer alguma coisa. 
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Então me faça um favor e DIGA.... 
 
Minha última desculpa foi ontem, minhas razões para não começar ficaram para trás, ontem 
foi o último dia que direi – não tenho dinheiro para estudar, não tenho o que é preciso, 
Não sou inteligente o suficiente, sem mais derrotas, ontem foi o último dia.... 

Você ainda tem tempo, você pode fazer, não é tarde........  

Não ouça suas vozes internas, levante os pesos, suba a montanha, trabalhe em seus projetos, 

levante da cama, estude, decida que ontem foi o último dia de sua procrastinação para o resto 

da minha vida.  

 

Sua zona de conforto é irrelevante, o que importa é o que quer fazer da sua vida. 

Seu futuro é o que você decidir que seja. A vida é muito curta e você não tem motivo para 

desperdiçá-la.  

Levante-se imediatamente, nunca aperte o botão de soneca, priorize seus sonhos, torne seus 

objetivos a sua prioridade. 

Pare de procurar um elevador para o topo 

Pare de procurar por um atalho  

Só existe um caminho para onde você quer ir ......... Que é o trabalho duro.... 

 

Faça o dia de hoje valer a pena. Não existe botão de pause em sua vida. 

Você precisa iniciar a ação!!!! 

Seja o melhor!!! Faça a sua escolha hoje!!!! 

Fechamento 

Isso é tudo para o GuiaKast de hoje, não esqueça de deixar seus comentários, por avaliar e 
rever o episódio, compartilhar com alguém que você conhece que possa se beneficiar do 
conteúdo. 
 
E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com que vou deixar 
disponível a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para que te ajudem a se 
tornar um Expert do Supply chain – Sem procrastinar. 
 
E por favor não se esqueça de se inscrever no Podcast GuiaKast para que receba as 
atualizações quando novos episódios forem lançados, juntamente com um comentário no 
iTunes se você gostou do podcast e quer aprender mais. 
 
Envie-me um email para GuiaKast@gmail.com se tiver outras ideias de tópicos, discordar de 
alguma coisa que eu disse, ou apenas quero dizer oi. Você também pode deixar uma 
mensagem no Facebook - se é mais fácil na Comunidade GuiaKast Podcast - Logística e Supply 
Chain.  
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Um GuiaKast Abraço para todos!!!! 
 

Até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar.         

Fui!!! 

 

Rodilson Silva (Links Úteis) 
 
Site guiacorporativo, Facebook, Comunidade Guiakast, LinkedIn, Grupo Guiakast LinkedIn, 
Instagram, Twitter, Tumblr, Pinterest, Grupo Whatsapp, youtube. 
 

Links externos: 

http://fortune.com/2014/05/01/wanted-1-4-million-new-supply-chain-workers-by-2018/ 
https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/best-business-jobs 
 

Tags 

Supply Chain; Cadeia de Suprimentos; Logística; Transporte; 

Planejamento; S&OP; Frete; Armazenagem; Distribuição; 

Recebimento; Expedição; Planejamento; Demanda; Demand 

Driven. 
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