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300   
  edições 

 capa

1980
É publicada a 1ª edição da 
Revista, em preto e branco 
e com 16 páginas, a primei-
ra publicação especiali-
zada do setor chamava-se 
M&A - Movimentação e Ar-
mazenagem de Materiais 

de conteúdo
        pra você

O IMAM tem sua histó-
ria diretamente ligada a 
evolução da logística no 
Brasil. Pioneiro em trazer 
técnicas japonesas para o 

País, fez (e faz) parte dos pricipais mar-
cos do setor. E com a Revista LOGÍSTI-
CA não foi diferente. 

Fundada junto com o IMAM em 
1980 sob o nome “M&A  - Movimentação 
e Armazenagem de Materiais, a publi-
cação chega este mês a sua 300ª edição. 

Sempre buscando as principais ino-
vações do setor, novidades das empre-
sas e lançamentos de equipamentos, já 
são 35 anos levando aos leitores infor-
mação qualificada. 

Para comemorar essa data especial, 
mostramos algumas edições marcan-
tes, bem como momentos vividos pelo 
IMAM ao longo desse tempo. 

1988
A edição 50 trouxe uma 
reportagem especial que 
retratava o setor de lo-
gística ao longo dos anos. 
Também foi destaque a co-
bertura do Prêmio IMAM 
realizado no ano anterior
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1997
A Revista chega a edi-
ção 100, agora sob a al-
cunha de Movimenta-
ção & Armazenagem. 

2015
Chegamos aos dias de hoje 
onde a Revista, além de pas-
sar por uma reformulação 
gráfica e de capas, segue 
continuamente em busca de 
informação do setor.

2007
Já chamada de Revista 
LOGÍSTICA, a 200ª edição 
mostra um especial sobre 
a evolução da logística, 
movimentação e armaze-
nagem de materiais. 

2003
Agora sob o nome de 
LOG&MAM, a edição de nº 
150 trouxe uma entrevista 
com o então Ministro do 
Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, 
Luiz Fernando Furlan

2011
Então chamada de IntraLO-
GÍSTICA, a edição 250 trouxe 
uma inovação que mostrava 
um conceito em veículos in-
dustriais que se transforma-
vam em até três equipamen-
tos diferentes. 


