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SI&OP (Sales, Inventory and Operations Planning)
A solução referência na Europa, com mais de 500 
implementações, agora no Brasil.
Benefício: redução de seu inventário

Consulte-nos 11 5575-1400  
consultoria@imam.com.br

Diagnóstico Supply Chain
Utilize toda a TI disponível para identifi car o potencial 
de otimização de sua cadeia de suprimentos.
Benefício: identifi cação da real necessidade de softwares

Simulação Computacional
Invista no melhor planejamento e identifi que todas 
as oportunidades com antecedência.
Benefício: redução de investimentos e custos operacionais

Roteirização (transporte e distribuição)
Customize uma solução às suas necessidades com 
as experiências já adquiridas.
Benefício: redução de custos com transporte e distribuição

APS (Advanced Planning and Scheduling)
A solução mais avançada para planejamento e programação 
de capacidade produtiva.
Benefício: aumento de sua capacidade produtiva

Supply Chain Solutions
A IMAM Consultoria implementa as mais avançadas tecnologias 
para otimização dos processos logísticos

LEVA VOCÊ MAIS LONGE...
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Bem-vindo a 2015

Se todo fi nal de ano é hora de fazer um ba-
lanço, todo começo de ano é época de traçar 
metas. O poema abaixo, de autoria desco-
nhecida, “Cortar o tempo” ilustra bem o que 
um novo ano representa: 

Cortar o tempo 
“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a 
que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial.
Industrializou a esperança fazendo-a funcionar 
no limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer ser humano se 
cansar e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa 
outra vez com outro número e outra vontade 
de acreditar que daqui para adiante vai ser 
diferente…”

Para este novo ano, a revista LOGÍSTICA traz a 
leitores um novo projeto gráfi co, novas séries (Cons-

trução de Armazéns e Comércio Exterior) e uma 
nova seção, o Panorama,  que será publicada sem-
pre no início da revista e trará informações do seg-
mento: operadores e serviços logísticos, mobilidade, 
transporte, embalagens, estruturas de estocagem, 
empilhadeiras, tecnologia da informação aplicada a 
logística, entre outros. 

O destaque deste mês fi ca por conta da reporta-
gem sobre a cadeia do frio, operação logística com-
plexa que exige controle de ponta a ponta para que 
a qualidade dos produtos manipulados não seja 
comprometida. Para isso, o apoio da tecnologia da 
informação é essencial. Leia o que as empresas que 
atuam nesse segmento estão fazendo para obter a 
excelência.

Esperamos que aprovem as mudanças, pois elas 
foram feitas para que você tivesse uma experiência 
cada vez melhor ao manusear nossas páginas.

Boa leitura e próspero 2015!  

editorial.indd   3 18/12/2014   16:24:40
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Conheça nosso portfólio: www.GLProp.com.br.

Em 2015, a GLP seguirá investindo em inovação,
tecnologia e conhecimento para continuar oferecendo
as melhores soluções em locação de galpões. É assim
que queremos ajudar a sua empresa a atingir um padrão
de excelência em operação logística.
Conheça nosso portfólio.

GLP Embu das Artes
Embu das Artes (SP) 
63.600 m² de área disponível

GLP Itapevi I
Itapevi (SP) 
8.700 m² de área disponível

GLP Jundiaí II
Jundiaí (SP) 
42.000 m² de área disponível

GLP Campinas 
Campinas (SP) 
58.000 m² de área disponível

GLP Guarulhos 
Guarulhos (SP) 
217.000 m² de área disponível

GLP Gravataí  
Gravataí (RS) 
22.200 m² de área disponível

GLP Hortolândia III
Hortolândia (SP) 
42.000 m² de área disponível

GLP Ribeirão Preto 
Ribeirão Preto (SP) 
26.000 m² de área disponível

ALUGUE UM GALPÃO COM A GLP  •  locacao@GLProp.com  •  (11) 3500-3700

OUTROS CONDOMÍNIOS
LOGÍSTICOS GLP

GLP Louveira II .........................6.500 m² 
de área disponível

GLP Jundiaí I ...............................8.000 m² 
de área disponível

GLP São B. do Campo  .................3.500 m²
de escritório disponível

GLP Jandira II ............................3.700 m²
de área disponível

BBP Topázio ..............................5.500 m² 
de área disponível

GLP Suape I ..............................5.700 m²
de área disponível

INOVAR, INVESTIR, ACREDITAR.
É ASSIM QUE A GLP
QUER CONTINUAR
SENDO A MELHOR 
SOLUÇÃO EM 
LOCAÇÃO DE
GALPÕES E CONDOMÍNIOS
LOGÍSTICOS.

GLP.
LIDERANDO A EFICIÊNCIA EM PARQUES LOGÍSTICOS 

NA CHINA, NO JAPÃO E NO BRASIL.

3580_GLP_AD_LOGISTICA_205x275.indd   1 17/12/14   10:44
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 panorama

Mega-transporte
O Porto de Paranaguá (PR) recebeu a primeira remessa 
de peças da nova fábrica da Klabin, em Ortigueira (PR). 
Foram descarregados 79 volumes trazidos da Finlândia. 
São peças de vários tamanhos que pesam, no total, 
619 toneladas. Antes de seguir para a unidade, devem 
permanecer no Porto por cerca de duas semanas, para 
desembaraço aduaneiro. Outras remessas estão em 
trânsito e devem chegar ainda no início do ano. Além da 
Finlândia, as peças virão da China, Alemanha, Estados 
Unidos e Suécia. A unidade de Ortigueira terá capacidade 
de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose.

www.portosdoparana.pr.gov.br | (41) 3420-1143 

Movimentação portuária
A Libra adquiriu 36 equipamentos Terminal Tractors para 
a movimentação em seu terminal no Porto de Santos (SP). 
Desenhados especialmente para operações portuárias e utilizados 
mundialmente, os equipamentos de movimentação de carga 
já iniciaram as atividades, atuando na remoção de contêineres 
do costado para a retroárea e vice-versa, trabalho conhecido 
como Carrossel. Os veículos têm capacidade de tração de até 80 
toneladas, quase o dobro de um caminhão normal, e entre outros 
benefícios, permitem a utilização de twins de contêineres, a 
movimentação de dois contêineres simultaneamente. 

www.grupolibra.com.br | (13) 3279-3737

Aquisição
A Comfrio anunciou a aquisição 
da Stock Tech Logística, com 
sede em Curitiba (PR). Com 
a aquisição, a empresa passa 
a contar com mais de 600 
mil m³ de capacidade de 
armazenagem frigorificada, 
2.000 funcionários e 20 
unidades em todo o Brasil, 
além da ampliação da carteira 
de serviços oferecidos pela 
Comfrio. Com a união, espera-
se alcançar um financiamento 
superior a R$ 200 milhões ao ano

www.comfrio.com.br  
(17) 3344-7777

Empilhadeira 
A Paletrans Empilhadeiras 
comemora as vendas das empi-
lhadeiras PR20i, com nova cor, 
design e tecnologia embarcada. 
O modelo já vendeu mais de 300 
unidades desde seu lançamen-
to. Entre as novidades estão 
melhor ergonomia; alteração 
do projeto da torre, propor-
cionando melhor visibilidade; 
altímetro e pré-selecionador de 
altura de elevação dos garfos de 
série, que proporciona 10 eleva-
ções pré-definidas.

www.paletrans.com.br  
0800-7253810

Investimentos 
A TW Transportes e Logística 
está investindo pesado no Para-
ná. Depois de quatro décadas de 
operações em Curitiba, a com-
panhia de Carazinho, a 283 km 
de Porto Alegre, abriu filiais 
em Guarapuava, Ponta Grossa 
e Cascavel, com investimentos 
de meio milhão de reais até o 
momento. Os próximos passos 
da empesa estão voltados à rica 
região do Norte do Estado, espe-
cialmente Maringá, Londrina, 
Umuarama e Cianorte. 

www.twtransportes.com.br  
(54) 3330.3900

panorama.indd   6 18/12/2014   09:04:08
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Novo centro logístico industrial 
A Transcontinental Logística inaugurou um Centro Logístico Industrial 
Aduaneiro (CLIA), situado na zona retroportuária do Porto de Rio Grande (RS). 
A unidade está apta a realizar procedimentos de desembaraço aduaneiro 
na importação e exportação de mercadorias e armazenamento de produtos 
que ainda não foram liberadas para o mercado externo ou interno em seus 
armazéns. A estrutura da Transcontinental no local conta com armazéns 
construídos em módulos de 5 mil m² cada, pátio para estacionamento e 
equipamentos com capacidade para recebimento acima de 100 caminhões/
dia e armazenamento aproximado de 70 mil toneladas. A área total é de 170 
mil m², dos quais 70 mil m² são de área coberta e mil m² para recebimento e 
movimentação de produtos químicos perigosos. 

www.transcon.com.br | (51) 2102-3700

Parceria logística
A operadora logística Coopercarga iniciou uma parceria para transporte e 
armazenagem com a Klabin, produtora e exportadora de papéis. A opera-
ção, cujo volume pode variar entre 2.500 e 3.000 posições paletes, abrange 
o serviço de recebimento, estocagem, separação, expedição e controle de 
estoques e será gerenciada pelo armazém de Recife. Para a estocagem, será 
disposta uma área de aproximadamente 1200 m². O transporte do material 
será feito por vinte carretas siders, que serão responsáveis pela retirada dos 
produtos na fábrica do cliente em Goiana (PE). Os produtos fi cam armaze-
nados até sua distribuição aos clientes da Klabin, no Nordeste. A unidade de 
Recife tem 17,5 mil m² com capacidade para 20 mil posições paletes. 

www.coopercarga.com.br | (49) 3301-7000

Caminhões
A Iveco lançou o Tector 150E21 
Economy 4X2, nova opção 
de caminhão na categoria 
de comerciais médios. Seus 
principais diferencias são 
robustez e baixo consumo 
de combustível. O modelo 
também marca o lançamento 
da geração Economy, cuja 
principal novidade é o uso de 
propulsores que oferecem a 
mais potência e torque, aliados 
a uma signifi cativa economia 
de combustível. 

www.iveco.com.br
08007023443

Nova planta  
A SDO, que atua no segmento 
de locação de equipamentos 
para movimentação de carga, 
mudou-se para nova planta 
em Campinas (SP) e agora 
concentra todas as atividades 
em um só local. Além disso, 
está construindo mais um 
galpão anexo, prevendo 
crescimento futuros, que será 
entregue em 2015. Nesta nova 
etapa o aumento não é só físico 
e estrutural, mas também no 
corpo técnico. 

www.sdoequipamentos.com.br 
(19) 3256-2800

janeiro 2015    7 
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Guindastes no Polo Industrial  
de Manaus
O Grupo Chibatão adquiriu quatro novos guindastes para a 
movimentação de cargas no Polo Industrial de Manaus. Os 
equipamentos modelo Liebherr LBS 600 será instalado em 
cima de balsas. O início das operações está previsto para 
o primeiro semestre de 2015. O aumento da produtividade 
gerado pelos novos guindastes se dá pela maior capacidade 
e tecnologia empregada no equipamento. Atualmente os 
guindastes operam cerca de 38 contêineres por hora, mas 
a expectativa é aumentar a produtividade em 100%. As 
peças têm capacidade de até 104 toneladas e alcance de 58 
metros, sendo este adquirido da geração tipo post-panamax, 
para navios de grande porte. Além disso, eles funcionam 
com sistema elétrico e combustível. 

www.grupochibatao.com.br | (92) 2129-1900

10 anos de Brasil 
Subsidiária da Myers 
Industries, o Grupo Myers 
consolida 10 anos de atuação 
na América Latina. Em 
2013, a operação brasileira 
faturou R$ 150 milhões, com 
a fabricação de produtos para 
movimentação e armazenagem 
de materiais. A empresa opera 
com três fábricas, sendo a 
primeira em Jaguariúna (SP). 
As demais estão localizadas em 
Londrina (PR), e em Lauro de 
Freitas (BA). 

www.myersdobrasil.com.br  
(19) 3847-9999

Refrigeração
A Ingersoll-Rand, especialista 
na criação de ambientes 
sustentáveis e eficientes, firmou 
um acordo para adquirir a 
Frigoblock por € 100 milhões. A 
aquisição é esperada para ser 
finalizada no primeiro semestre 
de 2015, sujeita à aprovação 
regulatória. A Frigoblock 
fabrica e projeta unidades de 
refrigeração de transporte para 
caminhões e reboques, que são 
vendidos principalmente no 
norte europeu. 

www.ingersollrand.com.br  
(11) 2109.8900

Cabotagem em alta
As movimentações de 
cabotagem e de exportação 
foram destaque no terceiro 
trimestre no Terminal de 
Contêineres de Salvador, 
operado pelo Grupo Wilson 
Sons. Os volumes cresceram 
45% na cabotagem e 12% na 
exportação, na comparação 
com o mesmo período de 
2013, impulsionados pela 
movimentação de produtos 
químicos, siderúrgicos, 
metalúrgicos, entre outros.

www.teconsalvador.com.br  
(71) 2106-1522

Condomínio obtém certificação Leed 
O Prologis CCP Cajamar I, condomínio logístico da Prologis CCP acaba de receber a certificação Leed para três de 
seus galpões, totalizando sete galpões certificados no empreendimento. Entre as ações tomada para receber  
a certificação estão o desenvolvimento de um trabalho de gerenciamento da poluição ambiental durante a obra, 
com adoção de estratégias para controle da poluição do solo e possíveis danos oriundos destas atividades, sistema 
de reuso de água para irrigação e paisagismo. O empreendimento também tem dispositivos para redução de energia 
com a automação dos sistemas de iluminação, além de lâmpadas econômicas e domus translúcidos, possibilitando  
a iluminação zenital. 

www.prologis.com | (11) 3018-7600

panorama.indd   8 18/12/2014   09:04:43
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 ti na armazenagem

Melhorando  
o desempenho
Alguns métodos podem ajudar a melhorar a visibilidade em um armazém 
e fornecer dados mais acurados

Como quantificar os 
benefícios potenciais 
e elaborar um plano 
de ação para melho-
rar o desempenho lo-

gístico? Use o indicador do tempo 
da doca até o estoque e da visibili-
dade do estoque como exemplos. 

Antes de tudo, no processo 
de melhoria da doca até o esto-
que estão os facilitadores, tais 
como os equipamentos de mo-
vimentação de materiais que 
agilizam a locomoção física do 
material. Igualmente importante 
é a análise das opções para 
modificação dos trajetos que o 
material pode fazer da doca de 
recebimento até a etapa seguinte 
do processo.

Quando se trata da visibilida-
de do estoque, as oportunidades 
estão principalmente na utiliza-
ção de leitores de código de bar-
ras ou de comandos por voz nos 
terminais de entrada, ligados por 
radiofrequência a um sistema de 
gerenciamento de armazéns em 
tempo real. Mas até que os dados 
associados a um determinado 
recebimento sejam introduzidos 
no sistema que gerencia as ope-
rações do armazém, o material 
recebido não estará disponível 
para o atendimento dos pedidos 
(ou para reabastecimento do es-
toque da linha de produção). 

Colaboração
Uma vez identificados os be-

nefícios potenciais, é preciso 
quantifica-los. A melhor forma 
é a colaboração com os represen-
tantes dos departamentos inter-
nos que serão impactados pela 
melhoria de desempenho da ca-
deia de suprimento.

Através de uma discussão 
de ideias com os departamen-
tos afetados, será possível de-

finir em termos específicos os 
níveis de melhorias de forma 
razoavelmente antecipada e so-
licitar a opinião sobre seu valor. 
Os métodos não só permitem a 
formação de um consenso, mas 
também promovem o endosso 
da iniciativa por toda a empre-
sa. O produto final do processo 
permitirá ponderar grandes e 
pequenas economias em termos 
monetários.  

roi.indd   9 18/12/2014   15:35:19



10    janeiro 2015

 operação logística

Softwares de gestão são 
constantemente apri-
morados e customi-
zados para atender a 
operações específicas. 

Normalmente, novos módulos 
ou sistemas integrados devem 
ser acrescidos ou alterados. No 
caso de empresas que fazem o 
processo alfandegário de cargas 
essas mudanças também são 
necessárias. 

Esse é o caso da Elog, ope-
rador logístico com diversos 

Software 
customizado
Elog e Totvs desenvolvem solução tecnológica para atender  
as especificidades do operador, que incluem desembaraço aduaneiro, 
industrialização e nacionalização de carga

portos secos e unidades no Sul e 
Sudeste do País. Com atuação em 
toda a cadeia logística, a Elog tem 
no total 1,6 milhões de m² divi-
didos em porto seco, centros de 
distribuição, centro logístico e 
industrial. A empresa faz desde 
tratativas pontuais de fronteiras, 
regimes de importação, de 
exportação e controle aduaneiro 
do interior para portos secos, 
além das especificidades da 
Receita Federal para o porto de 
Santos. 

Entre as unidades que pos-
suem o porto seco está a de Al-
phaville (SP), que tem 32.400 m², 
além de outros 77.100 m² de cen-
tro de distribuição. Lá também é 
feito o processo de industrializa-
ção de alguns produtos. Isso sig-
nifica que eles chegam ao Brasil 
em peças e a Elog é responsável, 
por exemplo, por montá-los.

Por conta dessas peculiari-
dades, a Elog desenvolveu um 
sistema próprio em parceria 
com a Totvs. Batizado de SARA 

Unidade da Elog em  
Alphaville (SP) tem mais de  

100 mil m² entre CD e porto seco

elog-2.indd   10 18/12/2014   09:05:42



A Elog tem no total 1,6 milhões de m² 
divididos em porto seco, centros  
de distribuição, centro logístico industrial  
e mesmo pátio regulador

(Sistema de Armazenagem para 
Recintos Alfandegados), o sof-
tware foi desenvolvido dentro 
da estrutura do operador logísti-
co há mais de 15 anos, e passou a 
fazer parte do portfólio da Totvs 
em 2007.

Um exemplo de como o SARA 
funciona é referente ao trânsito 
aduaneiro da  Elog  entre Brasil, 
Argentina e Paraguai, que é con-
trolado em conjunto pela Receita 
e Polícia Federal. Existem prazos 
específicos para o percurso do 
caminhão, desde a sua saída, na 
Ponte da Amizade (fronteira do 
Brasil com o Paraguai), até a che-
gada ao território nacional. Quan-
do o veículo não percorre o trajeto 
dentro do tempo permitido, o mo-
nitoramento realizado pelo SARA 
automaticamente indica as ações 
que devem ser tomadas, como a 
entrega de relatórios de divergên-

cia de tempo para o órgão compe-
tente. O objetivo é assegurar que 
todas as operações ocorram em 
conformidade com a lei e dentro 
de um controle de mercadorias 
preciso e dinâmico. 

Além do SARA, a  Elog  utiliza o 
TMS (“transportation management 
system”, sistema de gerenciamento 
de transporte) da Totvs, que integra 
o controle do centro de distribuição. 

Outro processo gerenciado 
pelo software é o atendimento 
ao cliente. Como as cargas são 
rastreadas pela solução, o clien-
te consegue visualizar as etapas 

percorridas pela mercadoria 
como data de entrada, tempo que 
ficou na Elog, passagem pela Re-
ceita Federal e outros possíveis 
processos pelos quais a carga 
pode passar. Recentemente essa 
solução passou por uma moder-
nização e agora os despachantes 
e comissários conseguem, por 
meio desse sistema, emitir aver-
bação eletrônica imediata. 

Por fim, a empresa implantou 
um processo no CLIA de Curitiba 
(PR), que consiste  no uso de SMS 
para comunicar os motoristas sobre 
a carga e descarga de produtos.   
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 tecnologia da informação

Centenas de diagnósti-
cos e projetos de redu-
ção de estoques desen-
volvidos pela IMAM 
Consultoria para em-

presas brasileiras mostram que 
aproximadamente 25% delas en-
frentam o desafi o de estabelecer 
algoritmos para cálculo de es-

Metodologia para 
um estoque enxuto
Identifi car os reais potenciais para a redução de estoques sem 
comprometer os níveis de serviço é o maior desafi o dos sistemas mais 
avançados de gestão de estoques

toques de segurança, bem como 
identifi car o melhor momento 
para a reposição.

Outros 25%, em função das 
suas necessidades, reduziram 
mais drasticamente seus esto-
ques e se depararam com proble-
mas de atendimento ao cliente e, 
a partir daí, se preocupam em de-

senvolver um planejamento mais 
efetivo e gerenciar melhor este 
processo.

E os outros 50%? Geralmente 
são empresas que acabam convi-
vendo bem com a perda crônica e 
aceitam os níveis de estoque que 
possuem pois entendem que é o 
mercado que gera as variações de 
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demanda e que nunca terão ple-
no domínio sobre a falta e/ou o 
excesso de estoque.  

Este universo de oportunida-
des é que justifica o uso de tecno-
logia de informação (softwares 
especializados) que contribua 
para a otimização do processo.

TI com metodologia
A implementação de uma so-

lução de tecnologia da informa-
ção para gerenciar o processo de 
gestão de estoques demanda co-
nhecimento e experiência a fim 
de torná-la confiável e previsível. 

Implementação  
em três fases

Todos os projetos de imple-
mentação começavvm com a pro-
dução de um mapa (desenho téc-
nico) com os processos logísticos e 
fluxos de produtos dentro da orga-

nização. Além disso, as interfaces 
entre o sistema ERP do cliente e 
o software especialista são mape-
adas e especificadas, com o resul-
tado final constituindo um docu-
mento de especificações conciso.

A instalação do software faz 
parte da preparação e leva ape-
nas um dia. Após a instalação e a 
configuração do software, começa 
o treinamento durante o traba-
lho. O treinamento é feito com os 
próprios dados do cliente, em suas 
instalações, e com feedback direto.

Assim que o cliente puder tra-
balhar individualmente com o 
sistema, termina-se a implanta-
ção com a apresentação de um ro-
teiro para excelência. Esse roteiro 
vai fornecer orientações claras 
para profissionalizar ainda mais 
a gestão de estoques na empresa.

Além dos passos acima, um 
plano de projeto detalhado é con-

figurado (com o cliente) no início 
e vários marcos são usados (datas 
e realizações). Em vários pontos 
da implementação são feitas fo-
tos da situação do estoque para 
garantir que se possa acompa-
nhar e medir o sucesso.

Desta forma, a somatória de 
coleta de dados, análise, diagnós-
tico, planejamento, treinamento 
e gestão asseguram o sucesso da 
implementação e a excelência na 
gestão de estoques. 

Eduardo Banzato é diretor  
do Grupo IMAM
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 embalagens

Na indústria auto-
motiva, com suas 
milhares de peças 
sensíveis que ne-
cessitam proteção, 

as embalagens são indispensáveis. 
A embalagem dever ser uma 

das ferramentas chaves para a 
redução do custo total na cadeia 
de suprimentos. Há várias estra-
tégias para reduzir o desperdício 

Projeto integrado   
de embalagem
Em busca da embalagem ideal, clientes envolvem seus fornecedores no 
projeto de suas peças

de embalagem em indústrias que 
adotam a filosofia lean, como as 
montadoras de automóveis. Pri-
meiro, é necessário um cuidadoso 
planejamento com fornecedores, 
pois em geral as montadoras co-
meçam seu projeto de embala-
gem e fornecimento 36 meses 
antes do lançamento de um novo 
modelo de veículos. Também é 
importante a padronização dos 

paletes de embalagem onde pos-
sível, especialmente para peças 
de alto volume, pois isso permite 
mais flexibilidade e reutilização. 
Ao fixar paletes padrão, a empre-
sa aumenta sua compra de tal mo-
delo de embalagem, conseguindo 
descontos. Por último, a empresa 
pode melhorar a rastreabilidade 
de suas embalagens para evitar 
a perda de paletes retornáveis e 
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para fazê-lo está atualmente con-
siderado o uso da tecnologia RFID.

A embalagem ideal – princi-
palmente se utilizada para ali-
mentar linhas de montagem que 
adotam o Sistema Toyota de Pro-
dução – deve ser resistente, fácil 
de movimentar e rastrear, bem 
como disponível devido a neces-
sidade de rápida e frequente mo-
vimentação. Quanto mais giros 
e movimentações na cadeia de 
suprimentos, maiores as chances 
de danos, portanto a embalagem 
deve ser particularmente robusta.

Por esses motivos que as mon-
tadoras trabalham ao lado de 
seus fornecedores no processo de 
projeto e começam  planejando a 
embalagem cerca de três anos an-
tes da produção. Os fornecedores 
de embalagem devem se envolver 
o quanto antes para que esta não 
seja apenas resistente para a peça, 
mas para que os fornecedores de 
embalagem possam infl uenciar 
no real projeto da peça, o qual 
permanece fl exível até 14 a 16 me-
ses antes do início da produção. O 
projeto da embalagem não é algo 
a ser feito após tudo estar conclu-
ído. Há vários casos onde se altera 
o projeto da peça apenas devido a 
dinâmica da embalagem.

A indústria automotiva en-
frenta mais difi culdade da aplica-
ção de normas de amplo alcance 
nas suas cadeias de suprimentos 
devido a variação no tamanho, for-
ma, peso e ergonomia das peças. 
Em muitos casos, é possível criar 
um palete padrão para peças, mas 
suas diferentes dimensões exigem 
que os calços – o material usado 
para posicionar as peças num pa-
lete ou contentor – mudem de for-
ma, e como tal, frequentemente 
precisam ser recém projetados e 
comprados. Esse é o caso para pe-
ças especiais, como lâmpadas de 
farol, espelhos e rádios que exi-
gem medidas de proteção extra. 

A padronização também per-
mite um alto uso de embalagens 
retornáveis. Porém, a perda de 
paletes é um dos maiores proble-
mas relacionados a embalagem. 
Geralmente, a solução está em 
um bom sistema de rastreamento 
 como o uso de RFID.

Não existe tarefa simples, mas 
estar perto de seus fornecedores 
e trabalhar em parceria de longo 
prazo para encontrarem a solução 
certa, em vez de simplesmente 
forçar o menor preço dos fornece-
dores é a melhor saída para de-
senvolver a “embalagem ideal”.  
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 logística reversa

Os consumidores que 
compram merca-
dorias pela internet 
muitas vezes devol-
vem a totalidade 

ou parte das suas encomendas, e 
quando o fazem, eles esperam que 
a transação seja fácil. Frete grátis, 
etiquetas pré-impressas, autoriza-

ções de devolução instantâneas e a 
opção de devolver as mercadorias 
de e-commerce para lojas torna-
ram-se obrigatórias para os vare-
jistas da internet que pretendem 
permanecer no negócio.

Com o objetivo de atrair e reter 
clientes, os varejistas na internet 
devem aderir às exigências dos 

consumidores para a devolução 
rápida, fácil e sem custos. No en-
tanto, ao fazer isso, eles incenti-
vam seus clientes a devolver as 
compras. Os consumidores cons-
cientemente encomendam mais 
produtos e tamanhos diferentes 
do que eles precisam, porque eles 
entendem que não vão pagar pela 

Devoluções  
no e-commerce
O processamento de devoluções de pedidos da internet não é igual ao da 
logística reversa tradicional
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devolução e isso se torna um “cír-
culo vicioso”.

É por isso que o volume de 
devoluções de e-commerce está 
crescendo, e saber como gerenciá-
las torna-se um imperativo 
para um número crescente de 
armazéns e CDs. Existem algumas 
diferenças, porém, entre a logís-
tica reversa para as compras na 
internet e os produtos vendidos 
através de canais de varejo mais 
tradicionais. O que se segue é um 
olhar para essas diferenças e como 
elas podem afetar as operações.

Qual é a diferença?
Uma operação de logística 

reversa industrial ou de varejo 
típico lida com cargas de paletes 
consolidados ou caixas inteiras, 
geralmente contendo os mesmos 
produtos ou similares. As devolu-

ções dos clientes de e-commerce, 
por outro lado, são muito menos 
previsíveis.  Elas geralmente são 
quantidades bem pequenas e va-
riáveis   e, muitas vezes, apenas 
um ou dois itens. Elas podem ser 
semelhantes — camisetas em di-
ferentes tamanhos ou cores, por 
exemplo — ou se o varejista da 
internet oferecer uma grande va-
riedade de itens para venda, po-
dem ser produtos completamente 
distintos com muitas e diferentes 
características de manuseio.

Historicamente, as compras 
de e-commerce, especialmente 
de eletroeletrônicos, têm rendido 
mais diagnósticos “sem defeito” 
ou “nenhuma falha encontrada” 
do que outros tipos de devoluções. 
Uma das razões é que os com-
pradores da internet não têm a 
oportunidade de conferir fisica-
mente um item até depois de te-
rem pago e recebido o mesmo. Há 
um maior percentual de compra-
dores que se arrepende de uma 
compra pela internet em compa-
ração a alguém que vai a uma loja 
e faz uma compra.

Separados ou juntos?
Há alguns desafios para os 

locais que aceitam devoluções 
de mercadorias encomendadas 
na internet, especialmente em 
um ambiente multicanal ou om-
nichannel. A maneira de lidar 
com estas devoluções depende 
de como elas voltam: se através 
de uma loja ou do e-commerce. 
Quando se combinam os dois, a 
complexidade aumenta.

Um exemplo é o estoque “não 
congruente” — itens que um 
cliente compra na Internet ou em 
uma loja e que retornam a outra 
loja que não tem em estoque aque-
la unidade em particular. Quando 
isso acontece, o lojista deve aceitar 
uma SKU (unidade distinta man-
tida em estoque) que não está em 
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seu sistema, deve ser capaz de ras-
trear seu paradeiro, e tomar deci-
sões sobre a sua disposição, com 
base nas políticas do varejista. Al-
guns varejistas têm uma estraté-
gia de vendas de saldos (colocando 
todas as mercadorias devolvidas 
nas prateleiras de saldos), enquan-
to outros levam o estoque não con-
gruente de volta para o CD.

Outro desafio envolve as resti-
tuições e os créditos. Os consumi-
dores geralmente os recebem na 
hora, quando devolvem a merca-
doria em uma loja. Mas no e-com-
merce, o vendedor deve verificar 
se os itens específicos que foram 
autorizados para devolução foram 
efetivamente recebidos antes que 
se possa emitir um reembolso ou 
um crédito. Isso pode esticar as 
coisas e aumentar a percepção do 
cliente em relação à qualidade do 
serviço. Portanto, algumas lojas 
virtuais dependem de certos even-
tos de rastreamento de remessas 
para acionar os reembolsos. Ou-
tros esperam até que os itens já te-
nham passado por todo o processo 
das devoluções. 

As políticas de crédito, de con-
tabilidade e de rastreamento de 
inventários de um varejista po-
dem influenciar os procedimen-
tos de manuseio físico. Se essas 
políticas diferem do e-commerce 
para o das lojas físicas, então esses 
parâmetros irão influenciar no 
desenho do fluxo do processo, in-
clusive em qual ponto os itens de 
e-commerce devem ser separados 
e manuseados de forma diferen-
te.  Para tomar essas decisões, os 
locais de processamento devem 
ser capazes de identificar se cada 
item que chega foi comprado na 
internet ou em uma loja física.

Quando um item devolvido 
chega a um armazém, ele é esca-
neado. Isto é especialmente im-
portante no e-commerce, porque, 
ao contrário das devoluções nas 

lojas, será a primeira vez que um 
item devolvido é introduzido fisi-
camente no sistema do varejista. 
Na maioria dos locais de proces-
samento, o item irá para uma 
estação de trabalho onde os fun-
cionários irão identificá-lo, inspe-
cioná-lo e determinarão a melhor 
disposição. No entanto, devido ao 
fato de que a maioria das devolu-
ções do e-commerce chega em sua 
embalagem original, os armazéns 
que lidam com grandes volumes 
de tais itens normalmente ficam 
em áreas de desembalagem com 
o equipamento adequado. Em ou-
tros aspectos, os layouts do local e 
o equipamento de movimentação 
de materiais são similares àque-
les para outros tipos de atividades 
de logística reversa.  

Dentro do armazém ou CD, a 
flexibilidade e a capacidade de 
identificar com precisão cada item 
que chega são fundamentais. Você 
precisa ter a flexibilidade para 
processar um palete completo de 
um produto, o que você pode obter 
a partir de um varejista, e também 
ser capaz movimentar diferentes 
produtos individualmente.

Um programa reconhecimen-
to de ativos que ajude a identi-
ficar corretamente cada item é 
uma obrigação. Esses sistemas ge-
ralmente são de propriedade do 
varejista. Não é apenas um banco 
de dados do produto do varejista, 
mas contém também fotos e des-
crições detalhadas de cada SKU. 
Os sistemas também incluem 
as regras do negócio do varejista 
em relação à disposição dos itens 
devolvidos com base no valor. In-
cluem exemplos de fotografias de 
várias condições, que ajudam os 

parceiros a identificar com preci-
são o valor que poderia ser recu-
perado a partir de cada item. Os 
sistemas de reconhecimento de 
ativos podem ser caros, mas o rá-
pido aumento das devoluções do 
e-commerce vale a pena. 

Mudança constante
As lojas virtuais estão tentando 

dominar a arte e a ciência de lidar 
com as devoluções do e-commerce 
- a maioria delas em parceria com 
empresas de logística que têm 
longa experiência e profundo co-
nhecimento em logística reversa. 
Mas o e-commerce parece mudar 
quase que diariamente, e novos 
desafios são susceptíveis de subs-
tituir os antigos. Muitos varejistas 
da internet, por exemplo, estão au-
mentando seus negócios interna-
cionais, e por isso devem lidar com 
esse processo complexo, altamen-
te regulamentado de gerenciar as 
devoluções através das fronteiras. 

No futuro, os varejistas da in-
ternet e os prestadores de servi-
ços de logística reversa dedicarão 
mais atenção a tornar o negócio 
mais fácil para os consumidores 
ao devolver produtos indesejados. 
Algumas empresas estão expe-
rimentando com quiosques, en-
quanto outros estão explorando 
como poderão alavancar suas re-
des existentes para levar os ser-
viços de retornos mais perto dos 
consumidores. Considerando o 
forte crescimento contínuo de 
vendas de e-commerce e o aumen-
to concomitante de mercadorias 
devolvidas, parece provável que 
ajudar os varejistas da internet a 
melhorar o serviço para os consu-
midores é a melhor opção.  

Há um maior percentual  de compradores que 
se arrepende de uma compra pela internet em 
comparação a quem faz a compra na loja 
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 armazenagem

A Comercial Ibiapina, 
que atua há 23 anos 
na distribuição de 
produtos de higiene 
e perfumaria e ali-

mentícios (exclusivamente bom-
bons Garoto), no Ceará, Piauí e 
Rio Grande do Norte, decidiu, em 
2011, investir em novos sistemas 
de armazenagem. Recentemente 
a distribuidora implementou dois 
sistemas diferentes: estruturas por-
ta- paletes seletivas e um mezanino. 

Instalado em uma área de 22 
mil m² o porta palete permite 
acesso rápido e eficaz a merca-

Distribuidora 
aperfeiçoa estocagem
Novos sistemas instalados aprimoraram a logística de produtos  
de higiene, perfumaria, limpeza e alimentos 

As soluções foram customizadas para 
influenciar na competitividade da empresa

dorias estocadas, garantindo se-
letividade e segurança. Já com o 
mezanino foi possível otimizar 
o aproveitamento de espaço, au-
mentando a capacidade de esto-
cagem e possibilitando um es-
paço para escritórios – algumas 
das necessidades da empresa. O 
equipamento, que ocupa área de 
1.600 m², utiliza melhor a altura 
do prédio e é projetado com aço 
galvanizado para não sofrer da-
nos com atrito. 

De acordo com Orlando Pon-
tes Magalhães, sócio-diretor da 
Comercial Ibiapina, a experiência 

da Bertolini, fornecedora do sis-
tema, e a qualidade dos produtos 
oferecidos foram os diferenciais 
que influenciaram na decisão. 
“Nossa necessidade era aumentar 
a capacidade de estocagem e ex-
pedição. Optamos pela Bertolini 
por ser uma empresa confiável e 
de grande know-how no mercado 
logístico e que nos apresentou um 
projeto customizado conforme as 
nossas necessidades”, afirma.

Alex Cappelli, supervisor co-
mercial da Bertolini, explica que 
o porta-paletes “tem capacidade 
de estocagem de 4138 paletes com 
1200kgf/cada. Estrutura com co-
lunas galvanizadas, seguindo o 
padrão adquirido pelo Comercial 
Ibiapina. A solução que permite 
acesso rápido e individualizado a 
qualquer palete estocado no siste-
ma. É a estrutura mais utilizada, 
sendo adaptável a qualquer tipo 
de carga e volume”.

“Foram fornecidos cinco me-
zaninos muito semelhantes, com 
aproximadamente 332m² cada 
e capacidade de carga de 400 kg/
m², sendo uns para estocagem de 
carga e outros para receber escri-
tórios. Esse sistema é montado so-
bre pilares altos o suficiente para 
permitir a estocagem ou outra 
atividade sob sua estrutura, au-
mentando, desta forma, a capaci-
dade de estocagem, e permitindo 
melhor utilização da altura do 
prédio”, comenta Cappelli.  
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 comércio exterior

As atividades de 
transportes inter-
nacionais e logísti-
ca tornam-se cada 
vez mais importan-

tes no contexto mundial de glo-
balização e mais visíveis a cada 
dia. Quanto maior o comércio, 
maior a importância dessa ativi-
dade. Isso se deve a competitivi-
dade que as em presas têm sido 
obrigadas a apresentar para par-
ticiparem do jogo internacional 
de comércio exterior. Jogo este 
cada vez mais disputa do e visto 
como uma atividade de suma im-
portância, tanto para empresas 
como para países.

É de conhecimento públi-
co que os tempos mudaram na 
economia e que há muitos anos 
as empresas já não têm mais a 
oportunidade de obter ganhos 
consideráveis na produção e 
comercialização. Isso só ocorre 
agora em casos excepcionais, e 
de monopólio ou oligopólio. A 
concorrência é cada vez maior 
e os preços são internacionais. 
Pode-se obter os mesmos pro-
dutos com a mesma qualidade 
e preço em qualquer parte do 
mundo.

Nesse sentido, há bastante 
tempo já não existe mais a antiga 
e conhecida equação “Custo + Lu-
cro = Preço”. Isso quer dizer que o 
vendedor não decide mais qual o 
preço de venda do seu produto ou 
serviço a ser colocado à disposi-
ção do consumidor, a não ser em 

Competitividade: 
logística e transporte
Comércio exterior depende do aprimoramento contínuo dessas atividades

raras oportunidades. Hoje, eles 
são colocados no mercado e este, 
sobera namente, decide quanto 
vai pagar na sua aquisição. As-
sim, a nova equação econômica 
que tem predominado no mundo 
único e sem fronteiras em que vi-
vemos é “Preço – Lucro = Custo”.

O que isso significa e qual a 
atitude dos provedores de bens 
e serviços ao mercado? Signifi-
ca, simplesmente, que só resta 
às empresas, cada vez maiores 
e mais globalizadas, adaptarem 
seus custos de produção e dis-
tribuição aos preços recebidos. 
Dentro disso devem manter uma 
margem de sobrevivência que 
lhes permita dar um retorno ade-
quado a seus acionistas, assim 
como continuarem investindo 
para permanecerem competiti-
vas e no negócio.

Isso explica parte da corrida 
em que as empresas se engaja-
ram há algumas décadas por 
eficiência e redução de custo, o 
que tem sido alcançado através 
de mais tecnologia e racionali-
zação do trabalho e menos mão-
-de-obra.

É nesse contexto que, hoje, o 
conjunto transporte e logística 
tem sido encarado como uma 
das mais impor tantes atividades 
do comércio exterior, bem como 
também nas operações internas. 
Diante disso, acompanhamos 
nas últimas pouco mais de duas 
décadas as empresas brasileiras 
criando departamento, dire toria 

ou unidade independente de lo-
gística, conceito que vem se alas-
trando rapidamente desde a nos-
sa abertura econômica em 1990. 
Já foi entendido por quase todo 
mundo que é nesse conjunto que 
se pode obter os maiores ganhos 
através da redução de custos, 
mormente em nosso país onde, 
sabidamente, este item sempre 
en grossou as fileiras do famige-
rado Custo Brasil.  Soma-se a isso 
a nossa conhecida incompetên-
cia logística, devido à péssima 
matriz de transporte que temos e 
problemas de infraestrutura.

Com a privatização de opera-
ções portuárias a partir de 1995, 
conforme a Lei nº 8.630/93 (pena 
não ter havido uma privatização 
portuária de fato, com vendas de 
ativos) onde o traba lho passou 
a ser realizado pela iniciativa 
privada, a logística ganhou uma 
importância sem paralelo na his-
tória de nosso comércio exte rior, 
passando de coadjuvante a ator 
principal.

Aliado a isso, os modos de 
transporte interno como a cabota-
gem, a ferrovia e a hidrovia têm se 
trans formado numa boa opção de 
racionalização e redução de cus-
to de transferência de carga. Isso 
tem sido demonstrado com a pri-
vatização das ferrovias que, em-
bora ainda não tenham cumprido 
o papel que lhes está reservado, 
já apareceram bastante e estão 
em crescimento contínuo, bem 
como pelos investimentos reali-
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zados na hidrovia, embora muito 
poucos. Esses três modos podem, e 
devem, com o tempo, revolucionar 
e provocar mudanças na matriz 
de transporte, principalmente de 
pro dutos de baixo valor agrega-
do, como agrícolas, fertilizantes, 
miné rios, etc., já que eles apre-
sentam os mais baixos custos de 
transporte entre todos os modos.

Com o importante avanço que 
está sendo apresentado pela nave-
gação de cabotagem, que tem sido 
olhada cada vez com mais aten-
ção pelos embarcadores e seus 
prestadores de serviços, crescem 
as formas viáveis de se levar uma 
carga de seu ponto de origem a 
seu destino, tanto internacional 
como localmente, bem como para 
nossos portos.

Hoje, portanto, a empresa tem 
que se valer dos modernos con-
ceitos aplicados na área de mo-

vimentação e transferência de 
mercadorias, ou seja, visualizar 
a logística como uma arma pode-
rosa de sobrevivência e superação 
de dificuldades. Também é uma 
chance de se colocar à frente de 
seus competidores, tanto a reali-
zando por conta própria como de 
forma terceirizada. Caso contrá-
rio, estará perdendo a oportuni-
dade que a história lhe deu para 
atingir seus objetivos primários 
já citados.

Pena que nesse conhecido 
contexto o governo não tem parti-
cipado com a sua parcela de indu-
tor do desenvolvimento. Por um 
lado, não investindo o suficiente 
na infraestrutura brasileira. Por 
outro, não repassando à inicia-
tiva privada a responsabilidade 
pela construção e investimento 
de portos, aeroportos, hidrovias, 
ferrovias, etc.

Com esse descaso, o governo 
ainda não percebeu a importân-
cia da logística para o país. E nem 
se deu conta da classificação 
que o Fórum Econômico Mun-
dial tem para infraestrutura no 
mundo, que nos indicou, em 2013, 
como a 107ª colocada no mundo. 
Individualmente, estamos em 91º 
em ferrovia, 110º em rodovia, 122º 
em aerovia e 135º em portos. Uma 
vergonha perante nós mesmos e 
o mundo.  

Samir Keedi é consultor e autor de 
vários livros em  comércio exterior
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 empilhadeiras

Um show-room re-
pleto de empi-
lhadeiras novas é 
atraente. É difícil re-
sistir à exposição de 

modelos elegantes, com recursos 
de alta tecnologia, e com pintura 
impecável. Para alguns compra-
dores, porém, uma empilhadeira 
zero quilômetro é mais do que o 
necessário; o modelo mais recen-
te pode ser demasiado caro ou 
“super-qualificado” para o traba-
lho específico a fazer. Nestas con-
dições, uma empilhadeira usada 
pode ser uma escolha melhor.

Cuidados ao adquirir 
empilhadeiras usadas
Empilhadeiras seminovas podem ser uma ótima opção  
para algumas empresas

Quando você deve considerar 
a compra de um veículo usado em 
vez de um novo? E como você se 
certifica de que você está receben-
do o que você precisa a um preço 
justo? As dicas a seguir visam aju-
dá-lo nesta tarefa.

Por que comprar usadas?
A razão mais óbvia para com-

prar um  equipamento usado na-
turalmente é o preço. Uma empi-
lhadeira usada pode custar cerca 
de 50% menos em comparação a 
uma unidade totalmente nova da 
mesma marca.

Se uma empilhadeira vai ser 
utilizada um par de horas por 
dia ou apenas algumas vezes por 
semana, então não faz sentido 
econômico comprar uma nova. 
Pequenas empresas que operam 
em um único turno e empresas 
recém estabelecidas que ainda 
não podem justificar o custo dos 
novos veículos, muitas vezes com-
pram equipamentos usados. Até 
grandes frotas que não desejam 
depender de locações de curto 
prazo para lidar com as sazona-
lidades podem se beneficiar da 
compra de empilhadeiras usadas. 
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Muitas empresas alugam veí-
culos industriais especializados, 
mas a compra de usados tem 
vantagens. Mesmo que você opte 
por comprar um novo, o prazo de 
entrega de alguns equipamentos 
de grande porte podem levar seis 
meses ou mais.  Os compradores 
algumas vezes podem encontrar 
o que precisam mais rapidamen-
te no mercado de usados.

Cuidados do comprador
Existem várias fontes dife-

rentes de empilhadeiras usadas 
para venda, algumas delas mais 
arriscadas do que outras. Não é 
nenhuma surpresa que os fabri-
cantes e revendedores recomen-
dam comprar diretamente deles. 
A maioria dos veículos usados 
que as concessionárias vendem 
são locações anteriores ou leasing 
de equipamentos que adquiri-
ram como novos e que prestaram 
serviço o tempo todo. Além disso, 
geralmente cumprem protocolos 
obrigatórios para recondiciona-
mento e certificação de empilha-
deiras usadas. Como resultado, as 
concessionárias conhecem a histó-
ria de cada um dos veículos usados 
que vendem, têm as peças e o co-
nhecimento necessário para con-
sertá-los, se necessário, e vão ficar 
cuidando do veículo e do seu traba-
lho se houver qualquer problema. 

As concessionárias não são as 
únicas que vendem empilhadei-
ras usadas. Há muitos locadores 
independentes de equipamen-
tos, de leilão, bem como os pro-
prietários que querem vender 
diretamente a um usuário. Você 
também pode encontrar empi-
lhadeiras usadas na internet. 

Se um comprador for procurar 
uma marca específica, ele vai para 
uma concessionária de OEM (“ori-
ginal equipment manufacturer”), 
mas se ele estiver apenas olhando 
o preço, então pode ir para uma 

concessionária independente. Ou-
tras alternativas são os leilões.

Mas há desvantagens na com-
pra em leilões pois é difícil saber 
se um veículo atende aos padrões 
de segurança ou se tem algum ou-
tro defeito maior. E uma vez que 
você sair com ele, não há como vol-
tar atrás, nem troca nem garantia. 

Certamente a internet tem 
tornado a localização de equipa-
mentos usados com bons preços, 
mais rápida e fácil. Um compra-
dor individual pode literalmente 
percorrer o mundo na internet. 
Embora a maioria dos vendedo-
res na internet seja honesta, é 
muito fácil fazer com que o veícu-
lo pareça melhor na rede do que 
realmente é. 

Sempre que você adquirir 
equipamentos usados de uma 
pessoa com a qual você não tem 
um relacionamento comercial de 
longo prazo, você está assumindo 
um risco. Você tem que ter certeza 
de que você tem um artigo real e 
que vale a pena comprar.

O que fazer e não fazer
Pronto para comprar uma 

empilhadeira usada? Aqui estão 
algumas dicas sobre a forma de 
se certificar de que você está rece-
bendo não apenas um bom veícu-
lo, mas também o veículo certo:

 Se o preço é muito baixo, cui-
dado. Compare os preços para 
o mesmo modelo com especi-
ficações semelhantes para ter 
uma ideia da média dos preços. 
Quando você lida com atacadis-
tas e revendedores respeitáveis, 
normalmente não vê grandes 
oscilações nos preços. Se você vê 
um veículo que é muito baixo, 
provavelmente, existem algu-
mas deficiências que eles estão 
tentando encobrir.

 Verifique a idade e a quilome-
tragem da empilhadeira. Anote 
o número de série e peça ao fa-

bricante ou ao revendedor para 
saber quando foi fabricada. 

 Inspecione cada veículo usado 
pessoalmente. Verifique des-
gastes, limpeza, condições do 
freio, cilindro de contagem, e 
outros indicadores de uso. Pro-
cure por vazamentos, e certifi-
que-se de que os componentes 
principais estão aí. Se possível, 
dê partida e dirija o veículo. 
Concentre-se na mecânica. Se 
comprar na internet, conside-
re contratar um distribuidor 
de empilhadeiras local para 
fazer uma avaliação.

 Descubra de onde o veículo 
veio. Uma empilhadeira que 
passou anos em uma fundição 
ou serraria poderia precisar de 
muito trabalho.

 Ao adquirir uma empilhadei-
ra de concessionária, peça  seu 
histórico dos consertos.  

 Certifique-se de que a empi-
lhadeira atenda às suas neces-
sidades reais. Por segurança, 
os revendedores precisam sa-
ber o tipo de carga, peso, apli-
cação, altura da elevação para 
veículos usados, assim como 
eles fazem para os novos. Mas 
os compradores que estão in-
teressados apenas no preço, 
às vezes, não conseguem for-
necer informações precisas. 
Como resultado, podem com-
prar um veículo que se enqua-
dra no seu orçamento, mas 
não é seguro ou apropriado 
para a aplicação pretendida. 

 Se o vendedor insiste no paga-
mento adiantado antes da en-
trega seja cauteloso. .

 Insista em algum tipo de ga-
rantia. Peça 30, 60 ou 90 dias. 
Pelo menos se algo catastrófi-
co acontecer, você está coberto. 
Pergunte ao vendedor  se você 
deve ter o direito de recusar ou 
devolver o veículo caso ele não 
atenda suas expectativas. 
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 logística pelo mundo

Durante mais de 80 
anos, o volume de 
tortas de maçã e 
doces de manteiga 
de amendoim, que 

fizeram da Tastykake um nome 
famoso na Filadélfia (EUA), foi as-
sado em uma padaria importan-
te construída nos anos 1920 pela 
Tasty Baking Company. O antigo 
edifício tinha vários andares, o 
que dificultava manobrar equi-
pamentos esua manutenção. A 
área de armazenagem e de expe-
dição ficou pequena e a empresa 
precisou utilizar outro prédio nas 

CD sustentável
A tecnologia de reconhecimento de voz mantém a qualidade de produtos

imediações. Isso levava a muitas 
movimentações dos produtos.

A solução foi uma padaria to-
talmente moderna de 32.051 m², 
incluindo 9.290 m² de espaço de 
armazém. A instalação total foi 
projetada pensando na sustenta-
bilidade, incluindo várias carac-
terísticas visando a certificação 
LEED (“Leadership in Energy and 
Environmental Design”, Liderança 
em Energia e Design Ambiental).

Quanto à distribuição, a Tasty 
Baking Company implementou 
processos e tecnologias para agi-
lizar o estoque com acurácia pela 

instalação. “Embarcávamos pro-
dutos assados frescos, significan-
do que mantínhamos uma mé-
dia de um dia e meio de estoque 
no armazém,” afirma Bayles. “A 
maioria de nossos clientes recebe 
um embarque diariamente.”

A instalação tem apenas duas 
mil posições de paletes em uma 
área de estocagem de quatro ní-
veis, além de um pequeno espaço 
de estocagem refrigerada. O siste-
ma conta com processos de envio 
ao estoque e de separação por voz 
para sincronizar as atividades de 
separação com os cronogramas 

logistica pelo mundo.indd   24 18/12/2014   09:15:05



janeiro 2015    25 

 Construção do novo edifício

A padaria foi construída com várias características visando a 
 certificação LEED-Silver, incluindo:

de partida dos caminhões de en-
trega. O resultado é um ambiente 
de separação de alta velocidade 
que otimizou as operações e ga-
rante que os clientes recebam o 
produto mais fresco possível.

Na antiga instalação, a separa-
ção era feita a partir de paletes no 
piso. A empresa utilizava  sistema 
de separação por papéis e perdia 
muito tempo para treinar as pesso-
as na identificação de todos os dife-
rentes SKUs e onde eles eram loca-
lizados. Os colaboradores sentiam 
a necessidade de um novo método 
para simplificar a separação.

Além disso, depender da espera 
no piso para separação significava 
que a empresa precisava alugar 
outro espaço nas proximidades 
para estocagem temporária. No an-
tigo sistema o produto era paletiza-
do quando ele saía da linha e em 
seguida era embarcado para um 
centro próximo e retornava para 
separação. Além da eficiência da 
movimentação de materiais e do 
atendimento dos pedidos, houve 
outras prioridades na seleção do lo-
cal e no projeto da nova instalação. 

A voz otimizada
A instalação de um novo ar-

mazém criou a oportunidade de 
repensar os processos de estoca-
gem e distribuição com a união 
dos dois em um único teto. A es-
tratégia de sobreposição foi criar 
um sistema flexível e simples que 
destacasse a agilidade. 

O estoque é mantido bem en-
xuto. Além das limitações de es-
paço, a operação de um sistema 
baseado em papéis tinha suas li-
mitações. Por isso, a empresa usa-
va os módulos de gerenciamento 
de armazéns do sistema de pla-
nejamento de recursos empresa-
riais para gerenciar o armazém. 
Um grande pedido podia ter cinco 
ou seis páginas. Se um separador 
não prestasse atenção, ele poderia 
facilmente pular uma página.

Foram analisadas várias tecno-
logias e metodologias de separa-
ção diferentes. Por exemplo, uma 
solução de separação por luz teria 
sido mais acurada que a separação 
por papéis, porém o transportador 
contínuo e a classificação não fun-
cionavam bem com base na velo-

cidade em que o estoque da Tasty 
Baking gira.

Uma solução de leitura de códi-
gos de barras com radiofrequência 
também foi descartada devido ao 
tempo necessário de treinamento. 
Isso levou à tecnologia de voz, já 
que as empresas que utilizavam 
voz conseguiam contratar um 
novo colaborador e já torná-lo pro-
dutivo em dois dias no máximo. 

Por fim, a Tasty Baking insta-
lou uma área de estocagem de pa-
letes de quatro níveis. Os paletes 
são montados e embalados com 
filme termorretrátil na padaria. 
O sistema de gerenciamento de 
armazéns gera uma etiqueta de 
código de barras utilizada para o 
gerenciamento do estoque e tam-
bém para o rastreamento de lotes 
em caso de um ‘recall’. Em segui-
da, os paletes são enviados ao es-
toque nos  níveis 2 a 4 na área de 
estocagem de paletes. O nível do 
piso é reservado para separação.

Em seguida, o sistema foi oti-
mizado para formar os paletes 
com base no cronograma das par-
tidas para os caminhões da pa-
daria. É possível definir quais ca-
minhões carregar primeiro e em 
seguida montar e deixar em espe-
ra os paletes de forma adequada. 
Isso exigiu uma certa lógica de 
programação e uma integração 
melhorada.

Após meses de operação com 
uso da voz, o armazém tornou-se 
muito mais ágil e o estoque mais 
acurado. Além disso, o sistema de 
voz inclui indicadores para medir 
a eficiência das operações; no pas-
sado, isso precisava ser feito com 
planilhas. A etapa seguinte foi a 
separação de dois pedidos por vez, 
já que a instalação estava usando 
transpaletes duplos. Ao invés de 
deixar os paletes em espera para 
entrega, a próxima etapa é car-
regar imediatamente um pale-
te completo em um caminhão. 

 Um telhado branco e refle-
xivo que minimiza a absor-
ção de calor, contribuindo 
para o aquecimento global.

 Grama resistente à seca, que  
utiliza menos água.

 Todas as portas de madei-
ra. E metade da madeira 
usada na construção vem 
de fontes sustentáveis cer-
tificadas.

 Tintas e carpetes com baixo 
teor químico que reduz a ir-
ritação nos ouvidos, nariz e 
garganta.

 Equipamentos de refrigeração 
que utilizam produtos ambien-
talmente corretos para minimi-
zar as emissões que contribuem 
para o aquecimento global.

 Luzes do estacionamento co-
bertas que reduzem a poluição 
luminosa; racks para bicicletas 
e acesso ao transporte público 
que reduz o uso de veículos e a 
poluição.

 Painéis solares no telhado 
para fornecer energia aos di-
versos sistemas do edifício e 
centro de distribuição.
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 construção de armazéns

Sistemas 
construtivos
A escolha do modelo ideal depende da operação que a obra vai “abrigar”

A decisão de uma em-
presa em iniciar o 
processo para de-
senvolver um pro-
jeto de construção 

de um centro logístico para as 
suas operações constitui um “mi-
lestone”, muitas vezes um marco 
único na sua história. Para isso, é 
essencial que a equipe envolvida 
tenha um conhecimento profun-
do do “design da operação” e ela-
bore diagnósticos e prognósticos 
precisos e consistentes com re-
lação aos seus mercados visando 

dar convicção às decisões a serem 
tomadas. Em essência, a empre-
sa, profissionais e assessorias 
incorporadas ao projeto devem 
estar perfeitamente sintonizados 
e com foco no Plano Estratégico 
a ser formatado. O dimensiona-
mento, tanto quanto possível, 
deve ser preciso e apropriado 
para atender expectativas, que 
sempre são muito “altas”. Estas 
decisões devem contemplar uma 
visão futura para que o “cruel” ho-
rizonte da obsolescência fique o 
mais distante possível. 

A partir da conceituação da 
melhor performance para a ope-
ração e suas projeções, cabe à ar-
quitetura e engenharia “vesti-la” 
com um projeto atendendo a me-
lhor relação custo/benefício pos-
sível. É fundamental que o plano 
defina cronogramas com prazos e 
um “budget”, o custo total ajusta-
do aos recursos disponibilizados 
para que um “sonho não se torne 
um pesadelo”. Todos os envolvi-
dos devem ter bem claro que não 
se trata de apenas construir um 
armazém.  

Condomínio logístico  
construído pelo sistema tilt-up
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Nathan Maltz é arquiteto-
urbanista e parceiro da IMAM 
Consultoria

O escopo de itens a serem con-
templados é vasto. Isto decorre da 
crescente sofisticação dos mer-
cados, novas tecnologias de TI 
que estão sendo incorporadas aos 
controles em tempo real, à movi-
mentação de mercadorias e dire-
tamente aos processos constru-
tivos. Uma atenção especial deve 
ser dada à dinâmica de exigências 
nas legislações diversas, na estru-
turação tributária e trabalhista do 
empreendimento e nas questões 
de meio ambiente e sustentabili-
dade. São relevantes também os 
aspectos de legislação de Corpo de 
Bombeiros e companhias segura-
doras, concessionárias, manejo 
energético e de resíduos, acessi-
bilidade de pessoas e veículos na 
relação com o entorno, a estrutu-
ra viária e movimentação interna 
das áreas de manobras e estacio-
namentos. Enfim, todos, cada qual 
em sua expertise, devem estar 
também preparados para atender 
com presteza e assertividade no 
processo da obtenção das licenças 
para o início da construção, um 
trajeto por vezes tortuoso que está 
se tornando, em muitos casos, des-
gastante e desencorajador. 

A proposta desta série de arti-
gos é abordar pontos importantes 
a se considerar na parte “física” 
da construção de um armazém. 
Iniciaremos com a escolha do sis-
tema construtivo.

Há várias alternativas de sis-
temas construtivos e é a análise 
de vários fatores que vai deter-
minar a solução ideal para cada 
situação: 

 Estrutura em concreto arma-
do de catálogo: com modelos 
pré-definidos com medidas 
modulares e elementos sob 
encomenda executados em 
usinas, mais econômico; 

 Galpão com estrutura pré-
-moldada: também com 
modelos pré-definidos exe-

cutados em usinas e/ou no 
canteiro de obras,  atende a 
medidas modulares e com 
elementos sob encomenda se-
gundo projeto;

 Galpão com estrutura metá-
lica: pilares, vigas e treliças 
espaciais ou de perfis – há 
modelos pré-definidos ou 
executados segundo projetos 
específicos; 

 Galpão com estruturas de 
concreto moldadas in-loco: os 
elementos são concretados no 
canteiro gerando economia 
de custos de movimentação;

 Galpão com painéis estrutu-
rais tilt up: são placas de con-
creto armado autoportantes, 
executadas in-loco segundo 
projetos específicos e depen-
dem da disponibilidade de 
equipamentos de içamento 
próximos ao canteiro de obras;

 Galpão de alvenaria de bloco 
estrutural com pilares e vigas 
metálicas ou de concreto arma-
do executadas em usinas ou no 
canteiro de obras: muito usado 
para galpões de pé-direito bai-
xo e de menor distância entre 
pilares;

 Galpão autoportante: estru-
tura vertical de porta-paletes 
com função estrutural e re-
vestido na periferia com te-
lhas ou painéis térmicos no 
caso de espaços frigoríficos 
ou refrigerados;

 Galpão de estrutura de ma-
deira laminada colada: já foi 
muito usado em armazéns em 
estrutura arco para depósitos 
de materiais químicos agressi-
vos às estruturas metálicas.
Às vezes a solução está na 

combinação eficiente de dois ou 
mais sistemas. Um armazém hí
brido combina soluções cons
trutivas diferentes para agregar 
eficiência e gerar economia de 
custos. 

Tendências
O aumento do uso da mecani

zação das construções tem rom
pido com diversos paradigmas na 
escolha dos processos construti
vos. Algumas tecnologias, antes 
inacessíveis, tem se tornado cada 
vez mais presentes no canteiro de 
obras, principalmente em função 
da necessidade de se dar velocida
de visando a  redução dos prazos 
de execução e dos custos diretos e 
tributários da mão de obra.  

A mecanização dos armazéns 
também demanda áreas ope
racionais maiores, razão pela 
qual os CDs estão crescendo “para 
cima” , inclusive com a reprodu
ção em níveis de área operacional. 

A sustentabilidade está no 
foco da construção de armazéns, 
não do marketing mas como vi
são mais abrangente nos critérios 
de operação dos armazéns.  

A equipe multidisciplinar 
alo cada para o projeto e para a 
obra deve se submeter a uma co
ordenação para assegurar uma 
perfeita sintonia de soluções e 
no processo de compra. Hoje até 
as companhias de seguros estão 
muito mais rigorosas para avaliar 
uma obra antes de fechar a con
tratação do seguro, e isto o projeto 
deve contemplar. 

Cada vez mais, não há espaço 
para improvisos e retrabalho. 
Tenha em mente sempre:  antô
nimo de planejar é improvisar!  
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 cadeia do frio

Existem diversos aspec-
tos que precisam ser 
levados em considera-
ção na logística para 
garantir o perfeito 

funcionamento da cadeia de su-
primentos. A comunicação por 
meio de softwares, o controle de 
estoque e entregas, entre outras 
coisas, precisam estar coordena-
dos para que tudo ocorra dentro 
dos prazos.

Mas, quando se trata de pro-
dutos com validade curta, essa 
preocupação aumenta já que um 
erro no processo pode estragar a 
mercadoria. É nesse contexto que 
empresas se especializam na lo-
gística de determinados produ-
tos, aumentando sua expertise. 

Um dos principais exemplos 
disso é a cadeia do frio que, como 
o próprio nome já diz, é dedicada 
a produtos resfriados e conge-
lados. Nesse especial da Revista 
LOGÍSTICA, conversamos com 
diversas empresas envolvidas no 
processo, bem como fabricantes, 
para mostrar como a cadeia fun-
ciona, quais os diferenciais que 

Protegendo 
a carga 
refrigerada
A Revista LOGÍSTICA consulta diversas empresas 
do setor para saber quais as melhores práticas  
de movimentação, armazenagem e transporte  
de produtos congelados e resfriados

devem ser adotados e quais os in-
vestimentos para o setor. 

Algumas empresas ofere-
cem tecnologia para estocagem. 
Já outras, a operação inteira. É o 
caso da Martin Brower. Lucas Pa-
tury, diretor de operações, conta 
que eles fazem a rastreabilidade 
de cargas/lote desde a entrada 
de produtos no armazém até a 
distribuição física nos clientes. 
“Também fazemos desembaraço 
aduaneiro, paletização, estufa-
gem de contêineres para exporta-
ção, assim como todo o processo 
burocrático. Enviamos uma série 
de relatórios comparativos e de-
talhados para cada cliente mos-
trando a evolução das vendas e 
tendências de cada produto para 
melhorar o planejamento”, com-
plementa. A Martin Brower faz a 
operação logística para empresas 
como McDonalds, Subway e ali-
mentos “fora do lar” no geral, com 
destaque para carne, batata, sor-
vetes e sucos.

A Ceratti, tradicional empresa 
de embutidos que trabalha com 
produtos refrigerados, como 
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mortadelas, salsicha, carnes de-
fumadas e presuntos, faz a ges-
tão de estoques dos próprios pro-
dutos. “Nossa operação interna é 
realizada com mão de obra pró-
pria, que cuida do recebimento, 
movimentação, armazenagem, 
expedição e controle de estoque. 
A distribuição dos produtos fi-
nais é realizada por transpor-
tadoras terceirizadas”, comenta 
José Carlos da Silva, gerente de 
Supply Chain. 

Quem também oferece solu-
ções para toda a cadeia é a Frio-
zem, que atua nas regiões Sul e 
Sudeste. Entre os serviços presta-
dos destacam-se armazenagem, 
picking, cross-docking e trans-
porte, feito em caminhões frigo-
rificados. Eles contam ainda com 
um roteirizador Roadnet, que 
permite acompanhar todo o tra-
jeto da carga. 

Já a Ricaeli tem em seu 
 portfólio produtos congelados 
como polpa de frutas, vegetais e 
pão de queijo. Os produtos são 
acondicionados em câmaras de 
refrigeração com temperatu-
ras entre -19ºC e -24ºC. O sistema 
de estocagem é feito por meio 
de blocagem e os produtos são 
acondicionados em paletes ou 
gaiolas metálicas. Como toda a 
logística da companhia é própria, 
eles também são responsáveis 
pelo transporte. “Os caminhões 
contam com baús isolados ter-
micamente com equipamentos 
de refrigeração da Thermo King, 
com monitoramento de hora em 
hora”, conta Elizabete Mengarelli, 
diretora industrial da Ricaeli, que 
recentemente contratou a IMAM 
Consultoria para um projeto que  
irá rever seu plano diretor.

Estruturas de estocagem
No caso dos congelados e re-

frigerados, a maioria das empre-
sas (operadores ou fornecedo-

Armazém da Martin Brower. Empresa 

faz todo o processo logístico, incluindo 

desembaraço aduaneiro
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res) acaba optando por sistemas 
de porta-paletes, com variações 
como drive-in e push-back, que 
permitem estocar mais paletes 
em profundidade, aumentando 
a capacidade. 

A Martini Meat emprega um 
exemplo dessa estrutura. “100% da 
armazenagem da empresa é rea-
lizada no método convencional, 
com uso de porta-paletes, racks 
metálicos e drive-ins, com corre-
dores e câmaras classifi cados por 
produto, temperatura, cliente e 
mercados”, explica Marcelo Ostro-
wski, diretor comercial. A empre-
sa também é um operador com 
atuação principal no mercado de 
aves, apesar de trabalhar em ou-
tras áreas como de produtos con-
gelados (pizzas, lasanhas, etc) e de 
refrigerados como margarinas e 
sucos concentrados. Em sua ope-
ração estão inclusos movimen-
tação, estocagem, ova e desova de 
contêineres, reforço de frio, repa-
letização, unitização de merca-
dorias, picking e classifi cação de 
produtos.

Outro operador logístico, a Su-
perfrio movimenta centenas de 
itens diferentes que necessitam 
de temperatura controlada, desde 

carne e pescados até frutas conge-
ladas e chocolate. A estocagem é 
feita em estruturas porta-paletes 
e drive-in, em ambientes secos, 
resfriados e congelados. Além de 
armazenagem em temperatura e 
umidade controladas, oferecem 
serviços de picking, cross-docking, 
transportes, serviços de packing e 
co-packing, envase e inspeção de 
matérias-primas. 

A La Rioja, fabricante de azei-
tonas, possui uma indústria de 
envase, fracionamento e empa-
cotamento de alimentos na cida-
de de Alumínio (SP). Ela também 
faz a própria logística de arma-
zenagem e distribuição e para 
isso contam com dois centros de 
distribuição em São Paulo: um 
na capital para alimentos secos, 
refrigerados e congelados e outro 
em Capela do Alto, no interior, ex-
clusivo para pescados congelados. 

Tecnologia e Inovação
A cadeia do frio, porém, não 

é baseada apenas em armazena-
gem. Sistemas de rastreamento e 
WMS (“warehouse management 
system”, sistema de gerenciamen-
to de armazéns) também fazem 
parte do processo. A La Rioja, por 

exemplo, utiliza um sistema de 
controle de estoques por meio lei-
tura óptica de códigos de barras. 
Utiliza WMS da Assist Software 
e ERP (“enterprise resource plan-
ning”, planejamento do recurso 
empresarial) da Mega Empresarial. 

A JSL, do Grupo Julio Simões, 
faz o controle de entrada, saída, 
estocagem e controle de inventá-
rio, com integração de diferentes 
módulos. Além do código de bar-
ras, opera com RFID (identifi ca-
ção por radiofrequência). A em-
presa já está há mais de 50 anos 
atuando na área de transporte e 
expandiu sua atuação para toda a 
cadeia de suprimentos.  

A Ceratti adota um sistema in-
tegrado, no qual as caixas de em-
barque são identifi cadas com eti-
quetas de código de barras Code 
128. Para grandes lotes, utiliza-se a 
etiqueta no palete, que tem a mes-
ma metodologia. 

Mas além dos sistemas, al-
gumas empresas investem em 
equipamentos que permitem a 
automação da operação. É o caso 
da Refrio que, além de RFID, uti-
liza sistemas de sorter em seu CD. 
Ela também possui um armazém 
vertical AS/RS (“automated stora-
ge/retrieval system”) que consiste 
na utilização de transelevadores 
para realizar a estocagem e a reti-
rada automaticamente.

Outra usuária de automação é 
a Portonave, Terminal Portuário 
de Navegantes (SC). Lá, ela con-
centra um armazém que pres-
ta serviço para a cadeia do frio, 
chamado de Iceport. A estrutura 
é dividida em câmara vertical e 
câmara convencional, além de-
possuir antecâmara com 13 docas 
para recebimento e expedição das 
cargas. “A operação da câmara ver-
tical é totalmente automatizada 
por meio de seis transelevadores. 
Para entrada no armazém os pa-
letes são identifi cados por código Ricaeli: produtos são estocagem em câmaras com temperaturas entre -19ºC e -24ºC
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de barras  num sistema dinâmico 
de pesagem. As cargas são 
descarregadas na antecâmara e 
movimentadas até a câmara, local 
de estocagem, através de transpa-
letes e empilhadeiras”, explica o 
supervisor comercial da empresa, 
Luis Lemos.

A Portonave oferece ainda ar-
mazenagem de contêineres, com 
220 tomadas reefers e serviços de 
transporte das cargas, em algu-
mas modalidades: pacote logís-
tico para transferir o contêiner 
do Porto até a câmara ou depósi-
to (importação), pacote logístico 
que transfere o contêiner do de-
pósito para o Porto (exportação), 
transferência do contêiner vazio 
para o depósito do armador e ser-
viços de transporte até o destino 
da carga. Além disso, os serviços 
gerais incluem registro fotográ-
fi co, relatórios adicionais, lava-
gem de contêiner, serviço de eti-

quetagem, separação de pedidos 
e romaneio de cargas.

A Frutiquello também man-
tém uma unidade com alto grau 
de automação. “Todas as técnicas 
e tecnologias utilizadas em nossa 
fábrica visam a não-utilização do 
contato humano”, conta Rogério 
Martins, diretor comercial da fa-

bricante de sorvetes. 
A primeira técnica empregada 

no armazém é a separação dos in-
gredientes, matérias-primas e sor-
vetes prontos. O armazém é sub-
dividido com áreas delimitadas e 
temperaturas diferenciadas, para 
que nenhum item seja deprecia-
do antes ou depois do processo de 

Iceport é o armazém que faz a logística de congelados da Portonave, no Terminal 
Portuário de Navegantes (SC). Local conta com estocagem automatizada
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fabricação. A partir daí, utilizam 
processos com transportadores 
contínuos em todo o centro fabril, 
desde o início da produção até o 
controle de estoque, paletização e 
transporte do produto. 

Por conta da imensa preocupa-
ção em garantir a qualidade dos 
produtos, a empresa busca sem-
pre inovar no que diz respeito a 
automação. “Nosso maior capital 
tecnológico está em trazer novas 
tecnologias que possibilitem pro-
duzirmos sorvete, sem que para 
isso nossos colaboradores tenham 
contato direto com o produto pós-
-fabricação”, conclui Rogério.

Para manter-se atualizada, a 
Martini Meat também investe em 
equipamentos, atualizando cons-
tantemente a frota de empilha-
deiras e outros implementos para 
atendimento operacional, com 
grande deicação a manutenção. 
“Também estamos sempre de olho 
nas melhores práticas de armaze-
nagem e movimentação de produ-
tos com temperatura controlada”, 
comenta o diretor Ostrowski.

Outras soluções 
É claro que para fazer o controle 

de temperatura é neces-sário 
utilizar equipamentos espe-cíficos. 
A Thermo King fornece soluções 
para a refrigeração de VUCs, cami-
nhões e vans além de outros equi-
pamentos que ajudam a manter o 
controle da temperatura e verificar 
o bom funcionamento do veículo. 
Os equipamentos são dimensiona-
dos exatamente de acordo com o 
tamanho necessário para se torna-
rem mais eficientes, pois possuem 
tecnologia para otimização. O con-
sumo de energia para esse tipo de 
aplicação é outra preocupação ao 
desenvolver um projeto. “Além 
disso, oferecemos dois sistemas 
para monitorar o transporte: um 
proveniente da Sascar, o Autotrac; 
outro é um sistema próprio que 

monitora o consumo diesel, pres-
são do óleo e problemas no equi-
pamento Thermo King, ”, explica 
Paulo Lane, diretor de marketing 
e produto para a América Latina.

A Toledo também fornece so-
luções para a cadeia do frio, mais 
precisamente para pesagem e ras-
treamento de cargas. São balanças 
interligadas a softwares que calcu-
lam as informações e enviam para 
a impressora de etiquetas. É possí-
vel até etiquetar automaticamente 
as caixas e paletes. “Esta solução 
possibilita aos clientes agilidade 
em seus processos de identificação 
na produção e o controle dos pro-
dutos em estoque e em trânsito. 
Tudo isto possibilita a garantia 
de fabricação e venda de produ-

tos em quantidades corretas, o 
aumento de produtividade e o 
melhor aproveitamento da mão 
de obra”, explica Anderson Gui-
marães, engenheiro de solução 
da Toledo.

Por fim, a Rayflex oferece so-
luções em portas para armazéns. 
A empresa destaca a importância 
do bom funcionamento das por-
tas para evitar avarias nos pro-
dutos, bem como desperdício de 
energia. Por isso ela desenvolveu 
portas de enrolar com abertura 
e fechamento rápidos. A Rayflex 
também conta com uma opção de 
manta com isolamento térmico. 
constituído de duas camadas de 
PVC, preenchido com material 
isolante de temperatura. 

Refrio conta com sistema AS/RS que utiliza transelevadores para automatizar o 
processo de estocagem. 
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 veículos industriais

Nos últimos tempos, 
se há algo que po-
demos perceber 
em um ambiente 
industrial são os 

incrementos das linhas de produ-
tos, em função de fatores como a 
evolução do poder aquisitivo da 
população e da mudança constan-
te de suas necessidades. Com isso, 
são muitas as variáveis que as or-
ganizações devem considerar para 
o atendimento dos novos cenários. 
Em relação às questões logísticas, 
por exemplo, podemos citar uma 

Cuidando das baterias
Stihl, fabricante de ferramentas motorizadas, investe em uma central de 
baterias para otimizar sua operação

busca frequente pela maior capa-
cidade de fl exibilização das ope-
rações/processos, objetivando ao 
fi nal a maximização de produtivi-
dade e redução dos custos.

Para tanto é preciso investir 
em questões primordiais como 
racionalização de fl uxos, bem 
como trazer o incremento da tec-
nologia para as atividades de roti-
na, que aliada a gestão dos recur-
sos humanos, poderá sustentar 
um ambiente mais competitivo.

Ainda sobre tecnologia, é co-
mum falarmos na aquisição de 

novos equipamentos, que vão 
desde softwares dos mais com-
pletos, passando por diferentes 
sistemas de armazenagem, até os 
equipamentos de movimentação. 
Em relação a movimentação, evi-
dentemente procura-se eliminá-
-las ao máximo, pois de forma ge-
ral não agregam valor. Mas as que 
devem ser mantidas precisam ser 
efetivas, e para isso rebocadores e 
empilhadeiras obrigatoriamente 
devem estar em boas condições.

É também normal não lem-
brarmos dos componentes e aces-

Dispositivo desenvolvido pela 
Easytec movimenta as baterias
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sórios destas máquinas, como as 
baterias, essenciais para seu bom 
funcionamento. Então, visando 
uma boa manutenção e seguran-
ça dos usuários, as organizações 
passam a investir na preparação 
de locais específi cos, como as cen-
trais de bateria. Com uma confi -
guração de layout e de recursos 
que possibilitam condições mais 
adequadas para auxiliares de lo-
gística, técnicos e mecânicos, as 
atividades são realizadas de ma-
neira sistematizada, além de es-
tabelecer alguns padrões, muitos 
deles de caráter legal.

Pensando nessa questão a 
Stihl, empresa de ferramentas 
para diversos setores, desenvol-
veu uma central de baterias. O 
projeto foi idealizado em 2013 e 
implantado neste ano no prédio 
da logística, localizado na planta 
da empresa em São Leopoldo (RS). 

O projeto foi idealizado conside-
rando critérios tidos como funda-
mentais em termos de melhorias, 
tais como segurança na operação, 
produtividade das pessoas envol-
vidas no processo e agilidade na 
comunicação.

No que diz respeito a segu-
rança, um dos principais inputs 
foram as auditorias internas, que 
traziam como grande oportuni-
dade uma nova concepção de er-
gonomia. No processo anterior, 
havia uma grande necessidade 
de aplicação de força por parte do 
operador, para retirada de bateria 
sem carga e colocação da nova, 
carregada.

Antes da mudança, as baterias 
eram pulverizadas pela planta, 
em vários prédios, onde os auxi-
liares de logística faziam a troca, 
repunham água e faziam todo o 
tipo de manuseio. Com isso, não 

Central de baterias otimiza o tempo e 
a ergonomia, além de oferecer mais 
produtividade aos equipamentos
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havia todo o cuidado necessário e 
consequentemente o melhor ren-
dimento dos equipamentos. 

“Desenvolvemos então, junto 
a um parceiro de equipamentos 
um acessório totalmente custo-
mizado, que atendesse a nossa 
demanda e conjugasse da melhor 
forma a relação produtividade x 
segurança”, explica Leonardo Ja-
cques, supervisor de logística. O 
resultado final foi um extrator 
elétrico duplo de bateria, vincu-
lado a uma empilhadeira a com-
bustão, de alto grau de eficácia.

“No que tange a segurança, 
nossos ganhos podem ser consi-
derados muito significativos, pois 
nossas baterias estão posicionadas 
em ambiente projetado para esta 
atividade, utilizando bacias de con-
tenção, carregadores bem dimen-
sionados, acessos restritos, tudo 
para garantir uma operação cor-
reta com o melhor nível de serviço 
possível”, comenta o técnico de lo-
gística da empresa, Vladimir Silva.

É importante citar que os fun-
cionários destinados a compor 
a central de baterias vieram do 
próprio quadro de pessoal do de-

Leonardo Jacques, supervisor de logística e Vladimir Silva, técnico da Stihl

partamento, o que significa que o 
projeto trouxe também melhorias 
em outros postos de trabalho para 
liberação destas pessoas, e para 
facilitar ainda mais sua ativida-
de, foram distribuídos rádios de 
comunicação, que proporcionam 
um contato direto do usuário com 
o responsável pelas trocas.

Outro diferencial do projeto 
é que são as baterias que vão até 
as máquinas, e não o contrário, 
situação que tiraria os auxiliares 
logísticos de seu foco do traba-
lho (impacto em produtividade). 
Quanto à preservação dos equipa-
mentos, há um grande acréscimo 
de qualidade, pois o cenário an-
terior contemplava vários pontos 
de troca pulverizados em toda a 
planta produtiva. “Sem uma devi-
da especialização para manuseio 
destes acessórios, e com outras 
atribuições a fazer como o abas-
tecimento de materiais, os auxi-
liares não conseguiam realizar o 
trabalho de preparação correta-
mente, gerando indisponibilida-
de de baterias em estado pleno de 
uso em diversas oportunidades”, 
conclui Leonardo.  
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INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA

Apresenta os conceitos, e princípios 
da logística integrada, explicando 
detalhadamente cada passo. Este 
vídeo é especialmente dirigido para 
empresas e colaboradores que estão 
estruturando e/ou desenvolvendo a
área de logística.

R$ 100,00
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COLEÇÃO 5 “S”

• 5‘S’ Avançado
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• Transformando sua fábrica com 
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www.imam.com.br/livraria
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 destaques internacionais

Nova geração 
de empilhadeiras elétricas
A Linde adicionou novas funcionalidades as suas 
empilhadeiras elétricas de três e quatro rodas e as adaptou 
para atender às exigências dos clientes. Por exemplo: novos 
programas de dinâmica de condução foram introduzidas 
para permitir que as confi gurações da empilhadeira 
possam atender  o alto desempenho e o baixo consumo de 
energia. 

www.linde-mh.com

Reconhecimento 
humano
A Blaxtair desenvolveu um sensor que reconhece quando 
uma pessoa está em uma posição de perigo próximo a uma 
empilhadeira. Um alarme é soado para alertar o motorista 
que pode, então, verifi car se o sistema no interior da cabine 
emite sinais visuais e sonoros.

www.arcure.net

Multi captura
O TLX MultiCapture™, da Metler Toledo, é uma solução 
completa para captura de dados, desenvolvida para 
integrar a movimentação de sistemas de transporte 
de itens. Dessa forma, os produtos são espaçados 
automaticamente garantindo identifi cação correta. 
O sistema apresenta duas versões principais, totalmente 
automáticas ou com a opção de validação em que o 
operador pode inserir dados em falta. 

www.mt.com

Alta velocidade
A Columbia Machine desenvolveu o equipamento 
paletizador HL7200 com alta velocidade, que oferece 
segurança, fl exibilidade e desempenho. O equipamento 
tem um slot duplo com um guincho automático e pino de 
travamento. Para embalar com fl exibilidade, a interface 
homem-máquina da unidade permite ao operador criar 
novos padrões ou modifi car padrões existentes na tela. 

www.palletizing.com
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 supply chain management

A maior parte das 
empresas já vi-
venciou grandes 
desafios em suas 
cadeias de supri-

mentos globais resultantes das 
variações da economia mundial. 

Olhando adiante, existem vários 
problemas significativos que 
terão um grande impacto nas 
estratégias de desenvolvimen-
to de fornecedores, no comércio 
internacional e no fluxo do capi-
tal de giro. Alguns destes proble-

mas vieram transferidos do caos 
econômico dos últimos anos, 
enquanto outros estão apenas 
começando a permear a super-
fície da cadeia de suprimentos. É 
provável que todos esses fatores 
possam resultar em custos ines-

Riscos das cadeias 
de suprimentos
Planejamento é essencial para minimizar riscos
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perados significativos, atrasos e 
aumento das interrupções das 
cadeias de suprimentos de im-
portadores e exportadores. Veja 
a seguir algumas dessas tendên-
cias e estratégias para minimizar 
seus impactos:

Redução de estoques
As empresas estão sendo 

obrigadas a analisar fontes de 
capital de giro não tradicionais, 
em geral encontradas em suas 
operações internas. Elas estão 
reduzindo os estoques para li-
berar o caixa operacional, ra-
cionalizar as linhas de produ-
tos para focar nos rentáveis e 
reduzir os custos operacionais, 
aumentando a produtividade. 
O comprador provavelmente 
tentará estender as condições 
de pagamento e ir em busca de 
estoques consignados, enquanto 
que os fornecedores vão focar na 
cobrança agressiva das contas a 
receber. Estas ações resultarão 
em tensão entre comprador e 
vendedor e uma necessidade de 
financiamento das cadeias de 
suprimentos como reserva de 
liquidez para neutralizar esse 
conflito. O ambiente de crédito 
atual está forçando as parcerias 
entre comprador e fornecedor 
a olharem para seus fluxos co-
merciais e gerar a criação de li-
quidez adicional. 

Riscos da retração 
econômica

A possibilidade de uma retra-
ção econômica contínua e de lon-
go prazo gera riscos significativos 
para a maioria das empresas. Isto 
se traduz em grandes reestrutu-
rações das operações das cadeias 
de suprimentos numa tentativa 
das empresas de sobreviverem 
em caso de retração econômica e 
se posicionem melhor para uma 
participação de mercado e lucros 
adicionais quando a economia 
mundial começa a se recuperar. 
Essas iniciativas focam na elimina-
ção das ineficiências fora da cadeia 
de suprimentos e na minimização 
dos riscos. A mitigação dos riscos 
nas cadeias de suprimentos recebe 
foco devido aos seguintes fatores: 

 Flutuação dos custos da ener-
gia, resultando em preços 
instáveis das mercadorias: 
as empresas devem planejar 
pensando na variabilidade dos 
preços da energia e das merca-
dorias, além da variabilidade 
da mão-de-obra e das taxas de 
câmbio. As categorias de em-
presas tais como as de bens 

A possibilidade de uma retração econômica 
contínua e de longo prazo gera riscos 
significativos para a maioria das empresas

industriais e de construção 
provavelmente terão aumen-
tos consideráveis de preços, já 
que as grandes economias do 
mundo anunciam pacotes de 
estímulos econômicos. 

 Risco financeiro: haverá au-
mento na falência de fornece-
dores e as empresas precisa-
rão reavaliar suas cadeias de 
suprimentos para identificar 
e ajudar seus parceiros-chave 
e reduzir o número de forne-
cedores prováveis “elos fracos”. 
Ao mesmo tempo, vários for-
necedores de um único produ-
to ou uma única peça deverão 
ser assegurados para garantir 
que as cadeias de suprimentos 
continuem funcionando. 

 Previsão de recuperação: as 
recuperações econômicas são 
imprevisíveis; a capacidade de 
reação rápida às mudanças de 
demanda globais será crucial 
para o sucesso. A capacidade de 
manufatura redundante deverá 
ser estabelecida ao longo de vá-
rias geografias a fim de melho-
rar o tempo até o cliente final e 
ser capaz de balancear e suavi-
zar a demanda globalmente.

Entender as cadeias de 
suprimentos 

Todos estão reconfigurando 
suas cadeias de suprimentos, com 
a mudança de suas fábricas e ob-
tenção de fornecedores mais pró-
ximos de casa. Os acordos de livre 
comércio limitados, os altos custos 
da energia e o aumento dos custos 
de mão-de-obra e da produção na 
Ásia contribuem para que as em-
presas reavaliem suas cadeias de 
suprimentos estendidas. 
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 gestão de estoques

Muitas empresas 
reconhecem que 
existem diversos 
custos associa-
dos a manuten-

ção do inventário e aplicam um 
número cabalístico para determi-
nar o custo de manutenção, mas 
raramente existe qualquer ideia 
de onde esse número teve origem. 
Muitas empresas determinam as 
porcentagem do custo de manu-
tenção sem um histórico, sem aná-
lise de dados, o que acaba resultan-
do em cálculo errado – geralmente 
errando pelo lado da subestimação, 
tal como o custo de capital.

Quanto custa  
o inventário?
Saber o valor real do capital mobilizado é a principal dificuldade  
de muitas empresas

Componentes chaves dos 
custos de manutenção

Para evitar esse erro, deve-se 
analisar os componentes chaves 
do custo de manutenção do in-
ventário. O maior fator é o custo 
de oportunidade do capital de 
consumo às custas da futura de-
manda e eventos de suprimento.

Portanto, indiferente de ter 
300 mil ou 3 milhões de reais in-
vestidos em inventário, o que 
mais você poderia fazer com esse 
capital se não estivesse aplicando 
em inventário? Esse componente 
do custo de capital é a maior par-
te do custo de sua manutenção. 

Muitas empresas simplesmente 
aplicam a taxa de juros (custo do 
capital de empréstimo) para esse 
componente, o que não é certo.

Observe a taxa de dificuldade
O custo de manutenção do in-

ventário deve refletir o custo de 
oportunidade do capital. A taxa 
de dificuldade, ou taxa de retor-
no interna, na maioria das em-
presas geralmente supera o custo 
de capital baseado no mercado e 
essa taxa de dificuldade (ou cus-
to de capital médio equivalente) 
deveria ser o número aplicado ao 
componente custo de capital da 
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porcentagem do custo de manu-
tenção de estoques.

O fato do inventário ser visto 
como ativos taxáveis significa que 
você também deve aplicar as taxas 
de impostos aplicáveis à porcen-
tagem do custo de manutenção. E 
não esqueça de incluir a taxa de se-
guro paga para oferecer cobertura 
contra perdas ou danos dos ativos.

Na mesma linha, acrescente 
as taxas de obsolescência do pro-
duto, danos e furtos. Produtos al-
tamente valiosos, que têm maior 
potencial de roubo, terão um cus-
to mais alto vinculado a eles do 
que os produtos de menor valor 
que são raramente extraviados.

Custo de estocagem variável
Por último, existe o custo de 

estocagem variável. São os custos 
associados à movimentação do 
inventário e custos de estocagem 
não fixos – como aqueles associa-
dos à contratação de armazéns 
externos para guardar o excesso 
de inventário. A dica aqui é não 
incluir os custos de armazena-
gem fixos – custos que não se alte-
ram com o volume de inventário 
mantido – mas sim incluir aque-
les custos associados ao aumento 
de volume do estoque.

Custos fixos
Existem custos de armaze-

nagem que deveriam ser deter-
minados no custo logístico total, 
além do custo de manutenção do 
inventário. Os custos variáveis 
de armazenagem pertencem ao 
custo de manutenção do inven-
tário enquanto os custos fixos de 
estocagem e movimentação per-
tencem aos custos de armazena-
gem, numa análise do custo total. 
Quando a porcentagem do custo 
de manutenção do inventário é 
determinada, esta porcentagem 
é aplicada ao valor do inventário 
médio no custo oferecido.

Maximizar vendas
Uma vez que você tenha me-

lhor domínio de quanto real-
mente está lhe custando manter 
o inventário, a atenção deverá se 
voltar para como as vendas po-
dem ser maximizadas com um 
volume de inventário menor. 
Todas as outras coisas sendo 
iguais, você deverá tentar cobrir 
a demanda pedindo quantida-
des menores com mais frequên-
cia de seus fornecedores, alcan-
çando mais giros de inventário.

O número de giros geral-
mente é determinado com base 
no valor do inventário médio 
e o volume de vendas em cus-
to, expresso matematicamente 
como:

Giros de inventário = 
 

Vendas (R$)
Valor (R$) médio  

do estoque

Alcançar mais giros significa 
que você está mantendo menos 
inventário na média, enquanto 
presumidamente atende a de-
manda. 

Tamanho certo do seu 
estoque

Algum nível de inventário 
é necessário para manter a de-
manda de curto-prazo e ofere-
cer cobertura para interrupções 
críticas ou imprevistos. O prin-
cipal problema é o correto di-
mensionamento do inventário. 
Quanto realmente precisamos? 
Podemos determiná-lo a partir 
de nossa demanda usual e man-
ter apenas o necessário?

Reconhecer o volume de in-
ventário que sustenta as necessi-
dades do cliente e ainda resulta 
no menor custo total é o ideal. 
Colocar uma etiqueta com o pre-
ço correto no custo de manuten-
ção do inventário é um impor-
tante elemento da solução.  

Capital mobilizado em estoque

}
}

Custos 
variáveis

Custos  
fixos

Quantidade 
em estoque

Custo do 
inventário 
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 condomínio logístico

Novos 
empreendimentos 
GR Properties e Hines inauguram novos condomínios logísticos para 
atender a região da Grande São Paulo

A GR Properties inau-
gurou um novo con-
domínio logístico 
na cidade de Cara-
picuíba, grande São 

Paulo, próximo ao Rodoanel. Com 
mais de 32 mil m² de área cons-
truída, o empreendimento conta 
com 20 módulos (além do prédio 
administrativo), todos com três 
docas, 12 m de pé-direito, piso com 
capacidade para 6t/m2, mezanino 
e cobertura com estrutura metá-
lica e iluminação zenital. 

O projeto começou a ser de-

senvolvido cinco anos atrás, com 
a escolha do terreno e em 2013 
iniciou-se a obra. De acordo com 
André Gavazza, gerente de in-
corporação da GR Properties, o 
local foi projetado para permitir 
o máximo de flexibilidade possí-
vel, visando atender empresas de 
diversos segmentos. Por isso que, 
além dos módulos separados, eles 
podem ser alugados em conjunto, 
formando uma área de 11.873 m² e 
outra de 16.214 m². Além disso, al-
guns deles contam com diferen-
ciais como docas “siders” que per-

mitem descarregar caminhões 
pela lateral. 

Ele também comentou sobre 
o perfil dos futuros locatários do 
local. Para Gavazza, os armazéns 
serão utilizados principalmente 
como pulmão para que as en-
tregas de produtos fracionados 
cheguem mais rápido a capital, 
considerando que o condomínio 
está a cerca de 30 minutos de São 
Paulo. Ele também acredita nas 
empresas de e-commerce como 
potenciais clientes, justamen-
te por conta da agilidade que o 

Nova unidade  
da GR Properties localizada 

próxima ao Rodoanel (SP)
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local proporciona na entrega. Já 
no que diz espeito a operadores 
logísticos, Gavazza comenta que 
a procura é menor e normal-
mente o próprio usuário loca e, 
se for o caso, contrata uma em-
presa para operar. 

Entre os 20 módulos, dois já fo-
ram ocupados por um dos investi-
dores do empreendimento, a Ele-
trofrio junto com a Fast Gôndolas e 
Ariam, que fazem parte do mesmo 
grupo. As empresas, que comercia-
lizam equipamentos de refrigera-
ção, trocaram as portas das docas 
para um modelo que melhor as 
atende e, a partir de 05 de Janeiro, 
começam a operar no local. Outros 
possíveis clientes incluem a Pep-
sico, Ambev e Onofre, que já estão 
em outros condomínios da GR ou 
já visitaram o GR Rodoanel.

De acordo com Gavazza, o mer-
cado em 2014 foi razoavelmente 
baixo, não por conta da economia, 
mas pela quantidade de condo-
mínios entregues. Sua perspec-
tiva é que até a metade de 2015 
todo o espaço já esteja locado. Ele 
também comenta o fato de que a 
GR hoje só atua no Estado de São 
Paulo, em um raio de 100 km da 
capital. Um dos motivos para isso 
é o custo, já que em outras regiões 
o metro quadrado é mais barato, 
o que inviabiliza a construção nos 
padrões da empresa. Mas ainda 
assim, Gavazza conta que a possi-
bilidade de sair de São Paulo está 
sendo avaliada, e que todas as re-
giões do Brasil têm sido observa-
das para uma possível expansão. 

Eficiência energética
A Hines também tem um novo 

empreendimento, localizado no 
município de Embu das Artes (SP), 
o Distribution Park Embu II, cujo 
foco da construção foi a eficiência 
energética. O prédio, que reúne gal-
pão de armazenamento e edifício 
de apoio com refeitório, área ad-

ministrativa e salas médicas, tem 
pré-certificado LEED CS 2009. No 
galpão, foram previstas aberturas 
zenitais para permitir a ilumina-
ção natural do espaço interior, as-
segurando melhor distribuição da 
luz e maiores níveis de iluminação. 

“A eficiência energética e a 
economia de recursos são as-
pectos fundamentais deste em-
preendimento. Desde a fase do 
projeto arquitetônico, contamos 
com consultoria especializada 
em sustentabilidade e eficiência 
energética (OTEC), que norteou 
os procedimentos e tecnologias a 
serem embarcados”, comenta Ste-
ven Mathieson, gerente de Incor-
poração da Hines do Brasil.

“A cobertura tem 3,3% de área 
de abertura para iluminação, rea-
lizada por claraboias prismáticas 
que potencializam a entrada de 
luz, protegendo o interior da in-
cidência direta de radiação solar. 
A solução alcança 74% de trans-
missão luminosa, feita de forma 
difusa, confortável ao olho hu-
mano e com menor impacto so-
bre os produtos armazenados no 
galpão. O material que compõem 
as placas prismáticas reduz a ab-
sorção do calor proveniente do sol 
em 51%, reduzindo o impacto da 

radiação sobre a temperatura in-
terna”, informa a arquiteta Maíra 
André, do departamento de Efici-
ência Energética da OTEC.

O sistema adotado na cobertu-
ra do DP Embu II se soma ao con-
trole da iluminação artificial por 
sensores de luminosidade, o que 
colabora com a redução no consu-
mo de energia. 

Em galpões de armazenamen-
to que preveem o uso de ar-condi-
cionado apenas na área de meza-
nino, como é o caso do DP Embu 
II, a iluminação artificial pode ser 
responsável por mais de 50% do 
consumo anual de energia do edi-
fício. “Por isso, a instalação de um 
sistema de controle da iluminação 
artificial é crucial para atingir a 
redução de consumo mínima exi-
gida pela certificação LEED e tam-
bém reduzir os gastos financeiros 
dos futuros locatários”, esclarece 
Maíra André. No projeto da Hines, 
o sistema de controle da ilumina-
ção aliado aos painéis prismáticos 
permite a redução de 32% do con-
sumo de energia da iluminação 
artificial. “Ainda que o galpão seja 
ocupado por 24 horas, entre cin-
co e dez horas por dia, metade da 
potência instalada terá consumo 
zero”, conclui a arquiteta. 

Empreendimento da Hines contou com cuidados relacionados ao meio ambiente desde 
sua concepção até a construção e uso
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 automação

Ao comprar um 
transportador con-
tínuo não se deve 
apenas olhar o pre-
ço inicial. Também 

deve-se levar em conta o custo 
de instalação do sistema além 
das despesas permanentes, como 
energia, manutenção preventiva 
e consertos. 

Embora não haja nenhuma 
forma de evitar esses custos no 

Custo total  
de propriedade
A compra de um transportador contínuo é apenas o começo de uma 
relação longa e onerosa mas existem muitas coisas que se pode fazer para 
verificar os custos de longo prazo

geral, ainda existem aspectos que 
o comprador de transportador 
contínuo pode fazer para mini-
mizar o problema. Em muitos 
casos, é uma questão de tomar de-
cisões inteligentes desde o início, 
ao projetar o sistema e escolher 
os componentes – controles, mo-
tores, etc.

Se estiver planejando adqui-
rir um transportador contínuo, 
o que deve procurar? As dicas a 

seguir para a escolha de modelos 
e componentes ajudarão o com-
prador a economizar dinheiro no 
longo prazo:

Projeto e controles do 
transportador contínuo

De todos os custos associa-
dos à operação de um sistema 
de transportadores contínuos, o 
maior componente é a energia. É 
por isso que o comprador deve ter 
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em mente a eficiência energética 
do equipamento. Isso pode signi-
ficar, por exemplo, escolher um 
equipamento alimentado por 24 
volts CC ao invés de um equipa-
mento menos eficiente CA – uma 
ação que gera uma economia de 
energia de até 50%. A escolha de 
componentes que economizam 
energia pode aumentar um pou-
co o preço de compra inicial, po-
rém o cliente recupera esse custo 
maior inicial em muitas vezes. 

Outra forma de economi-
zar nas contas de energia é ter 
o transportador contínuo cons-
truído com unidades de aciona-
mento descentralizadas espa-
lhadas em todo o transportador 
ao invés de escolher um acio-
namento centralizado. O uso de 
acionamentos descentralizados 
permite que uma seção do trans-
portador contínuo seja desligada 
temporariamente quando não há 
carga útil. Só isso pode economi-
zar outros 10 a 20% dos custos de 
energia. E isso é só a metade do 
que ainda é possível economizar. 
Pelo fato de as unidades não ope-
rarem continuamente, há menos 
desgaste nos componentes, o que 
significa menos custos de manu-
tenção. E uma vez que a maioria 
destes transportadores contínu-
os é construída em seções mo-
dulares, eles custam menos para 
instalar do que outras unidades. 

A velocidade selecionada do 
transportador contínuo também 
tem um grande efeito nos custos 
operacionais. Em suma, quan-
to maior a velocidade, mais cara 
a unidade ficará para operar. É 
por isso que vale a pena garantir 
somente a compra de um equi-
pamento com a velocidade real-
mente necessária. 

É claro que pode ser compli-
cado escolher um transportador 
contínuo com necessidades futu-
ras em mente. Nesse caso, deve-se 

levar em conta um transporta-
dor contínuo de velocidade vari-
ável. Os modelos com velocidade 
variável oferecem a quem estiver 
crescendo e às instalações que vi-
venciam grandes flutuações no 
volume a capacidade de alterar 
os ajustes de acordo com as suas 
necessidades. O usuário pode 
simplesmente operar o transpor-
tador contínuo em velocidades 
menores durante os períodos de 
baixa demanda, economizando 
de forma substancial nos cus-
tos de energia e no desgaste dos 
componentes.

Se sua operação utiliza trans-
portadores contínuos em uma 
variedade de larguras, a escolha 
de sistemas que usam compo-
nentes comuns economizará 
muito dinheiro, Assim como as 
companhias aéreas voam com 
somente um tipo de aeronave 
para manter os custos das peças 
e de manutenção ao mínimo, o 
usuário de transportadores con-
tínuos podem manter o controle 
dos custos usando polias e rola-
mentos comuns a todos os mo-
delos. Uma vantagem adicional 
é que eles vão precisar de menos 
espaço para estocagem das peças 
e componentes.

Outra forma de verificar os 
custos de manutenção dos trans-
portadores contínuos é escolher 
modelos com peças fáceis de tro-
car. Há alguns anos era necessá-
rio desligar um transportador 
contínuo para trocar uma foto-
célula. Hoje, os transportadores 
contínuos são disponíveis com 
fotocélulas que apenas são en-
caixadas no trilho enquanto o 
transportador contínuo está ope-
rando. 

Motores
Os motores dos transportado-

res contínuos atualmente são de 
três tipos básicos: padrão, eficien-

tes em termos de energia e super 
eficientes. A seleção de um motor 
super eficiente pode reduzir o 
uso de energia em 3% ou mais, o 
que facilmente pode resultar em 
economia ao longo da vida útil da 
unidade.

Os motores super eficientes 
têm uma despesa adicional mí-
nima nos custos iniciais e ma 
enorme economia ao longo da 
vida útil do sistema. Além disso, 
quanto mais eficiente for o mo-
tor, mais resistente será ao des-
gate. Em outras palavras, não só o 
motor super eficiente usa menos 
energia, mas também tem uma 
expectativa e vida útil mais longa 
que o menos eficiente, 

Componentes do conjun-
to motor e transmissão

Correntes e rodas dentadas 
são a escolha padrão para a trans-
missão de força nos sistemas 
de transportadores contínuos. 
Se optar por correntes de rodas 
dentadas, leve em conta o uso de 
correntes de pouca manutenção 
para ajudar a controlar os custos. 

Entretanto, existem opções 
mais econômicas. Uma delas é 
substituir a corrente por correia 
sincronizadora e roda dentada. 
Uma alternativa ainda melhor é 
usar um sistema de transmissão 
por acionamento direto. As uni-
dades com acionamento direto 
não só são mais eficientes, como 
também não têm peças para subs-
tituição, o que elimina a necessi-
dade de manutenção e estoque de 
peças sobressalentes.

Quanto ao retorno que o clien-
te poderá esperar da escolha de 
componentes eficientes em ter-
mos de energia é difícil dizer. Os 
padrões de uso dos transporta-
dores contínuos variam conside-
ravelmente de uma operação a 
outra, tornando difícil fixar um 
número aos possíveis retornos.  
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 otimização do transporte

Todo fabricante ou dis-
tribuidor depende do 
transporte para levar 
seus produtos até os 
mercados e clientes. 

Por isso, o transporte confiável a 
um custo econômico é crucial para 
o alcance das metas de lucrativida-
de nos negócios. Para responder a 
estes desafios, as transportadoras e 
operadores logísticos precisam ser 
enxutos. Eles também devem usar 
técnicas científicas para prestar 
serviços com preços competitivos e 
com valor agregado a seus clientes.

Do ponto A  
 ao ponto B
Planejamento traz economia na logística de distribuição

Uma rede econômica de trans-
porte se torna ainda mais impor-
tante em um setor da indústria 
como o de carpetes. Um distri-
buidor de carpetes normalmente 
recebe os carpetes e forrações da 
fábrica em um ou mais centros 
de distribuição, corta conforme 
as especificações do cliente, os en-
via aos compradores através dos 
centros de distribuição regionais 
localizados próximo ao mercado.

Duas atividades-chave que 
sustentam um negócio deste tipo 
são o recebimento e a entrega 

pontual do carpete. A localização 
dos centros de distribuição, a pro-
ximidade das instalações regio-
nais aos centros de distribuição 
centrais e a disponibilidade de 
uma transportadora confiável e 
econômica tornam-se cruciais 
para o sucesso da atividade.

Os distribuidores de carpetes 
eficientes visam embarcar diaria-
mente o produto de um ou mais 
centros de distribuição até os cen-
tros de distribuição regionais e 
distribuidores, a um custo econô-
mico, com cronogramas de entre-
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Centro de 
distribuição A

Centro de 
distribuição B

Centro de 
distribuição C

Centro 1 443 2.414 1.485 
Centro 2 145 1.592 1.371 
Centro 3 309 1.279 1.247 
Centro 4 1.613 523 1.046 
Centro 5 1.408 813 805 km 
Centro 6 1.046 460 1.391 
Centro 7 1.291 1.770 196 
Centro 8 1.250 1.601 483 
Centro 9 1.537 1.368 80 

Centro de 
distribuição A

Centro 1 Centro 2 Centro 3

CD A — 443 145 309 
Centro 1 443 — 161 644 
Centro 2 145 161 — 571 
Centro 3 309 644 571 —

Centro de 
distribuição A

Centro 1 Centro 2 Centro 3

CD A 200 550 180 384
Centro 1 550 200 200 800
Centro 2 180 200 200 710
Centro 3 384 800 710 200

Tabela 1: Distância em quilômetros entre os centros de 
distribuição centrais e os centros distribuidores – 1 a 9

Tabela 2: Distância em quilômetros entre o centro de distri-
buição central A e seus distribuidores afiliados

Tabela 3: Custo em R$ do transporte por viagem entre o cen-
tro de distribuição central A e seus distribuidores afiliados

gas confiáveis, usando o mínimo 
de caminhões possível. Este desa-
fio pode ser atingido atacando-se 
diretamente dois componentes 
críticos - a melhor localização das 
instalações e a melhor rota dos 
caminhões entre as instalações. 
Os métodos de otimização podem 
ajudar neste desafio.

Otimizando seus negócios
A otimização é um procedi-

mento matemático de alocação 
de recursos onde forem necessá-
rios da maneira mais eficaz pos-
sível, mantendo os custos ao mí-
nimo e aumentando as vendas, 
lucros ou resultados. As técnicas 
de otimização podem ser usadas 
nos modelos de transporte para 
atingir economias consideráveis 
e, ao mesmo tempo, estabelecer 
melhores redes operacionais de 
transporte ao longo do caminho. 

“O caixeiro viajante” é um mo-
delo de otimização clássico de con-
siderável importância prática que 
encontrou diversas aplicações. Em 
sua versão básica, este modelo en-
volve um caixeiro viajante que tem 
de viajar de uma cidade de origem 
até várias cidades de destino exa-
tamente uma vez e retornar para a 
cidade de origem, minimizando o 
custo do percurso de ida e volta da 
viagem. No modelo básico, todos os 
destinos possíveis e os custos asso-
ciados são previamente conheci-
dos. As variações mais complexas 
do modelo envolvem a escolha di-
nâmica do destino, onde o caixeiro 
conhece seu próximo destino e os 
custos associados só depois de che-
gar a um novo destino inicial.

Uma aplicação bem conhecida 
do modelo do caixeiro viajante 
está na manufatura de placas de 
circuitos impressos, onde o desa-
fio é fazer furos em uma placa de 
circuito em uma ordem pré-sele-
cionada para minimizar o custo e 
o tempo de furação.

Imagine a distribuição de car-
petes usando o modelo de oti-
mização do caixeiro viajante no 
planejamento das instalações e 
na logística do transporte. O dis-
tribuidor de carpetes possui três 
centros de distribuição centrais:  
A, B e C. Os tomadores de decisão 
da empresa desejam combinar os 
centros regionais com os centros 
de distribuição centrais, encur-
tando a distância total percorrida. 

Na Tabela 1, fica evidente que 
os centros 1, 2 e 3 ficam mais pró-
ximos do centro de distribuição 
central A do que do B ou C. Des-
se modo, é mais lógico combinar 
os centros 1, 2 e 3 com o centro de 
distribuição A. Com este arranjo, 
a distância total percorrida por 

um caminhão do centro de distri-
buição central A até os satélites 1, 
2 e 3 será de 901 km. Estendendo 
a mesma lógica para os outros 
centros, conclui-se que a melhor 
combinação para os centros 4, 5 e 
6 será com o centro de distribui-
ção B e para os centros 7, 8 e 9 com 
o centro de distribuição C.

Embora o processo de com-
binação possa parecer simples 
neste exemplo, ele pode ser traba-
lhoso quando houver 10 ou mais 
centros de distribuição. Mas vale 
a pena o tempo gasto na primeira 
etapa, pois ela garante a minimi-
zação dos custos totais do trans-
porte. Em cenários complexos en-
volvendo centenas de centros de 
distribuição, pode ser aconselhá-
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vel usar um software de pesquisa 
de operações.

Refinando suas técnicas
A próxima etapa no proces-

so de otimização é a determina-
ção da melhor rota de caminhão 
para a redução dos custos totais 
do transporte. Imagine um cami-
nhão partindo do centro de dis-
tribuição A que deve atender os 
centros 1, 2 e 3. Uma tendência co-
mum é ter o caminhão atenden-
do os centros 1, 2 e 3 nessa ordem. 
No exemplo descrito, pelo fato de 
o centro 2 estar mais próximo do 
centro de distribuição central A, 
pode não fazer sentido para o ca-
minhão ir primeiro até o centro 1.

Embora estas deduções intui-
tivas possam ser feitas facilmente 
no exemplo, as respostas podem 
não vir tão facilmente nos casos 
que envolvam grandes redes. No-
vamente, com o uso do modelo de 
otimização do caixeiro viajante, a 
melhor rota do caminhão do cen-
tro de distribuição central A até os 
centros 1, 2 e 3 precisa ser determi-
nada com a minimização do cus-
to e da distância percorrida. Uma 
solução matemática para este 
problema  usa uma estratégia cha-
mada de “método do vizinho mais 
próximo”. Para usar o método do 
vizinho mais próximo, os dados 
são organizados primeiramente 
conforme indica a Tabela 2.

Na Tabela 2, são indicadas as 
distâncias reais entre os locais, 
exceto a distância de um local até 
ele mesmo. Pelo fato de ser ab-
surdo embarcar produtos de um 
local até ele mesmo, a transação é 
listada como não aplicável (N/A).

Supondo um custo de trans-
porte por km de R$ 2,00 por via-
gem, as distâncias indicadas na 
Tabela 2 podem ser convertidas 
em uma base de custo por via-
gem, conforme indica a Tabela 3.

A solução do problema de 

transporte no exemplo resulta 
numa solução ideal e de baixo cus-
to, conforme detalhado a seguir:

 Comece no centro de distri-
buição central A.

 Viaje até o centro 2 a um custo 
de R$ 180,00.

 Viaje até o centro 1 a um custo 
de R$ 200,00.

 Viaje até o centro 3 a um custo 
de R$ 800,00.
Com a implementação da me-

lhor solução, o custo total do trans-
porte por viagem entre o centro 
de distribuição central A e seus 
centros afiliados distribuidores 
será de R$ 1.180,00 por viagem. Em 
contrapartida, o custo total seria 
de R$ 1.410,00 por viagem caso o ca-
minhão viajasse do centro de dis-
tribuição central A até os centros 
1, 2 e 3 nessa ordem. Assim, a eco-
nomia obtida com o uso da rota do 
caminhão otimizada é de R$ 230,00 
por viagem. Supondo que haja 
uma viagem todo dia útil entre o 
centro de distribuição central A e 
seus centros afiliados, a economia 
anual neste cenário seria de R$ 
60.000,00. Da mesma forma, a eco-
nomia adicional pode ser calcula-
da para as viagens entre os outros 
centros de distribuição centrais e 
seus centros afiliados.

Nas redes complexas envol-
vendo centenas de centros de 
distribuição localizados no país 
inteiro, é concebível que a econo-
mia total anual obtida com o uso 
das rotas de caminhão otimiza-
das ultrapasse R$ 1 milhão.

Os métodos de otimização 
podem ser usados para localizar 
instalações como os centros de 
distribuição da melhor maneira 

possível e, em seguida, estabele-
cer as melhores rotas de cami-
nhão para minimização dos cus-
tos de transporte. Para quem não 
deseja fazer os cálculos manu-
almente, existem vários progra-
mas de software de pesquisa de 
operações a um preço razoável. 
Outra alternativa é programar 
os cálculos necessários em uma 
planilha e deixar que o software  
os execute. 

As informações geradas des-
te exercício permitirão que uma 
empresa solicite orçamentos das 
transportadoras com base nas 
instalações mais bem localizadas 
e nas melhores rotas de cami-
nhão. A empresa poderá escolher 
um orçamento baixo do presta-
dor de serviços mais confiável 
para obter o melhor negócio nos 
custos do transporte, sem com-
prometer a qualidade. Mantendo 
os custos do transporte ao míni-
mo, a empresa poderá focar me-
lhor na expansão de seus territó-
rios de vendas e entrar em novos 
mercados.

O uso dos métodos de otimiza-
ção para o planejamento das ins-
talações e a logística de transpor-
te poderá resultar em economia 
substancial - às vezes milhões de 
reais - que poderá ser investida 
em outras atividades com valor 
agregado para permitir que os 
tomadores de decisão da empre-
sa inovem e aumentem seus ne-
gócios. Afinal de contas, a manu-
tenção da vantagem competitiva 
é a única forma de as empresas 
conseguirem sobreviver nesta 
economia global intensamente 
competitiva.  

O uso dos métodos de otimização para o 
planejamento das instalações e a logística 
de transporte poderá resultar em economia 
substancial - às vezes milhões de reais
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 inovação

As empilhadeiras ar-
ticuladas são ideais 
para operar em cor-
redores estreitos. A 
Bendi é uma das 

fabricantes deste modelo de em-
pilhadeiras e resolveu ir além: 
está lançando uma empilhadei-
ra articulada que também tem a 
função de selecionadora de pe-
didos. 

O modelo B310-OP foi proje-
tado para otimizar a coleta de 

Duas em uma 
Empilhadeira articulada também é selecionadora de pedidos

pedidos em corredores estreitos 
a até 6 metros de altura e permi-
te repor as áreas de picking sem 
interromper o ciclo de coleta. 

Com o equipamento, é possí-
vel armazenar paletes em corre-
dores de 1,6 m sem necessidade 
de guias no piso e obter grande 
economia de espaço em relação 
aos modelos contrabalançados 
e reach trucks. A empilhadeira 
pode aumentar a estocagem em 
300% ao mesmo tempo em que 

aumenta as taxas de coleta em 
relação aos modelos tradicio-
nais articulados. 

A empilhadeira articulada 
selecionadora de pedidos da 
Bendi tem um conceito total-
mente novo: facilita a separação 
de pedidos simultâneos e a colo-
cação de paletes nas estruturas 
porta-paletes, ou seja, faz a pró-
pria reposição dos itens separa-
dos com redução de quase 50% 
no espaço do corredor.  
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 1o pontos sobre...

1. Garanta que as informações estejam corretas. Antes de re-
duzir o inventário é preciso saber exatamente o que se tem. 

2. Descubra todos os detalhes do estoque. Uma vez descober-
to, garanta que o inventário também contribua para que o estoque 
possa ser otimizado.

3. Identifi que e descarte o inventário sem valor. Essa defi ni-
ção pode ser dada a itens em excesso, sem demanda defi nida ou por 
estar fora de especifi cação. 

4. Detecte e faça planos para o inventário quase sem valor, 
coordenando com outras áreas se preciso. É melhor encontrar um 
destino para esses itens do que mantê-los parados. 

5. Considere que as regiões geográfi cas possam ser analisa-
das separadamente. O deslocamento do inventário entre armazéns é 
uma forma de melhorar os giros. 

6. Determine os SKU’s de giro mais alto em valores monetá-
rios e dias de abastecimento. A redução de níveis mais moderados de 
um item de alto valor é benéfi ca.

7. Reavalie os dias de abastecimento por armazém individual 
dentro de cada região rebalanceada. 

8. Verifi que sua lista rebalanceada contra os programas de 
produção para garantir que não seja fabricado ou planejado a fabri-
cação de material que já existe em excesso no estoque. 

9. Avalie as formas alternativas de vender o inventário. Trans-
forme um problema em uma oportunidade de marketing, oferecen-
do aos seus melhores clientes.

10. Faça um último sacrifício. Se depois de analisar todas as 
possibilidades você ainda tiver excessos, verifi que a probabilidade  de 
simplesmente dar baixa contábil dos itens. 

Redução 
de inventário
O excesso de inventário ocupa espaço valioso, sua manutenção é cara e pode se tornar obsoleto ou 
 deteriorar-se. Entretanto, pouco estoque leva a perda de vendas e clientes insatisfeitos. Para fazer melhorias 
nessa área, é necessário saber onde começar. Eis aqui 10 passos:
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