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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.
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Esperança 
   no Levy
2015 começou com a promessa de mu-

danças econômicas impulsionadas, 
entre outras coisas, pela entrada do 
novo Ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy. Não é segredo que 2014 não foi 

um ano ideal e 2016 deve sofrer oscilações tam-
bém, portanto a hora de fazer mudanças econô-
micas é agora. 

Nesse cenário, seguimos otimistas para este ano. 
A GM, por exemplo, fez um investimento em produ-
tividade ao reestruturar seu armazém de peças em 
São Caetano do Sul (SP). Com a mudança, a empresa 
dobrou a capacidade de armazenamento. Os deta-
lhes dessa construção você acompanha nas próxi-
mas páginas da Revista LOGÍSTICA. 

Também nessa edição mostramos como fun-
ciona o mineroduto Minas-Rio, o maior do mundo 
que entrou em funcionamento no final de 2014 e 
deve chegar em até 20 meses a capacidade de trans-
portar 26,5 milhões de toneladas de minério de fer-
ro por ano. 

Por fi m, conversamos com os fabricantes de pla-
taformas niveladoras de docas para mostrar como 
esse equipamento traz mais segurança e efi ciência 
para as operações de movimentação do caminhão 
para as docas.

Boa leitura.  

editorial.indd   3 02/02/2015   15:34:19



Reportagens
08

13

14

24

32

34

37 

45

46

28

20
Novos CD’s são inaugurados na Grande São Paulo

Acessórios com segurança para elevação de carga 

Rousselot adota Lean Supply Chain

RFID  na gestão de caminhões

Novo centro de armazenagem de peças da GM

O maior mineroduto do mundo

Combustível limpo para empilhadeiras 

Mercedes Benz aperfeiçoa gerenciamento de frota

Embalagem: o elo perdido da cadeia de suprimentos

Seções
06  Panorama

23  Destaques internacionais

49  Dez pontos sobre...

Plataformas niveladoras de docas

Capa Séries
 10 Estruturas de estocagem

 18 Comércio exterior

 20     Tecnologia da Informação

26     Logística pelo Mundo

38     Supply Chain Management

40     Construção de Armazém 

42      Gestão de estoques

Í n d i ce
Número 292  |  Fevere iro  2015

índice.indd   4 02/02/2015   16:42:22



www.imamconsultoria.com.br
11 5575-1400

CONHEÇA NOSSAS COMPETÊNCIAS

ASSESSORIA PROJETO TREINAMENTO

EXPERIÊNCIA E CONFIABILIDADE

REDUÇÃO DE CUSTOS E GESTÃO DA PRODUTIVIDADE

AnuncioConsultoria_2015.indd   1 28/01/2015   14:23:42anuncios 1 pagina.indd   3 29/01/2015   15:45:48



6    fevereiro 2015

 panorama

Controle de frota 
A Unifrio, especializada em instalações comerciais para o 
setor varejista, firmou parceria com a HBSIS, empresa de 
tecnologia com a atuação no setor de logística e distribuição. 
A partir de agora a Unifrio passa a controlar as entregas 
através do HB.MDM, solução de monitoramento em tempo 
real que auxilia na otimização de rotas, redução de custos 
e comunicação entre frota e central. As informações são 
acessadas por meio de dispositivos móveis e disponibilizadas 
em uma única interface. A solução também emite alertas de 
paradas não programadas, previsão de chegada ao cliente e 
de retorno do veículo. 

www.hbsis.com.br | (47) 2123-5400

Melhoria
A TOTVS Consulting, unidade 
de consultoria da TOTVS, 
lançou três novas ofertas para 
ajudar pequenas e médias 
empresas a aperfeiçoarem 
processos e orçamentos frente 
ao cenário econômico de 2015. 
Tratam-se de medidas básicas 
que devem ajudar as empresas 
a cumprir o planejamento do 
ano. São elas: Otimização de 
Fechamento Contábil, Gestão 
Orçamentária e Otimização de 
Estoque. 

www.totvs.com 
0800-7098-100

Automação
A Cassioli desenvolveu um 
novo sistema automático de 
armazenagem. O iSat, como 
é chamado, consiste em um 
carro satélite ideal para 
múltiplas profundidades com 
alta densidade de estocagem de 
paletes. O sistema pode operar 
em diferentes configurações de 
prateleiras e é controlada pelo 
operador  sem a necessidade 
de acessar o interior dos 
corredores. 

www.cassioli.com.br 
(11) 4525-1001

Crescimento
A JSL anunciou a constituição 
da companhia Movida 
participações, que consolidará 
todas as atividades de rente a 
car e de gestão e terceirização 
de frotas. A nova empresa já 
possui 35 mil veículos leves, 
sendo 19 mil já dedicados ao 
negócio de locação por meio 
da Movida e outros 16 mil 
provenientes da própria JSL.  
Essa reorganização societária 
tem por objetivo criar bases 
para o crescimento dos dois 
negócios. 

www.jsl.com.br 
(11) 2377-7000

Investimento em 2015
A Paletrans anunciou um balanço de 2014 que, de acordo com a 
marca foi melhor que o ano anterior. Apesar de ter menos unidades de 
equipamentos vendidas, ganharam em margem de lucros, impulsionada 
pela redução de custos gerada pela fábrica mais eficiente. Para 2015, 
a empresa já espera uma uma pequena retração no consumo e um 
mercado total nos mesmos níveis de 2014. Ainda assim, eles apostam 
em novos equipamentos e anunciaram o lançamento de quatro 
empilhadeiras para o próximo mês de Junho, na CeMAT. 

www.paletrans.com.br | 0800-7253-810

panorama.indd   6 02/02/2015   16:16:57
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Portas industriais 
A Rayflex completou a instalação de 40 portas automáticas 
industriais, entre os modelos RP, Vector e Seccional, na unidade 
industrial da General Mills em Pouso Alegre (MG), onde são 
fabricados produtos da marca Yoki, como misturas para bolo, 
salgadinhos, barras de cereais entre outros. As Portas Rayflex RP 
e Rayflex Vector foram instaladas para separa a área de produção 
de produtos acabados e de misturas para bolo, além de dividir 
as áreas climatizadas das não climatizadas. Os equipamentos 
contam com um sistema autorreparável, que permite que a porta 
volte à sua forma original após qualquer impacto. 

www.rayflex.com.br | (11) 4645-3360

Importação
A TNT Express ampliou a sua 
atuação nas importações de 
cargas formais nos principais 
aeroportos no País. Agora, 
12 aeroportos contarão com 
desembarque internacional, o 
que significa que cargas podem 
seguir dos Estados de origem 
diretamente para seus destinos 
diretos. O serviço da TNT já 
está disponível nos aeroportos 
das cidades do Rio de Janeiro, 
Manaus, Recife, Fortaleza, 
Natal, Salvador, Curitiba, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Brasília, Guarulhos e Campinas. 

www.tnt.com.br  
(11) 3573-7700

Operação inédita
A Libra Terminais realizou 
uma operação inédita no 
Porto de Santos (SP). Tratou-
se da movimentação de dois 
navios simultaneamente. 
A solução foi atendida a 
pedido da Maersk, com o 
objetivo de trocar a rota dos 
mesmos, possibilitando que o 
primeiro fosse liberado para 
manutenção no estaleiro, na 
Ásia. Para realizar a operação 
a companhia desenvolveu 
um modelo de simulação 
específico para o projeto. 

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

On-line 
Compatível com smartphones, 
tablets, notebooks e desktops, 
o site apresenta conteúdo 
informativo, detalhes e 
aplicações do vinicon de 
forma bastante didática, com 
imagens que dão a ideia exata 
da funcionalidade do produto. 
Na página é possível encontrar 
todas as suas características, 
incluindo dimensões e 
benefícios. 

www.vinicon.com.br  
(11) 2139-2888

Nova plataforma logística
A Gefco anunciou que iniciará este ano as primeiras 
etapas do projeto para instalação de uma 
plataforma em Guaíba (RS), com R$ 12 milhões em 
investimentos. No local, clientes terão à disposição 
todos os serviços oferecidos pela GEFCO, incluindo 
transporte e estocagem de veículos, serviços 
logísticos de exportação e importação, além de 
atuar como 4PL (fourth-party logistics), que permite 
o gerenciamento completo e a operacionalização da 
cadeia logística buscando a redução dos prazos e 
dos custos das operações. 

br.gefco.net | (11) 2755-5500

panorama.indd   7 02/02/2015   16:17:08
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 armazenagem 

A Martin Brower inau-
gurou um moderno 
centro de distribui-
ção em Pernambuco, 
localizado no CONE 

(Condomínio de Negócios) em 
Cabo de Santo Agostinho. O arma-
zém será o responsável pelo aten-
dimento de 480 restaurantes das 
redes McDonald’s, Bob’s, Subway 
e Giraffas em todos os estados da 
região nordeste, mais o Amapá e 
o Pará. A área tem aproximada-
mente 8,3 mil m2 com 5.998 posi-
ções/palete. Em comparação ao 
antigo endereço, localizado em 
Recife, a empresa ganha cerca de 
2.600 posições/palete, essenciais 
para atender à crescente deman-
da da região.

Já a FM Logistic inaugurou 

Novas operações 
logísticas
Para atender demandas, operadores e condomínios  investem em áreas  
de armazenagem

uma área operacional destinada 
à armazenagem e gerenciamen-
to de distribuição dos produtos 
da GA.MA Italy, maior fabricante 
de pranchas de cabelo de quali-
dade profissional. 

A nova estrutura dedicada à 

GA.MA Italy conta com 2.524 po-
sições/palete e está instalada no 
Centro de Distribuição Anhan-
guera da FM Logistic, no bairro 
de Perus, em São Paulo, e abrigará 
aparelhos elétricos de uso pesso-
al, peças e acessórios como seca-

Condomínio logístico da LOG 
Commercial Properties em Itatiaia 
(RJ) tem 26 mil m2 de área locável

Novo terminal retroportuário da Libra Logística está localizado em Cubatão (SP)

Confira as diferentes soluções desenvolvidas em www.saur.com.br
Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco Íris • Panambi • RS
Telefones: +55 55 3376.9300 / +55 19 3518.7200
e-mail: site@saur.com.br

Precisando
descomplicar
suas operações 
de carga e
descarga?
Com as soluções 
SAUR, fica tudo
mais fácil!

Os equipamentos SAUR oferecem mais funcionalidade e a gilidade nos processos de carga e descarga 
em todos os tipos de plantas. Com estrutura reforçada que confere maior resistência, 

as Niveladoras e as Plataformas para Docas contribuem na redução de custos nas operações, 
além de flexibilizar as instalações e aglizar os processos.
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dores, pranchas, modeladores de 
cachos, máquina de corte de ca-
belo e barbeadores. A FM Logistic 
passa a ser responsável também 
pelo procedimento de naciona-
lização e inspeção qualitativa de 
todo o volume importado.  

Condomínio Logístico
A LOG Commercial Properties 

inaugurou mais um condomí-
nio logístico, desta vez na cidade 
de Itatiaia (RJ), com fácil acesso 
à Via Dutra e integração ao Por-
to de Angra dos Reis pela BR 194. 
Os galpões são classe A e ocupam 
um terreno de aproximadamen-
te 74.000 m2, com área locável de 
26.000 m2, sendo que existem mó-
dulos disponíveis a partir de 1.480 
m2. Têm pé direito de até 12 m e 
piso nivelado a laser, que reduz 
o desgaste com empilhadeiras e 
resiste até 8t/m2. Oferece servi-

ços de manutenção, amplo esta-
cionamento, pátio de manobras, 
prédio de apoio, restaurante e 
portaria blindada 24 horas. 

Terminal retroportuário
A Libra Logística é outra em-

presa que está ampliando suas 
instalações com a inauguração de 
um terminal retroportuário em 
Cubatão (SP). O local conta com 

ramal ferroviário com três linhas 
paralelas e uma estrutura plane-
jada.  Com foco em operações de 
exportação, importação e logística 
integrada, o espaço tem 70 mil m2 
e já está prevista sua ampliação 
para 100 mil m2 em 2016. O centro 
multimodal opera em regime Re-
dex e armazém geral, com capaci-
dade para 1.560 Teus no pátio e 15 
mil toneladas no armazém. 

Novo CD da Martin Brower em PE atenderá 480 restaurantes

Confira as diferentes soluções desenvolvidas em www.saur.com.br
Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco Íris • Panambi • RS
Telefones: +55 55 3376.9300 / +55 19 3518.7200
e-mail: site@saur.com.br

Precisando
descomplicar
suas operações 
de carga e
descarga?
Com as soluções 
SAUR, fica tudo
mais fácil!

Os equipamentos SAUR oferecem mais funcionalidade e a gilidade nos processos de carga e descarga 
em todos os tipos de plantas. Com estrutura reforçada que confere maior resistência, 

as Niveladoras e as Plataformas para Docas contribuem na redução de custos nas operações, 
além de flexibilizar as instalações e aglizar os processos.
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 estruturas porta-paletes

Escolha o sistema 
mais adequado
Comece analisando os produtos que serão estocados

Antes de selecionar o 
meio de estocagem 
de um novo centro 
de distribuição ou 
de uma instalação já 

existente, o primeiro passo é ana-
lisar os produtos que serão movi-
mentados e estocados.

Quer sejam colchões de 68 kg, 
caixas com garrafas de água mine-
ral, ou bobinas de papel de 4,5 tone-

ladas, é o produto que determina a 
estocagem adequada. Para ajudar a 
facilitar o processo, existem algu-
mas orientações para a avaliação 
do meio de estocagem que melhor 
atenda às suas necessidades:
1. O produto é do tipo “primeiro 

que entra, primeiro que sai 
(FIFO)” ou “último que entra, 
primeiro que sai (LIFO)”?

2. Qual é a densidade de estoca-

gem (itens estocados em uma 
determinada área) que você 
necessita?

3. Existem requisitos específicos 
de fluxo dos produtos?

4. Quanto de acesso para empi-
lhadeiras você necessita?

5. Qual é a capacidade de suas 
cargas?

6. Você normalmente separa pa-
letes, caixas ou peças?

estrutura de estocagem.indd   10 02/02/2015   10:22:30
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É importante garantir que, 
seja qual for o meio de estocagem 
escolhido, ele deverá caber no es-
paço da instalação. Faça pergun-
tas como: Qual é o espaço alocado 
para estocagem? Quais limites 
existem dentro da área?”

Em um cenário ideal, o meio 
de estocagem deve ser identifi-
cado e projetado antes da seleção 
do local ou do projeto do prédio, 
embora isto nem sempre seja 
possível.

Os componentes críticos do es-
paço de um prédio relacionados 
ao meio de estocagem são:
a. A distribuição das colunas do 

prédio;
b. A altura livre do prédio (pé di-

reito);
c. Área total;
d. Obstruções permanentes ou 

semi-permanentes (calefação, 
ventilação e ar condiciona-
do, escritórios, parte elétrica, 
sprinklers, iluminação, etc.);

e. Simplicidade do layout do 
prédio (um prédio contínuo 
e único normalmente é mais 
propício a um projeto de es-
tocagem eficiente do que um 
que tenha uma grande área 
com múltiplas construções),

f. Localização das portas das docas,
g. Exigências de segurança (rotas 

de saída, corredores das empi-
lhadeiras e tráfego de pedes-
tres, etc.).
Embora a ideia convencional 

de que as estruturas porta-pa-
letes sejam algo simples e nada 
exista de complexo em relação 

a elas, a seleção de um sistema 
de estruturas porta-paletes mais 
eficaz raramente é simples. Isto é 
especialmente verdadeiro quan-
do a sua empresa opera em um 
ambiente dinâmico, como é a 
maioria. 

Para balancear o arranjo fí-
sico do prédio, a variedade de 
produtos e o tipo de acesso ne-
cessário para estes produtos, os 
gerentes de armazéns têm algu-
mas opções difíceis de escolher. 
A seguir algumas descrições de 
diferentes tipos de estruturas 
porta-paletes:

Estrutura porta-paletes di-
nâmica: com a estrutura porta-
-paletes dinâmica, a face de se-
paração fica sempre ocupada, já 
que roletes ou trilhos deixam os 
produtos nos paletes escoarem 
por gravidade até a parte da fren-
te da face de separação.

Uma vez que as pistas são li-
geiramente inclinadas e forma-
das por roletes ou trilhos acio-
nados por gravidade, o palete se 
movimenta para frente até ser 

desacelerado ou parado por um 
dispositivo de retardo, por um 
dispositivo físico de parada ou 
por outro palete na frente dele. 
Quando o operador retira os pa-
letes na face de separação, os 
paletes restantes se acumulam 
para frente.

Uma vez que a estrutura por-
ta-paletes dinâmica é o único 
sistema dinâmico que oferece o 
método FIFO de gerenciamento 
de estoques, ele é vantajoso para 
produtos com data de validade ou 
com risco de obsolescência. Utili-
ze estruturas porta-paletes dinâ-
micas para separação de caixas 
ou peças em alta velocidade, onde 
o giro em FIFO é crítico, como no 
caso de produtos de cuidados à 
saúde e beleza.

Estrutura porta-paletes de 
trânsito interno (drive-in/dri-
ve-thru): como o próprio nome 
indica, significa que a empilha-
deira pode trafegar dentro de 
uma estrutura de estocagem com 
profundidade para múltiplas po-
sições de paletes a fim de colocar 
ou recuperar um palete. Muitas 
vezes, o operador de empilha-
deira é guiado na baia por meio 
de trilhos-guia no piso e o pale-
te é colocado sobre estruturas 
de braços em balanço ou trilhos. 
Normalmente é usada quando o 
espaço é limitado e quando são 
estocados muitos produtos do 
mesmo tipo (SKUs).

A escolha da estrutura porta-paletes mais  
eficaz nunca é simples. O equilíbrio entre o 
arranjo físico do prédio, a variedade de produtos 
e o tipo de acesso aos produtos leva a uma 
decisão difícil 

estrutura de estocagem.indd   11 02/02/2015   10:22:43
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Estruturas porta-paletes 
“push back”: utilizam, em caba 
baia de estocagem, entre dois e 
seis carrinhos que se alinham 
um dentro do outro e percorrem 
por gravidade até a primeira po-
sição de uma pista quando vazia. 
O operador do armazém pode 
depositar um palete no primei-
ro carrinho assim como é fei-
to nas estruturas porta-paletes 
seletivas. No caso de um outro 
palete precisar ser estocado, o 
operador do armazém empurra 
suavemente o primeiro produto 
que fica em um carrinho atrás, 
dando espaço para colocar o se-
gundo palete no segundo carri-
nho. Quando o operador precisa 
recuperar um palete, ele levan-
ta o primeiro palete da pista e a 
gravidade força os carrinhos de 
trás a se moverem para frente 
e apresentar um novo palete na 
primeira posição da pista.

Este meio de estocagem pro-
porciona o método LIFO de geren-
ciamento de estoques similar à 
estrutura porta-paletes drive-in/
drive-thru. A vantagem da es-
trutura porta-paletes push-back 
é a maior densidade na estoca-
gem, muito similar à estrutura 
porta-paletes de trânsito interno 
drive-in/drive-thru, porém com 
a vantagem adicional de facili-
tar a seleção do palete na face de 
separação sem a necessidade de 
trafegar no sistema de estruturas 
porta-paletes.

Os armazéns muitas vezes 
pre ferem a estrutura porta-pa-
letes push-back em vez da es-
trutura drive-in/drive-thru, pois 
ela garante que todos os locais 
de separação fiquem cheios na 
face de separação, reduzindo as 
chances de a empilhadeira dani-
ficar o sistema e reduzindo tam-
bém o tempo de percurso.

Os sistemas de estocagem 
com estruturas porta-paletes são 
destinados a oferecer vantagens 
e atender a necessidades especí-
ficas, mas somente quando são 
planejados com muito cuidado. 
Avarias nas empilhadeiras, so-
brecarga e sistemas projetados e 
instalados de forma inadequada 
representam quase todas as fa-
lhas dos sistemas de estruturas 
porta-paletes.

De forma ideal, levando-se em 
conta todos estes fatores, prio-
rizando-os de forma adequada 
para obtenção do retorno sobre o 
investimento desejado e toman-
do uma decisão fundamentada 
com base nessa análise, o resulta-
do será uma condição de estoca-
gem ideal, atendendo às necessi-
dades atuais e futuras.  

Os sistemas de 
estocagem com 
estruturas porta-
paletes são destinados 
a oferecer  
vantagens e atender 
a necessidades 
específicas, mas 
somente quando  
são planejados com 
muito cuidado

Este sistema de estocagem exi-
ge operadores de empilhadeiras 
experientes. Uma vez que todo 
palete requer que a empilhadeira 
entre na estrutura de estocagem, 
as avarias são mais comuns do 
que em outros tipos de estocagem.

No projeto de um sistema de 
estruturas porta-paletes de trân-
sito interno sem passagem (dri-
ve-in) as dimensões da empilha-
deira, incluindo a largura total e 
a largura do mastro, devem ser 
cuidadosamente analisadas.

Estrutura porta-paletes sele-
tiva:  é a solução mais popular e 
amplamente reconhecida forma 
de estocagem convencional. Ela 
também é normalmente conhe-
cida como estrutura porta-pale-
tes estática. A estrutura porta-
-paletes seletiva é a solução ideal 
para um armazém com ampla 
variedade de produtos (SKUs, 
“stock keeping units”, unidades 
distintas mantidas em estoque). 
Ela oferece acesso direto a todos 
os paletes estocados, permitin-
do ao operador do armazém a 
capacidade de mover um palete 
sem a necessidade de mover um 
outro. A estrutura porta-paletes 
seletiva também proporciona 
facilidade e simplicidade com 
respeito à localização e designa-
ção do estoque, já que cada posi-
ção de palete pode ser designada 
para a estocagem de um SKU de-
dicado..
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 elevação

No dia a dia das ope-
rações logísticas 
das empresas sur-
gem necessidades 
específicas de equi-

pamentos para auxiliar a realiza-
ção de tarefas em segurança. Cada 
operação é única e para atendê-las, 
empresas como a  AGMOV, apostam 
em personalizar equipamentos.

Segundo o diretor da empresa, 
Vagner Martins, a AGMOV estu-
dou instalações de clientes e de-
senvolveu produtos que são refe-

Transferência 
segura de cargas 
Bastão balizador e cinta metálica são equipamentos desenvolvidos  
a partir de demandas operacionais

rência. “Ao longo do ano passado, 
desenvolvemos o bastão balizador. 
É um equipamento que auxiliar 
o operador responsável pela mo-
vimentação de uma carga estabe-
lecer uma distância segura sem 
perder o contato com a peça a ser 
movimentada”, diz.

O bastão balizador cumpre com 
as exigências normativas que pro-
íbem o contato das mãos com o 
material elevado. Articulado, pode 
chegar até 3 m de comprimento e 
é produzido em alumínio Alloy 

com pega antiderrapante. “Fomos 
vendo novas necessidades e desen-
volvendo novas vertentes do bas-
tão balizador com ponteiras que 
podem ser articuladas e são per-
sonalizadas para cada aplicação”, 
afirma. Uma opção é o imã.

Outro desenvolvimento é a cin-
ta metálica AGMOV, destinada a 
elevação de cargas que necessitam 
de resistência a abrasão, estabili-
dade e durabilidade. É fabricada 
conforme normas internacionais 
específicas.  

Cinta metálica (foto maior)  
e bastão balizador (foto menor)
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 lean sem fronteiras 

Quanto mais imple-
mentamos a Filoso-
fi a Lean em diversos 
processos de negócio, 
fortalecemos a nossa 

crença de que não existem barrei-
ras para isso. A melhoria contínua 
é a melhor maneira de mantermos 
qualquer processo operando em 
alto nível, melhorando-o constan-
temente.

A Rousselot Gelatinas do Bra-
sil é uma das maiores na fabri-
cação de gelatina do mundo.  Na 
América do Sul possui duas fábri-
cas no Brasil e uma na Argentina.

Sua Jornada Lean começou em 
2011 quando, através de uma di-
retriz da matriz, iniciou a imple-
mentação de 5S, com a assessoria 
da IMAM Consultoria.

Lean Lab
Laboratório de análises da Rousselot apresenta um estudo de caso

Figura 1: fl uxo da análise de Redox (antes)

Etapas do processo:
1. Receber a amostra
2. Preparar a amostra
3. Pesar a amostra
4. Hidratar e fundir a amostra
5. Analisar o Redox 
6. Descartar a amostra

Figura 2: Matriz de processo x recursos (situação anterior)
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Análise de Bloom x x x x x x
Análise de Redox x x x x x
Análise de PH, cor, odor, 
turbidez e viscosidade x x x x x x x x x

Análise de cinzas x x
Análise de humidade x x
Análise de SO2 x x x x x
Análise de PVR x x x x x
Análise de sulfatos x x x x
Análise de tamizado x x
Análise de transmitância x x x x
Análise de condutividade x x x
Análise de PIE x x x x
Peróxidos x x x
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 O Projeto RUMO já atingiu a 
área industrial, administrativa, de 
manutenção, com uma extensa 
lista de ferramentas, tais como Kai-
zen, 5S, A3, MPT – Manutenção Pro-
dutiva Total, Kanban, entre outras 
e chegou ao laboratório de Contro-
le da Qualidade que segue rígida 
norma GMP (Good Manufacturing 
Practices) e GLP (Good Laboratory 
Practices) para atender as exigen-
tes indústrias alimentícias e far-
macêuticas, clientes da Rousselot.

E é do laboratório que vem a 
experiência mais recente. De 12 
à 16 de janeiro de 2015, conduzi-
mos mais uma Semana Kaizen na 
planta da Argentina, com resulta-
dos fantásticos.

O foco foi a redução das perdas 
com deslocamentos de pessoas e 
materiais dentro do laboratório 
de análises físico, químicas e mi-
crobiológicas e a consequente re-
dução do tempo dos processos e 
aumento da produtividade. 

O primeiro passo foi mostrar 
aos profi ssionais a aderência das 
ferramentas do Lean, em espe-
cial as “células”, com os processos 
de análise do laboratório, enten-
dendo que a amostra de material 
coletada da produção é a maté-
ria-prima deste processo. Em um 
segundo momento, mapeamos 
os diversos processos e suas eta-
pas, que se utilizam das amostras 
e de outros insumos para gera-
rem o produto fi nal: o resultado 
da análise registrado no siste-
ma de garantia da qualidade da 
Rousselot.

Etapas do processo:
1. Receber a amostra
2. Preparar a amostra
3. Pesar a amostra
4. Hidratar e fundir a amostra
5. Analisar o Redox 
6. Descartar a amostra

Etapas do processo:
1. Receber a amostra
2. Preparar a amostra
3. Pesar a amostra
4. Hidratar e fundir a amostra
5. Analisar o Redox 
6. Descartar a amostra

Figura 3: novo da Análise de Redox (depois)

Flavia Carpentieri, Quality Manager da 
Rousselot Gelatinas do Brasil
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Já nos primeiros levantamen-
tos dos fl uxos nos deparamos 
com muitas oportunidades, já 
que a movimentação para cada 
processo analisado mostrou-se 
intensa, como podemos perceber 
na fi gura 1, que representa o ma-
peamento do fl uxo da análise de 
Redox, do setor de análises físico 
e  químicas. 

O segundo passo foi verifi car a 
utilização dos recursos de análise, 
através da Tecnologia de Grupo, a 
fi m de identifi carmos a quantida-
de de células necessárias, demons-
tradas nas fi guras 2 e 4. Nestas ma-
trizes foram cruzados dados dos 
processos e recursos necessários.

A partir da matriz, foram estu-
dadas as semelhanças de processo 
e separados em duas células com 
procedimentos similares. Identifi -
camos dois confl itos que não ainda 
não puderam ser resolvidos (fi gura 
4), mas o serão em breve. 

Depois veio a análise detalhada 
e a simulação dos processos já nas 
bancadas, durante a fase de exe-
cução das ações, gerando novos 

fl uxos, com grandes reduções de 
movimentação, como podemos 
demostrar no fl uxo melhorado 
do processo da análise de Redox, 
fi gura 3. Onde a sala de prepara-

ção (etapa 2), que serve a vários 
processos, teve seu posiciona-
mento modifi cado para evitar 
contra-fl uxos e as demais etapas 
arranjadas todas na mesma ban-

Figura 4: Matriz de processos x recursos ajustados

Figura 5: Fluxos do Processo de Cultivo da Análise Mi-
crobiológica (antes/depois)

Análise do Processo CÉLULA 1 CÉLULA 2
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Análise de Bloom x x x x x x
Análise de PH, cor, odor, turbidez e viscosidade x x x x x x x x x
Análise de cinzas x x x
Análise de humidade x x
Análise de condutividade x x x
Análise de PIE x x x x
Peróxidos x x x
Análise de transmitância x x x x
Análise de SO2 x x x x x
Análise de PVR x x x x x
Análise de sulfatos x x x x
Análise de tamizado x x
Análise de Redox x x x x x

Antes Depois
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cada, bem como a sala de balanças 
que era totalmente centralizada e 
foi descentralizada nas duas célu-
las. Estas mudanças geradas trou-
xeram uma redução de 63% na dis-
tância percorrida, somente neste 
processo.

Outro desafi o foi totalmente 
atingido ao separarmos comple-
tamente os dois setores de análi-
ses químicas e físicas e análises 
microbiológicas, bem como, as 
áreas sujas e limpas deste últi-
mo setor, conforme podemos de-
monstrar nos dois fl uxos de antes 
e depois (fi gura 5). 

O ganho total de movimen-
tação gerado ao fi nal da Semana 
Kaizen foi de aproximadamente 
12 km por mês, que deixaram de 
ser percorridos, em um total de 
quase 9 horas somente de movi-
mentação desnecessária.

Para a execução das melhorias, 
foram necessários alguns ajustes 
no layout, que foi estudado deta-
lhadamente, conforme demons-
trado na fi gura 6.

Figura 6: Layout e recomendações para as novas Salas de Esterilização

Por fi m, após a alteração do 
layout e formação das células, che-
gou a hora de nos preocuparmos 
com as outras perdas e aplicarmos 
os conceitos de 5S para organizar 
os materiais, equipamentos e kan-
ban para a o abastecimento dos in-
sumos, além de implementarmos 
um sistema de canalização para 
abastecimento da água destilada 
diretamente nas bancadas que ge-
rou um ganho de 3,5 km por mês, 
que deixaram de ser percorridos. 

A melhor maneira de compro-
metermos os colaboradores com 
a Filosofi a Lean é envolvendo-os 
desde o início. Fazer melhorias 
pontuais é muito fácil, o difícil é 
desenvolver um ambiente onde 
os colaboradores tenham compro-
misso com as melhorias e a moti-
vação para realizá-las todos os dias. 

A conclusão, segundo Flavia 
Carpentieri, gerente regional de 
qualidade da Rousselot e respon-
sável pelo projeto RUMO é que a 
implementação foi muito positi-
va. “Tivemos melhorias em layout, 

processos, 5S e manutenção. Nos-
sas plantas mudaram de padrão e 
hoje são benchmarking dentro do 
Grupo. A implementação do con-
ceito de células de trabalho nun-
ca tinha sido utilizada em nossa 
empresa e foi muito gratifi cante 
conseguirmos implementá-la jus-
tamente no laboratório de con-
trole de qualidade”, comenta. “O 
principal ganho dessa semana 
Kaizen é a melhora do ambien-
te de trabalho, da produtividade 
dos analistas e do nível de aten-
dimento aos clientes internos e 
externos”, conclui.  

Sidney Trama Rago é instrutor 
e gerente de projetos da IMAM 
Consultoria  Ltda.
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 comércio exterior

A logística de trans-
porte, embalada 
em especial pela 
unitização de carga 
e pela sua majesta-

de, “o contêiner”, a quem dedica-
mos o título de oitava maravilha, 
e primeira da logística, ganha 
cada vez mais espaço no mundo 
e se torna absolutamente funda-
mental na distribuição física de 
mercadorias.

Já não é mais concebível atu-
ar na logística como há alguns 
anos, conforme mencionado em 
nosso artigo anterior. Em espe-
cial como na era da economia 
fechada, quando a equação de 
custos era a velha e conhecida 
“Custo + Lucro = Preço”, em que 
o que importava era o repasse 
aos preços da ineficiência na 
produção e distribuição, com os 
agentes econômicos aceitando e 
pagando tudo isto.

Com o reinado já de longa 
data da nova equação também 
mostrada no artigo anterior 
“Preço – Lucro = Custo”, os agen-
tes econômicos em geral, pro-
dutores e distribuidores, foram 
obrigados a procurar novas ma-
neiras de tornar seus negócios 
mais eficientes.

Com a dificuldade cada vez 
maior de repasse dos custos e 
da ineficiência aos produtos, 
em virtude da abertura de nos-
sa economia, que antes tarde do 
que nunca nos brindou, no iní-

cio dos anos 90, e que nos per-
mitiu buscar mercadorias de 
melhor preço em qualquer parte 
do mundo, ficou inevitável bus-
carmos uma forma de melhorar 
os custos de transferência de 
mercadorias, de modo a não en-
carecer os baixos preços dos pro-
dutos estrangeiros, bem como os 
nossos de exportação.

Com a continuidade da uti-
lização quase absoluta do modo 
rodoviário nas últimas décadas, 
já tendo representado 80% e hoje 
representando ainda 60%, e com 
os altos custos portuários que 
sempre tivemos, seria impossí-
vel a apresentação de melhorias. 
Assim, foi inevitável a busca por 
melhores preços de frete, em-
barque, desembarque e trans-
porte, bem como eficiência nas 
operações portuárias.

Com isto, iniciamos um pro-
cesso inédito de privatizações 
e busca contínua de melhorias 
que, novamente, antes tarde do 
que nunca chegou.

Podemos citar o transpor-
te ferroviário, privatizado em 
meados dos anos 90, que com 
o nível de investimentos que 

vem recebendo, de já R$ 40 bi-
lhões, e com a virtude de frete 
baixo e grande espaço, está se 
constituindo numa alternati-
va razoável de transporte, em-
bora reconheçamos um pouco 
de lentidão, e que o processo se 
constituirá ainda numa longa 
jornada. Em especial que aqui-
lo que depende do governo não 
avança como deve.

Com a privatização das ope-
rações portuárias passamos a ter 
portos mais modernos e com-
petitivos, reduzindo os custos 
das operações e aumentando a 
sua eficiência, respaldando nos-
so comércio exterior. Claro está 
que ainda estamos muito longe 
do ideal, como temos mostrado 
continuamente. O mundo con-
tinua bem à nossa frente e o 
Fórum Econômico Mundial nos 
mostra isso com seus estudos.

Para quem tem acompanha-
do a cabotagem, é de fácil per-
cepção que isso propiciou a sua 
fantástica recuperação nas últi-
mas duas décadas, com cresci-
mento não imaginável até aque-
la época. Pelo que sabemos, é o 
modo de transporte que mais 

Logística dos modais 
de transporte 
Atividade é a atual suprema senhora da eficiência

Não sabemos se o governo perceberá  
em tempo a importância da hidrovia, 
tanto para o transporte internacional quanto 
para o nacional
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cresce no país em termos relati-
vos, tornando-se uma alternati-
va excelente ao rodoviário. Isso 
não surpreende, considerando-
-se a costa navegável brasileira, 
de cerca de 7.500 quilômetros, e 
que não se deve menosprezar. 
Estranho era a sua não utilização 
intensiva como parece que pode 
ocorrer no futuro. Pena sua uti-
lização ainda ser pequena, o que 
ofusca seu crescimento percen-
tual em relação ao todo.

Ainda deixando dúvidas, de-
vemos considerar a hidrovia, um 
modo de baixo custo e que não 
precisa de muito para tornar-se 
viável. Principalmente a nave-
gação na hidrovia do Mercosul, 
formada pelos rios Tietê, Paraná 
e Paraguai, com extensão compa-
rável à costa brasileira, e que po-
derá ganhar espaço, se por acaso 
houver alguma mudança signi-

ficativa e um renascimento do 
Mercosul.

Também o complexo ama-
zônico já tem sido um pouco, e 
poderá ser ainda de mais valia, 
com a sua utilização como esco-
adouro para o exterior da pro-
dução de grãos no centro-oeste, 
cujo transporte para o mundo 
apresenta mais vantagens quan-
do levado ao Rio Amazonas, se 
comparado a seu transporte por 
rodovia para os portos do sul e 
sudeste do país. Para isso é ne-
cessário que se invista muito 
nas hidrovias brasileiras, e isso 
é um grande ponto de interroga-

ção para nós. Não sabemos se o 
governo perceberá em tempo a 
importância da hidrovia, tanto 
para o transporte internacional 
quanto para o nacional.  

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

 A cabotagem é o modo de transporte 
que mais cresce no país em termos relativos, 
tornando-se uma excelente alternativa  
ao rodoviário
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 tecnologia da informação

O investimento em so-
luções de tecnologia 
da informação apli-
cada à logística de-
manda atenção para 

alguns fatores críticos. As respos-
tas às questões a seguir evitam 
possíveis falhas em projetos de 

Fatores críticos  
de sucesso na TI
Faça as perguntas certas antes de optar pela solução de tecnologia  
da informação ideal

implementação dessas soluções, 
agilizando a obtenção de seus re-
sultados.
1. Qual é a importância da tec-

nologia da informação?
Antes de adquirir uma solu-

ção de TI, deve-se identificar a 
importância que a empresa (di-

reção) dá à ela. Justifique os seus 
benefícios, buscando o compro-
metimento da liderança.

2. Como uma solução de TI apli-
cada à logística pode melho-
rar o meu negócio?
Foque basicamente em três 
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grandes áreas: redução de custos, 
melhoria do serviço ao cliente e 
melhoria do controle operacional.

3. Qual é a situação atual do pro-
cesso logístico?
Analise criteriosamente o 

atual processo logístico quanto 
ao fl uxo de materiais e de infor-
mações a fi m de entender qual é 
a situação atual no que diz res-
peito aos procedimentos opera-
cionais, efi ciência de recursos, 
agilidade do processo, erros, etc. 
e, a partir daí, visualize as opor-
tunidades de melhorias. 

4. O que fazer para melhorar o 
processo logístico antes de au-
tomatizar?
A partir da visualização da si-

tuação atual, identifi que as opor-
tunidades de melhoria no pro-
cesso que gerariam um melhor 
resultado para a organização. 

5. Quais são os reais requisitos 
de uma solução de TI?
Para identifi car os requisitos 

básicos de uma solução de TI e 
não adquirir nada mais que a 
real necessidade baseie-se nas 
oportunidades de melhoria do 
processo identifi cadas na análise 
da situação atual. 

6. Como avaliar fornecedores?
Esclareça algumas questões 

para poder escolher o melhor 
fornecedor:

 Qual é a estrutura da empresa? 
 São representantes que irão te 

atender? Qual o conhecimen-

to que eles têm sobre o produ-
to e como se atualizam?

 Atenderão suas necessidades 
de prazo?

 Quantas implementações já re-
alizaram e quais os resultados?

 Quanto tempo eles estão no 
negócio?

 Quem são os membros do time 
de implementação e quais 
suas qualifi cações?

 Quais serão os investimentos e 
custos envolvidos?

 Quem proverá treinamento 
adequado e sufi ciente às pes-
soas?

 Qual a possibilidade e periodi-
cidade de novas versões? 

 Como será o suporte técnico 
no futuro?

 Quais são as tendências de 
evolução deste fornecedor em 
relação à TI?

7. O que será customizado e o 
que será parametrizado?
Muitos sistemas de TI já estão 

bem adaptados à realidade de al-
gumas empresas, bastando ape-
nas um processo de parametriza-
ção. Porém, muitos fornecedores 
oferecerão soluções completas, 
que podem atender às suas ne-
cessidades, mas que para isso 
será necessário passar por um 
processo de customização, uma 
grande reformulação que consu-
mirá muitas horas de implemen-
tação, encarecendo o sistema, 
além de gerar a necessidade de 
repetição de todo esse processo 
cada vez que o fornecedor lançar 
uma nova versão do software.     

Antes do início do processo, a empresa 
deve defi nir quais suas grandes metas 
e objetivos para com a implementação da 
solução TI e, a partir daí, criar indicadores que 
mostrem sua evolução
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8. A solução de TI é compatível 
com a tecnologia já instalada?
Algumas soluções de TI po-

dem não ser compatíveis com a 
tecnologia já instalada na em-
presas, havendo necessidades 
de interfaces para adaptação das 
mesmas. Isto deve ser analisado 
por pessoas capacitadas a fim de 
não incorrer em investimentos 
adicionais no futuro. 

9. Quais são as necessidades de 
hardware?
Os sistemas TI necessitam de 

diferentes plataformas. Além de 
processadores, outros tipos de 
hardware podem ser necessá-
rios, tais como: leitores ópticos 
(Scanners), terminais de radio-
frequência, impressoras (para 
relatórios, manifestos, código de 
barras, etc), controladores especí-
ficos para equipamentos automa-
tizados entre outros, dependendo 
da solução de TI adotada.  

10. Qual são os custos de imple-
mentação, manutenção e atu-
alização?
Os custos de implementação 

incluem software, hardware e ho-
ras/homem de customização e pa-
rametrização na implementação. 
Solicite orçamentos destes custos, 
além da manutenção e atualiza-
ção periódica da solução de TI. 

11. Qual é o tempo necessário 
para implementação?
Embora estes prazos sejam 

muito variáveis em função das 
facilidades e/ou dificuldades de 
adaptação da solução de TI ao seu 

processo, faça um planejamento 
detalhado de todas as etapas, bem 
como uma análise de riscos, pois a 
implementação de um solução de 
TI pode trazer muitas surpresas.

12. Quem gerenciará o processo 
de implementação?
O ideal no gerenciamento do 

processo de implementação seria 
a empresa ter recurso interno, ca-
pacitado em TI e que se dedique 
em período integral (“full time”) 
ao projeto de implementação. Po-
rém, a maioria das empresas não 
mantém tais recursos, logo a solu-
ção pode ser contratar um gerente 
de projeto externo (ex.: consulto-
ria) que se preocupe com a imple-
mentação e com a qualificação dos 
recursos internos da empresa. 

13. Como integrar as pessoas com 
a TI?
O primeiro passo para integrar 

as pessoas é definir o nível de parti-
cipação esperada por elas, e a partir 
daí, estruturar um plano de inte-
gração e treinamento (envolvendo 
desde a direção até o nível opera-
cional). Este programa deve mini-
mizar o “choque” na implementa-
ção da tecnologia de informação 
e direcionar as pessoas para uma 
melhoria contínua direcionada às 
metas e objetivos do negócio.

14. Como medir os resultados?
Antes do início do processo, a 

empresa deve definir quais suas 
grandes metas e objetivos para 
com a implementação da solução 
TI e, a partir daí, criar indicadores 
que mostrem sua evolução.  

O primeiro passo para integrar as pessoas é 
definir o nível de participação esperada 
por elas, e a partir daí, estruturar um plano de 
integração e treinamento envolvendo desde a 
direção até o nível operacional
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LEVA VOCÊ MAIS LONGE...

AS NOVAS HABILIDADES 
DO SUPERVISOR

Este vídeo será seu guia para desen-
volver as habilidades necessárias para 
tornar-se um supervisor de primeira. 
Você aprenderá: como desenvolver as 
habilidades necessárias de liderança; 
como tomar decisões oportunas e efi ca-
zes; como administrar seu tempo; como 
comunicar de maneira efi caz - elogiar, 
criticar e lidar com confl itos; formação 
de equipe; e como treinar aqueles que 
trabalham para e com você.

R$ 100,00
VID063 – 50 min.

COLEÇÃO ERGONOMIA

• Ergonomia e Segurança na MAM
• Ergonomia: Técnicas de 

Levantamento de Carga
• Métodos Ergonômicos para 

Manuseio de Materiais
• O Fator Humano na Movimentação
• Segurança e Ergonomia
• Uma Visão Lógica do Manuseio 

de Materiais

R$ 500,00

DVDs
treinamento

Adquira nossos DVDs através do site
www.imam.com.br/livraria

ou ligue 11 5575-1400

DVDs 292_1-3.indd   1 28/01/2015   14:19:24
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 destaques internacionais

Solução inteligente
A Bito Storage Systems oferece um sistema que economiza 
30% do espaço no armazém. O conceito se assemelha a um 
guarda-roupas com portas deslizantes: combina prateleiras 
fi xas na parte de trás e um sistema de prateleiras 
deslizantes na parte da frente, oferecendo acesso a toda a 
largura de cada compartimento na parte traseira. 

www.bito.co.uk

Transporte fl exível
O Autobox, da CTM, é um contentor fl exível, dobrável, 
rastreável e intermodal projetado para transportar 
qualquer tipo de carga. Combinado com o Convertible 
Trailer, oferece uma solução de transporte completo na 
indústria de transporte automobilístico em todo o mundo.

www.convertibletrailers.com
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 operação logística

O RFID (identifi cação 
por radiofrequên-
cia) tem ganhado 
mais espaço na lo-
gística por conta de 

suas vantagens referentes a pro-
dutividade. De fato, deixar de ler 
cada código de barra de tudo o que 
entra e sai do armazém economi-
za um bom tempo, o RFID permi-
te que os itens sejam contados de 
uma vez, seja em um palete ou 
uma caixa, agilizando o processo. 

Ainda assim, alguns empeci-
lhos impedem que seu uso seja 

RFID no controle 
de caminhões
Grupo Logum adota solução de radiofrenquência para controlar entrada 
de veículos e do combustível transportado

expandido com mais facilida-
de. Mario Prado, CEO da Taggen 
explica que hoje o custo ainda 
inviabiliza algumas operações. 
De acordo com ele o código cus-
ta muito pouco, enquanto o tag 
RFID tem um determinado cus-
to. Hoje esse custo vem caindo, 
mas é difícil operar no Brasil com 
um tag a menos que US$ 0,30. A 
menos que se tenha um volume 
muito grande, ai existe essa pos-
sibilidade. Dependendo do valor 
do produto ou do volume da ope-
ração não compensa usar RFID. 

“Por exemplo, se o volume é baixo 
compensa continuar usando o có-
digo de barras. Na logística, vale a 
pena usar o RFID onde se tem um 
produto de maior valor agregado 
ou um volume operacional muito 
grande, já que o uso da tecnologia 
reduzirá muito o custo operacio-
nal da empresa”, comenta Prado. 

Mas, enquanto alguns estão 
incertos sobre o uso de RFID na 
armazenagem e movimentação, 
outras áreas começam a perceber 
os benefícios da tecnologia. 

É o caso do Grupo Logum. A 
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empresa foi desenvolvida para 
o transporte de combustível por 
meio de rodovias, hidrovias e du-
tos. Criada em 2011, o intuito era 
ser um operador logístico exclu-
sivo de etanol. Já com alguns ter-
minais prontos o projeto prevê, 
para quando for fi nalizado, uma 
capacidade instalada de trans-
porte de até 21 milhões de m³ de 
etanol por ano. Os terminais es-
tão localizados nos Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro e recebem 
diariamente diversos caminhões 
com combustível a ser carregado 
ou descarregado. 

Para dar conta desse controle 
a empresa fi rmou uma parceria 
com a Taggen, empresa especiali-
zada no desenvolvimento de sof-
twares e outras soluções de TI.

Solução RFID
O sistema desenvolvido pela 

Taggen consiste no gerenciamen-

to do terminal como um todo. Os 
caminhões são equipados com 
tags que fornecem todas as infor-
mações desde fi scais, como docu-
mentação, até detalhes da carga (o 
que é, quantidade). 

Prado destaca as vantagens da 
solução, começando pela seguran-
ça. “O sistema avalia a validade dos 
documentos e autoriza a entrada 
do caminhão. A partir daí ele vai 
pra uma área de espera que tem 
antenas para leitura do tag e um 
painel eletrônico”, explica.

A chegada dos veículos é agen-
dada, para evitar engarrafamento 
mas isso não signifi ca que eles 
não se acumulam no pátio, aguar-
dando por uma baia. O sistema 
então, ajuda a identifi car os cami-
nhões aguardando e informa, por 
meio de um painel, para onde eles 
devem seguir e em que ordem. 

Quando chega na baia come-
ça o processo de laboratório, pois 
a carga tem que ser analisada. Ao 
chegar, todas as informações do 
combustível já estão disponíveis e 
as bombas que fazem a descarga já 
estão preparadas corretamente. 

Isso é importante para evitar 
erros como colocar o tipo de com-
bustível errado na bomba. Prado 
exemplifi ca: “se o caminhão chega 
com álcool anidro e vai para o tan-
que de álcool hidratado, o sistema 
avisa na hora e as válvulas viram 
para a saída correta”. Ele também 
conta que é possível verifi car 
quanto foi descarregado e quanto 
o volume do sistema subiu, para 
então consultar o sistema para sa-
ber se os números batem.

A solução da Taggen, que in-
clui antenas por toda a extensão 
do pátio para captar o sinal do 
RFID, levou quatro meses para ser 
implantada. Considerando que a 
Logum ainda está desenvolvendo 
suas unidades, Prado  acredita que 
a parceria deve continuar nos no-
vos empreendimentos. 
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Mario Prado, CEO da Taggen. A empresa 
é responsável pelo gerenciamento 
do pátio de caminhões da Logum, 
especializada no transporte de etanol 
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 logística pelo mundo

Robustez e visibilidade
Empilhadeira SP Stock Picker da Crown facilita separação de pedidos

A Ridge Tool Company 
fabrica e distribui 
ferramentas manu-
ais sob a marca Rid-
ge e é uma divisão 

da Emerson Electric.Com sede em 
Cambridge, Ohio, a empresa ar-
mazena o estoque de sete fábricas 
em um espaço de 128.500 m2 das 
sete fábricas do grupo e envia pro-
dutos para as subsidiárias e dis-
tribuidores nos Estados Unidos e 

para outros 48 países. Seu centro de 
distribuição opera seis dias por se-
mana, em três turnos, 24 horas por 
dia e emprega seis operadores para 
separar os pedidos dos clientes.

Desafio
No passado, os problemas en-

frentados com os fornecedores 
e a empresa eram relativos aos 
índices de qualidade, confiabi-
lidade e contratempos de inati-

vidade. A companhia também 
tinha problemas com a disponi-
bilidade de peças, especialmente 
de empilhadeiras fabricadas no 
exterior. Com a seleção de pedi-
dos quase contínua como o fator 
central do processo de distribui-
ção, a Ridge Tool precisava de 
uma empilhadeira durável para 
melhor atender seus clientes.  

Com os serviços de infraes-
trutura e peças, análise e ges-
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Expansão no Brasil

A fi lial da Crown no Brasil 
realizou importantes 
conquistas em 2014. 
Contratou mais de 50 
funcionários, ampliando em 
mais de 100% sua estrutura 
de pessoal em comparação 
a 2013 e expandiu sua sede 
para 6.500 m2, acrescentando 
à área anterior mais de 60% 
de espaço.
Outra novidade é que a 
Crown deverá abrir mais 
fi liais no Brasil este ano, uma 
delas já prevista no primeiro 
trimestre. 

tão da Crown, a Ridge Tool con-
seguiu ampliar a vida útil de 
suas empilhadeiras para além 
das suas expectativas iniciais. 
A série SP Stock Picker da Cro-
wn utiliza uma chapa de aço 
de calibre pesado no suporte da 
bateria e proporciona aos opera-
dores uma melhor visão. A cabi-
ne elevatória da empilhadeira 
é projetada para trabalhar com 
o operador, visando otimizar o 
processo de separação de pedi-
dos. Com maior estabilidade, foi 
projetada com quatro pontos de 
contato sólido com a empilha-
deira em todos os momentos. A 
série SP oferece ainda aos opera-
dores a estabilidade necessária 
para que possam trabalhar com 

confiança em locais altos, geran-
do aumento da produtividade.

   “Os operadores de empilha-
deiras são a alma da nossa opera-
ção. Eles são essenciais para que 
o trabalho não pare. A maioria 
dos equipamentos de movimen-
tação de materiais duram por 
volta de sete anos, mas empilha-
deiras da série SP tem uma vida 
útil de mais de 13 anos, operando 
normalmente”, afi rma Brian Sha-
nahan, Gerente de Operações Sê-
nior da Ridge Tool.

Resultados
  A adoção das empilhadeiras 

trouxe vários resultados. A expec-
tativa de vida útil das empilha-
deiras aumentou: as seleciona-
doras apresentaram vida útil de 
mais de 13 anos sem perder a po-
tência. A confi ança do operador 
cresceu com a melhor estabilida-
de, composição das peças em aço e 
do mastro que proporciona força 
e solidez, além de mais conforto 
para o melhor controle do opera-
dor. Também houve uma econo-
mia representativa nos custos de 
renovação da frota.  

www.ironbrasil.com.br
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 plataformas niveladoras de docas

Essenciais para qualquer 
atividade em um ar-
mazém, pois sem elas 
a tarefa de carregar ou 
descarregar um cami-

nhão seria épica, as plataformas 
niveladoras de docas também têm 
a tarefa de reduzir acidentes. 

 “As plataformas são destinadas, 
e às operações de carga e descar-

Segurança  
e eficiência
Fabricantes investem na diversidade de modelos para atender todo tipo 
de carga e descarga de veículos

ga de veículos.  Nos galpões onde 
operam empresas de diferentes ra-
mos, encontramos os desníveis de 
docas, que necessitam ser alinha-
dos com as alturas das carrocerias 
dos veículos a serem carregados ou 
descarregados. As diferenças de al-
turas entre os desníveis das docas e 
os veículos são compensadas com 
a utilização das plataformas nive-

ladoras de docas”, afirma o gerente 
da Artama, Sidnei Ferreira.

Segundo Sidnei, para aten-
der tecnicamente a demanda do 
cliente, estudos devem ser reali-
zados visando identificar pontos 
importantes, como: alturas dos ve-
ículos que irão operar nas docas, 
altura do desnível da doca, tipo de 
equipamento que irá proceder a 

Plataforma embutida
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carga e descarga dos veículos, peso 
total que passará por sobre a plata-
forma, considerando equipamen-
to, carga e o operador, ângulo in-
dicado para operação conforme o 
modelo do equipamento utilizado 
para carga e descarga e assim por 
diante. Outro fator é o ambiente. 
Ambientes úmidos e sujeitos as 
intempéries, câmaras frias e am-
bientes salinos demandam acaba-
mentos especiais de superfície.

Diversidade de modelos
Atender as necessidades de 

cada operação ou as característi-
cas de cada construção exige uma 
variedade de modelos. 

A Cargomax produz nivelado-
res de doca embutidos com acio-
namento eletro-hidráulico e mecâ-
nico, niveladores, basculantes com 
acionamento eletro-hidráulico e 
por molas, niveladores de doca do-
bráveis, plataformas elevatórias, 
docas móveis, niveladores avança-
dos, plataformas veiculares e pro-
jetos especiais, além de instalação, 
manutenção e venda de peças.

“Para este ano, pretendemos 
fazer mais investimentos em nos-
so parque fabril e estamos lançan-
do, em parceria com a Engipro, a 
plataforma elevatória para cami-
nhões”, afirma a diretora da Car-
gomax, Alexandra Kyrillos.

A HBZ também tem uma linha 
diversificada de plataformas. “São 
as do tipo embutir eletro-hidráu-
lica, frontal eletro-hidráulica, 
frontal mecânica, pantográfica 
eletro-hidráulica, móvel eletro-
-hidráulica e rampa articulável 
móvel mecânica”, afirma o diretor 
da HBZ, Valdecir Vicchiate.

A Kopron tem em sua linha de 
niveladoras de docas os modelos 
embutidos, frontais e avançados 
mecânicos e eletro-hidráulicos 
com capacidades de 5 a 15 t. “Os 
equipamentos têm medidas va-
riadas, sendo a largura disponí-

vel de 1600 mm até 2200 mm, com 
comprimento de 700 mm a 4000 
mm. Essas variações dependem do 
modelo e da necessidade de cada 
cliente”, afirma Gabriela Theo-
doro, do Comercial da empresa. 
Atendem normas europeias.

A Docktec, divisão da Tailtec, 
produz uma linha completa de 
equipamentos para docas: nive-
ladoras de doca de embutir ou 
frontais, eletro-hidráulicas ou 
manuais-mecânicas, em várias 
dimensões e capacidades de carga, 
doca elevatória móvel e acessórios 
(luminária, calços de rodas, guias 
de roda, semáforos para doca).  “Es-
tamos programando o lançamen-
to de uma família de niveladoras 
de embutir eletro-hidráulicas 
com maior capacidade”, afirma o 
diretor, Edison Salgueiro Junior. 

A Iron Brasil também tem uma 
linha extensa: niveladora de doca 
dobrável, embutida, niveladora 
avançada, além de rampas nive-
ladoras manuais e rampa nivela-
dora rebocável hidráulica (ambas 
com capacidade de 6 a 12 t).

Design e durabilidade
O design adequado e a dura-

bilidade dos equipamentos são 
pontos a serem observados na 

compra de uma plataforma. Paulo 
Comini, vice-presidente regional 
de vendas da Rite-Hite Latin Ame-
rica afirma que o design dos no-
vos niveladores estão sendo feitos 
pensando na redução das frestas, 
saliências e inclinação da pestana 
para minimizar a transferência 
de vibração para o corpo dos ope-
radores de empilhadeira. “As do-
bradiças foram redesenhadas com 
esse objetivo. No caso da dobradi-
ça dianteira, está  se pensando em 
diminuir o ângulo de inclinação 
com a plataforma”. 

A Saur é outra que investe na 
durabilidade. “Nossas platafor-
mas niveladoras de docas têm du-
rabilidade superior devido ao seu 
arrojado projeto estrutural, com 
chapa da pista de rolamento con-
siderada a mais espessa do mer-
cado, evitando ondulações na pis-
ta; pintura jateada com granalha 
metal quase branco SA 2, decapa-
gem e fosfatização química com 
pintura em praimer e acabamen-
to em poliuretano acrílico alifá-
tico e competente (PU 90 micras), 
eixos cromados e buchas auto 
lubrificantes (inclui unidade hi-
dráulica completa) e comando a 
distância através de botoeiras elé-
tricas (exceto a manual hidráuli-
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ca que é por alavanca)”, explica o 
diretor comercial, Ênio Hein. Os 
modelos atendem os requisitos 
de segurança da NR 10. Para apli-
cação em ambiente corrosivo o 
acabamento é galvanizado a fogo. 

Segurança
A Hörmann tem entre seus 

clientes a VW, Fiat, Hyundai, Na-
tura, Siemens, Bauducco, Lilly, No-
vartis e BASF. De acordo com o di-
retor-geral, Flavio Pinto, todos seus 
produtos e procedimentos aten-
dem a norma europeia EN 1398.

“Oferecemos soluções básicas,  
como o nivelador de doca bascu-
lante automático, que interliga a 
porta seccional manual e abrigo 
de doca. Para onde são necessá-
rias soluções específi cas, temos 
niveladores telescópicos e portas 
seccionais automatizadas con-
juntamente, propiciando o menor 
uso de mão-de-obra possível para 
carga e descarga. Há também so-
luções aplicadas em construções 
onde não foi prevista a colocação 
de niveladores: podemos fornecer 
uma doca completa e automatiza-
da, externa à edifi cação, completa-
mente vedada e segura”, afi rma.

Os niveladores da Hörmann 
têm dois cilindros hidráulicos, que 
duplicam sua vida útil. Outro pon-
to é a interligação eletrônica no 
funcionamento entre o nivelador e 
a porta. Dispositivos de segurança 

impedem que o operador de forma 
equivocada levante o nivelador se a 
porta estiver fechada. 

De acordo com a Rayfl ex, suas 
plataformas niveladoras de docas 
são fabricadas com chapa anti-
derrapante para trazer maior se-
gurança; suportam peso de 6 t ou 
mais. Têm anteparos laterais que 
limitam a posição do pé do opera-
dor, impedindo que eles entrem 
embaixo da plataforma quando ela 
desce. Outro destaque são as válvu-
las de segurança acionadas caso o 
caminhão saia quando a platafor-
ma ainda estiver apoiada nele, im-
pedindo que ela desça. 

Retrofi t
O ideal é que o projeto de pla-

taforma niveladora de docas seja 
concebido ainda na construção 
do CD. Porém, muitas vezes, uma 
operação logística é instalada em 

um prédio que não foi desenvol-
vido para aquela situação. Para 
isso, os fabricantes vem desenvol-
vendo diferentes soluções.

Um exemplo é a Nivelartec, que 
comercializa niveladoras de doca 
manuais e eletro hidráulicas, com 
aplicação frontal para situações 
em que o armazém não permite 
fazer a quebra do piso para embu-
tir uma niveladora, e niveladoras 
embutidas, onde é possível embu-
tir o equipamento no piso, além de 
serviços de manutenção, reforma 
e automatização de niveladoras de 
doca de qualquer marca, transfor-
mando-as em eletro hidráulicas. 
“Também fornecemos batentes de 
doca, luminárias, calços de roda e 
abrigos de doca, inclusive para ce-
nários em que o cliente tem uma 
niveladora frontal muito longa”, 
diz o administrador, Fabio Xavier. 

A empresa desenvolveu um kit 
de automatização para nivelado-
ras. “Em 2014 automatizamos 132 
niveladoras. O objetivo não é con-
denar as niveladoras que lá estão 
instaladas e substituir por novas. 
Muitas vezes a estrutura está óti-
ma. Automatizamos a niveladora 
para que ela funcione por meio de 
uma botoeira. O cliente reduz em 
média 40% ou mais o investimen-
to em modernização”, afi rma.

Lançamentos
A Saur lançou a plataforma 

Plataforma niveladora avançada 
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hidráulica com trilho para deslo-
camento lateral, que facilita o po-
sicionamento do caminhão para 
que ele faça poucas manobras, tra-
zendo mais agilidade. Dependen-
do do tamanho do trilho, o equipa-
mento pode ser removido para as 
portas ao lado, ou seja, possibilita 
a aplicação em uma ou mais en-
tradas do depósito. Para carrega-
mento com menor capacidade a 
Saur lançou a niveladora hidráu-
lica manual com capacidade para 
3 t, comprimento da niveladora de 
até 2 m, na versão avançada.

A Marksell lançou em 2014 a 
nova botoeira MKS Marksell, que 
tem extra baixa tensão, visor de 
alerta com diagnóstico do equi-
pamento e atende a todas as exi-
gências da NR10 e CE. Todos os 
modelos da linha de niveladoras 
eletro-hidráulicas da Marksell, 
tem como diferencial as botoeiras, 
com membrana de toque e siste-
ma inteligente de aviso de falhas e 
temporizador de manutenção pre-
ventiva. O procedimento diminui 
os riscos de acidente, já que o ope-
rador não tem contato com a fia-
ção e nem com o sistema elétrico.

A empresa está investindo na 
aquisição de um novo imóvel com 
7.000 m2 que irá triplicar a sua ca-
pacidade de produção e finali-
zando a compra de máquinas e 
equipamentos para nova planta. 
“Teremos mais alguns investi-

mentos para ganho de eficiência 
para 2015”, afirma Jorge Franchi, 
diretor de novos negócios. “Em 
2014 lançamos novos produtos (Li-
nha MKS 500 P3E, Nova Botoeira, 
Linha My door, niveladores de do-
cas) e, com a aquisição dos novos 
equipamentos, iniciaremos uma 
nova fase no processo de fabrica-
ção pois nos permitirá trabalhar 
com ligas mais nobres”, completa.

A Rayflex lançou mini rampas 
compactas destinadas principal-
mente a galpões alugados, pois não 
necessitam de fosso para instala-
ção e são transportadas facilmente.

“Existe uma tendência para o 
uso de niveladoras de docas, pois 
cada vez mais as empresas não es-
tão conseguindo manter uma pa-
dronização de sua frota de cami-
nhões,” explica Elenice Fernandes, 
diretora da Rayflex. “A variação de 
altura dos caminhões em relação 
à altura da doca demanda este tipo 
de equipamento. A segurança e a 
produtividade que o uso das plata-
formas traz são cada vez mais exi-
gidas pelo mercado e diferencia a 
operação de quem usa’, completa.

De acordo com Elenice, um 
mercado que vem crescendo é a 
logística do frio, com galpões que 
exigem niveladoras com a prote-
ção galvânica. Recentemente, a 
Rayflex comercializou nivelado-
ras para  a Wurt, Ambev e Bomi, 
entre outras.  
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 abastecimento

A General Motors do 
Brasil inaugurou 
em janeiro o MASC, 
Centro Logístico de 
Recebimento e Se-

quenciamento de Materiais Pro-
dutivos. A estrutura, localizada 
dentro do complexo industrial da 
empresa em São Caetano do Sul 
(SP), utiliza-se de um método de 
gerenciamento inovador para os 
padrões da indústria automobi-
lística e tem como objetivo elevar 
a produtividade e recebeu inves-
timentos de R$ 100 milhões.

O novo prédio ocupa uma área 

GM investe  
em intralogística
Montadora inaugura centro de abastecimento de componentes produtivos  
na fábrica de São Caetano do Sul

de 30.000 m² - área equivalente a 
quatro campos de futebol -  e tem 
cerca de 11 m de altura (altura de 
um edifício de cinco andares). Mo-
vimentará diariamente cerca de 
1,4 milhão de componentes, entre 
peças de acabamento, de tapeçaria 
e mecânicas destinadas ao abas-
tecimento da linha de montagem 
local, que produz cinco dos onze 
modelos nacionais da marca, en-
tre eles o Cruze, o Cobalt e o Spin.

O novo centro de armazena-
gem e abastecimento de compo-
nentes tem o dobro da capacidade 
de estocagem em relação ao an-

terior e possui ainda um sistema 
gerenciador de endereçamento 
de matérias muito mais eficiente. 
Foi construído no local que antes 
era ocupado por construções da 
década de 30.

Essa combinação de fatores 
faz do MASC de São Caetano do 
Sul o mais moderno do gênero na 
GM e servirá de molde para as fu-
turas unidades da companhia no 
mundo. Segundo os cálculos da 
montadora, com o MASC o fluxo 
de recebimento de mercadorias 
será 40% mais rápido. A reestru-
turação também visa otimizar o 
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trânsito de caminhões de entrega 
nos arredores da fábrica. 

“Gerenciar o inventário de peças 
e suprir de maneira ininterrupta a 
linha é um dos processos-chaves 
na fabricação de um automóvel e 
refletem diretamente nos seus cus-
tos”, diz Santiago Chamorro, presi-
dente da GM do Brasil.

“Um carro possui milhares de 
itens e cada um deles apresen-
ta um fluxo de estoque distinto 
devido a mais diversas especifi-
cidades, como local de origem, 
periodicidade de reposição e até 
mesmo o tamanho do componen-
te’’, explica o executivo.

As obras duraram cerca de dois 
anos e foram realizadas sem que 
houvessem interrupções da produ-
ção na unidade durante o período.

O mais antigo complexo in-
dustrial da GM no Brasil já pas-
sou por diversas. Atualmente a 
capacidade produtiva é de aproxi-
madamente um carro por minu-
to, mas começou a operar por vol-
ta dos anos 1930 montando alguns 
poucos furgões por semana e de 
forma quase artesanal, devido a 
tecnologia disponível à época. 

Sustentabilidade
Tanto a demolição do anti-

go prédio como a construção do 
novo Centro Logístico de Recebi-
mento e Sequenciamento de Ma-
teriais Produtivos da GM foi pau-
tado pela sustentabilidade.

O Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT), que é vinculado a 
à Secretaria de Desenvolvimento 
do Estado de São Paulo, deu todo 
o suporte à fase de desconstrução, 
possibilitando que entulho fosse 
reciclado e aproveitado na nova 
própria obra, reduzindo o impac-
to ambiental.

Além de possibilitar um des-
carregamento de mercadorias 
mais rápido, o MASC chega com 
um layout bastante dinâmico. 

Isso resultará em uma melhor or-
ganização do fluxo das entregas 
e a tendência é que o trânsito de 
caminhões de fornecedores seja 
otimizado na região.

Outro ponto interessante a ser 
destacado é a previsão de redução 
no consumo de energia do novo 
prédio: 60%. Esta queda deve-se a 
utilização de diversas tecnologias, 
como a de paredes translúcidas 
térmicas e domus prismáticos no 
telhado, que deixam a luz natural 
entrar, porém barrando a entra-
da dos raios infravermelho, o que 
associado a um sistema de venti-
lação não forçada, impedem que 
haja um aumento da temperatu-
ra interna. 

90 anos de Brasil
A inauguração do novo centro 

logístico é parte das comemora-
ções dos 90 anos da empresa no 
Brasil. Desde a montagem do pri-
meiro Chevrolet em um galpão 
no bairro paulistano do Ipiranga, 
em 1925, até o início de janeiro 14,5 
milhões de veículos GM foram 
produzidos no país. Isso represen-
ta aproximadamente um quarto 
do montante total de automóveis 
feitos localmente.

O momento coincide ainda 
com o início da execução do maior 

plano de investimento anunciado 
pela empresa no país para um 
quinquênio: R$ 6,5 bilhões.

O montante será aplicado no 
desenvolvimento de novos pro-
dutos, na atualização da linha de 
veículos e no desenvolvimento de 
tecnologias ligadas à eficiência 
energética e conectividade –seg-
mento no qual a GM é referência 
com os carros da marca Chevrolet.

A companhia possui três com-
plexos industriais de produção de 
veículos no Brasil: São Caetano do 
Sul (SP), São José dos Campos (SP) 
e Gravataí (RS).

Conta ainda com unidades 
em Mogi das Cruzes (produção 
de componentes estampados e 
peças), Sorocaba (centro logísti-
co) e Indaiatuba (campo de pro-
vas), todas no Estado de São Paulo, 
além de um Centro Tecnológico, 
em São Caetano do Sul (SP), com 
capacidade para desenvolvimen-
to completo de novos veículos. A 
subsidiária brasileira é um dos 
quatro centros mundiais na cria-
ção e desenvolvimento de veícu-
los, nos campos da engenharia, 
design e manufatura.

A GM do Brasil também tem 
em Joinville (SC) linhas indus-
triais de onde saem motores e ca-
beçotes de alumínio.  
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 mineroduto

A Anglo American 
iniciou em 2008 o 
projeto para a cons-
trução de um mi-
neroduto no Brasil. 

Em obra desde 2010, o empreen-
dimento finalmente ficou pronto 
no ano passado. Sua realização é 
significante não só para o Brasil, 
já que esse é o maior mineroduto 
do mundo. 

O Minas-Rio, como foi chama-
do, tem uma extensão total de 529 

O maior do mundo
O mineroduto Minas-Rio, desenvolvido pela Anglo American, cruza 32 
municípios e alcançará volume anual de 26,5 milhões de toneladas de 
minério de ferro

km, distribuídos entre 32 municí-
pios nos Estados de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro. Ele se inicia em 
Conceição do Mato Dentro e Al-
vorada de Minas (MG), onde es-
tão localizados a mina e a planta 
de beneficiamento de minério de 
ferro, matéria-prima que será ex-
portada, principalmente, para a 
China e o Oriente Médio. 

O minério de ferro transpor-
tado tem qualidade premium e 
trata-se de um pellet feed (miné-

rio em pelotas) de alta qualidade 
e baixos teores de contaminantes 
como sílica, alumina e fósforo. 

O projeto culmina no Porto do 
Açu, em São João da Barra (RJ), no 
qual a Anglo American é parceira 
da Prumo Logística com 50% da 
participação. 

Funcionamento
Para a construção do mine-

roduto, foram realizadas inicial-
mente obras de terraplenagem, 
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um volume de 25 milhões de m³. 
A implantação do modal logísti-
co foi iniciada em 2010. A estru-
tura do mineroduto conta com 
duas estações de bombeamen-
to, localizadas em Conceição do 
Mato Dentro e Santo Antônio do 
Grama (MG), e uma estação de 
válvulas, localizada em Tombos 
(MG). Além disso, ao longo de 
sua extensão existem 10 estações 
de monitoramento de pressão 
(PMS) e oito leitos de anodo, que 
compõem um sistema de prote-
ção catódica contra corrosões.    

  O transporte do minério de 
ferro tem início por meio do im-
pulsionamento da polpa de miné-
rio por bombas de pistão, que são 
de alta pressão. As duas estações 
de bombas oferecem apoio a esse 
transporte, que demora cerca de 
seis dias para ser concluído a uma 
velocidade de 6 km/h. A estação de 
válvulas tem a função de corrigir 
a pressão do sistema de bombea-

mento para que chegue no termi-
nal de minério de ferro do Porto 
do Açu na velocidade correta. 

 Embora tenha sido enterrado 
em cerca de 99% de sua extensão, 
o mineroduto conta com obras 
especiais: 11 furos direcionais 
(HDDs), cinco túneis, além de 21 
passagens aéreas. 

Em outubro, após conseguir a 
autorização do Ibama, foi feito o 
primeiro embarque. O navio com 
mais de 80 mil toneladas de mi-
nério de ferro para o mercado de 
pellet feed foi carregado no ter-
minal a caminho da China. Des-
de então, o mineroduto funciona 
normalmente e outros embar-
ques já foram feitos.  

Todos os embarques de 2015, 
porém, ocorrerão em embarca-
ções “Capesize”, com capacidade 
de carregamento de aproxima-
damente 150 mil t. Isso sifnifi ca 
que seriam necessárias 5 mil car-
retas com capacidade de 30 t para 

Trajeto do Mineroduto Minas-Rio
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O mineroduto em números:

 Foram investidos  
US$ 8,8 bilhões no 
projeto

 O mineroduto percorre 
32 municípios entre os 
estados de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro

 A capacidade de produção 
anual chegará a 26,5 
milhões de toneladas 
de minério de ferro

 A extensão do mineroduto 
é de 529 km

 5 mil carretas com 
capacidade para 30 
toneladas seriam 
necessárias para fazer 
apenas um embarque de 
minério de ferro
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fazer a mesma movimentação 
por vias terrestres. 

Metas
Os planos da Anglo American 

para o mineroduto são altos. Para 
os próximos 18 a 20 meses eles 
pretendem alcançar a capacidade 
máxima de produção de 26,5 mi-
lhões de toneladas de minério 
por ano. A expectativa é que, até 
2020 haja um crescimento de 39% 
na demanda pela commodity. 
Desde sua concepção o projeto 
foi orçado em US$ 8,8 bilhões. Já 
a expectativa é que seu resultado 
aumente entre US$ 1 bilhão e US$ 
1,5 bilhão o orçamento anual da 
Anglo assim que atingir sua ca-
pacidade plena de produção. 

Por enquanto, em 2015, o nível 
de minério de ferro transportado 
deve ficar entre 11 e 14 milhões de 
toneladas. 
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 empilhadeiras

Empilhadeiras são a cha-
ve para manter os ar-
mazéns em movimento. 
Mas o que as mantém 
em movimento? Em 

uma empilhadeira elétrica con-
vencional, a energia usada para 
manter a empilhadeira está arma-
zenada como eletricidade em uma 
bateria de chumbo-ácido. Em uma 
empilhadeira movida por célula 
de combustível, a energia está ar-
mazenada como gás hidrogênio e 
é convertida em eletricidade con-
forme o necessário. 

Usar células de combustível 
em veículos que atuam em ar-
mazéns de alto processamento 
ajuda a melhorar a produtivida-
de, abaixa os custos da operação 
e os produtos danificados. As 
células de combustível de hidro-
gênio oferecem maior produtivi-
dade porque podem ser rapida-
mente reabastecidas – em alguns 
minutos vs. algumas horas para 
empilhadeiras elétricas – elimi-
nando a necessidade de comprar 
baterias e carregadores. E como o 
hidrogênio é abundante, a dispo-
nibilidade não é problema.

Outra vantagem das empilha-
deiras a hidrogênio é que a vol-
tagem oferecida pela célula de 
combustível permanece constan-

Células de hidrogênio
Combustível limpo traz menor custo de operação aos armazéns

Diferente das empilhadeiras movidas a bateria, 
que lentamente diminuem a potência conforme 
a bateria enfraquece, os veículos movidos a 
célula de combustível não sofrem queda de 
desempenho até que o combustível acabe

te. Diferente das empilhadeiras 
movidas a bateria, que lentamen-
te diminuem a potência conforme 
a bateria enfraquece, os veículos 
movidos a célula de combustível 
não sofrem queda de desempenho 
até que o combustível acabe. 

Eficientes, recarregáveis e lim-
pas, as células são vistas como a 
energia do futuro. Nesse caminho, 
a Hyster-Yale Materials Handling 
anunciou que sua subsidiária 
operacional NACCO (NMHG) ad-
quiriu a empresa americana Nu-
vera Fuel Cells, líder no desenvol-

vimento e fabricação de células 
de combustível de hidrogênio e 
sistemas de suporte on-site para 
produção de hidrogênio. 

A Nuvera tem em seu portfó-
lio produtos como os módulos de 
célula de combustível PowerEdge, 
que fornecem todo o sistema ne-
cessário para converter energia 
de bateria em energia de célula de 
combustível, as células de combus-
tível Orion, que funcionam como 
motores, produzindo a eletricida-
de necessária para a operação de 
veículos e a linha Power Tap, que 
permite a geração de hidrogênio 
on-site para abastecimento em 
processo similar ao realizado nos 
carros convencionais. 

Os distribuidores Hyster e Yale, 
que também se tornam distribui-
dores da linha de produtos Nuve-
ra, serão capazes de realizar essa 
conversão, inclusive no Brasil.  

Sistema de abastecimento da Nuvera em um cliente
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 supply chain management

Aprendendo com  
os melhores
Indústria automotiva, bem como moda e e-commerce oferecem bons 
exemplos para a gestão da cadeia de suprimentos 

O rápido crescimen-
to dos empreendi-
mentos voltados ao 
e-commerce traz 
muitas implicações 

para a “economia antiga”. Os seto-
res tradicionais da indústria estão 
sob contínua pressão para compa-
rar seu desempenho com outros 

setores da indústria. Várias ten-
dências estimulam esse compor-
tamento:

 Globalização dos mercados
 Personalização dos produtos
 Gama de opções
 Customização em massa
 Flexibilidade
 Redução dos tempos e custos

As empresas da “economia 
antiga” percebem que o gerencia-
mento da cadeia de suprimentos 
pode ser o elemento-chave na sa-
tisfação dessas tendências. A lo-
gística costumava ser conhecida 
como “movimentação de caixas”. 
Hoje ela é um instrumento de 
competitividade organizacional.
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Tradicionalmente, a indústria 
reconhece o setor automotivo por 
sua competência logística. Duran-
te anos a produção e os processos 
de abastecimento altamente 
com plexos eram elementos do-
minantes da inovação. Ao mesmo 
tempo, havia uma drástica redu-
ção nos custos da logística. Estes 
avanços apontaram o caminho 
em direção ao desenvolvimento 
dos sistemas logísticos.

Devido à necessidade de res-
postas imediatas às exigências e 
aos avanços em constantes altera-
ções no mundo automobilístico, 
não é surpreendente que as ou-
tras indústrias estão interessadas 
em como fazer isso.

Avaliação e comparação 
dos processos

A avaliação e comparação pura 
dos dados de forma abstrata mui-
tas vezes é ilusória, principalmen-
te porque uma comparação dire-
ta não é possível na maioria dos 
casos. Entretanto, a avaliação dos 
processos já se auto-comprovou. 
Ele combina uma comparação das 
etapas parciais selecionadas den-
tro dos processos completos e uma 
subsequente transferência das 
chamadas melhores práticas; ou 
seja, os métodos e as técnicas ideias 
de movimentação de materiais.

A indústria da moda
A indústria automotiva fez 

um bom trabalho limitando a 
complexidade. Os exemplos típi-
cos são os conceitos de modula-
ridade, especialmente a compra 
de componentes e sistemas pré-
-montados completos. Algumas 
empresas da indústria da moda já 
utilizam esta filosofia. Para conse-
guir oferecer vestuários sob me-
dida, as dimensões do cliente são 
feitas automaticamente (“escane-
amento” do corpo). Em seguida, 
os componentes têxteis acabados 
de tamanhos padrão correspon-
dentes (colarinho, manga,etc) são 
costurados.

Construção
As indústrias automotivas são 

conhecidas como as campeãs do 
mundo na preparação e desen-
volvimento contínuo de bases 
de fornecedores. A criação dos 
parques industriais e consórcios 
modulares são exemplos disto. 
Para reunir os fornecedores geo-
graficamente, as montadoras de 
automóveis muitas vezes ofere-
cem contratos pelo ciclo de vida 
dos produtos e acordo de forne-
cimento exclusivo. Em troca, elas 
recebem prazos de entrega fixos, 
reduzindo os custos de transporte 

e os estoques-pulmão disponíveis 
(sem aumento dos custos de es-
tocagem). Além disso, elas se dão 
conta de uma redução importante 
no risco de interrupção da produ-
ção.

Algumas empresas de cons-
trução inovadoras também des-
cobriram estas vantagens. Casas 
pré-fabricadas, modularizadas 
em componentes padronizados, 
todos os elementos do piso e do 
telhado podem ser pré-montados 
quase que totalmente pelos for-
necedores locais.

Eles se encarregam da produ-
ção de módulos completos dos 
banheiros, azulejados e com um 
jogo completo e aparelhos sani-
tários e conexões e os integra na 
construção. O método de produ-
ção de paredes completas assen-
tadas com tijolos pode ser em 
grande parte automatizados com 
o uso de robôs e seguir um pro-
cesso similar ao da montagem na 
indústria automotiva.

E-commerce
A indústria automotiva tam-

bém lidera o “know-how” nos pro-
cessos de produção sincronizada 
e na organização dos processos 
de abastecimento sequenciados, 
especialmente os modos de en-
trega direta (por ex. just-in-time, 
just-in-sequence). Eles oferecem 
grandes oportunidades para as 
outras indústrias. 

Mesmo servindo de exemplo, 
a indústria automotiva também 
procura nos outros setores mo-
delos que controlam os fluxos 
das informações. Big Datas coor-
denam volumes consideráveis de 
dados em tempo real. As arquite-
turas dos sistemas que proporcio-
nam estes resultados oferecem 
possibilidades adicionais de pro-
cessamento de dados em alta ve-
locidade e otimização dos custos 
dos processos.  

Indústria automobilística serve 
como modelo para outras indústrias 
no gerenciamento da cadeia de 
suprimentos
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 construção de armazéns

Em muitas ocasiões te-
mos que nos posicio-
nar, numa curva ABC, 
diante do extenso es-
copo de itens essen-

ciais e acessórios ao se projetar e 
construir um edifício para arma-
zenagem ou industrial. Deve-se 
buscar a melhor solução constru-
tiva e o benefício técnico em de-
trimento da economia. 

Para isso destaco alguns itens: 
contratar uma equipe técnica 
competente e experiente pois os 
erros custam muito caro; proje-
to e execução do piso; do telhado; 
das instalações elétricas, TI e ilu-
minação e conforto térmico. 

Em relação ao piso há vários 
aspectos a serem considerados, 

Pisos em armazéns
Planejamento e procedimentos rigorosos durante a execução são 
fundamentais para garantir pisos de alta desempenho, planos e sem fissuras

para estender a obsolecência do 
edifício a ser construído. Imagine 
que a destinação do imóvel possa 
ser alterada com o correr dos anos 
e a capacidade do piso seja fator de 
restrição ao novo uso, dificultando 
sua comercialização ou sua adap-
tação representar novos custos. 

Um piso de alto desempenho 
começa pela sub-base, que é o solo 
no qual este será assentado. 

É essencial que antes da aquisi-
ção do terreno e na da elaboração 
dos projetos, se faça uma investi-
gação geotécnica mais detalhada 
possível das características do solo. 
A mais utilizada no Brasil é a Son-
dagem a Percussão, padronizada 
pela NBR-6484. Ela permite, com 
amostras dos solos e análise em 

laboratório, medir a resistência, 
leitura do lençol freático e quanto 
ao torque registrado durante a re-
alização dos trabalhos em campo.

Há ensaios investigativos mais 
sofisticados, como o pressiométri-
co e o dilatométrico, que comple-
mentam o tradicional SPT.

Vemos muitos empreendi-
mentos, em áreas adquiridas por 
“ótimos preços”, que na elabora-
ção dos projetos são surpreendi-
dos com solos de má qualidade. 
Isso pode até triplicar o valor do 
custo para um piso diante da ne-
cessidade de ser estruturado. 

O mercado tem padronizado 
para as operações de logística a 
capacidade do piso suportar de 6 
a 8 t por m2, o que exige projetos 
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mais responsáveis e profissionais 
experientes.

A sub-base, em muito casos, 
quando o terreno é de má qualida-
de, pode ser corrigida com a subs-
tituição de camada por material de 
qualidade superior para se evitar, 
quando viável, o piso estruturado.

O trabalho de terraplenagem 
tem que ser acompanhado por 
profissional habilitado. 

Independente do piso a ser exe-
cutado, as camadas de materiais da 
sub-base devem atender a um pro-
jeto específico. São utilizados mata-
cão, rachão, bica corrida, pó de pe-
dra, solo-cimento, concreto-magro 
e brita granulada simples ou tra-
tada com cimento  e outros, todos 
compactados conforme os projetos.

É recomendado colocar sobre 
a sub-base concluída uma lona 
plástica de espessura mínima de 
200 micras para evitar a aderên-
cia à esta camada e como barreira 
para a umidade do solo, contri-
buindo para que a cura do con-
creto do piso não seja afetada.

O concreto exige traços espe-
ciais, tanto a compressão como a 
tração e é medido em MPA (Mega 
Pascal). É recomendada a contrata-
ção de um laboratório para retirar 
amostras para análise em laborató-
rio. Há o chamado “slump”, a con-
sistência do concreto para definir a 
sua trabalhabilidade, que deve ser 
definida em projeto. Há ainda um 
teste realizado antes da concreta-
gem, o slump-test, que permite a 
um profissinal devolver à concre-
teira um carregamento fora da es-
pecificação que, se utilizado, poderá 
comprometer o piso em execução.

A empresa contratada para 
a execução deve participar na 
programação do concreto a ser 
utilizado. É indispensável o uso 
de vibradores e de réguas vibra-
tórias para grandes superfícies  
para  eliminar o ar aprisionado 
no agregado e aumentar o aden-

samento, evitando a porosidade.
O projeto de piso de alto desem-

penho mais corrente é com telas 
metálicas soldadas, em muitos ca-
sos duplas, com espassadores com 
espessura mínima de concreto de 
15 cm. Alguns especificam fibras 
metálicas, polímeros e fibras plás-
ticas substituindo as telas.

Os planos de concretagem exi-
gem juntas que deverão ser trata-
das. Como o piso não será mono-
lítico, o funcionamento mecânico 
para que haja uma unidade exige 
a espeficicação de barras de trans-
ferência, que são itens de projeto.

Há alguns anos, tem se disse-
minado o uso de pisos protendi-
dos, estes sim, monolíticos, sem 
juntas, o que exige um rigor técni-
co maior e empresas habilitadas.

A finalização do piso é executa-
da por niveladores a laser e acaba-
doras de superfície ou helicópteros 
e serra de cortar pisos nas juntas.

O plano de execução deve ser se-
guido com rigor técnico, atenden-
do a planicidade e o nivelamento 
em projeto. Há empresas especiali-
zadas em executar esta fiscalização 
com precisão milimétrica, pois é 
muito comum aparecerem ondu-
lações após a finalização piso, que 
produzem vibrações nos equipa-
mentos de movimentação. 

A cura do concreto é um proces-
so denominado exotérmico, isto é, 
mero calor. Este aquecimento no 
processo deve ser eliminado com 
a utilização de mantas de poliéster 
e outras e água em abundância. 
Neste processo recomenda-se a 
utilização de um carro-pipa para 
encharcá-lo. Ele é fundamental na 
qualidade final do piso.

Há ainda a cura química.
Quando será aplicado algum pro-
duto de revestimento esta não é 
recomendada, pois prejudica a 
aderência destes produtos.

Hoje, sendo o concreto um 
agregado, problemas com a abra-

são devido a utilização dos equi-
pamentos de movimentação com 
rodas rígidas em armazéns têm 
exigido a aplicação de pinturas 
especiais e o tratamento de juntas.

A finalização deve ser confor-
me a utilização planejada. Isto 
pode ser através tanto de agrega-
dos minerais, endurecedores de 
superfície, tratamentos com poli-
mentos e ceras, pinturas especiais 
de poliuretano ou de resinas a 
base epoxi e outros.

Um dos maiores problemas 
hoje são as juntas, e por desco-
nhecimento, são feitas muitas 
vezes fora do tempo. Por reco-
mendação da ACI (American 
Concrete Institute) e do PCA 
(Portland Cement Association) 
elas devem ser feitas impreteri-
velmente de 60 a 90 dias após a 
execução, ou aguardar o maior 
tempo possível. Isso é para per-
mitir que as juntas de construção 
e as serradas trabalhem e abram 
para o mais próximo do final do 
processo de retração do concre-
to e devem ser na profundidade 
total do corte, em geral de 1/3 da 
espessura do piso. As juntas de 
construção devem ser preenchi-
das com no mínimo 50 mm.

O planejamento rigoroso do 
projeto até a finalização da exe-
cução é uma obra por si só e deve 
ser atendido nos seus itens capi-
lares para não gerar dissabores 
futuros. 

serie construcao de armazem.indd   41 02/02/2015   17:07:00



42    fevereiro 2015

 gestão de estoques

Otimização  
dos estoques
Uma nova onda de ferramentas de planejamento prepara o terreno para  
o estoque ágil e a reposição dos pedidos

O gerenciamento por 
exceção pode ser o 
mantra das cadeias 
de suprimentos em 
tempo real. Mas se 

uma empresa simplesmente auto-
matizar sua capacidade de reação 
em vez de combinar isso com o 
melhor planejamento, as práticas 
em tempo real poderão fracassar. 

É por isso que mais empresas estão 
buscando uma nova onda de apli-
cações que otimizem os estoques, 
bem como sistemas para o geren-
ciamento dos pedidos distribuídos, 
dizem os especialistas.

Os aplicativos de gerenciamen-
to da demanda classificaram-se 
como as duas maiores áreas de in-
vestimentos. A principal priorida-

de dentro do gerenciamento dos 
estoques é a otimização em múl-
tiplos níveis, assim chamada por-
que ela pode avaliar as metas em 
toda a rede de parceiros e de locais.

Vemos a otimização do esto-
que em múltiplos níveis como 
capaz de eliminar de 15% a 25% 
do estoque das empresas que 
possuem cadeias de suprimentos 
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complexas e de múltiplos níveis. 
Essa porcentagem, para a maioria 
das grandes empresas que imple-
menta estes sistemas, pode se tra-
duzir em múltiplos ganhos.

O objetivo do gerenciamento 
dos estoques em múltiplos níveis, 
é a otimização das posições em 
toda uma rede de parceiros co-
merciais. Quando esta forma de 
otimização é somada ao geren-
ciamento dos eventos, bem como 
aos sistemas de gerenciamento de 
pedidos que aproveitam as infor-
mações do estoque em tempo real 
seja de quem for o material, as em-
presas tem uma capacidade me-
lhor de atender aos clientes sem 
acumular estoques de segurança.

Existe uma complexidade cada 
vez maior na cadeia de suprimento 
e ao mesmo tempo um maior rigor 
nas exigências por parte dos clien-
tes que querem entregas mais fre-

quentes e no entanto não querem 
pagar mais. Por isso, as empresas 
têm uma opção de aumentar o es-
toque para que possam atender a 
estas exigências maiores ou des-
cobrir uma forma melhor de lidar 
com isso. 

Tudo na rede
As novas soluções de otimiza-

ção diferem das soluções tradi-
cionais. Elas não só são capazes 
de analisar múltiplos locais, mas 
também conseguem modelar os 
cenários da demanda e da oferta. 
As novas ferramentas conseguem 
avaliar áreas como a variabilida-
de dos lead-times, enquanto que 
antes isso não era analisado em 
nenhum tipo de detalhe.

A solução de planejamento e 
otimização em múltiplas etapas 
consegue determinar os melhores 
planos possíveis de disponibilida-
de de materiais e de produtos. Eles 
são baseados nas metas de serviço 
ao cliente e nas incertezas ineren-
tes tais como as variâncias de tem-
po ou as complexidades das múlti-
plas localizações. A otimização dos 
estoques é realizada normalmente 
em um horizonte de tempo maior 
do que o planejamento da fábrica. 
Uma solução é direcionada para 
esta otimização normalmente se-
manal. Outra é direcionada para 
um projeto de rede de longo alcan-
ce. Quando executado nos dois ní-
veis, o terreno fica preparado para 
a execução ágil. O modo de tornar 
você mesmo responsivo é colocar 
o material certo, no lugar certo, na 
hora certa.

Com o projeto de rede, vem 
uma pergunta importante: onde 
é o ponto mais barato para man-
ter o estoque, dada a necessidade 
de responsividade? As grandes 
empresas muitas vezes têm um 
grupo de planejamento central 
que executa este projeto e pode 
combinar isso com as mudanças 

de instalação tais como a criação 
de áreas de baldeação.

A baldeação mantém o esto-
que de produtos acabados fluindo 
diretamente para os clientes. A 
automação da baldeação como os 
sistemas de classificação de alta 
velocidade e de controles de mo-
vimentação de materiais já existe. 
Mas até recentemente, a visibili-
dade da oferta e da demanda ne-
cessária para a baldeação era difí-
cil de conseguir.

Mas hoje, com o acesso mais 
imediato aos dados de demanda e 
a melhor comunicação no lado da 
oferta com os avisos antecipados 
de embarque e outras tecnologias, 
mais empresas têm as informa-
ções para estabelecer as instala-
ções de baldeação. Um dos princi-
pais benefícios do planejamento 
em múltiplos escalões é a redução 
do efeito chicote. Esse é um fenô-
meno em que as pessoas de cada 
etapa de uma cadeia de supri-
mentos acumulam mais estoque 
contra as incertezas das previsões. 
Todos adicionam a variabilidade, 
por isso um pequeno movimento 
do pulso pode criar uma enorme 
variância na ponta do chicote.

Porém o efeito chicote pode 
ser dominado. É necessário um 
software aperfeiçoado de otimi-
zação do estoque e de planeja-
mento da demanda que avalie a 
posição ideal dos materiais em 
cada escalão e imponha uma 
única visão da demanda do me-
nor ponto de consumo. É tudo 
uma questão de remover o esto-
que de segurança necessário dos 
escalões maiores da cadeia de 
suprimentos.

A funcionalidade dinâmica da 
implementação ajuda as empresas 
a decidirem onde deixar o material 
em espera para um atendimento 
flexível, porém de baixo custo. O 
que se quer é alocar dinamicamen-
te o estoque para um local neces-
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DOM - sistema dinâmico de pedidos sário e ao mesmo tempo utilizar o 
material que esteja na rede.

Embora útil, além dessa funcio-
nalidade de otimização dos esto-
ques também é importante ter um 
WMS (“warehouse management 
system”, sistema de gerenciamen-
to de armazéns) com captura de 
dados sem fio para garantir a acu-
rácia do inventário em tempo real. 
É preciso ter uma contagem confi-
ável e o WMS é a chave para isso.

Desafio da integração
O planejamento prepara o ter-

reno para a realocação ágil, porém 
a necessidade é acionada pelos 
pedidos dos clientes. É aí onde en-
tram os sistemas de gerenciamen-
to dos pedidos distribuídos (DOM 
– Distributed Order Management).

Uma solução de DOM, adota 
uma visão mais dinâmica em toda 
a rede de onde a empresa poderá 
atender aos pedidos, em vez de 
pré-determinar regras de quais 
localidades têm os produtos para 
atender a um pedido. Um desafio 
com as soluções de DOM, é que 
elas requerem um componente de 
integração para se ligar mais facil-
mente aos diferentes sistemas.

Elas têm que se integrar ao 
software vigente para entender 
quanto há de estoque disponível 
para que consigam fazer a aloca-
ção e a promessa dos pedidos a 
partir disso. Uma solução de DOM 
pode se conectar com os sistemas 
de ‘back-end’ e fornecer um com-
ponente de modelo de processo 
de negócios que delineie o fluxo 
de trabalho e os pontos de decisão 
envolvidos.

São necessários bons modelos 
de processos com o gerenciamento 
dos pedidos distribuído. Trata-se 
do gerenciamento conforme as ne-
cessidades do cliente e isso requer a 
capacidade de gerenciar até o fim e 
em seguida tomar as decisões com 
base nestas informações.  

Fabricante 
1. A empresa obtém o pedido do cliente. O pedido pode entrar 

por um site comercial da Web ou por um sistema ERP

2. O pedido/solicitação de demanda utiliza a funcionalidade de 
gerenciamento de pedidos do sistema DOM

Verificação do estoque internamente, com os  fornecedores e com 
os parceiros logísticos
3. A capacidade de agregação e integração do sistema DOM veri-

fica a disponibilidade de estoque nos múltiplos locais, siste-
mas ou até mesmo nas lojas

Produtos supridos de locais específicos 
4. O sistema DOM aloca o material para o pedido – suprindo 

os produtos acabados necessários de vários locais. O sistema 
pode levar em conta quais locais acumulam SKUs em exces-
so. Em seguida, o sistema básico WMS ou empresarial pode 
comunicar a transação ao sistema DOM

Transações financeiras 
5. Embora os sistemas DOM variem em suas capacidades transa-

cionais, alguns oferecem uma funcionalidade de transação fi-
nanceira do pedido até o pagamento de vital importância para 
a empresa, gerando os pedidos de compras aos fornecedores ou 
aos sistemas internos ERP e enviando as faturas aos clientes

Andamento do fulfillment 
6. Uma vez feito o compromisso de atendimento do pedido com 

um cliente (fulfillment), a funcionalidade de gerenciamento 
de eventos do sistema DOM pode fornecer as atualizações do 
andamento do atendimento. Os processos comuns que podem 
impactar no andamento incluem os avisos antecipados de 
embarque (ASN) ou as informações de licitação de fretes e dos 
eventos do embarque. Alguns sistemas permitem a entrada dos 
dados dos eventos com base na Web

O pedido é atendido
7. Quando o cliente recebe o pedido, o sistema DOM pode rastre-

ar qualquer desvio da data de entrega prometida. Ele também 
pode tratar dos pagamentos do cliente referente a esse pedido
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 transporte

A Mercedes-Benz apre-
sentou seu novo 
sistema de ge ren-
ciamento de frotas 
desenvolvido para 

o Brasil. O sistema de telemática, 
chamado FleetBoard, utiliza as 
facilidades da integração da in-
formática com os recursos da in-
ternet e da telefonia móvel para 
garantir segurança e redução de 
custos operacionais aos usuários. 

A filial brasileira vai ser a pio-
neira na instalação do sistema de 
telemetria e rastreamento para o 
gerenciamento de frotas integra-
do. “Geralmente, o Brasil é que re-
cebe as inovações vindas da Euro-
pa: desta vez será o primeiro país 
a ter a nova geração do Fleetboard, 

Mercedes apresenta 
o Fleetboard 
Sistema de gestão de frotas da montadora possibilita maior performance 
operacional e segurança

que chega ao mercado nacional 
em março e também será ofereci-
da em outros mercados posterior-
mente”, destaca Roberto Leoncini, 
vice-presidente de vendas e ma-
rketing de caminhões e ônibus.

Com a parceria feita em 2011 
com a Zatix, o novo sistema de 
telemetria conta com o serviço de 
proteção de carga e um sistema 
integrado na parte elétrica do ca-
minhão, dificultando assim a sua 
desinstalação no caso de roubo.

Vantagens do  sistema
Além da redução dos custos 

operacionais em 15%, o sistema 
ainda oferece um melhor contro-
le das manutenções preventivas 
dos caminhões, um desempenho 

uniforme dos motoristas, maior 
eficiência operacional e reduções 
nas emissões de CO2 (menor con-
sumo de combustível).

Uma demanda dos transporta-
dores que foi integrada a nova ge-
ração do FleetBoard é que o sistema 
não seja manipulável. O novo apa-
relho não está visível no interior da 
cabina e faz parte do gerenciamen-
to eletrônico do veículo. 

O sistema integrado possibili-
ta parar o veículo à distância, pela 
internet. Quando acionado, ele 
automaticamente faz com que ve-
ículo reduza para 40 km/h sua ve-
locidade, mesmo o motorista ace-
lerando o caminhão, e depois de 30 
segundos a velocidade vai para 10 
km/h, evitando que ocorra algum 
acidente nas estradas. Só é possí-
vel dar a partida novamente após 
o desbloqueio feito pela central ou 
transportadora.

Pelo banco de dados é possível 
ter controle analítico da frota. O 
sistema fornece gráficos com infra-
ções de direções defensivas, levan-
tando as principais informações, 
como necessidades de treinamento.

A comercialização está pre-
vista para a partir de março, com 
quatro opções de pacotes de ser-
viços. Os valores ainda não foram 
divulgados pela Mercedez-Bens 
porém será possível adquirir o 
pacote chamado Economia a par-
tir de R$99,00 mensais.  
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 embalagem

É verdade que quase 
qualquer um conse-
gue embalar um item 
usando uma caixa de 
papelão, um pouco de 

plástico-bolha e um rolo de fita 
adesiva, porém isto é suficiente 
quando os itens são pesados, va-
liosos, excessivamente grandes e 
desajeitados? A embalagem certa 
muitas vezes é casual ou até ine-
xistente na cadeia de suprimen-
tos de uma empresa, aumentando 
as chances de avarias, violações 
na segurança, perda de privaci-
dade e oportunidades de roubos. 
Com algumas dicas e o parceiro 
logístico certo, a embalagem não 
deverá ser mais o elo perdido.

Análise do produto  
e do transporte

Os problemas de embalagem 
não são exclusivos de um tipo 
específico de empresa. Todos 
têm que lidar com aluguéis, de-
voluções, trocas e ativos no final 
da vida útil. Na seleção de um 
provedor logístico, é necessário 
fazer uma análise do produto 
e do transporte no local que in-
clua a movimentação, distribui-
ção, modo de transporte e fatores 
de origem e destino necessários 
para o desenvolvimento da em-

O elo perdido  
da cadeia logística
Definir a maneira correta de acondicionar os produtos na hora do transporte 
e armazenagem auxilia na redução de gastos e evita problemas  
como avarias
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balagem de engenharia especí-
fica do produto. As característi-
cas do produto que exigem uma 
revisão incluem tamanho, peso 
bem como distribuição do peso, 
susceptibilidade à abrasão e cor-
rosão, efeitos da compressão, vi-
bração e fragilidade.

Com uma análise comple-
ta em mãos, uma empresa tem 
maior flexibilidade para fazer a 
escolha da embalagem econômi-
ca certa, seja ela um engradado 
de madeira customizado ou uma 
caixa de papelão de tamanho 
padronizado. Pegue o exemplo 
de uma grande empresa com 
central de atendimento em múl-

tiplos locais. Em qualquer de-
terminado dia, a empresa pode 
precisar movimentar 50 com-
putadores de alto valor ao longo 
de 3.700 km de rodovias aciden-
tadas até outra central e ao mes-
mo tempo enviar 50 outros com-
putadores a um amontoado de 
sucata distante 48 km. O conhe-
cimento do tipo de produto que 
vai ser embarcado, aonde ele vai 
e por que está sendo movimen-
tado, dá à central de atendimen-
to a flexibilidade de fazer esco-
lhas diferentes de embalagens 
e refutar a ideia de uma solução 
de embalagem única.

Embalagem customizada 
x embalagem única

As soluções de embalagens de 
proteção, incluindo os contento-
res customizados, acolchoados, 
impermeáveis e suportes que 
atendam às necessidades de fra-
gilidade e embarque do produto, 
podem garantir o trajeto com 
segurança até o destino final. As 
empresas muitas vezes deixam 
de prever totalmente o impac-
to do choque e da vibração e até 
que distância uma embalagem 
pode cair, levando a uma grande 
probabilidade de avarias.

Levando-se em conta correta-
mente o tamanho, espaço ocupa-
do, peso e sensibilidade do item 
embarcado, pode-se selecionar 
as densidades corretas da es-
puma e dos outros materiais de 
embalagem. Se houver diversas 
embalagens embarcadas de for-
ma unitizada, devem ser estu-
dados estrados e paletes como 
plataformas de movimentação 

e transporte dos itens com segu-
rança.

Os contentores reusáveis às 
vezes são uma boa opção quando 
uma empresa embarca com fre-
quência muitos ativos do mesmo 
tamanho e tipo. Estes contento-
res podem ser reformados e repa-
rados para contenção dos custos 
e são ambientalmente corretos. 
Embora mais caros na ponta 
inicial, a capacidade de reuso do 
mesmo contentor economiza di-
nheiro no longo prazo.

Padrões
Mesmo que as opções de 

embalagens customizadas se-
jam disponíveis, é importante 
saber que existem os padrões 
quando necessário. Os padrões 
usados dependem da seguran-
ça, tamanho ou valor do em-
barque. Os provedores logísti-
cos devem conseguir explicar 
quais padrões e práticas devem 
seguir para a embalagem. Por 
exemplo, as barreiras de vapor 
são essenciais para engradados 
transportados internacional-
mente. As embalagens embar-
cadas para outros países são su-
jeitas às Normas Internacionais 
de Medidas Fitossanitárias. Isto 
requer que todo material de em-
balagem de madeira sólida seja 
tratado a quente e carimbado 
com uma marca oficial.

Documentação  
e segurança

São disponíveis várias opções 
para garantir o controle adequa-
do do rastreamento e segurança 
de um embarque. As embalagens 

Com uma análise do produto em mãos, uma 
empresa tem maior flexibilidade para fazer a 
escolha da embalagem econômica certa
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devem ser claramente identi-
fi cadas com etiqueta contendo 
informações importantes e sig-
nifi cativas, incluindo o pedido 
de compras ou números de sé-
rie. Essas mesmas informações 
devem aparecer nos romaneios 
para que as embalagens possam 
ser vistoriadas na origem, desti-
no e nos pontos intermediários 
para minimização dos roubos e 
perdas. Peça sempre as opções de 
rastreamento em tempo real.

Os códigos de barras nas em-
balagens geram maior efi ciência 
e acurácia na movimentação. 
Eles são especialmente efi cazes 
nos grandes projetos logísticos. 
Um revendedor, por exemplo, 
precisa devolver 1.200 servidores 
encaixotados para seu armazém 
de 9.290 m². Se ele não colocar 
etiquetas e códigos de barras, os 
engradados têm que ser abertos 
para a verifi cação do conteúdo, 
bem como para a determinação 
de seu ponto de origem ou de 
destino.

A segurança das embalagens 
pode ser customizada depen-
dendo do nível de segurança 
exigido. Às vezes as embalagens 
podem ser apenas lacradas ou 
abertas perante testemunhas ou 
lacradas com fi tas que indiquem 
quando foram abertas ou adul-
teradas. Os motoristas podem 
ter o acesso negado aos semi-
-reboques trancados durante o 
trânsito e os sistemas de rastre-
amento podem acionar alarmes 
caso um semi-reboque fi que pa-
rado por mais de 20 minutos.

A cadeia de custódia é sem-
pre uma questão de embalagem 
importante. Alguns provedores 
na internet não possuem cadeia 
de controle consistente sobre 
a embalagem. Isso pode levar a 
colapso na segurança. Ao iniciar 
um projeto logístico, pergunte 
ao provedor com o que ele lida 

internamente, quais garantias e 
seguros são disponíveis.

Contrate experiência 
ou faça você mesmo

A confi ança é baseada na 
experiência. Na busca de um 
provedor logístico, procure um 
histórico de embarques de ati-
vos “semelhantes”. Por exemplo, 
uma empresa fi nanceira pode 
necessitar de garantia de salva-
guarda de informações proprie-
tárias tais como os números da 
previdência social, enquanto 
um fabricante de produtos ele-
trônicos pode exigir opções de 
embalagens anti-estáticas. Cada 
cliente e seu setor tem suas pró-
prias necessidades de embala-
gens e engradados. As soluções 
de embalagens devem levar em 
conta que os hospitais têm riscos 
biológicos potencias, enquanto 
a indústria aeroespacial traba-
lha com materiais perigosos. 
Lembre-se de questionar sobre 
as qualifi cações de um provedor 
sempre que forem envolvidas 
embalagens para fora do país.

Se uma empresa decidir fazer 
as próprias embalagens, é pre-
ciso se perguntar quais são as 
perdas e ganhos potenciais em 
termos de custos, segurança pa-
trimonial e pessoal? Os técnicos 
altamente treinados da empresa 
devem embalar os equipamen-
tos? Uma embalagem é apenas 
uma caixa e acolchoado ou é 
mais do que isso? Um tamanho 
único serve para tudo?

Seguro e protegido. Sem ava-
rias. Dentro do prazo. Economia. 
Estes são todos os resultados da 
embalagem adequada. Com as 
perguntas certas na formação de 
um plano logístico, as empresas 
conseguem transformar a emba-
lagem de um elo perdido em um 
elo mais sólido em suas cadeias 
de suprimentos. 
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 1o pontos sobre...

1. Avalie o seu volume de SKU. O sistema pick-to-light funcio-
na melhor para empresas que geram um grande número de SKUs

2. Considere o treinamento de sua equipe atual. Uma solução 
pick-to-light não tem requisitos linguísticos e demanda aprendizado

3. Examine o armazém para encontrar o melhor ajuste. Antes 
de implementar o sistema em um armazém, garanta que a instala-
ção atende aos requisitos de espaço para a operação

4. Considere  o redesenho de todo o processo se estiver imple-
mentando outras soluções em conjunto

5. Defi na metas de desempenho. A maioria das empresas im-
plementam o sistema pick-to-light para aumentar a produtividade, 
reduzir esforço e proporcionar precisão e acurácia

6. Analise o processo existente e o retorno sobre o investimen-
to. Use estatísticas e métricas de processos atuais para comparar e 
alternativos com novas propostas pick-to-light.

7. Avalie o WMS (“Warehouse management system”, sistema de 
gerenciamento de armazém) existente para integrá-lo com a solução 
evitando erros na entrada de dados

8. Considere a velocidade e os níveis de precisão. Ao insti-
tuir um sistema pick-to-light, você pode esperar 450 separações/h por 
operador

9. Faça a lição de casa. Pesquise e entreviste potenciais fornece-
dores que atendem as necessidades do pick-to-light, peça referências 
e contrate o que for mais adequado

10. Escolha um sistema que possa se expandir. Não é necessá-
rio equipar todo o CD com a tecnologia pick-to-light. Comece imple-
mentando a solução em uma ou duas zonas específi cas

Separação 
“pick-to-light”
Para as operações de distribuição, onde 80 % ou mais do volume de picking são provenientes de 20 % ou me-
nos da base SKU (“stock keeping unit”, unidade distinta mantida em estoque), adotar soluções pick-to-light 
(separação por luz) aumenta a produtividade e proporciona acurácia.
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Cursos de Curta Duração em São Paulo

Março 2015

Consulte-nos para treinamentos “in-company”    adequado às suas necessidades
LEVA VOCÊ MAIS LONGE...

Compras e Suprimentos (i1 a i3)  •  09 a 13/03  -  40h

i1 •  Desenvolvimento de Compradores  |  09 e 10/03 - 16h

i2 •  Gerenciamento de Suprimentos e Compras  |  11 e 12/03 - 16h

i3 •  Negociação para Compradores  |  13/03  •  8h

Estudo de Tempos e Métodos (o1 e o2) • 03 a 07/03 - 40h

o2 • Cronoanálise (Formação de Cronoanalistas e Processistas)  |  03 a 05/03 - 24h

o1 • Engenharia de Tempos e Métodos  |  06 e 07/03 - 16h

Gestão em Lean (r1 a r4) • 02 a 07/03 - 48h

r1 • Lean (Filosofi a e Técnicas)  |  02 e 03/03 - 16h

r2 • 5”S” Housekeeping  |  04/03 - 8h

r3 • TPM/MPT - Manutenção Produtiva Total  |  05 e 06/03 - 16h

r4 • Kaizen - Processo de Melhorias Contínuas  |  07/03 - 8h

Gestão de Materiais (g1 a g4) 16 a 21/03 - 48h

g1 • Gestão de Estoques  |  16 e 17/03 - 16h

g2 • Padrão de Descrição de Materiais (PDM)  |  18/03 - 8h

g3 • Gestão de Acuracidade  |  19 e 20/03 - 16h

g4 • Técnicas e Métodos de Inventário de Materiais  |  21/03 - 8h

As Trilhas Sequenciais Semanais permi-

tem aos participantes optarem por apenas 

um curso de 8 horas ou outros relaciona-

dos (até 48 horas), na mesma semana. 

Participe de todos cursos da trilha sema-

nal e obtenha um maior desconto.

INSCRIÇÕES ABERTAS

www.imam.com.br/cursos

Tel.: +(11) 5575-1400

Consulte:

Programas, datas e

outras informações em

www.imam.com.br/cursos
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