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A força 
do petrodólar

Há 40 anos, em plena crise do petróleo, 
surgia no Oriente Médio, em pleno 
deserto, as grandes metrópoles, tais 
como Dubai, Abu Dhabi, nos Emi-
rados Árabes e Doha, no Qatar, que 

será a sede da copa do mundo em 2022.
O mais intrigante de toda essa rota de turismo foi 

o surgimento, há cerca de dez anos, das “petromo-
narcas”, companhias aéreas dos sheiks dos Estados 
Árabes Unidos que estão conquistando uma fatia do 
transporte aéreo de passageiros e agora de carga. 

E o Brasil está na rota das companhias Emirates, 
Ethihad e Qatar que a Revista LOGÍSTICA ouviu para 

traçar um panorama dessas operações no País e seus 
planos para os próximos anos. Confi ra a reportagem 
na página 24.

Outros destaques são as tendências para a cadeia 
de suprimentos, com a cobertura da maior feira do 
segmento em Chicago (EUA), a ProMat (página 36), 
a solução que o atacarejo Assaí adotou para acabar 
com as rupturas no ponto de venda (página 40) e o 
case da implantação de uma operação logística para 
uma empresa de vestuário realizada em conjunto pela 
Columbia e pela Bastian (página 14).

Boa leitura e até maio!  

 Editorial
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Galpões novos
em Vinhedo/SP
Locação Imediata
O galpão está disponível para locação imediata, 
oferece toda a infraestrutura necessária para 
a instalação de qualquer ramo de atividade/
logística. Localização privilegiada para 
Logísitica ao lado das Rodovias Anhanguera, 
Bandeirantes e próximo ao aeroporto Viracopos. 
Resultando em agilidade e redução de custos.

www.pazim.com.br • imoveis@pazim.com.br • 19 3876-5610

Localização estratégica
Segurança 24 horas

Pé direito diferenciado
Altura de 12 m

Instalações
Amplo escritório, vestiário, 

restaurante e portaria

Piso
Resistente até 10 t/m2

10 
t/m2

— A Imobiliária —

• Área total do terreno 30.000,00
• Área locável  20.180 m²
• 03 módulos independentes de 6.700m² cada
• Locação total ou parcial
• Valor da locação R$15,00/m²

anuncio pazim março 2015.indd   2 25/03/2015   08:50:46
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 panorama

TNT abre nova unidade 
A TNT inaugurou uma nova unidade em São Paulo (SP) para 
atender ao segmento de confecção. A nova filial, com 1300 
m² está estrategicamente localizada próxima a principal 
região do setor têxtil e de confecções de São Paulo. Para a 
operação, foram destacados 12 veículos para atender nove 
rotas de distribuição. A filial já conta com uma carteira de 
clientes e abrangerá mais  de 15 mil códigos postais. Ainda 
na unidade, a TNT implantou um projeto piloto para  que 
as entregas sejam feitas por profissionais de bicicleta, 
aproveitando as ciclovias da região. Inicialmente serão duas 
bicicletas adaptadas com baú de 1 m³. 

www.tnt.com | (11) 3313-8555

Empreendimento
A MZA, especializada em 
soluções de embalagens 
plásticas, inaugurou um centro 
produtivo, localizado no GR 
Campinas 2, em São Paulo. 
Utilizando 1740 m², o local 
servirá para a produção de 
parte dos produtos da empresa, 
voltando-se, principalmente, 
aos setores automotivo, 
farmacêutico e de automação. 
A expectiva é que a operação no 
local aumente e a MZA amplie 
sua estrutura.  

www.mza.com.br 
(19) 3231-4904

Controle
A transportadora Sulista 
desenvolveu um Centro 
de Controle Operacional 
(CCO). A operação inclui 14 
colaboradores especialistas na 
área de transporte que estão 
focadas em operação Just In 
Time. Eles atuam na gestão de 
planejamento e controle, no 
fluxo de informações e alta 
performance dos ativos. O CCO 
opera ininterrupto, garantindo 
maior produtividade na entrega, 
coleta e transferência de cargas.

www.sulista.com.br  
(41) 3371-8200

Movimentação
A Crown ampliou sua linha de 
equipamentos com um novo 
modelo de transpalete. O PE 
4500 conta agora com uma 
opção com direção elétrica, 
aumentando o conforto e 
produtividade do operador, 
além de aumentar o controle e 
estabilidade do equipamento. 
A solução também permite 
aos operadores desfrutarem 
os benefícios da tração e 
durabilidade dos pneus sem 
aumento no esforço. 

www.crownbrazil.com   
(11) 4585-4040

Paletrans no ranking 
mundial de empilhadeiras
A Paletrans, empresa brasileira fabricante de 
empilhadeiras, foi incluída no ranking dos maiores 
fabricantes do mundo na 26ª posição. A classificação 
foi dada pela revista alemã DHF Intralogistik, que 
mediu o desempenho das marcas. A posição é referente 
ao período de 2013/2014 e já subiu um degrau em 
relação à medição anterior. A Paletrans detém 6% do 
mercado nacional de empilhadeira e cresceu 22,7% no 
período analisado pela publicação. 

www.paletrans.com.br | (16) 3951-9999
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Tecnologia para cubagem
A Startrade consquistou o primeiro cliente para sua solução 
nova solução, o Cubetape. O equipamento foi desenvolvido 
como uma ferramenta a ser incluída no WMS (“warehouse 
management system”, sistema de gerenciamento de armazéns) 
que permite a montagem de cadastros volumétricos e a 
verificação da cubagem das cargas. QUem aderiu à solução foi 
a FL Soft, especializada no desenvolvimento de sistemas. Com 
os dados da cubagem é possível definir o tipo de equipamento 
para determinada movimentação, áreas necessárias para 
armazenagem e cálculo de frete, entre outras coisas. 

www.startrade.com.br | (41) 3285-8825

Parceria
A Confenar (Confederação 
Nacional das Revendas Ambev 
e das Empresas de Logística e 
Distribuição) anunciou uma 
parceria com a Mercedes 
Benz que inclui descontos em 
modelos de caminhões para 
operações de entrega. Além 
disso, o modelo ATRON 1719 
terá kit bebida preparado 
para rebaixamento, sem que 
seja necessário fazer novas 
adaptações antes de colocar o 
veículo na rua.  

www.mercedes-benz.com.br  
0800-970-9090

Produtividade
O Porto de Paranaguá 
irá aumentar em 33% sua 
capacidade de operação. Isso 
porque foram inaugurados 
dois novos shiploaders 
(carregadores de navios). Cada 
um deles irá operar em uma 
velocidade de 2 mil toneladas 
por hora. Até agosto outros dois 
equipamentos chegarão ao 
Porto. Ao todo foram investidos 
R$ 59,4 milhões nos shiploaders 
que começarão a operar bem no 
início da safra de grãos. 

www.portosdoparana.pr.gov.br 
(41) 3978-1303

Segurança
A Brink’s e o aeroporto de 
Viracopos fecharam um 
contrato para a construção e 
operação de uma estrutura de 
segurança especial dentro do 
TECA (Terminal de Cargas), 
com o objetivo de garantir 
o adequado gerenciamento 
logístico de cargas de alto valor. 
O espaço de 2000 m² abrigará a 
estrutura que incluirá uma área 
com temperatura controlada 
para abrigar produtos 
farmacêuticos, entre outros. 

www.brinks.com.br  
(11) 2133-0300

Armazém de medicamentos
A AGV Logística acaba de se instalar no Mega Curitiba, 
condomínio logístico da Capital Realty localizado em 
Campina Grande do Sul (PR). O empreendimento será 
utilizado pela AGV para armazenar medicamentos da 
cadeia do frio, que precisam ser mantidos em baixas 
temperaturas, entre 2°C e 8°C. O galpão utilizado tem 
1500 m² e a partir de lá serão enviados produtos para 
todo o Brasil. O Mega Curitiba possui 22 mil m² de área 
construída. Além do empreendimento no Paraná, a AGV 
e a Capital Realty são parceiras no Mega Intermodal 
Esteio, no Rio Grande do Sul. 

www.capitalrealty.com.br | (41) 2169-6850
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 embalagens

Retração X estiragem 
Como selecionar um método de embalagem de palete 

Há muitos aspec-
tos que devem ser 
considerados ao 
escolher um méto-
do de embalagem 

para palete. Há três métodos para 
isso: convencional por enrola-
mento com filme stretch em espi-
ral, tecnologia de embalagens ter-
morretráteis e de embalagem por 
capa de filme stretch. Cada méto-
do tem vantagens e desvantagens, 
conforme a aplicação.

Filme stretch em espiral
O processo de embalagem por 

enrolamento com filme stretch 
em espiral é o mais comum para 
embalagem de palete, com mi-
lhares de máquinas em operação 
no mundo. O equipamento para 
esse processo já existe desde o iní-
cio da década de 1970 e é de baixo 
custo. Utiliza filme fundido ou 

filme stretch tubular com baixa 
densidade, que é pré-estirado 60% 
a 400%, dependendo do equipa-
mento, antes de ser enrolado em 
torno da carga de palete. O pré-
-estiramento em mais de 250% 
aumenta a probabilidade de rup-
tura, pois o filme, ao ser estirado, 
diminui a largura. 

O enrolamento por filme stre-
tch pode ser aplicado em vários 
padrões, dependendo da estabili-
dade da carga e da proteção reque-
rida. São inúmeros modelos, de 
giratórios, nos quais o operador 
corta o filme e fixa a extremida-
de do filme à carga de palete ma-
nualmente, a com braço rotativo 
automático, ou satélite, modelos 
com aplicador de folhas de cober-
tura, troca automática de bobina, 
e velocidades de até 100 cargas de 
palete/hora. Os novos desenvolvi-
mentos visam reduzir o risco de 

ruptura do filme e o tempo para 
inserir o filme na máquina.

Embora a tecnologia seja eco-
nômica, há desvantagens. Como 
o filme é aplicado com múltiplas 
camadas de um filme sobreposto 
relativamente estreito, o enrola-
mento com filme stretch em es-
piral oferece pouca estabilidade 
em comparação ao método estilo 
capa, pois não há força suficiente 
para unir o palete e a carga.

Para proteção contra os ele-
mentos, uma folha de cobertura 
é geralmente aplicada à carga de 
palete. Isso oferece proteção no-
minal, mas é insuficiente para ar-
mazenagem externa e expedição 
em carretas abertas. 

As propriedades físicas do pro-
cesso de embalagem por enrola-
mento com filme stretch trazem 
alguns desafios. As camadas sobre-
postas de filme stretch de enrolar 
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O filme permite fácil leitura do código 
de barras e permite ver tentativas de 
interferência 

tendem a acumular umidade, e o 
aditivo adesivo do filme atrai sujei-
ra. Bobinas com conteúdo relativa-
mente baixo significam intervalos 
de troca mais curtos, disponibili-
dade reduzida da máquina e au-
mento nos custos de operação. 

Termorretráteis
Introduzida na década de 1960, 

a tecnologia de embalagens ter-
morretráteis é a forma mais an-
tiga de embalagem de palete por 
meio de filme de polietileno.

O equipamento de embalagem 
termorretrátil usa filme tubular 
com dobras laterais que é cortado 
e vedado para formar um saco. O 
saco com medidas excedentes é 
aplicado sobre a carga de palete 
e retraído por meio do aqueci-
mento.  As fontes de aquecimento 
mais comuns para a tecnologia 

são gás natural ou GLP, mas ou-
tros métodos de aquecimento, 
como aquecedores por infraver-
melho ou túnel secador elétrico. 
Há vários equipamentos com tec-
nologia de embalagens termorre-
tráteis disponíveis. 

O método de embalagem ter-
morretrátil oferece excelente pro-
teção e estabilidade para a carga. 
Funciona bem com cargas que 
tenham base consideravelmente 
menor que a da carga de palete, 
pois o filme se retrairá firmemente 
ao redor dos contornos do palete e 
da carga. Essas aplicações são raras.

Os custos operacionais de um 
sistema com tecnologia de emba-

lagens termorretráteis são mui-
to mais altos que os do processo 
de embalagem por enrolamento 
com filme stretch em espiral e 
da tecnologia de embalagens por 
capa de filme stretch. Como o saco 
plástico ou a capa é retraído (em 
oposição ao estirado), ele deve ter 
uma circunferência pré-estica-
mento maior que o perímetro da 
carga de palete para que o equipa-
mento possa aplicar o saco sobre 
a carga de palete antes do aque-
cimento – o que requer significa-
tivamente mais filme que a capa 
de filme stretch. Por requerer um 
consumo de energia para aque-
cimento, a tecnologia de embala-

0_embalagens.indd   9 26/03/2015   13:37:34
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gens termorretráteis traz o risco 
de incêndio, que representa cus-
tos maiores do seguro. Além dis-
so, o aquecimento do equipamen-
to de embalagem termorretrátil 
tem manutenção intensiva.

Capa de filme stretch
Introduzida no fim da década 

de 1980, a tecnologia de emba-
lagem por capa de filme stretch 
para palete ganhou participação 
de mercado na última década, 
não apenas para produtos ensaca-
dos, mas também para produtos 
em caixas e outras embalagens.  

A qualidade dos filmes co-ex-
trusados para stretch hood hoje 
disponíveis permite pré-estica-
mento que excede 80%, utilizando 
filme materialmente melhorado 
em relação ao que era possível há 
poucos anos. Esta performance, 
junto com a redução da espessu-
ra do filme, indica que o custo de 
filme por palete com tecnologia de 
embalagem por capa de filme stre-
tch é competitivo. O equipamento 
pode ser programado para uma 
aplicação específica de um invólu-
cro não vedado (para o menor con-
sumo de filme possível) ou uma 
capa fechada (para ótima proteção 
e estabilidade). 

A capa é feita de filme tubular 
com dobras laterais e a altura da 
carga de palete é medida auto-
maticamente conforme este en-
tra na máquina, garantindo que 
apenas a quantidade de filme 
requerida para a aplicação seja 
dispensada. 

Dentre outros benefícios, o 
consumo de energia é muito bai-
xo já que o filme não é aquecido.

A alta qualidade dos filmes de 
hoje indica que o formato de capa 
simples pode, dentro limitações, 
ser usado para cobrir múltiplos 
tamanhos de palete.

A tecnologia de embalagem 
por capa de filme stretch também 

evidencia interferências, já que 
não é possível remover um pro-
duto do palete sem rasgar o filme.

O filme transparente para 
stretch hood de uma camada per-
mite melhor reconhecimento do 
produto no ponto de venda que o 
filme stretch em espiral. Também 
é possível imprimir instruções de 
alerta ou manuseio no filme para 
stretch hood, que ainda permite 
fácil leitura de código de barras. 

Avanços recentes na tecnolo-
gia stretch-hood têm reduzido o 
custo de filme por carga de palete, 
ao mesmo tempo em que ofere-
cem mais interfaces de usuário 
intuitivas, com redução no con-
sumo e energia, menor espaço 
ocupado pela máquina e proces-
samento de mais de 150 cargas de 
palete por hora. 

Retração vs. estiragem
Fazer a escolha certa do tipo 

de embalagem do palete envolve 
uma análise profunda de mui-
tos parâmetros que influenciam 
não só os custos de operação diá-
ria como também o desempenho 
de toda a cadeia de distribuição. 

Quando o produto deixa a insta-
lação de produção, ele está em seu 
estado mais alto de valor agrega-
do e deve chegar à instalação do 
cliente com a mesma condição.

Como pioneira no desenvol-
vimento da tecnologia inovadora 
de capa de estiragem, a Beumer 
compreende os problemas com 
a embalagem de paletes que afe-
tam diretamente a produtividade 
no fim de linha e a lucrativida-
de. Para aplicações de baixo ren-
dimento, onde a estabilidade e a 
proteção são secundárias ao custo 
de aquisição inicial, o processo 
de embalagem por enrolamento 
com filme stretch em espiral ain-
da fornece uma alternativa atra-
tiva. No entanto, se a eficiência 
da linha de produção, a proteção 
contra os elementos, a estabilida-
de superior e o reconhecimento 
do produto no ponto de venda 
são critérios importantes, então, 
a tecnologia de embalagem por 
capa de filme stretch é a solução 
preferida já que oferece a melhor 
combinação de desempenho de 
embalagem e valor total de pro-
priedade.  
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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, NOS EUA E NO BRASIL.

anuncios 1 pagina.indd   6 26/03/2015   15:10:17
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 comércio exterior

Contêiner e 
globalização 
Equipamento deu produtividade e volume ao comércio global

Não seria possível hoje, sem contêineres e 
com os velhos navios convencionais, realizar 
provavelmente mais do que uns 10-15% do 
comércio atual 

Temos ouvido e lido 
tanto sobre globaliza-
ção e ainda há pessoas 
que se assustam com 
isso e, pior, querendo 

acabar com ela, como se isso fos-
se possível. Debitam-lhe todos os 
males do mundo. Não é incomum 
satanizá-la e pedir amiúde o seu 
fim, ou seja, a “desglobalização”.

Gostaria de saber o que está 
ocorrendo com a inteligência 
das pessoas. Na minha opinião, 
o mundo está aí para evoluir e o 
ser humano tem a obrigação de 
acumular conhecimentos e avan-
çar. Pensamentos assim me leva a 
crer em involução. Não entendo 
como pode ser tão difícil a todos 
analisar os fatos e ver que a globa-
lização não é coisa nova, sempre 
existiu e esteve caminhando pari-
-passu com a humanidade.

A essas pessoas tenho a di-
zer que esqueçam o assunto e 
a tratem naturalmente, como 
“andar”, pois é algo que nasceu 
com o homem e faz parte da sua 
existência. A globalização não é 
nova e nem é moda, e tem esse 
mesmo perfil de andar, ou seja, 
todos nós já convivemos com ela 
desde o momento do nosso nas-

cimento, já que ela é inerente ao 
ser humano.

Para quem nunca tinha pen-
sado nisso, ou não tinha a consci-
ência de sua existência, devo dizer 
que o homem sempre fez globali-
zação por meio do envio de merca-
dorias de um país a outro, remessa 
de divisas para um país estrangei-
ro, abertura ou compra de empre-
sas em outro país, viagens inter-
nacionais, tráfico internacional de 
mão-de-obra escrava, invasões de 
países, visitas, mudanças, etc. 

O que são esses movimentos se 
não um processo de globalização, 
ou seja, integração mundial em 
todos os setores?

Para complementar, pense-
mos que Marco Polo, o conhecido 
mercador e explorador veneziano 
já fazia globalização no fim do 
século XIII e no início do XIV, ao 
levar o macarrão da China para a 
Itália, e muitas especiarias mais, 
quando os romanos invadiram 
a Judéia há mais de 2.000 anos 
ligando o mundo conhecido. O 
mesmo ocorre quando um apre-
ciador de whisky não precisa be-
ber o nacional, mas pode adquirir 
um escocês, e assim por diante.

O que ocorreu foi que esse pro-

cesso de um mundo “sem frontei-
ras” acabou sendo, nas décadas de 
70 e 80 do século XX, externado 
claramente através da nomeação 
do processo, de muitos livros so-
bre o tema, e de muita consulto-
ria vendida. Portanto, a globaliza-
ção continuou a mesma, apenas 
tornando-se mais visível e de per-
cepção por todos. Mas porque isso 
ocorreu mais intensamente nas 
últimas décadas, levando à sua 
consciência, ou seja, a uma visibi-
lidade total?

A responsabilidade direta, se-
guindo pela trilha de uma possível 
descrença do leitor, mas crendo 
que apenas à primeira vista, é de 
que as coisas que a tornaram pas-
sível de grande expansão e rápida 
visibilidade podem ser divididas 
em três pernas. Os desenvolvi-
mentos da tecnologia da informa-
ção e da comunicação e, mais im-
portante, por um equipamento de 
transporte chamado contêiner, 
que usualmente vemos transitan-
do em nossas vias públicas. Foi ele 
quem permitiu o desenvolvimen-
to das duas citadas, já que o mun-
do é econômico e esta área é quem 
comanda o planeta, infelizmente.

Abordarei apenas o contêiner, 
por absoluta inutilidade de se falar 
das outras duas, por obviedades co-
nhecidas por todos e por se consti-
tuírem em consequência desta.

O contêiner foi criado em 1956 
pelo caminhoneiro e visionário 
Malcom McLean, falecido em 2001, 
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que o colocou sobre um navio tan-
que, reformado e adaptado para 
tal, sendo lançado, em 1957, o pri-
meiro navio full contêiner da his-
tória. Em 1968 houve a fantástica 
padronização do equipamento, o 
que proporcionou a mesma coisa 
com navios, portos, equipamentos 
de movimentação, etc. Com isso, 
foi possível multiplicar a capaci-
dade de carga dos navios e a mo-
vimentação dessas cargas. Hoje, 
pouco mais de meio século depois, 
o mundo movimenta cerca de 600 
milhões de TEU (“twenty feet or 
equivalent unit”, contêiner de/ou 
equivalente a 20 pés – 6,09 m).

Alguns poderão discordar, 
porém os exemplos estão ai para 
serem analisados. Nós próprios 
exportávamos um produto con-
gelado há quatro décadas que, 
para embarque de 5.000 tonela-
das, em forma de carga solta, em 
caixas de papelão, necessitava de 
um navio inteiro, convencional, 
e um tempo de sete a oito dias 
para embarque. E isso com tudo 
correndo bem, sem chuvas, o que 
nem sempre era possível.

Esse produto mesmo produto, 
conteneirizado em 200 unidades 
de 40 pés (400 TEU), pode agora, 
com as marcas de produtividade 
atingidas pelos nossos principais 
terminais portuários, ser embar-
cado em apenas uma a três horas 
contra as anteriores mínimas 
180-200 horas, ou seja, dezenas de 
vezes mais rápido.

Se pensarmos nos atuais nú-
meros mundiais de contêineres 

movimentados, bem como no 
volume de comércio exterior 
global, de cerca de 37 trilhões de 
dólares em 2013, poderemos, sem 
muito esforço, imaginar o quão 
o mundo estaria menos globa-
lizado sem o contêiner e com as 
cargas transportadas apenas de 
forma solta.

Para entendimento da impor-
tância do contêiner, basta ver a 
evolução do comércio global. Em 
1950 a corrente de comércio foi 
de 117 bilhões de dólares norte-
-americanos. Em 1960 foram 235 
bilhões, atingindo 614 bilhões em 
1970 e 3,9 trilhões em 1980 após a 
padronização do contêiner. Em 
1990 o comércio atingiu 6,9 tri-
lhões, em 2000 chegou a 13 trilhões 
e 2013 com fantásticos 37 trilhões 
de dólares, 50% do PIB (produto 
interno bruto) mundial.

Não seria possível hoje, com 
os velhos navios convencionais, 
realizar provavelmente mais do 
que uns 10-15% do comércio atu-
al, o que significaria estarmos vi-
venciando o início dos anos 1980, 
apenas com calendário de 2015.  

Se pensarmos no volume de comércio exterior 
global, de cerca de 37 trilhões de dólares em 
2013, poderemos imaginar o quão o mundo 
estaria menos globalizado sem o contêiner e 
com as cargas transportadas de forma solta
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 operação logística

Implementação
em prazo recorde 
Columbia e Bastian fi rmam parceria para organizar operação automatizada 

Está em Cotia, na Grande 
São Paulo, a operação 
que marcou a volta da 
Columbia para o merca-
do de operadores logís-

ticos depois de um período de três 
anos, ocasião na qual a empresa 
vendeu seus ativos à uma empresa 
do setor logístico. 

Organizado com o apoio da Bas-
tian Solutions, o CD, em um condo-
mínio logístico, tem automação e 
processa, na maior área, operações 
dedicadas à indústria varejista. 

“Nosso retorno ao mercado 
está baseado em três pilares: pes-
soas, tecnologia e processo”, afi rma 
o diretor de logística da Columbia, 

Marcelo Brandão. “O foco especí-
fi co deste CD é atender clientes de 
calçados e vestuários, o que corres-
ponde a 90% de suas atividades”.

Desafi o
O CD foi concebido para su-

portar a operação de um cliente 
de calçados esportivos que de-
mandava uma operação mecani-
zada semelhante à logística deste 
mesmo cliente na Europa e nos 
Estados Unidos. Está equipado 
para suportar a demanda de cres-
cimento dos próximos sete anos. 

O desafi o da Columbia era im-
plementar a tecnologia para recebi-
mento, estocagem e expedição em 

seis meses. Para isso, resolveu que 
precisaria de um integrador de so-
luções para que o processo ocorres-
se sem surpresas. A escolha foi pela 
Bastian, que tinha uma aderência 
maior ao projeto. Nada poderia fa-
lhar pois só a montagem dos equi-
pamentos levaria três meses.

Columbia e a Bastian reu-
niram todos os fornecedores e 
o cliente para que  fossem to-
madas importantes decisões da 
operação. 

Como a Columbia também atua 
como trading, responsabilizou-se 
por trazer os equipamentos da Eu-
ropa e dos EUA, evitando atrasos. 
Foram requisitados os melhores re-
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cursos da Bastian no mundo para o 
processo de implementação crítico. 

“As interfaces do WMS com 
os transportadores contínuos foi 
a parte mais complexa”, afi rma 
Marcelo.

Design e operação
O design da operação foi conce-

bido para que houvesse separação 
em um mezanino de três níveis, 
respeitando a curva ABC e a ergo-
nomia dos separadores. 

Foi empregado o software WCS 
(“warehouse control system”, sis-
tema de controle do armazém) 
da Bastian, que faz a interface do 
WMS com os equipamentos. 

“O desenho da operação possibi-
litou redução de quase 30% da área 
da operação, aumentou a produti-
vidade em 50% e reduziu a mão de 
obra”, afi rma o engenheiro de apli-
cações da Bastian, Carlos Galbiati.  

O armazém foi projetado em 
um fl uxo em U. É feita a cuba-
gem no recebimento e o corte de 
pedidos é por geração de ondas. A 
separação adota o modelo “super-
mercado” e o mezanino funciona 
como bu� er, abastecido para um 
período de um ou dois dias. 

O mesmo transportador con-
tínuo – são 350 m – movimenta 
produtos separados e para o abas-
tecimento e funciona nos dois 
sentidos. 

Seja o que for e para onde for, 
a UPS entrega!
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O mezanino é dividido por zo-
nas de produtos: calçados, cami-
setas, meias e acessórios. O maior 
giro é o de calçados. A identifica-
ção por meio de código de barras 
indica em qual zona cada produto 
deve ser estocado. 

O sistema de cubagem indica 
que tamanho de caixa de expedi-
ção deve ser usada para cada nota 
fiscal. Todas as caixas passam pe-
los três níveis e é verificado se há 
ou não produtos para aquela cai-
xa. O sistema é inteligente: se uma 
caixa deve ir para uma zona que 
está lotada, ela recircula e volta 
para o picking.

A operação também conta com 
sistemas espirais de transporta-
dores com possibilidade de acu-
mulação de itens e com desvios 
para qualquer um dos níveis. Uma 
caixa não encosta na outra (tecno-
logia de acumulação zero) e cada 
espiral comporta 45 caixas simul-
taneamente. Se o picking de uma 
caixa acaba no nível dois ela segue 
do próprio nível dois.

Faz parte ainda do sistema um 
cockpit que traz três informações: 
dados dos equipamentos (trans-
portadores contínuos lotados, em 
funcionamento, off-line); estatís-
ticas do WCS (por exemplo: é ne-

cessário produzir 30 ondas das 100 
ondas programadas) e dados do 
WMS (inventário do sistema).

A Columbia ainda tem uma 
área, denominada VAS (“value ad-
ded service”), destinada à realiza-
ção de serviços de valor agregado 
aos produtos, como a colocação de 
um cadarço rosa em determinado 
par de tênis. Outra área é o “Hospi-
tal”, onde o sistema confere se há 
necessidade de retrabalho.

Por fim, são acrescentadas à 
embalagem etiquetas com infor-
mações como destinatário, rota e 
produtos (pack list). 

O CD
O site atende seis clientes (calça-

dos e vestuários e eletrônicos). Tem 
17 mil m2, em dois blocos, mais 1.500 
m2 de mezanino. A maior parte de 
sua expedição é de produtos fracio-
nados para mais de três mil pontos 
de venda em todo o País, o que tor-
na a operação complexa. Grande 
parte da distribuição é por VUCs.

Para seu principal cliente va-
rejista, a Columbia realiza, além 
da logística de distribuição, a lo-
gística reversa, coletando os pro-
dutos para serem reprocessados. 
Esta é uma operação crítica, pois 
os produtos retornam muitas ve-
zes em embalagens trocadas.
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 automobilística

Polo automotivo 
marca logística no NE
Fábrica da Jeep em Pernambuco adota sistema que permite otimizar o 
transporte de veículos para a região

A Jeep, marca inte-
grante da FCA (Fiat 
Chrysler Automo-
bile), otimizou sua 
operação logística 

em sua nova fábrica no polo au-
tomotivo em Goiana (PE). O local 
oferece um desafio logístico, tan-
to para a chegada dos materiais e 
componentes utilizados na fabri-
cação dos veículos, quanto para o 
escoamento e distribuição da pro-
dução. Por conta disso, foi adotado 
o conceito de cross-docking, que 
centraliza a recepção dos compo-
nentes dos fornecedores nacio-
nais. Tratam-se de galpões que re-
cebem as mercadorias em Minas 
Gerais e em São Paulo, distantes 
há 2,1 mil e 2,8 mil km de Goiana, 
respectivamente. Com o sistema, 
as peças são enviadas conforme a 
necessidade da produção.

“Esse modelo ajuda a reduzir o 
estoque de peças, diminui as mo-
vimentações e o risco de danos nos 

materiais. É um modelo mais efi-
ciente do que o tradicional”, explica 
o gerente de logística de distribui-
ção da FCA para a América Latina, 
Mauricélio Faria.

Os componentes saem dos 
cross docks diariamente e se-
guem para o centro de distribui-
ção de carga (CDC), um galpão 
com 54 mil m², construído ao lado 
da fábrica em Goiana. O CDC é 
responsável pelo armazenamen-
to, sequenciamento e entrega dos 
materiais para as linhas de pro-
dução. Jesus Corro Lopez, gerente 
de planejamento de logística da 
fábrica Jeep, explica que como 
a distância é muito grande, os 
galpões ajudam a criar um ciclo 
e otimizar os custos. Cada cami-
nhão sai do centro com peças de 
vários fornecedores. 

Já para a operação de escoa-
mento da produção, o modelo da 
FCA é o próprio gerenciamento 
do pátio de veículos da fábrica, 

que traz maior segurança para a 
operação. O escoamento é feito 
diariamente, seguindo o mesmo 
ritmo da produção e do fatura-
mento. A expectativa é que saiam 
entre 100 e 120 carretas do polo 
quando ele atingir a capacidade 
total de produção de 250 mil car-
ros ao ano. O pátio tem capacida-
de para 5,9 mil veículos. 

Os veículos percorrem em mé-
dia 2,4 mil quilômetros até seu 
ponto de venda, em um trajeto de 
oito dias. Este tempo de entrega 
se torna possível, pois as carretas 
saem da planta da Fiat em Betim 
(MG) com veículos destinados às 
regiões Nordeste e parte da Norte, 
e voltam carregadas com carros 
Jeep. Esse sistema logístico integra-
do é eficiente e econômico, pois as 
carretas fazem a viagem de ida e 
de volta carregadas. Com isso serão 
poupadas 23 mil viagens por ano, 
reduzindo a emissão de dióxido de 
carbono em 101 mil toneladas.   

0_jeep.indd   17 26/03/2015   16:37:13



18    abril 2015

 construção de armazéns

Coberturas seguras
Uma cobertura planejada faz um armazém ser naturalmente bem iluminado, 
termicamente confortável, protegido de descargas elétricas e efeitos do vento 

No artigo publicado 
na edição de janei-
ro abordei o tema 
Sistemas Constru-
tivos. Na ocasião, 

enfatizei que cabe à arquitetura 
e à engenharia “vestir” a opera-
ção com uma solução de projeto, 
atendendo a melhor relação cus-
to x benefício possível. 

Sendo a cobertura parte deste 
sistema, a solução a ser adotada 
deve seguir os mesmos critérios. 
Isto vale também para o fecha-
mento lateral dos armazéns, pois 
devido a altura dos mesmos, po-
de-se fazer similarmente com as 
telhas da cobertura, aproveitando 
a mesma mão-de-obra e consti-
tuindo uma única contratação.

Aos que se propõem construir 
ou reformar um armazém, a su-

gestão é fazer uma pesquisa dos 
sistemas de cobertura mais usados 
na região da obra. A disponibilida-
de de fornecedores qualificados e 
empresas de execução com expe-
riência contribuem na formação 
de opinião e dão convicção às de-
cisões da solução adotada. 

É importante enfatizar os itens 
que uma cobertura deve contem-
plar: estanqueidade, resistência a 
ação dos ventos, um projeto de ilu-
minação e ventilação natural e de 
proteção contra descargas elétricas 
da atmosfera, formando a chama-
da “Gaiola de Faraday”.

Tipos de telhas 
Na história da arquitetura dos 

galpões temos a presença centená-
ria das telhas tradicionais de bar-
ro e posteriormente de cerâmica 

sobre construções sustentadas por 
robustas estruturas de madeira, 
algumas do tempo colonial. 

Paralelamente a estas, tivemos 
telhados com chapas e telhas de co-
bre e outros metais (zinco e alumí-
nio) que se disseminaram em regi-
ões de menor efeito da maresia. 

Na sequência, veio o advento 
da era das telhas de fibro-cimento 
com amianto-crisotila, que foram 
empregadas em larga escala. Este 
componente tem sido banido em 
diversos estados, o que tem obri-
gado sua substituição por fios sin-
téticos de polipropileno sem perda 
das suas características técnicas.

Estes sistemas foram ampla-
mente utilizados em telhados em 
formato “shed” e em arcos, que 
permitem ampla iluminação e 
ventilação natural.
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Essas coberturas exigiam de-
clividades acentuadas, tornando 
os telhados sujeitos aos efeitos do 
vento e da capilaridade das águas 
da chuva, resultando em cobertu-
ras com baixa estanqueidade.

Já na segunda metade do sé-
culo passado, a tendência eram as 
telhas de concreto protendido em 
forma “W” com modulação de 1,25 
m, o que criou um padrão para gal-
pões empregado por décadas, sen-
do ainda utilizado pois o sistema 
permite introduzir em projeto, do-
mus zenitais de iluminação e ven-
tilação com custos compatíveis. 

Há casos em que devido à ele-
vada temperatura que a exposição 
ao sol faz o concreto atingir, lança-
-se mão de diferentes isolantes, 
como EPS e espuma de poliureta-
no expandido, ou mesmo sistemas 
externos de névoas com água para 
evitar este aquecimento.

Hoje é mais comum o empre-
go de telhados mais leves com di-
ferentes sistemas, utilizando-se 
de telhas metálicas de alumínio, 
aço galvanizado, chapas zincadas 
e mistas, com formas onduladas, 
trapeizoidais e outras variadas, 
inclusive autoportantes em for-
ma de arco e perfil “W”. 

As telhas metálicas têm dado 
a obra mais velocidade de execu-
ção, além de permitir a inserção 
de sistemas de ventilação e de ilu-
minação natural. Elas são mais 
versáteis e podem vir ao canteiro 
de obras em forma de bobinas, o 
que facilita o transporte, guarda 
de material e perdas na instalação.
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Os telhados neste sistema têm 
uma declividade menor, o que 
propicia melhor efeito ao vento e 
estruturas de sustentação mais le-
ves, com menor consumo de mate-
rial. É possível fazer telhados sem 
emendas por até 100 m com a utili-
zação da bobina na sua totalidade.

O sistema permite o emprego 
de um equipamento denominado 
“máquina de conformação”, que é 
içadada por um guidaste até a al-
tura necessária e a bobina é pro-
cessada já na forma e posição final.

Há possilidade da combinação 
deste telhados com isolantes tér-
micos de mantas de lã de vidro, 
de rocha, polipropileno ou poliu-
retano expandido, condicionados 
com tecidos plásticos reforçados 
com fibra de vidro e auto-extiguí-
veis ao fogo ou com dupla telha.  
Essas telhas aceitam tratamento 
com pintura, o que valoriza a es-
tética e protege contra  a corrosão.

Hoje o mais comumente uti-
lizado para telhados metálicos 
de grandes armazéns são as te-
lhas zipadas, que oferecem total 
estanquiedade e têm otimizado 
a execução da obra. O processo 
de zipamento é feito por meio de 
uma máquina portátil que, lite-
ralmente, dobra as extremidades 
das telhas, assegurando pratica-
mente uma estanqueidade total.

Com relação à ventilação e à ilu-
minação natural, hoje o projetista 
utiliza programas em computador 
que simulam as melhores posições 
para os equipamentos, seja estru-
turas porta-paletes ou outros. 

São muitos os sistemas de ven-
tilação: naturais, por efeito termo-
-sifão ou forçado por exaustores.

Para um conforto interno ra-
zoável é necessário que o conjun-
to processe, por meio de entradas 
e saídas de ar, de cinco a seis re-
novações do volume interno do 
armazém por hora. Para que o 
projeto contemple este item, a su-
gestão é que se busque uma con-
sultoria especializada.

Quanto à iluminação zenital, é 
aconselhável que a área de painéis 
translúcidos em policarbonato ou 
telhas de fibra não exceda o per-
centual de 5 a 7% da área do telha-
do pois a exposição excessiva ao 
sol produz um sobreaquecimento 
do ambiente interno do armazém. 

O Brasil ostenta o título mun-
dial em concentração de descar-
gas elétricas atmosféricas, hoje 
acima de 50 milhões de raios. Todo 
projeto de armazém deve ser pro-
tegido. Todos os tipos de telhados 
e coberturas oferecem a solução 
de integrar a estrutura como um 
todo, que, por sua vez, deve estar 
conectada de forma apropriada ao 

sistema de aterramento conforme 
as Normas Brasileiras, oferecendo 
segurança às pessoas e cargas.

Sobre o efeito do vento, alguns 
cuidados devem ser tomados, prin-
cipalmente pelos armazéns serem 
construções altas e com extensas 
superfícies de materiais relativa-
mente leves, seja no telhado ou na 
lateral. Estão sujeitos também ao 
efeito de sucção e da vibração das 
superfícies, o que pode resultar 
em acidentes de proporções catas-
tróficas. Nos telhados onde há re-
cobrimento entre telhas, o efeito 
do vento contribui para o efeito de 
capilaridade das água das chuvas.

Há uma norma referente à ve-
locidade básica do vento, a NBR 
6123/1988 que determina as cha-
madas isopletas, que dão noção 
das velocidades do vento em m/s 
em todo o Brasil. Todo projeto de 
um armazém deve atender à esse 
item por meio de um projeto es-
trutural responsável. 

O mercado brasileiro tem inú-
meros fornecedores de materiais 
e empresas habilitadas para exe-
cutar um excelente telhado para 
qualquer tipo de armazém. 

Assim, novamente enfatizo a 
necessidade de que, na medida do 
possível e do impossível, para evi-
tar improvisos, devemos buscar 
informações seguras e criteriosas 
sobre as possilidades de cada tipo 
de telhado e ajustar às expecta-
tivas do resultado da construção 
como um todo.  

Nathan Maltz é arquiteto-
urbanista , CEO da Group Consulting  
e parceiro da IMAM Consultoria
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LOCAÇÃO IMEDIATA
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UMA EMPRESA DO GRUPO SGO

 Locação de Galpões  
  Venda de Áreas Empresariais e Imóveis Corporativos

Consulte nosso 
portfólio e encontre 
o imóvel sob 
medida para suas 
necessidades.

• São Paulo

• Minas Gerais

• Espírito Santo

• Rio de Janeiro

• Bahia

• Paraná

• Rio Grande do Sul

• Mato Grosso

• Pará

• Ceará

• Goiás

• Distrito Federal

• Sergipe

• Amazonas

• Santa Catarina

• Rio Grande do Norte

Locação de galpões
em todo o Brasil

Cachoeirinha · RS

CACHOEIRINHA BUSINESS PARK | ABL Total (m2): 29.112

Goiânia · GO

LOG GOIÂNIA | ABL Total (m2): 78.000

SANTA MARIA BUSINESS PARK | ABL Total (m2): 31.570

Santa Maria · DF

MA 3  | ABL Total (m2): 19.053

Contagem · MG

GLP ITAPEVI I | ABL Total (m2): 33.526

Itapevi · SP

GLP CAMPINAS | ABL Total (m2): 190.000

Campinas · SP

ALIANZA BUSINESS PARK | ABL Total (m2): 97.204

Benevides · PA

UNI SERRA | ABL Total (m2): 47.570

Serra · ES
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 portos

Movimentação  
de contêineres
Big trucks ou reach stacker, qual escolher?

Movimentar contê-
ineres não é uma 
tarefa fácil: deve 
conciliar produ-
tividade e segu-

rança. A seguir veja a recomenda-
ção de fabricantes e distribuidores 
para aquisição de um equipamento: 

Sany
O principal equipamento de 

movimentação de contêineres 
cheios é a reach stacker RSC45C2, 
com capacidade de 45 t a uma altu-

ra de 15 m (cerca de 5 contêineres). 
Tem contrapeso móvel de tecno-
logia patenteada e cinco configu-
rações para o Spreader (um para 
movimentação de contêineres da 
Elme, um da Sany, e outros três de 
para diferentes aplicações). 

Segundo Christian Hallwass, 
engenheiro da empresa, na aqui-
sição é importante considerar a 
aplicação do equipamento e o pós-
-vendas. “Um equipamento deste 
não pode ficar parado durante a 
operação”, afirma. 

Hyundai
Usualmente, para movimenta-

ção de contêineres vazios, o con-
sultor de empilhadeiras da BMC/
Hyundai, Thomaz Kishi, indica a 
empilhadeira 70DS-7E (7 t). Já para 
contêineres maiores são indicadas 
as empilhadeiras de maior capaci-
dade de carga, como a 160D-7E (16 t) 
ou a 250D-7E (25 t). 

Thomaz explica que antes da 
aquisição de um equipamento é 
importante analisar sua real ne-
cessidade. “Para que o equipamen-

Empilhadeira para movimentação 
de contêineres vazios
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to opere de forma correta é neces-
sário verificar o tamanho e peso 
da carga, assim pode-se calcular o 
centro de carga e oferecer o equi-
pamento ideal. A empilhadeira 
tem um limite de capacidade de 
carga e o aconselhável é trabalhar 
com cargas abaixo do seu limite 
para maior confiabilidade e mais 
segurança ao operador”, diz. 

Terex
O equipamento referência para 

contêineres da Terex é o reach sta-
cker, com taxas altas de movimen-
tação, velocidade de deslocamento, 
elevação e abaixamento. Tem fácil 
operação, ótima ergonomia, siste-
mas de controle e operação inova-
dores e ótima visibilidade. Propicia 
baixo custo de manutenção, tem 
opcionais como: Spreaders top/pick 
com função “piggy-back” integrada 
para aplicações intermodais, indi-
cador de carga segura, câmera de ré 
e possibilidade de customização.

De acordo com o gerente de so-
luções portuárias para a América 
Latina, João Pensa,  “a  Terex se dedi-
ca a compreender as necessidades 
dos clientes para ofertar a solução 
mais apropriada, garantindo satis-
fação dos usuários e alta disponibi-
lidade do equipamento”, afirma.

A Equiport comercializa equi-
pamentos da Terex e já vendeu, 

no país, quase 500 unidades do 
TFC45h, que tem capacidade de 
empilhamento de cinco contêine-
res HC de 45 t na primeira fila. 

“Na aquisição sugiro analisar 
o pós-venda, a disponibilidade de 
peças de reposição, o custo de ma-
nutenção e o treinamento da equi-
pe de pós-venda”, diz Diogo Fontes, 
gerente comercial da Equiport.

 Combilift
O destaque da Combilift é o por-

têiner, que otimiza operação em ter-
minais portuários e tem baixo peso, 
menor custo operacional, robustez, 
agilidade e a capacidade de operar 
em corredores estreitos e dentro de 

galpões. O maior diferencial tecno-
lógico é o projeto de sua concepção 
e operação – que reduz o custo em 
aquisição em 30%, o custo de opera-
ção em 50% e o custo de manuten-
ção em até 80%. “A Combilift oferece 
os pacotes tecnológicos de monito-
ramento da operação, balança de 
pesagem integrada e sistemas de 
vídeo para o operador”, afirma o di-
retor, Rafael Kessler, que destaca a 
facilidade em carregar contêineres 
para dentro de galpões para deso-
va e estufagem, além do baixo peso 
que permite operar em quase todas 
as condições de terreno. 

Linde/Konecranes
A Linde comercializa no país 

dois modelos de reach stackers Ko-
necranes, que seguem padrões de 
redução de impactos ambientais e 
agregam conceitos de ergonomia. O 
modelo SMV-4531 TB5 é destinado à 
movimentação de contêineres de 
20’ e 40’ cheios, com capacidade de 
empilhamento de 45 t na primeira 
fileira e empilhamento de cinco 
contêineres de alto. Já o modelo 
SMV-6/7 ECB 90 é para movimenta-
ção de contêineres de 20’ e 40’ vazios, 
com capacidade de empilhamento 
de 9 t e empilhamento de até sete 
contêineres de alto.       

Portêiner para movimentação 
de contêineres

Reach stacker da Terex pode 
ser customizado

0_empilhadeiras - Cópia.indd   23 26/03/2015   14:51:35



24    abril 2015

 transporte aéreo de carga

Voando alto 
Companhias aéreas do Oriente Médio incluem Brasil em sua rota de carga, 
conectando o País com a Ásia e Oceania

As principais com-
panhias aéreas do 
Oriente Médio, Emi-
rates, Etihad e Qa-
tar já estabeleceram 

suas rotas pelo Brasil. O País, assim 
como alguns vizinhos da América 
do Sul, tem se tornado um impor-
tante ponto de parada, conectando 

a região com a Ásia e a Oceania. 
Nesse especial vamos conhecer 
melhor as operações dessas em-
presas do Brasil para o mundo.

A Emirates, criada em 1985, 
tem sua sede em Dubai, nos Emi-
rados Árabes Unidos. As rotas da 
companhia para o Brasil come-
çaram em 2007 com voos de pas-

sageiro para São Paulo. Já em 2012 
foram incluídos o Rio de Janeiro, 
além de Buenos Aires, na Argen-
tina. Os dois aviões que fazem o 
transporte, os Boeings 773-ER e 
777-F, também são utilizados para 
movimentar cargas.  

“A carga brasileira é transpor-
tada por meio da rede em rápida 

Rua André de Almeida, 1867 • São Mateus • São Paulo • SP • Fone: (11) 2919-8494 • www.almar.com.br

A Technousi ALMAR deseja à Nacco, muito sucesso na nova casa, agora em ITU - SP. 
“Que seja um marco na arrancada pela perfeição”.

Orgulho da parceria
de dez anos.

Fornecedor de peças 
e subconjuntos.
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expansão, conectando os vendedo-
res para destinos na China, Índia, 
Japão, Austrália e na região Ásia-
-Pacífico”, explica Dener Souza, ge-
rente de cargas da companhia no 
Brasil. Além dos três destinos de 
passageiro na região, a Emirates 
SkyCargo opera também quatro 
voos cargueiros semanais para Vi-
racopos, em Campinas (SP), além 
de um cargueiro semanal para 
Quito (Equador). Metade da carga 
que sai do Brasil tem como des-
tino os Emirados Árabes e países 
vizinhos no Oriente Médio. Cerca 
de 30% para a Ásia e os demais 20% 
para o Extremo Oriente. 

“O Brasil faz parte de um grupo 
de países emergentes e localiza-
do num continente aonde temos 
mercados a serem explorados. É 
um mercado consumidor alta-
mente desejado no âmbito do co-

mércio internacional, o que im-
pulsiona as compras, as vendas e a 
consequente necessidade de uma 
logística confiável e inovadora”, 
comenta Souza. 

Entre os principais produtos 
transportados, Dener destaca pe-
recíveis, couro, partes e peças para 

indústria pesada, eletrônicos e 
auto partes, máquinas, químicos, 
fármacos e têxteis.

A Emirates possui um hub 
principal em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos. Lá é movimentado 
1,2 milhão de toneladas de carga 
por ano. O espaço conta com uma 

Visão aérea do terminal da Qatar em Doha
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A TAM Cargo inaugurou um 
novo terminal de cargas no 
aeroporto de Guarulhos (SP). 
O local já servia para receber e 

TAM inaugura novo termina de cargas

área exclusiva para animais, além 
de câmaras frias para movimenta-
ção de perecíveis e um sistema de 
armazenagem automática. 

Outra companhia provenien-
te dos EAU a entrar no Brasil é a 
Etihad. A empresa baseada em Abu 
Dhabi, porém, não conta com avi-
ões cargueiros que vem diretamen-
te para cá. Mas uma parceria com 
a Avianca permite a utilização do 
hub da companhia em Bogotá (Co-
lômbia) para recebimento de car-
gas do aeroporto internacional de 
Malpensa, em Milão (Itália) e envio 
de Bogotá para Amsterdã. “Esse ser-
viço oferece uma importante cone-
xão entre a Europa e a América do 
Sul”, comenta Aline Fukuda, geren-
te da Etihad Cargo no Brasil. A rota 
entre Bogotá e Milão é feita por um 
Boeing cargueiro com capacida-
de máxima para 105 toneladas. Os 
principais produtos transportados 

incluem material para o mercado 
de eletrônicos e automotivo, além 
de perecíveis e farmacêuticos. Já o 
que sai da região é principalmente 
matéria-prima. 

No Brasil, Aline conta que as 
rotas de passageio começaram 
em 2013 com voos três vezes por 
semana. No mesmo ano o perío-
do diminuiu para uma vez ao dia, 
conectando Abu Dhabi as maiores 
cidades da Ásia, Índia e Austrá-
lia. “Entre os principais destinos 
de carga do Brasil estão Pequim, 
Hong Kong, Seoul e Tokio na Ásia, 
Dubai e Abu Dhabi no Oriente 
Médio”, conclui Aline. No total são 
três as aeronaves de passageiros 
que embarcam no País. 

A Etihad conta hoje com mais 
de 110 destinos em 66 Países. Mun-
dialmente são 10 cargueiros que 
em 2014 transportaram mais de 
550 mil toneladas de carga. 

A Etihad mantém em Abu 
Dhabi seu principal hub, den-
tro do aeroporto Internacional. A 
companhia sozinha é responsável 
por 89.6% de toda a carga exporta-
da, importada ou transferida pelo 
aeroporto. 

A terceira grande companhia 
que atua na região é a Qatar, com 
base em Doha. Eles não tem car-
gueiros que voam diretamente 
para a América do Sul, mas há dois 
destinos de passageiros para São 
Paulo e Buenos Aires (Argentina). 

A Qatar tem sua base em 
Doha, onde está localizado o hub 
da companhia. O empreendi-
mento tem capacidade para pro-
cessar 1,4 milhão de toneladas de 
carga por ano em seus 55 mil m². 
São amis de 10 posições para avi-
ões cargueiros e 42 docas de carga 
aeroportuária. Por dia o local ma-
nuseia cerca de 5.700 embarques. 

estocar cargas mas sem infraes-
trutura logística. O galpão era lo-
nado, as cargas ficavam no chão 
e não havia sistema, tornando o 

processo de informação mais 
demorado. A modernização 
faz parte de um plano da com-
panhia, que começou com a 
fusão com a chilena LAN em 
2012. Desde então, R$ 94 mi-
lhões estão sendo destinados 
a infraestrutura, segurança 
e implantação de sistemas O 
empreendimento possui 15 
mil m² com mais de 10 m de 
altura, capacidade estática de 
630 toneladas e mil toneladas 
em movimentação diária. O 
armazém também conta com 
uma área isolada destinada 
a produtos perigosos e uma 
câmara fria com capacidade 
para 900 m³ (76 posições-pa-
lete), com temperatura entre 
2°C e 8°C. O local ainda possui 
26 docas equipadas com plata-
formas niveladoras. 
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Serviços de carga
A Etihad conta com diversos 

serviços para o transporte de 
cargas. O “Safe Guard” é adequa-
do para cargas de alto valor, que 
precisam de cuidado e segurança 
extra; o “Sky Stables” é específi-

co para o transporte de cavalos, 
o “Fast Track” permite priorida-
de no transporte para entregas 
urgentes, além do tradicional, 
que inclui todo tipo de produto, 
como materiais perigosos, cadeia 
do frio, animais, etc. Por fim, o 

“Etihad Charter” permite contra-
tar voos fretados, disponíveis em 
quatro tipos de aeronaves que su-
portam até 130 toneladas. 

Já a Qatar tem o “QR Pre-
mium”, dividido em Platinum 
e Gold, dedicado a entregas ur-
gentes e com horário controla-
do. O “QR Pharma”, especializa-
do em produtos farmacêuticos e 
de higiene, com embalagens de 
temperatura controlada. O “QR 
Fresh” se destina a alimentos 
perecíveis como vegetais, frutas, 
carnes, além de outros produtos 
que deterioram com facilidade, 
como flores. Por fim, eles tam-
bém operam um serviço de voos 
fretados, chamado “QR Charter”. 

A Emirates também tem servi-
ços diferenciados que incluem a 
movimentação de produtos peri-
gosos, animais, carga protegida e 
cadeia do frio.  

Carros de luxo são um dos princiais itens transportados pelas companhias
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 logística pelo mundo 

Uma parceria 4 PL
A Spirit AeroSystems e a DB Schenker assinaram contrato de dez anos 
estendendo o papel da DBS como gestora de quarterizadores logísticos (4PL) 

A DBS processa 2.600 pedidos/45.000 peças em 
média por dia entre o centro de distribuição  
e as instalações de produção

A Spirit é uma das 
maiores fornece-
doras de conjuntos 
e componentes de 
aviões comerciais 

do mundo. Ela constrói conjun-
tos e componentes de fuselagens, 
sistemas de propulsão e compo-
nentes e estruturas das asas. Cer-
ca de 83% de seus negócios são 
com a Boeing, porém foi amplia-
da para atender a Airbus (11%) a 
Sikorsky Helicopter e outras. Em 
2010, produziu fuselagens para 
3.500 Boeings 737, 31 Boeings 787 
e 23 Boeings 747-8. Para a Airbus, 
ela constrói a peça central da fu-
selagem larga do A 350 XWB em 

sua nova fábrica em Kinston, Ca-
rolina do Norte. A Spirit também 
constrói os componentes das asas 
do Airbus A320, A 330, A340 e A380.

Quando a Spirit se tornou uma 
empresa independente, em 2005, 
Steve Turkle e sua equipe encabe-
çaram a iniciativa de reformular e 
melhorar os processos de logística. 
O local principal era e ainda é Wi-
chita (Kansas). Hoje, cerca de dois 
terços dos funcionários da empre-
sa (10mil) estão em Wichita em um 
complexo de 3.200 metros de largu-
ra por 1.600 metros de comprimen-
to, cobrindo uma área de 2, 4 km.

Turkle e sua equipe tiveram 
que fazer várias mudanças na nova 

empresa. Primeiro, eles precisaram 
consolidar os armazéns e transfor-
mar em um modelo de centro de 
distribuição. A DB Schenker (DBS) 
assumiu o comando e reformou 
um pequeno prédio usado de ma-
nufatura ao norte do campus e 
transformou-o em um CD.

A reforma levou seis meses 
e a DBS começou a operá-lo em 
agosto de 2006. Além do prédio, a 
DBS desenvolveu recursos de TI 
em torno do WMS (“warehouse 
management system”, sistema 
de gerenciamento de armazéns) 
Infor/Exceed. Também foram ne-
cessárias estruturas porta-paletes 
e outros ativos. A empresa contra-
tada fez melhorias no imóvel e na 
TI. As despesas foram amortiza-
das e pagas conforme acordo no 
contrato original da DB Schenker. 

A mão de obra do novo centro 
de distribuição da Spirit foi orga-

R. Murilo de Campos Castro, 27

Fazenda Santa Cândida

Campinas – SP

F: 19 3256.2800

contato@sdoequipamentos.com.br 

Fotos: Miró Martins

sdoequipamentos.com.br

• Locação de empilhadeiras elétricas
  e a combustão, rebocadores, plataformas
  elevatórias e carros elétricos

• Trabalhamos com todas as marcas
  e capacidades de carga

  SDOLocação de  Locação de  SDLocação deSDOLocação deO
empilhadeiras
Locação de
empilhadeiras
Locação de
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Detalhes

Alguns detalhes da operação:

 Local de peças pequenas: as peças pequenas são montadas em kits e vários milhares de kits especiais 
foram montados. Os kits têm espuma em seu interior cortadas na medida para acomodar cada peça;

 Kit de amostras: os kits são transportados para locais específicos onde normalmente são descarregados 
em locais específicos de estruturas porta-paletes independentes;

 Estocagem de longarinas: peças mais longas são colocadas em estruturas porta-paletes separadamente e 
armazenadas usando um banco de tubos. Peças longas e retas são armazenadas por SKU, tubo por tubo;

 Escaneamento: as peças são requisitadas para os locais de controle de montagens conforme a neces-
sidade pelos funcionários do armazém da Spirit utilizando um dispositivo eletrônico portátil que ali-
menta as informações para o WMS Infor/Exceed correspondentes aos pedidos do programa mestre 
recebidos pelo SAP da Spirit.

 

nizada pela DBS usando a Logistics 
Resources Inc. (LRI). A nova opera-
ção da LRI aumentou rapidamente 
para 230 funcionários e permanece 
nesse mesmo nível hoje, absorven-
do um crescimento superior a 30% 
dos negócios da Spirit. 

Turkle também envolveu a DBS 
no gerenciamento do transporte. 
Os custos dos transportes de abas-
tecimento foram substancialmen-
te reduzidos em um ano. Os custos 
unitários da logística para Spirit 
foram reduzidos sistematicamente 

e as melhorias dos processos conti-
nuam a mantê-los sob controle.

O CD da Spirit atingiu uma 
média de 75 mil SKUs com 1,5 mi-
lhão de peças em estoque em 2010. 
Uma parte significativa é de esto-
que em consignação.
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O papel da DB Schenker 
Trabalhando com Carey Cargi-

le, gerente sênior de armazenagem 
da Spirit, a DBS Logistics organiza 
e monitora o CD de 23.226 m2. Ela 
controla a movimentação das pe-
ças do CD para os 600 locais de pro-
dução (estações de trabalho) em 
sete itinerários dentro do comple-
xo de manufatura da Spirit.

Sua missão, como 4PL, é ofere-
cer à Spirit as ferramentas, tecno-
logias e liderança na logística para 
permitir soluções de nível inter-
nacional, proporcionando efici-
ência, qualidade e desempenho e, 
ao mesmo tempo, sólidos retornos 
sobre o investimento.

A DBS colocou em operação 
o sistema de gerenciamento do 
transporte da Spirit em Wichita 
em janeiro de 2006. O centro de dis-
tribuição da Spirit iniciou as opera-
ções em agosto de 2006 com a DBS 
sendo gestora dos 4PLs. Em janeiro 
de 2007, 36.000 SKUs do Boeing 737 
foram trazidos para o estoque. Fo-
ram acrescentados SKUs de dois 
corredores (para os 747, 767 e 777) em 
setembro de 2007. Em maio de 2009 
foram incluídos os SKUs do 787.

Em outubro de 2010, foram 

incluídos 6.000 SKUs para o mer-
cado de reposição. Na primavera 
de 2011 foi a vez dos SKUs de peças 
fabricadas. Os SKUs de peças de 
estoque gerenciado totalizaram 
80.000 no outono de 2011.

Em junho de 2011 foram agre-
gados 2.322 m2 de novo espaço do 
armazém da fábrica 1. Em novem-
bro, foi aberto o armazém 2 com 
11.613 m2. No final de 2011, a DBS ge-
renciava 37.161 m2 de espaço e 96% 
das peças de produção dos forne-
cedores para o campus de Wichita.

A DBS também se expandiu 
para Kinston, Carolina do Norte 
e Saint-Nazaire, na França, como 
operadora logística para dar supor-
te às operações da Spirit/Airbus. 

A DBS processa 2.600 pedi-
dos/45.000 peças em média por dia 
entre o CD e as instalações de pro-
dução. Sete itinerários para 600 lo-
cais são atendidos por carrinhos de 
golfe e carrinhos e vagões puxados 
por empilhadeiras (tow motors) 
carregados com kanbans e kits.  

 A Spirit e a DBS realizam re-
gularmente eventos de Kaizen 
para aumentar a eficiência e re-
duzir os custos. Um exemplo é o 
Kaizen de consolidação e reenge-

nharia do recebimento concluí-
do no final de 2010. Carey Cargi-
le, da Spirit, e Kevin Homan, da 
Schenker, foram os participan-
tes-chave junto com o pessoal da 
LRI e os departamentos de rece-
bimento da Spirit.

Os objetivos do Kaizen foram:
 Espaço para acomodar proces-

sos futuros ou novos para o CD;
 Consolidar as opções redundan-

tes de recebimento para reduzir 
o espaço e dar flexibilidade aos 
processos e à mão de obra;

 Ilustrar as melhores soluções 
tecnológicas de sua categoria 
à medida que as informações 
em “tempo real” dos KPIs ssão 
apresentadas nas estações de 
trabalho para colaboradores e 
supervisores para monitorar 
o desempenho por meio de 
“uma visão rápida do status”; 

 Diminuir potencialmente as 
horas-homem/dia.
Os resultados atingidos foram 

a reformulação e simplificação 
de três áreas de recebimento em 
uma; liberação de espaço do piso 
passando as “china boxes” para 
o lado de fora; mudança dos dis-
positivos e linhas de dados para 
novos locais; melhoria dos ASN 
(avisos antecipados de embarque) 
no processo das docas para obter 
mais precisão; foram instalados 
dashboards no recebimento em 
quatro estações e as plantas de 
cross-docking foram realocadas.

O Kaizen de consolidação e 
reengenharia do recebimento no 
centro de distribuição da Spirit 
em Wichita ilustra a cooperação 
e a parceria permanentes entre a 
DBS e a Spirit. Como observa Ste-
ve Turkle: “A logística traz a solu-
ção para o chão de fábrica”. 

Com os tipos de soluções e re-
sultados que a DB Schenker Lo-
gistics levou para a Spirit, não é 
de se estranhar que ela tenha um 
novo contrato de 10 anos.  
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Movimentação leve
A dinamarquesa Logitrans possui uma série de transpaletes 

manuais com apenas um garfo, desenvolvida especificamente 

para ¼ de paletes. São dois modelos – LogiQ 200 e LogiQ 

300 – com capacidade para 200 kg e 300 kg respectivamente. 

O equipamento é ideal para a reposição em gôndolas de 

supermercados ou qualquer movimentação em menor 

quantidade que deve ser rápida

www.logitrans.com

Selecionadora de pedidos
A Liftek, empresa baseada nos Emirados Árabes Unidos, possui 

uma selecionadora de pedidos que é ideal para separação 

em corredores estreitos. O modelo alcança mais de 4 metros 

e suporta cerca de 250 kg. O equipamento é elétrico, possui 

diversas configurações de segurança para o operador e pode 

servir como uma ferramenta para fazer manutenção em áreas 

de difícil alcance do armazém.

www.liftek-intl.com

Estocagem flexível
A Tri-Boro Shelving criou o Rivet Rack, um rack que tem 

fácil montagem e pode ser formatado de acordo com cada 

necessidade. A solução pode acomodar paletes, estantes e 

ainda conta com rodízios. O tamanho do rack (largura e altura) 

e as estanterias também podem ser customizados, permitindo 

até acomodar pneus. 

www.triboroshelving.com

Palete compacto
Outra solução para transporte de produtos pequenos e

mais leves foi desenvolvida pela Orbis. A empresa 

americana criou um palete plástico de 0,76 m x 1,7. Seu 

tamanho  é  ideal para movimentar entre portas menores, 

além de ser reciclável e suportar 1 kg (carga dinâmica) a 4 

kg (carga estática). 

www.orbiscorporation.com
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 gestão de estoques

Existem muitos métodos 
para reduzir o inventá-
rio e cada caso deve ser 
analisado individual-
mente. Mas listamos 

abaixo algumas ações que podem 
ajudar nesse processo.

Identificação
É preciso identificar e elimi-

nar todo inventário sem valor. 
Um material pode ser definido 
como “sem valor” quando não 

tem demanda identificada e pode 
recair nesta categoria por diver-
sos motivos:

 Velho demais
 Fora de especificação
   Excesso de retrabalho 
 Saldos (final de um lote)
 Obsoleto
 Matéria-prima não mais ne-

cessária devido a alterações na 
lista de materiais

 Materiais de transição ou su-
cata sem pontos de venda 

 O cliente converteu para um pro-
duto diferente 

 “Fórmulas” iniciais de produto 
em desenvolvimento que hoje 
usam uma formulação diferente

 Estoques de produto em de-
senvolvimento que nunca “de-
colaram” conforme o esperado

Esse estoque “para qualquer 
eventualidade”, mantido ape-
nas em caso de alguém querer 
comprá-lo algum dia, não me-

Como reduzir o 
excesso de inventário
Veja alguns fatores que devem ser observados para evitar desperdícios e  
reduzir o estoque 
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lhora com a idade. Se nenhuma 
demanda puder ser identifi ca-
da, enfrente a situação e livre-se 
dele. E enquanto estiver com ele, 
implemente políticas e procedi-
mentos obrigatórios para evitar o 
acúmulo no futuro.

Acurácia 
Garanta que as informações 

estejam corretas. Desde quando 
você não faz um inventário físi-
co? Quando os funcionários do 
armazém vão separar o estoque 
indicado no sistema, em geral 
eles não conseguem encontrá-lo? 
A acurácia do seu inventário pre-
cisa ser próxima de 100% para ga-
rantir que você esteja obtendo o 
máximo do capital de giro cobra-
do para você. Algumas empresas 
descobriram milhões em “capital 
de giro” que se revelou fi ctício ao 
ser feita uma reconciliação física 
em relação ao sistema.

Análise
Avalie os dias de abasteci-

mento por armazém individual 
dentro da “região de rebalancea-
mento”. Calcule em valores mo-
netários e dias de abastecimento 
com base apenas na demanda por 
determinado SKU em um arma-
zém específi co. Existe muito em 
um armazém e pouco em outro? 
Em caso positivo, analise o custo 
de relocação do inventário ou de 
fazer algo mais pelo armazém 
com pouco estoque. Se os custos 
forem certos, rebalanceie os esto-
ques antes de continuar.

Desperdício
A forma mais fácil de reduzir 

o excesso de inventário é parar de 
fabricar mais e deixar que a área 
de vendas reduza o inventário. 
Compare a sua lista rebalancea-
da com os programas e planos de 
produção para garantir que não 
esteja fabricando ou planejando 

mais materiais já com excesso de 
estoque. Altere os planos ou pro-
gramas adequadamente e atuali-
ze as projeções futuras do inven-
tário para evitar desperdícios. 

Movimento
Avalie as formas alternativas 

de “movimento” (venda) do inven-
tário. Você já rebalanceou o inven-
tário dentro de seus armazéns, 
porém ainda poderá descobrir 
excessos que não poderão ser re-
duzidos a níveis razoáveis dentro 
de um período aceitável. Para es-
tes SKUs, análise se existem outras 
formas de movimentar o material: 

Faça uma promoção. Transfor-
me um problema de inventário 
em uma oportunidade de marke-
ting oferecendo aos seus melho-
res clientes a um preço ligeira-
mente reduzido se eles dobrarem 
o volume mensal. É verdade que 
isto simplesmente mudará a de-
manda de um mês para outro, 
porém se a necessidade de redu-
zir o capital de giro for grande o 
sufi ciente e se você ajustar as suas 
previsões e planos de produção 
adequadamente, essa ainda pode-
rá ser uma opção viável.

Este material pode ser substi-
tuído por outro? 

É possível encontrar um mer-
cado oportunista para o excesso 
de material? As empresas às ve-
zes retiram seu nome de marca 
do produto, reembalam de for-
ma mais simples e dão a ele um 
nome genérico para vendas em 
uma região mais distante de seus 
principais clientes.

Todas estas possibilidades de-
vem ser medidas em relação ao 
custo/benefício, incluindo a men-
sagem que você pode estar envian-
do ao mercado. Contudo, o fato de 
saber onde estão os seus excessos 
oferece opções para o que fazer 
com eles que o leigo não consegue 
nem mesmo investigar.  

Como reduzir o 
excesso de inventário
Veja alguns fatores que devem ser observados para evitar desperdícios e 
reduzir o estoque 
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UMA SOLUÇÃO 
EFICIENTE

Monotrilho elétrico suspenso da Eisenmann 
para a separação de pedidos.

Av. Duquesa de Goiás, 716, 3º Andar, Real Parque, Brasil
Telefone +55 11 2161-1200/ +55 11 99466-8438

www.eisenmann.com

Eisenmann_Advert_BR_20,5x14cm_print.indd   1 19.03.15   13:36

Supply chain: rumo 
ao “desconhecido”
A ProMat, evento de referência para os profi ssionais de Supply Chain 
e Manufatura, mostra que a diversidade de tendências, aliada à 
criatividade humana, pode levar à soluções jamais vistas ou imaginadas

A IMAM Consultoria 
participa da ProMat 
desde a sua primeira 
edição, em 1981, quan-
do veio substituir o 

então tradicional National Mate-
rial Handling Show (que já existia 
desde 1948), nos Estados Unidos.

O crescimento e evolução dos 
projetos de Supply Chain e Logís-
tica no Brasil também se deve a 
este evento, que sempre mostrou 
as principais tendências e solu-
ções, contribuindo assim para 
projetos alinhados às melhores 
práticas.

Este ano, Eduardo Banzato, 
diretor da IMAM Consultoria, 
participa do evento e representa 
o Grupo IMAM na comemoração 
dos 70 anos de MHI – Material 
Handling Institute, associação 
responsável pela ProMat (acesse 
a história do MHI: www.mhi.org/

Visão geral do evento
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downloads/about/MHI_History.
pdf), que ocorre paralelamente 
ao evento.

John Nofsinger, CEO do MHI 
por 26 anos, que continua atual-
mente como um assessor executi-
vo, destaca: “O nome ProMat é um 
acrônimo para “Produtividade por 
meio da Movimentação e Armaze-

nagem de Materiais (ou “Producti-
vity through Material Handling”) 
pois a essência do Show sempre 
foi a de mostrar para os visitantes 
por que as soluções apresentadas 
contribuem para o lucro e o suces-
so dos negócios”.

Tom Carbott, vice-presidente 
sênior da MHI destaca: “Este ano, 

a ProMat atingiu a marca recor-
de de mais de 800 expositores e 
35 mil participantes. Esgotaram-
-se todos os 330 mil metros qua-
drados de espaço para exposições 
no McCormick South Hall (em 
Chicago)”.

A IMAM Consultoria e a Re-
vista LOGÍSTICA acreditam que, 
embora na maioria das empre-
sas no Brasil estamos alguns 
anos defasados em relação às 
melhores práticas observadas, 
existem polos de excelência que 
estão investindo para que o país 
encontre o “caminho das pe-
dras” e viabilize estas soluções. 
Este será o único caminho para 
ganhar produtividade e quali-
dade e sermos competitivos glo-
balmente. Veja no box a seguir 
algumas das tendências para o 
segmento destacadas no evento 
deste ano. 

Jantar comemorativo dos 30 anos de ProMat e 70 anos de MHI
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Soluções transformadoras

A IMAM Consultoria apre-
senta aqui uma síntese das 
principais tendências que farão 
da Supply Chain e Manufatura 
um ambiente de descobertas.

  “Google is a manufaturer” 
foi o slogan que a diretora 
de negócios globais da An-
droid e Chrome, Renee Nie-
me, utilizou ao fazer a aber-
tura do evento, mostrando 
o poder transformador do 
“Mobile” + tecnologia ”Wea-
rables” + APPs + operadores 
conectados no ambiente da 
manufatura. Com o exem-
plo da aplicação do “Google 
Glass” (Óculos da Google) 
em uma operação de manu-
fatura, vê-se que o potencial 
da tecnologia é ilimitado e 
está apenas no início; 

 As operações logísticas mais 
eficientes serão cada vez mais 
simples e oriundas de análi-
ses mais complexas, com um 
número cada vez maior de 
variáveis. Os algoritmos de 
otimização e as simulações, 
serão mais necessárias;

 A tecnologia sensitiva, pela 
identificação de imagens mais 
avançadas, permite que robôs 
e pessoas trabalhem de forma 
mais integrada. O conceito Ca-
ge-Free (livre de “gaiolas”) já é 
realidade em muitas empresas 
a partir do momento em que 
um robô tem a percepção do 
que está a sua volta e pode tra-
balhar em contato com as pes-
soas, sem machuca-las (foto).

 Os AGVs também recebem 
mais tecnologia (“Motion Sen-
sin Devices”). Quem conhece o 
Kinect da X-BOX,pode enten-
der claramente que, a partir da 
detecção de imagens, os AGVs 
circulam com total segurança 
pelas instalações com muito 
mais flexibilidade;

  “Goods to Person Robots” – 
inúmeras soluções foram 
apresentadas com o objetivo 
de levar o produto a pessoa, 
aumentando a produtividade 
da operação (carrosséis, mi-
niloads, sistemas robotizados, 
entre outros que já são empre-
gados no Brasil);

 Omnichannel demanda dife-
rentes necessidades operacio-
nais na logística. O  destaque 
é integrar soluções diferentes 
sob uma mesma instalação, 
viabilizando um sistema úni-
co com maior produtividade. 
O conceito já vem sendo apli-
cado pela IMAM Consultoria 
em projetos;

 Right-Sizing Solutions (so-
luções com foco no tama-
nho certo): o aumento da 
variedade de tamanhos e 
formas demanda soluções 
customizáveis. No caso de 
embalagens, é possível en-
tregar caixas no tamanho 
certo, conforme demanda;

 Internet das Coisas e 3D Prin-
ting viabilizam o conceito de 
Manufacturing On Demand 
(manufatura sob demanda), 
que impactará na supply 
chain e na intralogística;

 Avanços nos softwares. Os 
softwares avançam na me-
dida em que novas tecno-
logias viabilizam processos 
não imaginados. A aplicação 
por exemplo da lógica de de-
terminação do melhor rota, 
atualmente executada pelos 
APPs Google Maps ou Waze, 
também pode ser replicada 
nas fábricas e armazéns;

  A tendência é a mão de obra 
se tornar cada vez mais 
“cara” para as organizações. 
Por isso a tecnologia terá um 
espaço cada vez maior para 
se viabilizar. Soluções como 
o robô Baxter já começam 
a ser oferecidos por preços 
de US$ 25 mil, o que ajuda a 
viabilizar o crescimento das 
escalas e reduzir o investi-
mento ao longo do tempo.         Robô Baxter, da empresa Rethink Robotics, integra mais o robô ao ser humano  

e já é realidade em muitas empresas
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As novidades que 
virão por aí
Fabricantes antecipam produtos e serviços que apresentarão na feira

Combilift
Além da empilhadeira multidirecional e da empilhadeira arti-

culada, a Combilift apresentará a CA 28T, empilhadeira com capaci-
dade de estufar até 28 t em contêineres de 20’ ou 12 t em contêineres 
de 40’ para cargas extra-pesadas ou muito longas em contêineres 
fechados. A solução consiste em abrir a plataforma de apoio para 
uma largura maior do que a de um contêiner, o que leva o centro 
de gravidade de carga muito além de qualquer outro equipamento 
e permite que o sistema de elevação seja simplificado a um par de 
cilindros erguendo uma lança com pivotamento único.

Continental
A Continental apresentará todo seu portfólio, incluindo as novi-

dades de pneus para empilhadeira, portos e agrícola.  Um dos desta-
ques é o pneu superelástico SC20 Mileage+ para empilhadeiras, que 
tem como diferencial a durabilidade.  A linha de pneus para Portos 
é outra novidade. Conta com a nova tecnologia V-Ply, que oferece 
maior resistência à carcaça, protegendo contra danos laterais, maior 
vida útil, melhor estabilidade e baixa resistência ao rolamento. 

Pick to Light Systems
A Pick to Light Systems apresentará a tecnologia Digital Picking 

Systems, que permite o picking sem papel e está dotado de simplici-
dade e flexibilidade. Facilita a criação de sistemas personalizados e 
adaptáveis a todo tipo de operações de picking, sorting e montagem 
e e é compatível com qualquer sistema de controle e gestão. A tecno-
logia permite ao operador conhecer  a localização e quantidade exa-
ta da operação e acompanhar as informações por meio de displays, 
confirmando o item coletado apertando um dispositivo.

Storopack 
A Storopack apresentará toda sua linha de embalagens de 

proteção: almofadas de ar AIRplus e almofadas de papel Pa-
perplusClassic e Chevron para preencher espaços vazios. Um 
destaque é o Bubble com 70 cm de largara, que substitui o plás-
tico bolha. A empresa já trabalhava com a versão de 40 cm de 
largura e esta nova visa atender a necessidade de proteger pro-
dutos maiores.  

Próximo mês: edição prévia do evento.
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 controle de estoque

Entre os problemas mais 
enfrentados pelo varejo, 
pode-se dizer que a rup-
tura é um dos maiores. 
Qualquer dificuldade 

de visibilidade ou falta na gôn-
dola pode ser determinante para 
que um cliente que não encon-
trou o que procura não volte ao 
estabelecimento. Com inúmeras 
pessoas passando pelos corredo-
res de um supermercado duran-
te o dia, é fácil perceber que as 
prateleiras vão sofrendo baixas, 
criando rupturas.

A rede atacadista Assaí en-
frentava esse problema em suas 
lojas. Em 2011 a empresa trabalha-

Sem rupturas
Rede atacadista Assaí utiliza solução da GIC para diminuir os gargalos 
nas gôndolas e controlar o estoque de loja

va com um índice de ruptura em 
aproximadamente 18%. O contro-
le era manual, exigia muito pesso-
al e, principalmente, muito tempo. 
Foi então que a empresa decidiu 
testar uma nova solução auto-
mática e desenvolveu um projeto 
para utilizar o RuB, sistema de ge-
renciamento de loja da GIC. 

“O que o RuB trata é a ruptu-
ra de exposição. Aquela em que o 
produto está no estoque, mas não 
vai para a área de venda pro con-
sumidor ver que está ali. Esse tipo 
de problema traz perda de venda 
de produto e indiretamente a fide-
lidade do cliente”, comenta André 
Campos, diretor de TI do Assaí. 

O RuB nasceu em 2008 a par-
tir de uma necessidade de outro 
cliente da GIC. Com o tempo, o 
ele foi ganhando novas funcio-
nalidades, de acordo com as ne-
cessidades dos clientes. “A ideia 
era que os gerenciadores tives-
sem toda a informação na palma 
da mão, com dados reais do piso 
de venda de cada loja”, explica 
Ivan Fernandes, diretor de ope-
rações da GIC. 

O Assaí então decidiu adotar 
a solução. O RuB foi instalado em 
um notebook e levado a cada loja, 
onde era feita a leitura de item por 
item. Com as auditorias, foram 
gerados dados sobre produtos, 
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Funcionalidades do RuB

Controle de promoções Controle de acesso
Reposição pró-ativa e 

reativa
Auditoria de preço

Inventário Análise de consumo
Auditoria de presença 
(controle de ruptura

 de exposição)
Venda assistida

Recebimento
Controle de produtivida-

de e mão de obra
Atendimento ao cliente Centralização multi-lojas

Data de validade Consulta de produto
Comunicação e tarefas 

externas
Papa-fi las 

demanda, consumo e, claro, rup-
turas. Quando os resultados come-
çaram a chegar, o RuB foi implan-
tado como solução fi xa em todas 

as unidades. “Nós ensinamos uma 
equipe do Assaí o processo e eles 
mesmos fi zeram o roll-out para 
todas as lojas”, comenta Ivan.

O Assaí está a mais de 40 anos 
no mercado, presente em 13 es-
tados. André Campos explica a 
importância do RuB nas lojas do 
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Assaí: “Existem softwares que 
permitem ter uma visão geral de 
todos os aspectos do varejo, me-
nos o chão de loja. Essa área é um 
‘ponto cinza’.  Você não sabe qual 
a dinâmica de abastecimento de 
gôndola. O RuB faz com que esse 
ponto cinza desapareça”, esclare-
ce. O sistema se conecta ao ERP e 
recebe informações de tudo o que 
entra e tudo o que sai da loja. 

Ganhos
Desde que o RuB foi implan-

tado, os índices de ruptura de 18% 
baixaram para 4%. Além disso, 
houve ganhos em tempo, de erro de 
etiqueta, entre outros. Um exem-
plo de funcionalidade do software 
é a “auditoria de etiqueta”. Antes, 
uma vez por semana dois colabo-
radores passavam o dia fazendo a 
comparação visual das etiquetas e 
fazendo a troca caso houvesse mu-
dança de informações. Além de le-
var muito tempo, crescia a chance 
de erro. Hoje os mesmos dois cola-
boradores leem os códigos com o 
aparelho e o sistema já avisa quais 
etiquetas devem ser atualizadas. 
O processo leva uma hora e meia, 
proporcionando ganho de 600% 
em performance. 

O roll-out do RuB foi feito pelo 
próprio Assaí. A GIC capacitou 
uma equipe interna que teve o tra-
balho de instalar o RuB nas lojas. 
“O Assaí tem um plano de expan-
são agressivo então várias lojas 
inauguram durante o ano. Portan-
to essa equipe também é respon-
sável por fazer a implantação nas 
inaugurações. Mais que isso, ela é 
responsável por fazer o “refresh” 
para o pessoal de base, para que 
eles saibam operar. Em cada loja 
nós criamos a figura do agente 
RuB. É o primeiro ponto de con-
tato com a solução e vai facilitar a 
vida dessa equipe operacional no 
treinamento”, comenta Campos. 
A implantação nas lojas começou 

em Julho de 2012 e hoje já está com-
pleta. De lá pra cá todas as lojas já 
inauguram com o sistema. Depois 
que a loja está em condições de 
receber mercadoria, uma das pri-
meiras coisas que entram é o RuB 
para fazer o recebimento.

O software
A principal ferramenta usada 

pelo RuB para fazer o controle de 
rupturas é a “análise de consu-
mo”. Todos os produtos, seja em 
estoque, gôndola ou na saída de 
caixa, entram no sistema. A par-
tir disso, ele desenvolve uma cur-
va que faz a avaliação do tempo. 
Assim, para cada item, o repositor 
saberá em quanto tempo ele deve 
repor o produto. 

“Fazemos uma interface com 
a frente de caixa e com o estoque. 
Suponha que determinado pro-
duto tenha sido vendido. Ainda 
há um estoque dentro da loja e 
o produto parou de vender pela 
frente de caixa. O software, de 
uma maneira inteligente, enten-
de isso e já manda um alerta para 
o repositor responsável daquele 
produto verificar se ele está es-
condido dentro da loja, se real-
mente é um estoque virtual ou se 
ele não está bem posto. E ai gera-
-se uma tarefa para cada produto 
para ver como ocorreu essa falta 
de venda”, explica Ivan.

Irineu Fernandes, diretor da 
GIC resume as funcionalidades 
da solução: “O RuB controla toda a 
movimentação física do produto 
dentro da loja. Desde o recebimen-
to, até o momento em que ele é 
vendido. Avisa quantos produtos e 
quando chegaram, quem recebeu, 
etc. Depois, com o produto dentro 
da loja, avisa em que local ele está, 
porque a loja foi endereçada. Tam-
bém mostra se o produto está sen-
do vendido, dá baixa no estoque e, 
consequentemente, manda um 
aviso para repor” conclui.  
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 estocagem

O ideal é não ter esse espaço perdido, 
pois o armazém é destinado à estocagem

Perda de espaço no 
recebimento e na 
expedição
Mezanino é uma alternativa efi ciente para aproveitar áreas em armazéns

É frequente publicar fo-
tos de belas instalações 
de armazéns ou CDs 
com excelente aprovei-
tamento da altura des-

tinada a estocagem, seja com em-
pilhadeiras mastro retrátil, seja 
com transelevadores, etc. 

Mas nas áreas de recebimento 
e expedição também é muito co-
mum utilizar 2 metros de altura e 

os outros 6, 8 ou 10 metros perma-
necerem vazios. É um grande vo-
lume perdido onde se vê apenas 
instalações elétricas e de combate 
a incêndio. Como aproveitar me-
lhor esse espaço? 

O ideal é não ter esse espaço 
perdido, pois o armazém é desti-
nado à estocagem. Mas se as ativi-
dades de recebimento requerem 
inspeções antes da liberação para 
estoque e as cargas não podem 

Bom aproveitamento

P E Ç A S  &  A C E S S Ó R I O S

   Não importa onde está a   
       necessidade do seu cliente.  
A solução está na TVH-Dinamica. 

Na fábrica ou no campo, peça que a gente tem!
Mais de 100 mil itens de todas as marcas, nas linhas de 
movimentação, industrial e agrícola. Estoque global com  
600 mil itens, atendendo mais de 21 milhões de referências 
de máquinas diversas.

Peças para tratores agrícolasPeças para empilhadeiras, plataformas aéreas e 
manipuladores telescópicos

Rua Francisco Foga, 840 • Distrito Industrial • Vinhedo/SP
infotvhdinamica@tvh.com • www.tvhdinamica.com.br • Tel.: 19 3045-4251
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entrar diretamente no estoque ou 
não é possível empilhar no rece-
bimento, pois são irregulares ou 
instáveis, a questão deveria ter 
sido abordada na hora do projeto 
e construção do armazém, onde 
um mezanino poderia ser cons-
truído. Uma laje para escritórios 
e até uma outra para itens de pe-
queno porte ou material de em-
balagem podem aproveitar bem 
esse espaço. 

Algo de forma semelhante 
na área de expedição. E se forem 
contínuas as duas áreas, melhor 
ainda. Mas se essas lajes não fo-
ram construídas em estruturas 
de concreto, o que resultará em 
poucas colunas, resta a alterna-
tiva de construir pisos metálicos 
robustos (poucas colunas) ou me-
zaninos com um aproveitamento 
dos perfi s modulares das estrutu-
ras porta-paletes, instalando pi-

sos “grelhados” para melhor ven-
tilação, luminárias e sistemas de 
proteção a incêndios. Da mesma 
forma que os mezaninos cons-

truídos junto com o prédio, estes 
mezaninos aproveitam o espaço 
existente, aumentando a densi-
dade de estocagem.  

Péssimo aproveitamento 

P E Ç A S  &  A C E S S Ó R I O S
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       necessidade do seu cliente.  
A solução está na TVH-Dinamica. 

Na fábrica ou no campo, peça que a gente tem!
Mais de 100 mil itens de todas as marcas, nas linhas de 
movimentação, industrial e agrícola. Estoque global com  
600 mil itens, atendendo mais de 21 milhões de referências 
de máquinas diversas.

Peças para tratores agrícolasPeças para empilhadeiras, plataformas aéreas e 
manipuladores telescópicos
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Alta performance
Empresa mexicana investe em automação para aumentar a produtividade 

A Stocklin Logistik AG  
construiu um novo 
armazém vertical e 
centro de distribui-
ção totalmente au-

tomático para a Gamesa, empresa 
do grupo americano PepsiCo Inc. 
Com um investimento de 11 mi-
lhões de dólares, atingiu o objeti-
vo de obter alto rendimento, dis-
ponibilidade e operação efi ciente.    

A Gamesa, a número um como 
fabricante de biscoitos no Méxi-
co, faz parte desde 1990 do grupo. 
Além de produtos assados nas 
mais diversas variações, a Gamesa 
fabrica massas e  cereais prontos 
para o consumo. A sede da empre-
sa, que no momento tem nove fá-
bricas e CDs, está localizada no es-
tado mexicano de Nuevo León, na 
cidade de San Pedro Garza Garcia. 

Proximidade ao cliente
A Gamesa investiu entre 2013-

2014 cerca de 11 milhões dólares 
na construção de um novo centro 
de distribuição. A propriedade, de 
320 x 90 x 17 m, fi ca em Cuautitlan 
Izcalli, distrito administrativo nos 
arredores da Cidade do México.

No fi nal de junho de 2013 a 
Stöcklin Logistik AG foi contratada 
como fornecedor geral e coorde-
nador do projeto para toda a in-
tralogística da Gamesa, inclusive 
o sistema de gerenciamento de ar-
mazéns (WMS) bem como  o siste-
ma de controle de fl uxo (MFR).  Pe-
ter Riesterer, diretor operacional 
da Stöcklin no México, baseado em 
Tlalnepantla, perto da Cidade do 
México, está animado com o novo 
projeto:  “Esse sucesso se deve  aos 
produtos de classe mundial e im-

plementação de projetos profi ssio-
nais, juntamente com nossa forte 
presença local. O foco no cliente 
aqui também é garantido, bem 
com um rápido tempo de resposta”.

O principal objetivo do inves-
timento foi a construção de um 
centro de distribuição totalmente 
automático, com as máximas ga-
rantias de disponibilidade, perfor-
mance e segurança no trabalho.

Prazo recorde
Um ano após a assinatura do 

contrato, em junho de 2014, ini-
ciou-se o “Go-Live”. Após a con-
clusão, com sucesso, dos testes 
de desempenho, disponibilidade 
e funcionamento, a planta está 
operando desde o fi nal de setem-
bro de 2014 a plena carga.  Numa 
interação sem atritos, um coman-

  publinforme

Rua XV de Novembro, 46/48 - Centro . Santos . SP
CEP: 11010-150 # (13) 3797.7890
www.eudmarco.com.br

Uma gama completa de serviços voltados
para armazenagem, movimentação de contêineres
e cargas soltas com monitoramento 24 horas.

A Eudmarco transporta e armazena confiança.
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do de gerenciamento de fl uxo 
inteligente para o subsistema do 
WMS da Stocklin Logistik contro-
la o sistema de transportadores 
suspensos e os dez transelevado-
res no armazém vertical, atingin-
do um ciclo de entrada e saída de 
250 paletes por hora e, assim, o 
ressuprimento necessário. 

Os paletes, de 1220 x 1020 x 140 
mm, foram projetados para um 
peso bruto máximo de 1000 kg. Na 
coleta,  as mercadorias paletizadas 
e etiquetadas com código de barras 
são colocadas por empilhadeiras 
no sistema de transporte e registra-
das de acordo com a estação de tra-
balho com scanner fi xo ou manual. 
Os paletes são verifi cados quanto a 
danos. Se todos os critérios de qua-
lidade forem cumpridos, a merca-
doria paletizada é transportada ao 
sistema de transportadores sus-
pensos (monotrilhos).

Monotrilho
O monotrilho tem 24 unidades 

de movimentação (carros) com 
acionamento independente e in-
terliga o sistema de transporta-
dores periférico com o armazém 

vertical. Alcança velocidade de até 
150m/min.  Nas curvas a velocidade 
é reduzida para 40 m/min e o posi-
cionamento ocorre a 6 m/min. As 
ordens de transporte geradas pelo 
MFR/WMS são transmitidas via 
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ethernet ao CLP do monotrilho e 
distribuídas aos carros disponíveis. 

Por meio do monotrilho che-
gam os paletes nos ramais da zona 
anterior do armazém vertical com 
10 corredores e 30.000 posições pa-
letes. Os paletes são recolhidos por 
um dos dez transelevadores e esto-
cados. Eles têm 14,25m de altura e 
operação em profundidade dupla.

Os transelevadores se deslocam 
por 160 m e produzem até 27 ciclos 
duplos/hora. Com uma aceleração 
de 0,50m/s² alcançam uma veloci-
dade de deslocamento de 4,00 m/s 
e 0,50m/s de curso. Com o comando 
de acionamento e dados do contro-
le de fluxo, motores com inversores 
de frequência comandam a perfor-
mance, aceleração e velocidade.

Para o comissionamento de pa-
letes requeridos, eles são transferi-
dos do armazém vertical para o mo-

notrilho e deste via transportadores 
até um carro de transferência, que 
os deposita em esteiras de rolos por 
gravidade. O carro de transferência, 
com esteira de rolos, está projetado 
para 85 ciclos por hora. A velocida-
de de deslocamento é de 2,00 m/s e 
3,5 m/s em movimento livre.

A execução das ordem é feita 
com RFID.  Dados disponíveis são 
apresentados no painel manual. 
Um diferencial está na estratégia 
no WMS/MFR de distinguir sepa-
ração positiva e negativa. Na se-
paração positiva o operador retira 
da posição de comissionamento a 
quantidade necessária do artigo do 
palete e deposita no palete do pedi-
do, que está determinado para al-
gum cliente. O palete original fica 
na esteira de retirada até que este-
ja vazio, quando é retirado manu-
almente, empilhado e, via sistema, 

transportado para a entrada de 
materiais ou de volta ao armazém.

 A separação negativa, por outro 
lado, significa que as quantidades 
de artigos não utilizados do palete 
original são transferidas a um ou-
tro. Isso sempre faz sentido quando 
é atribuída uma ordem a mais de 
50% dos itens de um palete. Neste 
caso, o palete determinado é retira-
do do armazém vertical enquanto 
que o palete recém-formado será 
estocado. Isto poupa tempo e mini-
miza ainda mais a taxa de erro.

Outra área em separado foi es-
tabelecida para o sequenciamen-
to. Aqui, o material transportado é 
alimentado a um carro de transfe-
rência, entregando os paletes nas 
posições para estocagem temporá-
ria. A tarefa do carro transferência 
é atribuir a sequência de carrega-
mento  “just-in-time”  dos artigos 
separados para cada respectivo pe-
dido. O carro de transferência está 
equipado com garfo telescópico 
e um transportador de correntes, 
alcançando carregado uma veloci-
dade de 2,50 m/s e vazio a 4,00 m/s. 
Faz até 50 ciclos duplos por hora. 

Investindo no futuro
Após o fim  do comissionamen-

to, os paletes montados por clientes 
são transferidos pelo monotrilho 
até as linhas de retenção na expedi-
ção. Em mais de 63 linhas de envio, 
os artigos ordenados chegam às 45 
docas. A finalização do pedido se re-
aliza com RFID sobre um indicador 
de carregamento com funções de 
controle integradas. 

Tecnologia robusta e compro-
vada de um projeto de planta cor-
respondente, também foram uma 
contribuição importante para ga-
rantir a disponibilidade obrigató-
ria do sistema de pelo menos 96%.

Um conceito de segurança dá 
uma visão das funções do sistema 
e lista as medidas para proteger as 
pessoas e os materiais.  
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 1o pontos sobre...

Empilhadeiras para 
corredores estreitos
Para tirar o máximo benefício das empilhadeiras para corredores estreitos, os operadores necessitam de ha-
bilidades muito além daquelas necessárias para dirigir as empilhadeiras contrabalançadas. Conheça algumas 
dicas para operá-las.

1. Treine, treine muito. A coordenação é crucial. Essas empi-
lhadeiras apresentam uma variedade de controles e a sequência das 
funções pode variar. 

2. Garanta a visibilidade na direção do trajeto. Os fabricantes 
produzem confi gurações diferentes com base nas interpretações das 
normas de operações. Existem vantagens e desvantagens para todas.

3. Assegure a visibilidade nos níveis altos. Isto é crucial nos 
modos de envio ao estoque e de descida para reduzir as avarias nas 
cargas ou nos paletes e aumentar a produtividade. 

4. Deixe o operador confortável. Estudos indicaram que a pro-
dutividade pode cair até 33% nas últimas duas horas de um turno. O 
arranjo físico pode ajudar a manter a produtividade.

5. Mantenha o operador dentro da cabine. Garanta que ele 
faça as curvas lentamente, mantendo os braços e pernas dentro da 
cabine para evitar que fi quem presos entre o veículo e uma carga.

6. Opere com a carga retraída. Quando as empilhadeiras são 
operadas com a carga completamente estendida a todo momento, 
elas expõem o mecanismo a esforço adicional.

7. Certifi que-se que as dimensões das patolas mais abertas 
sejam compatíveis com as de seus corredores. As aberturas podem 
variar de 85 a 135 cm e a largura pode variar de 9 a 14 cm. 

8. Avalie se as dimensões das patolas abertas são compatíveis 
com as das aberturas das estruturas porta-paletes. Elas devem aco-
modar a abertura da estrutura porta-paletes de coluna a coluna.

9. Evite sobrecarregar os níveis superiores das estruturas porta-
-paletes. Quando o operador estende uma carga e coloca o palete, ele 
precisa garantir que não adicionem seus pesos na carga colocada.

10.Faça a manutenção preventiva do equipamento de maneira 
efi ciente. Desse modo, evita-se paradas inesperadas antes do tempo. 
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Embalagens  (N1 e N2)  23 a 25/04 - 32h
Embalagem: A Base da Cadeia de Logística  (N1)  23 e 24/04 - 16h
Redução de Custos e Melhorias nas Embalagens  (N2)  25/04 - 8h

FMEA - Análise de Modo de Falhas e Efeitos  (S4)  23 e 24/04 - 16h

Planejamento e Controle da Manutenção  (U2)  27 e 28/04 - 16h

Consulte:

Programas, datas e

outras informações em

www.imam.com.br/cursos

Cursos de Curta Duração em São Paulo

Maio
Abril

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

Gestão de Logística  (C1 a C4)  4 a 8/05 - 40h
Logística Integrada  (C1)  4 e 5/05 - 16h
Logística de Suprimentos  (C2)  6/05 - 8h
Logística da Produção / Operações  (C3)  7/05 - 8h
Logística da Distribuição e Transportes  (C4)  8/05 - 8h

Gestão Organizacional  (J1 a J3)  4 a 9/05 - 48h
Customer Service  (J1)  4 e 5/05 - 16h
Liderança e Tomada de Decisão  (J2)  6 e 7/05 - 16h
Técnicas de Negociação  (J3)  8 e 9/05 - 16h

Transporte e Logística  (F1 a F3)  11 a 15/05 - 40h
Gerenciamento Estratégico de Transportes e Frotas  (F1)  11 e 12/05 - 16h
Como Reduzir Custos Logísticos (Transporte, Estoque, entre outros)  (F2)  13 e 14/05 - 16h
Logística Fiscal / Tributária  (F3)  15/05 - 8h

Estudo de Tempos e Métodos  (O1 e O2)  11 a 15/05 - 40h
Engenharia de Tempos e Métodos  (O1)  11 e 12/05 - 16h
Cronoanálise (Formação de Cronoanalistas e Processistas)  (O2)  13 a 15/05 - 16h

Workshop Centros de Distribuição / Condomínios Logísticos  (A3)  12/05 - 8h

As Trilhas Sequenciais Semanais permitem aos partici-

pantes optarem por apenas um curso de 8 horas ou 

outros relacionados (até 48 horas), na mesma semana. 

Participe de todos cursos da trilha semanal e obtenha 

um maior desconto.

INSCRIÇÕES ABERTAS

www.imam.com.br/cursos

Tel.: +(11) 5575-1400
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Workshop Centros de Distribuição / Condomínios Logísticos  (A3)  12/05 - 8h

As Trilhas Sequenciais Semanais permitem aos partici-

pantes optarem por apenas um curso de 8 horas ou 

outros relacionados (até 48 horas), na mesma semana. 

Participe de todos cursos da trilha semanal e obtenha 

um maior desconto.

INSCRIÇÕES ABERTAS

www.imam.com.br/cursos

Tel.: +(11) 5575-1400
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Referências selecionadas

Monitoramento

Controle

Ordenação

Rastreabilidade

Otimização
Gestão

Sistema de Gestão de Armazém LFS
para mais 

Efi ciência, Transparência e Qualidade

Tel.: (+55) 11 2384-1024
www.ehrhardt-partner.com.br
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