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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 Pavuna
Rio de Janeiro (RJ) 
9.200 m² de área disponível

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

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

GLP Campinas 
Campinas (SP) 
57.900 m² de área disponível

GLP Guarulhos 
Guarulhos (SP) 
225.900 m² de área disponível

GLP Gravataí  
Gravataí (RS) 
22.300 m² de área disponível

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

GLP Ribeirão Preto 
Ribeirão Preto (SP) 
26.300 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 ...............................7.800 m² 
de área disponível

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

BBP Topázio ..............................5.600 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.
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A esperança por 
dias melhores

Muita gente já sente saudades do 
tempo em que o Brasil do pré-sal e 
da Copa era considerado a “bola da 
vez”, uma potência emergente em 
meio à crise econômica mundial.

A aposta no crescimento era alta e, para dar conta 
do recado, as empresas aceleraram contratações, 
investiram em políticas internas de atração e reten-
ção de funcionários e intensifi caram programas de 
qualifi cação profi ssional. Mas alguns obstáculos de 
percurso desviaram o país da rota. Alguns meses e sete 
gols depois, o desafi o é sobreviver ante uma economia 
enfraquecida, alta da infl ação e do dólar e crise de 
confi ança decorrente de casos escandalosos. 

A Revista LOGÍSTICA continua sua missão de 
transmitir conhecimentos de logística por meio de 
suas reportagens, independente do momento político. 

Nesta edição fomos conhecer a operação logística da 
Linde Gás para movimentar oxigênio, hidrogênio e ou-
tros gases vitais (página 20) e os desafi os da Abramundo, 
empresa que elabora e distribui materiais didáticos 
para o ensino de Ciências em todo o País, durante todo 
o ano (página 38). Outro destaque é uma prévia das 
novidades que os expositores levarão à CeMAT South 
America, feira de intralogística que acontece no período 
de 30 de junho a 3 de julho em São Paulo (página 28).

Boa leitura e até junho!  

 Editorial
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 panorama

Paletização por realidade 
ampliada
A  ID  Logistics, em parceria com a Zebra Technologies e a 
Robocortex, lançou uma solução inédita de paletização por 
realidade aumentada. A tecnologia que utiliza um tablete 
ET1 da Zebra, oferece um recurso visual em 3D em que é 
possível prever por vários ângulos a colocação de uma 
encomenda em um palete. O princípio de funcionamento é 
simples: a preparação de pedidos é analisada pelo algoritmo 
de paletização que predetermina o melhor local para cada 
pacote. As alterações são identificadas em tempo real. 

www.id-logistics.com.br | (11) 3809-3400

Vestuário
Com a finalidade de ampliar 
sua atuação no mercado de 
vestuário e integrar toda a 
cadeia de suprimentos, o grupo 
Columbia criou recentemente 
um novo negócio, The Cotton 
Road, a primeira empresa 
brasileira a oferecer uma 
solução vertical completa, 
incluindo sourcing, processo de 
busca e desenvolvimento dos 
fornecedores mais competitivos, 
especialmente na Ásia, para o 
varejo brasileiro.

www.columbia.com.br 
(11) 3330-6700

Papelão
 A MWV Rigesa lançou um 
novo modelo de palete de 
papelão que reduz em até 80% 
os custos com frete e estoque, 
além de proporcionar mais 
segurança e significativos 
ganhos ambientais. O modelo 
é resistente e mais leve, além 
de não precisa de tratamentos 
fungicidas necessários para os 
paletes de madeira. Produzido 
com papel HyPerform, a 
solução é 100% reciclável e gera 
76% menos resíduos.

www.mwv.com.br   
(19) 3707-4000

Tanques
A Embaquim, empresa que 
atua na produção do sistema de 
embalagem bag-in-box (BIB), 
recém lançou no mercado 
uma capa plástica especial 
para tanques. A capa possui 
um desenho octogonal que 
possibilita forrar qualquer 
diâmetro de tanque e pode 
ser usada em tanques, tachos 
ou contentores com diâmetro 
superior a 2.000 mm. A altura 
da capa é ajustável, podendo 
atingir 1.000mm. 

www.embaquim.com.br 
(11) 2066-2333

Allink inicia atuação no 
transporte aéreo
A Allink se tornou o primeiro consolidador aéreo 
neutro no Brasil, proporcionando as organizações das 
quais não tem estrutura para realizar os embarques 
aéreos um apoio para a ampliação de seus negócios. 
Seu principal diferencial é manter o posicionamento 
em atender apenas aos freight forwarders, 
comissários de despacho e despachantes aduaneiros. 
A Allink Air é um serviço que realiza o transporte 
aéreo tanto na exportação como na importação. 

www.allink.com.br | 0800-717-0000
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Brado anuncia nova operação 
ferroviária 
A Brado anunciou uma nova operação ferroviária que ligará 

a Zona Franca de Manaus a São Paulo. Nesta operação a 

empresa vai transportar contêineres por 1600 km liga ndo 

Imperatriz (MA) até Anápolis (GO). Além disso  será usado o 

modal fluvial, com barcaças da Zona Franca até Belém (PA) 

e o rodoviário, de Belém a Imperatriz. A Brado investe R$ 150 

milhões no projeto, distribuídos na construção de um novo 

terminal em Imperatriz e na aquisição de vagões e contêineres. 

www.brado.com.br | (41) 2118-2800

Contêineres
A Log-In renovou sua frota 
de contêineres. A empresa de 
cabotagem comprou cerca de 700 
novas unidades, padronizadas 
nas cores verde e branco. A Log-
In opera com diferentes tipos de 
contêineres. São utilizados Dry 
Box de 20’ e 40’, indicado para 
cargas secas; Reefer de 40’ RH 
ideal para refrigerados, mas de 
baixo peso; Flat Rack 40’ criado 
para cargas que não se adequam 
a um contêiner fechado; e High-
Cube 40’, com maior altura. 

www.loginlogistica.com.br     
(11) 2196-6884

Automação
A Elog iniciou um programa 
de automação dos sistemas de 
recebimento e saída de veículos 
da plataforma logística Cubatão 
(São Paulo). Todos os portões 
de acesso à plataforma agora 
contam com o sistema OCR 
(Optical Character Recognition). 
O equipamento faz a leitura da 
placa e cruza com os dados do 
sistema. Caso a placa indique 
que a entrada do caminhão 
está prevista para aquele dia, o 
acesso é permitido. 

www.eloglogistica.com.br       
(13) 3369-7000

Terminal
A Protege comunicou sua 
entrada no mercado aduaneiro 
com a abertura de um terminal 
no aeroporto de Guarulhos (São 
Paulo). Os trâmites ainda estão 
em processo de aprovação pela 
Receita Federal mas a operação 
deve começar ainda este ano. 
A empresa já faz o serviço de 
transporte de alto valor agregado 
após a entrada de cargas no país. 
A empresa também pretende 
focar no transporte de alto valor 
agregado (high-tech).   

www.protege.com.br 
(11) 3156-0800

Myers lança contentor
A Myers do Brasil está lançando o contentor Titan Light. 
Considerado o modelo mais leve da família Titan, a 
nova versão tem capacidade para armazenar até 600kg. 
A expectativa é oferecer ao mercado uma solução 
mais competitiva, robusta e com laterais vazadas, o 
que evita o acúmulo de água. Fabricados no Brasil, 
os produtos empregam a tecnologia Structural Foam, 
processo de injeção com uso de gás inerte (nitrogênio), 
que viabiliza a confecção de produtos de grande porte, 
mais leves e duráveis e com maior capacidade de carga 
e empilhamento. 

www.myersdobrasil.com.br | (19) 3847-9999
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 centro de distribuição

Medicamento 
expresso
RaiaDrogasil mostra sua operação logística 
automatizada, que permite separar 1,3 
milhão de unidades por dia em sete CDs.

Em 2011, duas das 
maiores redes de 
farmácia do Brasil, 
Droga Raia e Dro-
gasil, se uniram. 

Desde então, passaram a di-
vidir não só uma parcela de 
mercado como também suas 
operações logísticas, entre ou-
tras coisas. Hoje a RaiaDroga-
sil conta com sete centros de 
distribuição e 1100 lojas em 15 
estados. O grupo fechou 2014 
com faturamento de R$ 7,5 
bilhões. Para 2015 a ideia é se-
guir crescendo, com a abertu-
ra de 130 lojas. Já em 2016 será 
inaugurado o oitavo CD da 
empresa, o primeiro na região 
Nordeste, em Pernambuco. 

Fernando Varela, vice pre-
sidente de Supply Chain e TI 
foi um dos supervisores da fu-
são que foi concluída na meta-
de do ano passado. Ao unir as 
duas operações, a RaiaDrogasil 
investiu cada vez mais na ges-
tão de estoque. Varela comenta 
que o sistema deles calcula o 
“valor base”, que é a quantida-
de ideal de produtos em esto-
que na loja. “Além dos produ-
tos terem prazo de validade, 
eles já estão pagos. Precisamos 
encontrar um equilíbrio ótimo 
para não ter falta nem excesso. 
Temos que ficar em cima pois 

estamos lidando com valida-
des”, comenta. Para se ter uma 
ideia, 40% dos produtos em 
loja tem uma unidade em es-
toque, por conta do baixo giro. 
No total, são 20 mil SKUs, com 
1,3 milhão de unidades sendo 
separadas diariamente nos 
sete CDs. Por isso os centros 
têm recebido investimentos 
em inovações e melhorias, vi-
sando maior produtividade. 

Também pensando em ino-
vação, Varela comenta sobre o 
conceito de Omnichannel que 
deve receber investimentos 
da rede neste ano, integran-
do suas lojas e a internet. De 
acordo com ele a solução visa 
facilitar a integração com o 
cliente e garantir que ele con-
siga encontrar o que procura 
na loja mais perto dele. “Nosso 
desafio hoje é criar uma rede 
multi-canal. Combinar site, 
telefone e loja para que sejam 
complementares”, conclui.  

Centro de distribuição
Um dos principais CDs da 

RaiaDrogasil fica em Embú das 
Artes, na grande São Paulo. An-
tes da junção com a Drogasil 
o CD da ainda Droga Raia, foi 
concebido em um projeto con-
junto com a IMAM Consultoria. 
Com 20 mil m² (incluindo me-
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zanino de 4 mil m²), o armazém foi 
concebido com um conceito em “U” 
e atualmente conta com processo 
automatizado, auxiliado por trans-
portadores contínuos e sorters. 

Quem acompanha todo o pro-
cesso pelos quais as cargas passam, 
desde o recebimento até o envio 
são as duas farmacêuticas do CD. 
Fernanda Colombo e Cristina Ha-
tano apoiam toda a operação logís-
tica, garantindo não só o manuseio 
adequado de medicamentos como 
também o controle e rastreamen-
to. Fernanda comenta que elas 
também participam das boas prá-
ticas, organização, limpeza, além 
de fazer auditoria e cuidar da qua-
lidade do galpão em geral.

Desde o recebimento já são esti-
puladas regras rígidas, já que todos 
os fornecedores e distribuidores 
devem seguir a cartilha de recebi-
mento da RaiaDrogasil. As regras 

incluem vestimenta adequada, 
palete correto, formato e altura de 
paletização, horários, entre outras 
coisas. Ao serem descarregadas 
dos caminhões, as cargas ficam na 
doca até serem conferidas e lidas 
por um coletor. Elas recebem uma 
etiqueta e passam para a área de 
onde sairão para a estocagem. Por 
se tratar de medicamentos, o pro-
cesso de controle e rastreabilidade 
é muito mais rigoroso. Fernanda 
explica que existe um livro eletrô-
nico onde a informação sobre en-
trada e saída de cada medicamen-
to é inserida. Essas informações 
depois são enviadas a Anvisa. 

A primeira área visível do ar-
mazém é a de estruturas porta-
-paletes, de 12 metros de pé-direi-
to, que conta com 11 mil posições. 
Antes, quando o CD servia so-
mente a Droga Raia, esse número 
era de apenas 1900. A área seguin-

te já inclui todo o resto da opera-
ção e é ocupada, principalmen-
te, pelas linhas de separação. Ao 
todo são nove linhas (cada uma 
representada por um transporta-
dor contínuo) sendo a principal 
delas dedicada exclusivamente a 
medicamentos. No começo dessa 
linha uma caixa com o picking-
-list entra no transportador e é le-
vada a cada setor, de acordo com o 
conteúdo da lista. Os produtos de 
alto-giro ficam estocados a granel 
em flow-racks acima e abaixo do 
transportador, agilizando a se-
paração. Atrás encontra-se uma 
série de estruturas que também 
são endereçadas de acordo com o 
giro. Mais atrás ainda fica o cha-
mado “estoque de fundo”, que 
conta com esses mesmos produ-
tos, só que em caixas fechadas. 
Antonio Cordebello, gerente de 
logística do CD, explica que quan-
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do o repositor precisa reabastecer um determi-
nado produto, ele utiliza primeiro o estoque de 
fundo e os produtos da estrutura são retirados 
de acordo com essa demanda. Varela conta que 
o sistema das lojas avisa quando há venda de 
produto em uma unidade e no final do dia é ge-
rado um pedido automaticamente, abastecen-
do no dia seguinte. 

Diariamente a unidade de Embú separa em 
média 270 mil unidades só de medicamentos 
(sem contar com os controlados). No mesmo perí-
odo, são preparadas 15 mil caixas de pedidos, uma 
média de 40 por filial, com cerca de 1000 itens por 
loja. O CD separa 450 mil unidades por dia.

Assim que o picking é feito, as caixas se-
guem pelo transportador e, caso os sensores 
encontrem alguma inconformidade, as des-
viam para que um conferente verifique os pe-
didos. Os outros transportadores que ficam no 
andar são referentes a produtos de higiene e 
perfumaria, bem como itens diversos. 

Seguindo para o mezanino, encontram-se os 
medicamentos controlados, além das câmaras 
frias. São três no total: duas dedicadas a medica-
mento e uma terceira apenas para estocar gelo. 
As câmaras têm temperatura entre 2°C e 8°C e 
contam com 1200 SKUs. Ao serem retirados do 
estoque, os medicamentos são colocados em cai-
xas de isopor com gelo ao redor que também são 
encaminhadas em transportadores contínuos 
para a área de conferência e expedição. Ainda no 
mezanino, os medicamentos são separados em 
zonas e por grades, com acesso restrito. 

A área seguinte é dedicada a conferir cada 
caixa. São 40 colaboradores que retiram a cai-
xa do transportador, leem seu código e veicu-
lam a uma segunda caixa enquanto verificam 
item por item do picking list. No caso dos an-
tibióticos, uma segunda conferência é feita 
antes de fechar a caixa. 

Depois de conferidas, elas são seladas e en-
caminhadas para uma das docas de expedição. 
Essa área é dividida por rota. No total são 56 
rotas pelo estado de São Paulo – capital, lito-
ral e interior, totalizando 370 lojas, sendo que 
80% da frota (média de um caminhão por rota)  
é própria.  

Cordebello comenta que o aumento do 
fluxo após a fusão aumentou muito. Daí a ne-
cessidade de automatizar a operação. De acor-
do com ele a produtividade local subiu 40%  
desde então.  

Processo logístico da RaiaDrogasil

Assim que os produtos são 
recebidos eles recebem uma 
etiqueta com seus dados  

1

Picking list é colocado dentro 
da caixa  para rebecer o pedido

2

Produtos de alto giro fiquem 
no flow rack logo acima dos 
transportadores

3

Câmaras frias tem 1200 SKUs  
e temperatura entre 2°C e 8°C 

4

Depois de lacrados, pedidos 
são encaminhados para a 
doca que os levará a seu destino

5

Na doca, caixas são colocadas 
em paletes de acordo com 

a filial para onde irão6
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 lean sem fronteiras

Montagem sem 
pontes rolantes
Ethos Industrial, por meio de consultoria da IMAM, desenvolveu um 
projeto para implementar a fi losofi a em sua fábrica

A Ethos Industrial, 
metalúrgica fabri-
cante de geradores, 
máquinas de cons-
trução civil, equipa-

mentos agrícolas e compressores 
de ar, iniciou em janeiro de 2014 
sua jornada Lean, assessorada 
pela IMAM Consultoria. O projeto, 
que aconteceu na fábrica da em-
presa em Boituva (SP), teve início 
com a formação do time executi-
vo, que representa o núcleo de co-
nhecimento Lean na organização,  
responsável por fazer o diagnós-
tico para identifi cação das ferra-
mentas preferenciais, escolher o 
processo piloto e implementar as 
ferramentas preferenciais.

O processo piloto escolhido 
foi a fabricação dos tanques de 

combustível para geradores, que 
envolve as etapas de corte, dobra, 
solda, teste, pintura e montagem. 
A primeira ferramenta a ser im-
plementada foi o 5S que, após ser 
planejado, foi implementado na 
fábrica toda, com um dia dedica-
do para esse objetivo, o “Dia D”.

As pessoas associam muito 
os 5S somente a organização e 
limpeza, porém, o principal ob-
jetivo é melhorar a disciplina dos 
profi ssionais. O Kaizen, que é a 
ferramenta indispensável para 
fomentar a melhoria contínua 
em todos os níveis, também foi 
implementado, começando pelo 
individual na base da pirâmide, 
onde qualquer colaborador pode 
pensar e implementar suas ideias 
de melhoria. A Ethos realizou 56 

kaizens em julho de 2014, primei-
ro mês da apuração, atingindo 
0,27 kaizens/funcionário no mês.

Logo após a implementação 
das melhorias no processo piloto, 
foi realizada a Semana Kaizen, 
que é a modalidade utilizada para 
a realização de Kaizens mais táti-
cos, com focos específi cos.

Couberam aos dois outros 
comitês operacionais (Layout & 
Fluxo contínuo e PCP Lean), a 
implementação dos conceitos de 
célula de manufatura e kanban 
nos processos que resultaram na 
diminuição de atividades sem 
valor agregado, ganho de espaço, 
menos retrabalho e redução de 
estoque em processo. 

A grande inovação fi cou por 
conta da célula de soldagem dos 

X
Antes Depois
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Sidney Trama Rago é instrutor 
e gerente de projetos da IMAM 
Consultoria  Ltda.
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tanques, já que a complexidade 
era muito grande em função do 
tamanho do produto. O maior de-
safi o foi implementar o “One Peace 
Flow” com produtos grandes que 
antes eram movimentados por 
meio de pontes rolantes e aplicar o 
sincronismo entre as operações.

O paradigma da célula em U 
teve que ser alterado para uma 
célula em O, ou circular, que foi a 
única maneira de viabilizar o con-
ceito para esse tamanho de peça, 
sem utilizar a ponte rolante ou 
qualquer outro dispositivo de iça-
mento entre uma operação e outra.

O Comitê de Setup Rápido fi cou 
com a incumbência de implemen-
tar a metodologia SMED (“single 
minute exchange of die”, troca de 
ferramenta em minuto de um dí-
gito) nas máquinas de corte e do-
bra, reduzindo o tempo de setup 
e da movimentação do operador 
durante o processo. Isso colaborou 
para a redução dos lotes fabricados 
e a consequente redução do esto-
que em processo e do lead time, 
gerando mais agilidade na fábrica.

Milena H. Gomes Corder, ge-
rente de qualidade da Ethos e co-
ordenadora do Projeto Evoluir, 
comentou que o nome do projeto 
é muito coerente com os objetivos 
da Ethos Industrial. “Queremos ver 
uma evolução dos nossos resulta-
dos, melhorar nosso desempenho 
de entrega e índices de qualidade. 
As ferramentas aplicadas foram 
fundamentais para iniciarmos 
essa evolução. Podemos ver isso na 
movimentação de materiais, for-
mação de kits e fl uxo contínuo”. 

Porém, o principal responsá-
vel pela disseminação da Filosofi a 
Lean na Ethos é o presidente, José 
Maria Gomes, que decidiu adotá-la 
como um valor da empresa. “A es-
colha pela IMAM para a implemen-
tação do Lean se deu por meio de 
casos de sucesso que conhecemos. 
A simplicidade tratada no projeto 

nos auxiliou muito na aplicação 
das ferramentas e organização da 
fábrica. É gratifi cante ver como o 
projeto melhorou a capacitação e 
desempenho das pessoas envolvi-
das no projeto”, conclui. O desafi o 
agora é o roll-out, que visa estender 
o uso das ferramentas aos demais 
processos da empresa. É mais uma 
jornada que começa, mas não tem 
data para encerrar.     

Depois

2
1

4
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 galpões

Dizer que estamos 
passando por um 
momento de retra-
ção econômica é 
constatar o óbvio. 

Em tempo como esse, muitas 
empresas optam por não fazer 
grandes investimentos. Isso sig-
nifica não ampliar seus espaços 
nem construir novos armazéns. 
Além disso, algumas empresas 
veem seus estoques sofrerem 
uma elevação devido a diminui-
ção de vendas. 

Em uma situação como essa, 

Cobrindo os excessos
Mercado de galpões lonados pode ser a solução em tempos  
de dificuldades econômicas

onde a previsão de vendas é ins-
tável e o futuro incerto, é preci-
so pensar em novas alternativas 
para acomodar o estoque. E uma 
delas é o uso de galpões.  Com di-
versos tipos de estruturas, essa 
solução se adequa a diversos se-
tores. “Na parte de armazenagem 
a demanda está distribuída nos 
segmentos químico, de bebidas”, 

comenta Marcia Podmanicki, su-
pervisora comercial da Rentank. 
É justamente essa versatilidade 
que atrai a atenção de empresas 
para o uso de galpões lonados. 
Marcia conta que todo tipo de 
empresa pode precisar desse tipo 
de solução, tanto numa época de 
produção alta, com necessida-
de de área para distribuição ou 

Quadro Kanban

- controle do estoque;

- lotes menores e 
controlados;

- entrega de peças 
conforme o consumo;

- gestão visual do 
trabalhona área;

- redução de espera;

- remodelável; 

- baixo custo.

Ligue agora!0800 643 4700

Soluções para Gestão Visual

www.isoflex.com.br

Todo tipo de empresa precisa de galpões 
para garantir a continuidade de produção e 
abastecimento
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numa época de vendas baixas e 
de crise como agora, com o au-
mento do estoque.

Para a Rentank, os modelos 
mais comuns de galpões têm pé 
direito alto, acessórios variados e 
largura de 30 metros. Já para a Tó-
pico, o principal produto é o mo-
delo “duas águas”, com estrutura 
metálica e revestimento em lona, 
que  não exige fundação (o que 
possibilita montagem em poucos 
dias) e tem estrutura modular, 
adaptando-se a necessidade de 
armazenagem de cada cliente. É 
uma solução fl exível e com me-
nor custo quando comparada aos 
edifícios de alvenaria, já que oti-
miza espaço, minimiza custos de 
construção e é adaptável a cada 
demanda. A Tópico ainda fornece 
outros tipos como modelo pirâmi-
de, infl ável, de zinco e especial. 

Prós
Existem, porém, alguns se-

tores que são menos afetados 
ou até mesmo beneficiados por 
esse momento, que é o caso das 
exportações. Por conta da des-

valorização da moeda nacional, 
existe uma tendência a aumen-
tar os produtos e commodities 
exportados. De acordo com Mar-
cia a tendência para esse ano são 
as empresas que podem se bene-

Quadro Kanban

- controle do estoque;

- lotes menores e 
controlados;

- entrega de peças 
conforme o consumo;

- gestão visual do 
trabalhona área;

- redução de espera;

- remodelável; 

- baixo custo.

Ligue agora!0800 643 4700

Soluções para Gestão Visual

www.isoflex.com.br

14_galpoes.indd   15 28/04/2015   09:21:47



16    maio 2015

ficiar com as exportações e que 
não tem a sua fabricação vin-
culada diretamente a importa-
ção de insumos. O que também 
exige um espaço adequado para 
manter esses produtos esto-
cados até serem despachados. 
A área de mineração é menos 
afetada pela retração e, passada 
a “explosão” da construção civil, 
é um nicho a ser explorado no 
mercado de galpões.  

Para a Rentank a média de 
tempo em que um galpão lo-
nado fica em um cliente é de 
18 meses. A empresa já ins-
talou mais de um milhão de 
metros quadrados em todo o 
Brasil. Além disso eles contam 
com um serviço exclusivo de 
atendimento a manutenções, 
com uma equipe especializada, 
pronta a atender a demanda 
dos clientes.

Já a Tópico conta com cinco 
filiais em todo o país e oferece 
um pós-venda regionalizado. 
Luciana Marchetti, gerente de 
marketing da empresa conta 
que a Tópico tem diversos op-

cionais para os galpões como 
portas corrediças adicionais, 
exaustores eólicos, avance, ilu-
minação, telas e outros tipos de 
ventilação, calhas, acoplagem de 
galpões, entre outros.  
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 destaques internacionais

Multi-funções
O equipamento desenvolvido pela americana Big Joey 

combina uma plataforma elevatória, separador de carga e 

rebocador. O J1 Joey levanta o operador até quatro metros 

e suporta mais de 450 quilos, podendo ser guiado do alto 

de uma tarefa a outra. Conta com um painel eletrônico que 

guia o operador e funciona a base de baterias padrão. 

www.bigjoeforklifts.com

Carrinhos aramados
A indústria de metais alemã Fetra desenvolveu um carrinho 

aramado e conta com diversas prateleiras permitindo 

colocar materiais ou produtos de diversos tamanhos. A 

solução possui rodízios facilitando sua movimentação e 

ainda conta com diferenciais como uma escada acoplada 

para alcançar os níveis mais altos. 

www.fetra.de

Embaladora
A companhia inglesa Kite Packing criou uma solução para 

embalar paletes. Trata-se do robô Rotoplat 708 que possui 

15 diferentes configurações ajustáveis e um controle multi-

funcional que permite programar cada palete de maneira 

única. A empresa também oferece diversos acessórios como 

uma rampa, duas configurações de balanças digitais. 

www.kitepackaging.co.uk

Estocagem automatizada
O novo Pallet Shuttle da Still consiste em um sistema 

semiautomático de movimentação de carga dentro da 

estrutura de estocagem. Em conjunto com racks ele 

se torna um tipo de transelevador que se movimenta 

exclusivamente na horizontal. Ao colocar um palete na 

estrutura, o shuttle é responsável por realoca-lo para o 

próximo espaço vazio. 

www.still-arser.com.tr
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 opinião 

Como entender e 
explicar a conta frete
Vários fatores devem ser considerados para compreender essa conta

A conta de fretes é 
uma das despesas 
mais signifi cativas 
das empresas e uma 
das menos compre-

endidas. A forma habitual como 
as empresas olham para essa des-
pesa é simplesmente calculan-
do quanto ela representa sobre 
o valor transportado, na forma 
percentual (valor do frete/valor 
transportado * 100).

Em cada empresa e em cada 
setor da economia sua represen-
tatividade é diferente. Quando se 
pensa em um modelo de distri-
buição nacional de carga fracio-
nada, esse percentual pode variar 

de 2% para empresas cujos produ-
tos apresentam alto valor agrega-
do (farmacêuticos, eletroeletrô-
nicos, etc.) até 15% para produtos 
de baixo valor agregado (papel 
tissue, bebidas, etc.).

Até aqui nada é difícil de en-
tender nem de explicar. Acontece 
que o percentual da relação cita-
da acima pode variar inesperada-
mente de um mês para outro sem 
que as tabelas de preços de fretes 
tenham sofrido qualquer reajuste 
ou mudança.

É aí que surgem as difi culda-
des para se entender (e para ex-
plicar). Se não houve alterações 
nas tabelas de preços de fretes, o 

percentual não deveria permane-
cer constante? A resposta é não! 
Vamos ver o por quê disso. 

Muitas empresas utilizam o 
modelo de KPIs (“key performan-
ce indicator”, indicador chave de 
desempenho) para mostrar a evo-
lução do indicador Frete/Vendas, 
mas não conseguem explicar as va-
riações de forma satisfatória. Para 
conseguir isso é preciso entender 
quais são os fatores que infl uen-
ciam na variação do indicador e 
criar outros indicadores auxiliares 
para cada um desses fatores.

A seguir elenco os principais 
fatores que explicam as variações 
do indicador principal:
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1. Valor agregado médio das mer-
cadorias vendidas (R$/kg): ge-
ralmente as empresas vendem 
vários produtos com valores e 
densidades (peso/volume) di-
ferentes. Quando se vende pro-
dutos mais caros a tendência é 
que a relação frete/vendas caia. 
O inverso também é verdadei-
ro. Quando se vende produtos 
de menor valor, a relação au-
menta. Portanto, é importan-
te controlar o valor médio da 
mercadoria vendida pois esse 
fator tem implicação direta no 
resultado do indicador.

2. Dispersão geográfi ca das ven-
das (km/t): esse é o fator mais 
óbvio. Evidentemente que, 
quanto mais a carga anda mais 
caro é o frete. Em outras pala-
vras, se as vendas ocorrerem 
em locais mais distantes dos 
pontos de saída das mercado-
rias o frete custará mais caro. 
Por outro lado, se elas ocorre-
rem em locais mais próximos, 
o frete será mais barato. A me-
lhor forma de controlar isso é 
calculando a distância média 
percorrida pela carga através 
da relação km/t, no entanto, 
esse cálculo pode se tornar 
complexo. Uma forma alterna-
tiva e simples é verifi car a par-
ticipação percentual do peso 
(kg) das mercadorias em cada 
estado ou região geográfi ca. 

3. Frete mínimo: as tabelas de 
frete fracionado apresentam 
um custo bem maior por kg 
quando os pesos caem nas pri-
meiras faixas. Esse custo che-
ga a ser três vezes maior do 
que quando caem na faixa por 
tonelada. Portanto, se o núme-
ro da NF (ou de entregas) com 
pequeno peso aumenta, o fre-
te tende a aumentar. Então, 
torna-se importante acompa-
nhar o peso médio de cada en-
trega. O faturamento de saldos 

de pedido pode infl uenciar 
fortemente esse fator.

4. Quantidade de NF emitidas: 
uma variação grande na quan-
tidade de NF emitidas pode 
elevar o frete porque cada NF 
(ou agrupamento para entre-
ga) gera a emissão de um CTe 
e, consequentemente, o paga-
mento de uma taxa fi xa, co-
nhecida como Taxa de Entre-
ga. Em outras palavras, quanto 
maior for a quantidade de NF 
emitidas, maior será a quanti-
dade de taxas pagas.

Com esses indicadores auxi-
liares, fi ca mais fácil de entender 
e de explicar porque a conta de 
fretes pode apresentar variações 
signifi cativas de um mês para 
o outro sem que tenha havido 
qualquer alteração nas tabelas 
de preços. 

Atualmente, muitas empre-
sas terceirizam sua gestão de 
transportes com prestadores de 
serviços que já têm modelos de 
acompanhamento estruturados 
e customizados a cada operação 
para explicar as variações na 
conta de frete de seus clientes. A 
Bold Freight é uma das empre-
sas que oferecem esse serviço, 
medindo e avaliando o nível de 
serviço dos prestadores por meio 
de um TMS (“transportation ma-
nagement System”, sistema de 
gerenciamento de transporte).  

Armando Valdir Passeri 
é consultor e instrutor da IMAM 
Consultoria e sócio-diretor 
da Bold Freight

ACESSE: WWW.WEBPESADOS.COM.BR

PRESENTES NO MERCADO DESDE 2006, 
NOS ORGULHAMOS EM SER O PRIMEIRO E 
MAIS CONFIÁVEL SITE ESPECIALIZADO DE 
COMPRA E VENDA DA INTERNET 
BRASILEIRA E OFERECER TODA 
TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE AOS 
NOSSOS CLIENTES.

O MELHOR 
LUGAR PARA 
VENDER OU 
COMPRAR
O SEU 
PESADO
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 capa

Abastecimento de 
gases just-in-time
A Linde Gás abre sua operação para a Revista LOGÍSTICA e mostra como 
faz para suprir oxigênio, hidrogênio e outros gases vitais

Os gases atmosféricos 
são utilizados em 
mais aplicações do 
que se imagina. Des-
de o congelamento 

de alimentos até o uso em hospi-
tais, gases como oxigênio, nitrogê-
nio e argônio são indispensáveis. 

Trata-se porém de uma forma 
difícil de manusear e transportar, 
exigindo um planejamento logís-
tico cuidadoso. 

A Linde Gás tem investido em 
aprimorar esse processo, garan-
tindo o abastecimento dos clientes. 
A companhia, com sede na Ale-

manha, está no Brasil desde 1915 
(quando ainda era AGA) e conta 
com duas divisões: gases indus-
triais, que abrange uma série de 
aplicações como a fabricação de 
vidros, na metalurgia, áreas auto-
mobilística, química, alimentícia, 
estética e indústria de bebidas (gás 

Tanques da Linde Gás em uma 
das plantas da empresa em 

Cubatão (São Paulo) 

Seja o que for e para onde for, 
a UPS entrega!

Modais: aéreo, marítimo e rodoviário;
528 centros de distribuição*;
Gerenciamento de comércio internacional;
Liberação alfandegária;
8,5 milhões de clientes;
Logística de peças de reposição; conserto técnico e configuração; 
Planejamento e desenvolvimento da cadeia de
suprimentos e gestão de devoluções;
Mais de 398 mil pessoas trabalhando para você;
Mais de mil voos diários internacionais;
A maior frota mundial, com 95 mil veículos para entrega.

www.ups.com 
Grande São Paulo: 55 11 5694-6600
Demais Localidades: 0800 770 9035

*Verifique disponibilidade de armazenamento com controle de temperatura
 e umidade para sua região/país.
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carbônico), entre outros. A segun-
da divisão é hospitalar e, em alguns 
casos, também oftalmológica. 

No Brasil eles contam com 23 
unidades, incluindo seis plantas 
que fazem a separação de gases. 
Em 2008 a empresa expandiu seu 
centro de controle, que coordena 
todo o planejamento de distribui-
ção, para toda a América do Sul. É 
a partir do centro que se toma a 
decisão, por exemplo, de quando 
um hospital em Buenos Aires (Ar-
gentina) vai ser atendido com oxi-
gênio, ou quando uma indústria 
em Caracas (Venezuela) vai ser 
abastecida. Hoje o centro atende 
sete países mais o Brasil. 

“A decisão, o planejamento sai 
desse centro em Jundiaí. É claro 
que para isso funcionar existem 
pessoas em cada país que rece-
bem esse planejamento e estão 
em contato com as transporta-

doras”, explica Bruno Cicotti, ge-
rente de operações da América do 
Sul. Em troca, eles recebem dados 
sobre a entrega como horário, 
quanto foi depositado em cada 
cliente e o inventário do tanque. 

Essas informações, então, serão 
usadas pelo sistema para planejar 
a próxima entrega. 

É no centro que fi ca o sistema 
responsável por fazer a programa-
ção. Na sala principal fi cam apenas 

Seja o que for e para onde for, 
a UPS entrega!

Modais: aéreo, marítimo e rodoviário;
528 centros de distribuição*;
Gerenciamento de comércio internacional;
Liberação alfandegária;
8,5 milhões de clientes;
Logística de peças de reposição; conserto técnico e configuração; 
Planejamento e desenvolvimento da cadeia de
suprimentos e gestão de devoluções;
Mais de 398 mil pessoas trabalhando para você;
Mais de mil voos diários internacionais;
A maior frota mundial, com 95 mil veículos para entrega.

www.ups.com 
Grande São Paulo: 55 11 5694-6600
Demais Localidades: 0800 770 9035

*Verifique disponibilidade de armazenamento com controle de temperatura
 e umidade para sua região/país.
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O centro de controle em Jundiaí programa todas as entregas da América do Sul
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dois operadores que controlam 
todas as plantas (média de 10 por 
operador). Lá estão inseridas todas 
as informações de cada cliente: ca-
pacidade de estocagem, distância, 
frequência de abastecimento, entre 
outros. Portanto, ele é capaz de criar 
e analisar o perfil de cada cliente, 
gerando uma informação sobre 
quando deve ser feito o reabasteci-
mento, além de quais rotas devem 
ser traçadas para garantir o melhor 
aproveitamento do caminhão. 

“O sistema enxerga o clien-
te isoladamente e a rota, tudo ao 
mesmo tempo. O índice de acerto 
é de 99,8% num total de 60 mil en-
tregas por ano” conta Max Amil-
car, diretor de operações da Linde. 
A solução foi desenvolvida pela 
própria Linde e foi complemen-
tada com o passar do tempo com 
novas informações, como um 
acompanhamento on-line da en-
trega, permitindo que o operador 
veja imediatamente a acuracida-
de do programa. 

Outra solução que auxilia nes-
se processo é a telemetria presente 
nos tanques dos clientes. Trata-se 
de um mecanismo simples que 
funciona por meio de um painel 

solar e lê o nível do tanque, envian-
do a informação para o centro. 

“O sistema traça uma série de 
cálculos de média para poder di-
zer ao analista qual é o momento 
ótimo para reabastecer o cliente”, 
comenta Bruno. Esse momen-
to, de acordo com ele, deve ser 
analisado sob duas óticas: tanto 
da Linde quanto do cliente. Se a 
Linde chegar ao cliente antes do 
programado não vai conseguir 
descarregar todo o conteúdo, 
gerando perda. Se chegar muito 
tarde o cliente correrá o risco de 
falta de gás. 

Amilcar explica que o centro 
surgiu para corroborar com o ob-
jetivo da Linde de ser responsável 
pela gestão do inventário dos clien-
tes, deixando-os livres para se preo-
cupar apenas com seu negócio. 

Para isso, eles contam com as 
seis plantas que fazem a separa-
ção dos gases. Amilcar conta que, 
apesar de terem o ar como maté-
ria-prima, existe um complicado 
processo para sua condensação. 
Ao final, tanto o oxigênio quanto 
nitrogênio e argônio estão na for-
ma líquida. E assim eles perma-
necem para o transporte. 

Na forma líquida, você conse-
gue armazenar muito mais que 
na forma gasosa. Um caminhão 
de líquido equivale a 800 vezes o 
volume em gás, ou seja, seriam 
necessários 800 veículos para 
transportar a mesma quantidade 
em gases.  

Depois de condensados e sepa-
rados, os gases são armazenados 
em tanques até que seja necessá-
rio fazer o abastecimento em um 
cliente. Quando isso ocorre, o pro-
duto é transportado para o cami-
nhão que possui um tanque com 
isolamento especial. Amilcar con-
ta que esses tanques são forneci-
dos por empresas estrangeiras que 
também oferecem as peças para 
outras unidades da Linde no mun-
do. Somente o tanque, sem contar 
as outras partes do caminhão, cus-
ta em torno de 300 mil euros. 

Todas as fábricas têm um 
dispositivo isolado que vai para 
uma bomba (que seria compatí-
vel com uma bomba de água), e 
bombeia o produto para dentro 
do caminhão, num processo que 
leva de 30 a 40 minutos para ser 
concluído. O veículo então vai 
para balança e é pesado. O mes-
mo processo, chamado “flow me-
ter” ocorre após a descarga no 
cliente, onde se mede a quantida-
de deixada no tanque e o próprio 
flow meter já emite um compro-
vante de entrega do volume. É 
um sensor que mede a vazão que 
sai de dentro do caminhão para o 
tanque do cliente. 

E como eles fazem para garan-
tir que os clientes tenham esses 
equipamentos? Fazendo toda a 
instalação por eles. Como expli-
cou Amilcar, a ideia é que o clien-
te apenas “abra a torneira” e utili-
ze o gás. Mas isso significa que a 
Linde será responsável por toda 
a instalação, tubulações e outros 
equipamentos quaisquer que se-
jam necessários para tal.
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“Nós fazemos a instalação no 
cliente. Todo o equipamento é 
nosso. Nós vamos lá e colocamos o 
tanque. Normalmente preferimos 
a balança para medir a quantida-
de, mas se não for possível tem o 
sistema de medição. Entregamos 
na quantidade certa no cliente, 
que confi rma o recebimento”, con-
clui. Ao ser retirado do caminhão, 
o líquido passa por um vaporiza-
dor com temperatura acima de 
zero, ambiente sufi ciente para 
transformá-lo de volta para gás. 

No caso do hidrogênio é dife-
rente pois o processo para trans-
formá-lo em líquido é muito mais 
difícil e não é viável no Brasil pois 
não há tecnologia para isso. No 
hidrogênio trabalha-se com o 
transporte de somente 5 mil m³.

A Linde consegue chegar até 50 
km de cada planta com preço com-
petitivo. Mas às vezes distâncias 

maiores tem que ser percorridas a 
tempo (principalmente quando se 
lida com hospitais) e aí a solução 
é se aliar as concorrentes. “Temos 
que unir forças”, comenta Bruno. 

Já houve ocasiões em que preci-
saram percorrer até 1200 km no 
nordeste para fazer uma entrega. 
Nesse caso, utilizam-se da logísti-
ca dos concorrentes e vice-versa. 

Líquido transformado em gás é descarregado em um cliente
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Operação logística 
A operação logística em si co-

meça com o processo de agenda-
mento das entregas. A partir daí, 
os caminhões vão até as fábricas 
e carregam os produtos enquan-
to recebem a documentação das 
carretas, que têm capacidade 
para carregar entre 18 mil m³ 
e 25 mil m³.  

“Existe a rota e a densidade 
de clientes pela rota. A entrega 
é dimensionada de acordo com 
o tamanho do caminhão, com a 

informação que chega de cada 
cliente e com o volume a ser dis-
tribuído naquela rota”, conta 
Amilcar. O centro monitora cons-
tantemente o consumo do cliente 
e o nível do tanque e reage a essa 
informação, auxiliando na deci-
são do momento ótimo. 

Existe ainda um outro mé-
todo para transportar os gases, 
que é via “pipeline”, ou seja, tu-
bulação direta entre a planta da 
Linde e o cliente. Em algumas in-
dústrias, o uso de caminhões não 

é viável dada a grande quantida-
de utilizada, como por exemplo 
uma indústria de alimentos que 
tem alto consumo de nitrogênio 
para congelamento. Amilcar cita 
ainda um cliente que utiliza 15 
mil m³ de oxigênio e 13 mil m³ 
de nitrogênio por hora. Para fa-
zer esse abastecimento seriam 
necessárias cerca de 25 carretas a 
cada 60 minutos, o que é inviável. 
Nesse caso é feita uma parceria 
com o cliente para a construção 
da planta da Linde próxima a  
fábrica. Quando isso ocorre, eles 
selam um contrato de pelo me-
nos 15 anos, para garantir que o 
fornecimento continue e a plan-
ta se pague já que a construção 
de uma nova custa em torno de 
50 milhões de euros.  

Projetos futuros
A Linde, mundialmente, con-

tinua investindo em seu centro 
de controle para que a operação 
seja cada vez mais efi ciente. Ou-
tra preocupação da companhia 
são os operadores do local, que 
funciona 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Eles trabalham 
em turnos mas essa estrutura de 
funcionamento pode transfor-
mar o trabalho em algo penoso. 

Por isso a ideia é que no fu-
turo todos os centros da empre-
sa no mundo sejam integrados 
em apenas um. Amilcar explica 
que ainda levará pelo menos 10 
anos para tornar isso realidade, 
principalmente na Europa onde 
existem mais centros e as leis 
trabalhistas tornam o proces-
so burocrático. Mas nas Améri-
cas isso já é uma realidade e até 
2016 Norte e Sul estarão integra-
dos em um centro nos Estados 
Unidos. Sendo assim, a divisão 
de Jundiaí irá se incorporar 
com a americana, gerando uma 
única gestão de inventário no 
continente.   

Localização estratégica da Linde em São Paulo

Centro de operações
Escritório central
Maior Planta
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 tecnologia da informação

Relógios, óculos, cintos, 
pulseiras, braceletes, 
anéis, colares, trajes 
e dispositivos que po-
dem ser facilmente 

conectados ao nosso corpo... o que 
mais a tecnologia irá desenvolver 
para que seja mais fácil e prático 
o seu uso?

Para entender como a tecno-
logia “wearable” (“vestível”) está 
afetando o mundo da intralogís-
tica, pense em como as operações 
de um armazém têm melhorado 
ao longo dos anos com a adoção 
de sistemas de gerenciamento 

Wearables: 
você ainda irá 
vestir!
A tecnologia para vestir ganha cada vez mais 
adeptos e se posiciona como uma das principais 
tendências também nas operações logísticas

de armazéns (WMS,“warehouse 
management system”), tecnolo-
gias voz (“voice picking”), de luz 
(“pick-to-light”), radiofrequência 
etc. Enfim, toda essa tecnologia 
tem melhorado a eficiência do 
operador no que diz respeito a 
velocidade e qualidade de seu 
trabalho. Receber, estocar, sepa-
rar, carregar, transportar, entre-
gar... cada uma destas operações 
se beneficiaram das soluções de 
tecnologia. Agora, imagine as 
melhorias que podem ser feitas 
quando você adicionar a tecnolo-
gia wearable neste contexto.

Na última visita técnica aos 
Estados Unidos, durante a Promat 
2015, a IMAM Consultoria, por 
meio de seu diretor, Eduardo Ban-
zato, presenciou e testou diversas 
opções de “Wearables Technolo-
gies” e a conclusão foi que, em-
bora ainda existam muitas opor-
tunidades de melhoria quanto à 
ergonomia, a mesma se consolida 
como uma tendência irreversível. 

Além disso, Eduardo conheceu 
um projeto piloto desenvolvido 
pela DHL e a Ricoh, na Holanda, 
onde foi possível testar, com su-
cesso, uma destas tecnologias (os 
óculos inteligentes e a realidade 
aumentada), em uma operação 
logística. Neste caso específico, a 

O diretor da IMAM, Eduardo Banzato, testa a tecnologia “voice picking”  
da Honeywell durante a ProMat 2015

Óculos inteligente pode ser 
empregado na logística
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A DHL e a Ricoh 
desenvolveram um 
projeto piloto na 
Holanda com o uso de 
óculos inteligentes e 
realidade aumentada 
em uma operação 
logística

tecnologia foi desenvolvida para 
utilizar a visão nas operações de 
estocagem e separação.

Os operadores são orientados, 
dentro do armazém, por gráficos 
exibidos nos óculos inteligentes. 
A ideia por trás disso é acelerar o 
processo de separação e reduzir 
erros operacionais. 

O projeto piloto, formato que 
as empresas utilizam para testar 
este tipo de tecnologia, provou 
que a realidade aumentada inte-
grada aos óculos inteligentes adi-
ciona valor ao processo de separa-
ção e resulta em um aumento de 
produtividade (eficiência) de 25%.

“A tecnologia da visão, durante 
o picking, permite manter as mãos 

dos operadores livres e aumenta a 
produtividade. Com isso, ela apoia 
as operações desenvolvidas pela 
nossa equipe que resultam em 
melhoria no serviço e adicionam 
mais valor (satisfação) aos nossos 
clientes. No entanto, este é apenas o 
primeiro passo na jornada da ino-
vação. Acreditamos que a realidade 
aumentada também se tornará re-
levante para outras áreas da cadeia 
de suprimentos”, diz Jan-Willem 
De Jong, diretor de tecnologia da 
unidade de negócios da DHL Sup-
ply Chain Benelux.

O objetivo do projeto piloto foi 
obter “insights” por meio de expe-
riências práticas sobre os benefí-
cios e as limitações da tecnologia. 

Durante três semanas, a equipe do 
armazém foi equipada com os ócu-
los inteligente.

Os monitores em miniatura, 
localizados nos óculos, mostra-
ram a respectiva informação so-
bre a tarefa, durante a operação de 
separação (“picking”), incluindo o 
endereço (corredor e posição) e a 
quantidade. Aliás, esta também é 
a realidade dos sistemas “voice pi-
cking” que demandam apenas as 
informações de endereço e quan-
tidades a serem separadas.

No geral, dez separadores de 
pedidos, utilizando o equipamen-
to, separaram mais de 20.000 itens, 
cumprindo a operação dentro do 
prazo determinado. Como resul-
tado, a equipe foi capaz de operar 
muito mais rápido e livre de erros. 

No ano passado, a partir de es-
tudos e projetos pilotos, a equipe 
de Pesquisa de Tendências da DHL 
publicou um relatório denomina-
do “Realidade Aumentada na Lo-
gística”, que descreve as melhores 
práticas e casos promissores. Caso 
tenha interesse em obter este re-
latório, acesse www.imam.com.
br/logistica/midias. Além de apre-
sentar o uso da tecnologia da visão 
separando produtos e operações 
de armazenagem, o relatório tam-
bém ilustra como as operações 
durante o transporte, entrega e 
serviços de valor agregado podem 
ser melhorados por aplicações de 
realidade aumentada.   
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 CeMAT SA 2015

Prévia da feira
Conheça os destaques que alguns dos expositores apresentarão no evento 

Michelin
A Michelin vai apresentar sua linha de pneus radiais para portos 

e indústrias. O destaque é o lançamento do pneu industrial XZM2+ 
para reach stacker, cujos diferenciais são a alta produtividade, a ro-
bustez e o conforto. O pneu tem bloco de topo reforçado, alta resis-
tência à choques e perfurações, estabilidade excepcional em deriva 
e maior proteção do aro do talo. Sua vida útil é até 15% superior em 
relação ao pneu Michelin XZM em condições normais de utiliza-
ção para a mesma dimensão, permite elevada distância percorrida 
por hora (distância máxima percorrida de até 10 km a cada hora de 
trabalho), tem grande estabilidade e tecnologia radial, que permite 
que a estrutura da carcaça absorva as irregularidades do terreno.  

No período de 30 de junho a 03 de julho, das 14h às 21 h acontece no Transamérica Expo Center, 
em São Paulo, a terceira edição da CeMAT South America, feira que reúne todos os segmentos 
de movimentação de materiais, logística e intralogística, com especial destaque para as últimas 
novidades dos setores envolvidos.

A realização da CeMAT South America é parte da estratégia da Deutsche Messe AG – maior 
promotora de feiras do mundo, representada no Brasil pela Hannover Fairs Sulamérica – de realizar investi-
mentos no Brasil em feiras voltadas para mercados chave. Confira  a seguir algumas das novidades que serão 
expostas no evento:
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Travema
A Travema apresentará sua linha de produtos de proteção de 

estacionamento (cantoneiras, protetores de para-choques, entre 
outros), proteção para equipamentos de logística (almofada isotér-
mica para portas de armazéns, protetor de porta-paletes, trilho guia, 
calço para pneus, dilacelador de pneus/ lombada anti-furto, prote-
tor de niveladores de docas, etc. e sistema de armazenagem, que in-
clui estruturas porta-paletes, drive in, cantilever, push back, porta 
paletes dinâmico e estanterias. O destaque da empresa é o sistema 
de estocagen dinâmica “shuttle”, ou carro satélite, que, associado à 
um WMS “estaciona” o palete no endereço correto, eliminando a 
necessidade de se usar um transelevador e agilizando a operação.

GKO
A GKO apresentará suas soluções para gestão de fretes contrata-

dos. O destaque é a nova versão do TMS GKO Frete, com novas fun-
cionalidades. Já o GKO Plus é um pacote de três soluções em nuvem 
para controle da relação embarcador-transportador:  Confirma Fá-
cil (comprova a entrega em tempo real, com validade jurídica); Mo-
nitor de Entrega (monitora atrasos ou problemas,); e Ciclo do Pedido 
(identifica a real origem dos atrasos no atendimento ao pedido e 
na entrega). Outro destaque é a Logpartners, braço de outsourcing 
da gestão de transportes do embarcador nas áreas de visibilidade, 
gestão da eficiênciao peracional, gestão de custos de transporte e 
auditoria de fretes.
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TVH Dinamica
A TVH-Dinamica apresentará a câmera sem fio LiftCam cujas 

imagens são enviadas por transferência digital para o monitor em 
até 150 m ao ar livre (exposto no Display Inovação); acessórios de 
segurança Blue Safety Light da Speaker e de marca própria (Total-
Source); transpalete TotalLifter (marca própria) para até 3 t; faróis de 
LED da TotalSource; garfo da CAM; WuBump, protetor feito de vá-
rias camadas de elastômeros para absorver impacto de colisão para 
empilhadeiras de até 5 t; Safe-T-Lock™, equipamento eletrônico com 
código programável para interromper o uso não autorizado de em-
pilhadeiras; pneu para empilhadeiras com taxa extra de borracha.

MHA
A MHA apresentará o WMS arMHAzena, software desenvolvi-

do e mantido pela empresa há 14 anos, operando 100% em nuvem 
desde 2006. O arMHAzena foi desenhado a partir de uma enge-
nharia de software utilizando metodologias de desenvolvimento e 
construção de sistemas para atender qualquer operação da cadeia 
logística e seu principal benefício é ser todo parametrizável e não 
customizável, podendo gerenciar vários sites ao mesmo tempo em 
lugares remotos em um único servidor. O arMHAzena tem diver-
sos módulos de gerenciamento e operação, e pode ser implemen-
tado em diversas modalidades focando o gerenciamento de esto-
que, rastreabilidade de processos ou interligação e gestão da SCM.

Saur
A Saur, junto com a parceira alemã Kaup, apresentará os garfos 

telescópicos Kaup, com capacidade de avançar a carga possibili-
tando o carregamento de ambos os lados da carroceria do cami-
nhão ou o carregamento de uma segunda fileira nas estruturas 
(dupla profundidade) e o posicionador de garfos T163S KAUP para 
carga e descarga de contêineres, movimentação de cargas estreitas 
e manuseio de cargas baixas em relação ao solo. Outros equipa-
mentos  da Saur estarão no estande da Clark: garra para fardos e 
a garra giratória para bobinas, com braços delgados para melhor 
aproveitamento dos espaços e duas funções hidráulicas (para giro 
e para abrir e fechar). 

MetalMais
A MetalMais apresentará produtos para empilhadeiras como 

suportes duplos e simples P20 para empilhadeiras a combustão, 
cesto para empilhadeiras, bases e carrinhos para baterias de em-
pilhadeira elétrica, para-brisa e teto para empilhadeiras ou fecha-
mento completo em aço ou kit canvas (lona). Os produtos podem 
ser feitos sob medida para as necessidades dos clientes.  A empresa 
também lançará o trocador de bateria elétrico LM500A, fabricado 
em Aço A36. O equipamento trabalha acoplado a um transpalete, 
tem voltagem de 24VCC, estrutura robusta e suporta até 1.400kg. Tem 
eletroímã, roletes em aço galvanizado com rolamentos blindados e 
painel de comando simples e prático de fácil operação.
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Emplaca
O destaque da Emplaca é o Multiple Frame, suportes para fixa-

ção de placas em pisos, próprios para endereçamento em áreas blo-
cadas. Fabricados em aço carbono com 2 mm de espessura, são fixa-
dos no piso com buchas e parafusos, permitindo uma identificação 
diferenciada das áreas. Garantem maior resistência às etiquetas de 
identificação de piso, minimizando a possibilidade de serem arran-
cadas por veículos industriais, cargas paletizadas, etc.; permitem ser 
confeccionados de forma personalizada, com tamanhos diferentes 
e janelas em disposições escolhidas pelo cliente. São produzidos nas 
cores vermelho, azul, amarelo ou verde, possibilitando a identifica-
ção dos blocos por cor.

Standard Tyres
A Standard Tyres apresentará sua linha de pneus, desde os su-

perelásticos ST-3000 e ST-2000 para empilhadeiras, rebocadores e 
carretas até os pneumáticos STA LB-33 e STA OB-502. Para operações 
portuárias e empilhadeiras acima de 10 t ST-3000 aros 20/24 e para 
operações de pisos de alta agressividade o Sikd Steer sólido. Levará 
ainda os gigantes L5S e L5 (que chegam a pesar 300 e 600 kg res-
pectivamente) para operações de grande porte. Apresentará o ST-
-Control, primeiro software desenvolvido para o controle horário 
de pneus de empilhadeiras no Brasil que auxilia na escolha dos 
melhores pneus para as operações através do evidenciamento esta-
tístico do desempenho. 

Store
A Store estará presente na CeMAT em dois locais. No “Display de 

Inovação” será apresentado o WMS (Store/WMAS) em operação in-
tegrando as demais soluções (equipamentos, hardware e software) 
das empresas participantes do painel. Já em seu estande serão apre-
sentados o WMS, o TMS e o Redex. Como lançamentos, apresentará o 
WMS pré-configurado Store/WMAS Pharma que tem como objetivo 
reduzir entre 25% a 40% o tempo de implementação do Store/WMAS 
no setor farmacêutico e está em conformidade com os controles exi-
gidos pela Anvisa e o TMS Gestão de Frotas que opera com código de 
barras, código bidimensional e coletores de dados radiofrequência e 
abrange: gestão da frota, de km rodado, de combustível, de pneus, de 
manutenção/peças, de equipamento/EPI e de documentação.

Crown 
A Crown Equipment levará sua gama de empilhadeiras, tecno-

logias de automação e gestão de frota, distribuídas em dois estan-
des: no primeiro, logo na entrada, fará apresentações de suas tecno-
logias. No segundo, seus equipamentos estarão em exposição. Entre 
as novidades estão as empilhadeiras C-5, que têm força e resistência 
para lidar com cargas pesadas e potência para movimentos mais 
rápidos e a tecnologia de seleção de pedidos QuickPick Remote. 
Utilizando um controle remoto wireless incorporado a uma luva 
especial de trabalho, os operadores podem mover o transpalete até 
o próximo local de seleção por meio de um simples toque de botão, 
sem ter que subir na plataforma do equipamento. 
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 comércio exterior

Porto de Santos 
em 2024 e seus 
problemas
Vale a pena sacrificar a qualidade de vida da cidade?

Uma vez mais retor-
namos ao porto de 
Santos. Ao longo dos 
anos tenho escrito 
sobre os seus pro-

blemas, e também sobre as previ-
sões ou desejos para 2024, ano em 
que o porto deve ter triplicada sua 
carga operada. Todos conhecem 
meu apreço pelo porto de Santos, 
mas sou realista. Não pretendia 
retornar ao assunto tão cedo, mas, 
diante dos fatos, tornou-se mister.

Em 2009 foram traçados pla-
nos para o porto movimentar 230 
milhões de toneladas de carga em 
2024. Apenas relembrando nosso 
querido Garrincha, esqueceram 
de combinar com todos – naquele 
caso com os russos. Não há quem 
não saiba dos imensos gargalos 
que lá existem. E são quase inso-
lúveis a meu ver.

Quanto ao porto em si, não 
vejo problemas de crescimento. 
Espaço não lhe falta. Áreas para 
construção de novos terminais 
sobram. E nos últimos dois anos 
entraram em operação mais dois 
terminais de contêineres, perfa-
zendo agora seis. E pode-se ir mui-
to além. Pode-se dobrar a quanti-
dade de berços e/ou terminais 
sem qualquer dificuldade. Quiçá 
até mais, no caso do uso de dár-

senas, em que se constroem mais 
píeres e menos cais simples.

O que se precisa é apenas de 
investimento. E isso, sabemos, é 
fácil de obter. A iniciativa priva-
da está ai para isso. O capitalismo 
existe para viabilizá-la. No caso 
do Brasil, o problema é o governo, 
com suas intervenções e regras 
inadequadas, não os recursos. A 
situação ainda piorou com a re-
vogação da Lei 8.630/93 e entrada 
em vigor da Lei 12815/13.

Assim, o problema de seu cres-
cimento não é de espaço. É de ló-
gica. A cidade hoje é muito grande 
para permitir que o porto continue 
crescendo dessa forma. Já se tor-
nou, a meu ver, uma opção entre a 
cidade e o porto, entre as pessoas e 
o comércio. E a conjugação dos dois 
aspectos começa a parecer difícil. 

Sabemos que o crescimento do 
porto está sujeito aos acessos, pro-
blema grave. Já citei antes que os 
acessos atuais não permitem cres-
cimento. Nas atuais condições, sa-
bemos o quanto se leva para ir e 
voltar ao e do porto, quanto tem-

po as pessoas levam para subir 
e descer a Serra do Mar para seu 
lazer na praia. Ou como são pre-
judicados aqueles que trabalham 
em outras cidades ou aqueles de 
outras cidades que vão para lá. 
Assim, é o momento de se optar. E 
entendo que a opção primária é o 
ser humano.

Isso é perfeitamente factível 
num país continental, com tanta 
costa marítima, praticamente im-
batível. É possível descentralizar 
facilmente o crescimento, dando 
chance de desenvolvimento a ou-
tros estados. Não é produtivo que 
apenas um porto retenha 25% das 
operações de comércio exterior 
do país. E, se nos arraigarmos ao 
regionalismo, e não quisermos 
perder carga para outros estados, 
tudo bem. No próprio estado há 
espaço suficiente para outros por-
tos. Já apontei, mais de uma vez, 
que Peruíbe é a solução para o 
porto de Santos. Infelizmente foi 
uma ideia que morreu logo.

A questão de acessos é a pior 
de todas as situações e gargalos. 

Não é produtivo que apenas um porto  
retenha 25% das operações de comércio 
exterior do país
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E entendemos como principal 
problema da expansão do porto. 
Com o predomínio absoluto do 
transporte rodoviário interno, a 
solução é quadruplicar as vias de 
acesso atuais, aumentando nesta 
quantidade as faixas de cada pis-
ta existente ou construindo novas 
pistas ou rodovias de acesso. Ape-
nas triplicar manteria no futuro 
o caos de hoje. E sabemos da qua-
se impossibilidade dessa ocorrên-
cia, tanto pela séria questão am-
biental quanto pela capacidade 
de absorção da cidade.

Uma mudança da matriz de 
transporte ajudaria. Mas quanto 
da carga atual e futura pode ser 
transportada por via férrea? A 
ferrovia poderia passar dos atuais 
estimados 20% da carga para 40%. 
Hoje 20% significa 20 milhões de 
toneladas. Teria que avançar para 
90 milhões. Seria viável para uma 
ferrovia em direção a Santos? De 
qualquer modo, mesmo assim a 
rodovia continuaria tendo pro-
blemas. 80% hoje é cerca de 80 
milhões de toneladas. 60% em 
2024 será 140 milhões. Assim, sal-
vo melhor juízo, me parece fora 
de cogitação conseguir mais que 
duplicar a carga do porto de San-
tos impunemente.

E nem estou citando as peri-
metrais, novas vias, que mesmo 
prontas, certamente não darão 
conta. Também a dragagem do 
porto, cujos 15/16 metros nunca 
são atingidos. Ficamos nos eter-
nos 13 metros ou poucos mais.

Assim, a operação de dois no-
vos terminais de contêineres, 
elevando a capacidade de embar-
que de contêineres de 3,5 milhões 
para 6,0 milhões de TEUs (twenty 
feet or equivalente unit), embora 
bem-vindos, claro, e sempre, só 
ajudam a agravar os problemas 
de Santos. Fora outras cargas. O 
melhor teria sido construir em 
outros locais. Rezamos sempre 

para a “Santa Portuária das Car-
gas” que estejamos errados.

Assim, é aguardar para ver no 
que vai dar este sonho. A menos, 
é claro, que se queira realmente 
destruir a qualidade de vida da 
cidade, duramente conquistada 
com o tempo. Claro que com a 
ajuda do porto, mas a continuida-
de do mesmo processo pode ter o 
efeito contrário.

No porto isso funciona como o 
processo de se alimentar. Quando 
temos fome, comemos. Conforme 
vamos comendo, e nos satisfa-
zendo, vai se reduzindo nossa ne-
cessidade e capacidade de comer. 
Mas, muitas vezes nos esquece-
mos disso, em especial num belo 
churrasco. Ou numa sensacional 
feijoada. Resultado é aquela sen-
sação de peso, de mal-estar, que 
nos obriga a um sal de fruta ou 
algo equivalente. Ou seja, para 
tudo há um limite.

No caso do porto de Santos, 
os limites são especialmente o 
espaço e o meio ambiente, além 
do próprio investimento para to-
das as necessidades, não apenas 
de construção de terminais por-
tuários, armazéns, pátios, etc. O 
custo de construção de estradas e 
ferrovias não é baixo para essas 
necessidades, em especial neste 
país, em que todos sabemos, pes-
soas e corporações não funcio-
nam como deveriam, como nos-
sos representantes, mas apenas 
deles próprios.  
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 logística pelo mundo

Solução ergonômica 
para picking 
O design inteligente e o WMS intuitivo simplificam os processos complexos 
da Bort Medical

A viastore implemen-
tou um eficiente 
WMS (“warehouse 
management sys-
tem”, sistema de ge-

renciamento de armazéns) e uma 
solução de picking  para a fabri-
cante alemã de produtos de tec-
nologia médica Bort. Após exami-
nar o fluxo de materiais da Bort, a  

viastore instalou um sistema in-
tuitivo que gerencia os complexos 
processos de forma rápida e confi-
ável - a partir de entrada de mer-
cadorias, para a montagem de kits 
para separação de pedidos e envio.

A Bort Medical é uma histó-
ria de sucesso. Tudo começou em 
1981, quando o casal Rudi e Irm-
gard Bort, fundou uma empresa 

de comercialização de produtos 
médicos em Schorndorf (perto 
de Stuttgart). Empregando ini-
cialmente três colaboradores a 
tempo parcial em instalações alu-
gadas, os fundadores da empresa 
logo decidiram criar a sua própria 
produção, além de vender produ-
tos fabricados por terceiros. Des-
de então a Bort Medical GmbH 

O novo centro de logística da Bort Medical é moderno 
e tem iluminação natural
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tem crescido continuamente, ga-
nhando reputação para o desen-
volvimento e fabricação de pro-
dutos médicos de alta qualidade. 

Na atual sede da empresa, em 
Weinstadt, não muito longe de 
Schorndorf, a empresa emprega 
hoje cerca de 90 pessoas, incluindo 
25 de serviço de campo. Em mais 
dois locais na Alemanha, mais de 
200 funcionários fabricam cerca 
de 90% dos 5.000 itens que a Bort 
comercializa. A empresa fornece 
seus produtos para lojas de supri-
mentos médicos, varejistas espe-
cializados em equipamentos mé-
dicos, hospitais e farmácias.

Produtos médicos devem estar 
imediatamente disponíveis. Por-
tanto, a logística sempre desem-
penhou um papel crucial para a 
Bort. Há 15 anos, a empresa deu o 
primeiro passo para automatizar 
seus processos de intralogística. 
Mas como a empresa continuou a 
crescer, este sistema logo atingiu 
seu limite. “Nós fazemos tudo o que 
podemos para atender imediata-
mente nossos clientes e concluir 
todas as ordens no mesmo dia em 
que as recebemos”, diz o diretor da 
empresa, Wolfgang Bort. Isso já não 
era possível com a antiga solução 
em um espaço tão confinado. Ele 

decidiu então construir uma nova 
área de distribuição, administração 
e centro de desenvolvimento, com 
25.000 m2 de espaço nas imediações.

Maior crescimento
A nova área ofereceu à empre-

sa a oportunidade de planejar um 
novo sistema de intralogística es-
calonável do zero. Os objetivos 
foram claramente definidos: o 
sistema deveria permitir a dupli-
cação da taxa de transferência na 
primeira fase de expansão, e uma 
triplicação na fase final. Além 
disso, velocidade de operação de-
veria andar de mãos dadas com 
um alto nível de confiabilidade 
e mínimas taxas de erro. Bort 
também atribuiu grande impor-
tância ao bom serviço do parcei-
ro de sistemas por razões óbvias: 
a empresa teve problemas com o 
fornecedor da solução anterior. 
“Os problemas técnicos foram re-
solvidos apenas com dificuldade. 
Além do mais, longas distâncias 
nos custou muito tempo e causou 
uma considerável quantidade de 
problemas”, afirma Wolfgang Bort.

Em sua busca por um parceiro 
de projeto adequado, Peter Röb-
big, chefe de Compras e Logística 
da Bort, deparou com a viastore. 

No recebimento, colaboradores verificam a qualidade dos produtos e os embalam em 
recipientes com tampa

0_logistica_pelo_mundo.indd   35 28/04/2015   09:00:53



36    maio 2015

A equipe de especialistas de in-
tralogística o impressionou com 
sua experiência, além do fato de 
ser possível trabalhar com um 
fornecedor único de uma gama 
completa de sistemas e softwares 
de intralogística - desde a consul-
toria e planejamento, passando 
pela implantação até o suporte 
completo do sistema. “Foi mui-
to importante para nós ter uma 
única empresa para entrar em 
contato para todas as questões”, 
explica Wolfgang Bort.

Fluxo estruturado
A viastore implementou um 

centro de distribuição “turn key”: 
uma área de armazenagem de 
alto volume de 10 m de altura com 
aproximadamente 12.000 posições 
para contentores com estocagem 
profunda dupla e dois miniloads 
viaspeed (AS/RS). Uma seção do or-
der picking de 6,4 m com cerca de 
11.000 locais de rack e quatro viaspe-
ed AS/RS adicionais, bem como um 
extenso sistema de transportado-
res contínuos compõem o sistema 
completo. Na área de picking, 1.442 
canais de separação com displays 
pick-by-light e uma estação er-
gonônica de alta performance de 
picking estão disponíveis para se-
paração de pedidos em oito zonas. 
Um ciclo de alta velocidade garante 

conexões rápidas entre estoque e 
áreas de picking e embalagem.

Para o gerente de projetos da 
viastore, Wolfgang König, o de-
safio era utilizar um processo de 
picking complexo e torná-lo sim-
ples. “Nós tivemos que simplificar 
a alta complexidade dos proces-
sos para que os colaboradores da 
Bort fossem capazes de trabalhar 
de forma intuitiva nas várias es-
tações”, diz ele. Afinal, a gama de 
produtos da empresa, incluindo 
os diversos tamanhos e modelos, 
compreende cerca de 5.000 SKUs. 
E estes têm de ser entregues aos 
clientes o mais rapidamente pos-
sível e na combinação correta.

A viastore implementou uma 

estrutura de fluxo de materiais 
transparente na Bort e criou um 
sistema ergonômico com softwa-
re easy-to-use (fácil de usar). A 
Bort recebe mercadorias de várias 
unidades de produção em emba-
lagens de diferentes tamanhos. 
Após inspeção da qualidade, estes 
são reembalados em contentores 
com tampa preta e transportados 
para a área de estocagem de gra-
néis. Isso serve para armazenar 
os produtos que ainda não estão 
prontos para a venda - o que sig-
nifica artigos que ainda não são 
embalados em caixas individuais 
com instruções de utilização e a 
etiqueta correta.

Montagem de kits
Conectado ao  ERP Navision, 

da Bort, o WMS viad@t monitora 
e controla os estoques na seção de 
picking conforme a demanda. Se 
o estoque de um produto especí-
fico cai abaixo de um certo nível, 
o WMS viad@t desencadeia um 
processo de montagem de kits: 
produtos, instruções e caixas são 
recuperados da área de arma-
zenagem a granel e entregues a 
uma das dez estações do bloco 
onde os funcionários reúnem os 
itens prontos para envio. Os itens 
são colocados em contentores 

Na área de picking, a tela do viad@t mostra ao separador quantos itens devem ser 
colocados em cada recipiente

Da esquerda para a direita: Peter Röbbig; Wolfgang Bort e Wolfgang König
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azuis que os distinguem dos pro-
dutos que não estão prontos.

A separação do pedido é reali-
zada de acordo com dois princí-
pios: os canais de captação são au-
tomaticamente fornecidos pelo 
viaspeed AS/RS. A operação de se-
paração - neste caso, produtos de 
maior giro (itens A) - é auto-expli-
cativa: o viad@t calcula o volume 
de pedidos e determina automati-
camente o tamanho do contentor 
em que o operador deve colocar as 
mercadorias. Ao entrar nas áreas 
de picking, os contentores são di-
gitalizados automaticamente, o 
que aciona a separação de pedi-
dos. Luzes sobre os canais de cap-
tação indicam qual o canal e que 
quantidade escolher. Quando a se-
paração é concluída, o recipiente 
é simplesmente empurrado. Ele é 
então transportado para a próxi-
ma área de separação ou para a es-
tação de embalagem e transporte.

Qualidade de entrega
Em frente à seção de coleta de 

pedidos há uma estação de separa-
ção onde os funcionários da Bort 
separam os itens de menor giro 
(B e C). Os contentores para estes 
produtos são recuperados auto-
maticamente e partem novamen-
te após a recuperação sem que um 
trabalhador tenha que iniciar esse 
processo. Uma caixa de diálogo 
do software viad@t na tela mos-
tra aos separadores de pedidos 
quantos itens que devem esco-
lher a partir de cada segmento de 
contentores, que são divididos em 
vários compartimentos para pro-
dutos menores. O WMS também 
mostra em qual contentor os itens 
devem ser colocados via indicado-
res de luz. No contentor de coleta, 
um “ponto” aparece no lugar certo, 
e o número de itens é iluminado 
acima do contentor alvo. Se um 
funcionário está prestes a colocar 
os itens no contentor errado por 

engano, isso vai desencadear um 
alarme visual e sonoro. Além dis-
so, o peso é controlado diretamen-
te com os locais de destino. Se este 
for diferente da meta de peso, apa-
rece uma mensagem.

O CEO da Bort, Wolfgang Bort 
atribui o maior valor para a qua-
lidade de entrega: “As reclama-
ções dos clientes são prejudiciais 
para o nosso negócio, por isso o 
processo de picking é projetado 
para minimizar as chances de 
erros”. Além disso, a viastore ins-
talou balanças de alta precisão 
com tolerância de mais ou menos 
5 gramas em outras posições re-
levantes no sistema de transpor-
tadores contínuos. Se o peso real 
de um recipiente se desviar signi-
ficativamente do valor alvo, este 
é enviado para conferência. “Isso 
nos dá uma segurança adicional”, 
ressalta Peter Röbbig, gerente de 
logística da empresa.

Colaboração profissional
A solução viastore é a base 

para continuidade do crescimen-
to da Bort. “O picking deve ser 
muito mais rápido e confiável 
a partir de agora”, acrescentou 
Wolfgang Bort, que vai cortar a 
taxa de erro a um em mil com a 
nova solução de intralogística. 

Bort descreve a colaboração 
com o pessoal da viastore como 
“altamente profissional”. E como 
Peter Röbbig diz: “Nós estávamos 
familiarizados com o sistema de-
pois de apenas um período relati-
vamente curto de treinamento.” 
Mesmo durante a fase inicial, o 
pessoal do armazém processava   
entre 1.600 e 1.700 pedidos por dia 
com o novo sistema. Até agora, o 
desempenho de separação recor-
de foi de 18.000 itens em um dia. O 
sistema viastore está funcionan-
do com capacidade de 70% e por 
isso o próximo estágio de exten-
são já está planejado”, finaliza.  
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 operação logística

A logística por trás 
da aula de Ciências 
Abramundo tem logística diferenciada para distribuir material didático 
durante todo o ano letivo

Comprometer-se com o 
ano letivo dos alunos 
também é responsabi-
lidade da logística. Pelo 
menos na Abramun-

do, empresa brasileira que cria, 
desenvolve e produz materiais 
de Ciências para o Ensino Funda-
mental, do 1º ao 9º ano, orientados 

pela Metodologia da Investigação. 
O material didático elaborado 

e distribuído pela Abramundo é 
diferenciado. Não é composto ape-
nas por livros entregues às escolas 
ou livrarias uma vez por ano, no 
início do ano letivo. Há uma pro-
gramação anual com 36 unidades 
temáticas, cada uma com sua es-

pecificação e tanto os livros como o 
material de apoio à sala de aula são 
entregues de acordo com o crono-
grama de cada escola. Entre eles es-
tão até seres vivos, como uma larva 
que deve chegar aos alunos próxi-
mo do tempo de eclodir e transfor-
mar-se em um besouro, um bulbo 
de flor que deve florescer e aquário 

Material  didático complementar 
do 8o. e do 9o.  ano
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e peixes, que devem ser entregues 
uma semana antes do uso em sala 
de aula, para que passem por um 
processo de ambientação.

Tem sombra à noite?
Fazem parte do material  

didático 1.500 itens, que compõem 
2 mil SKUs (isso porque muitos 
dos materiais exigem uma pre-
paração diferenciada para cada 
aula, por exemplo um pote com e 
outro sem furos).

Todos os livros e materiais 
gráficos foram desenvolvidos 
internamente e impressos em 
material altamente resistente, 
para durar três anos (exigência 
para ser adotado por escolas da 
rede pública). O sistema parte do 
princípio de que o aluno deve fa-
zer experimentos para chegar às 
respostas e, assim, construir seu 
conhecimento em Ciências. Os 
livros trazem questionamentos, 
como “Tem sombra à noite?” que 
devem ser respondidos pelo alu-
no depois de realizar a experiên-
cia proposta pelo professor. 

Os materiais são divididos em 
grupos: por aluno, por equipe ou 
por sala, dependendo do experi-
mento e ainda em quatro níveis: 
professor consumível, professor 
não consumível, aluno consumí-

vel e aluno não consumível. No 
início do ano letivo cada sala re-
cebe um armário para organizar 
o material, a ser abastecido por 
bimestre ou trimestre, de acordo 
com a escolha de cada escola. 

“Nossa acuracidade de produ-
ção e entrega é de 99,98%”, afirma 
o responsável pela área de Su-
pply Chain da empresa, Mauri-
cio Lopes Antônio. “Junto com o 
material são entregues EPIs para 
todos os alunos e até uma ficha 
de orientação contra reações ad-
versas de cada produto, inclusive 
alergia”, completa. “Nossa meto-
dologia contempla a formação do 
professor e cada escola recebe a 
visita mensal de um tutor, que o 
apoia em suas necessidades e ve-
rifica a execução da metodologia”.

Desafio logístico
O material entregue às escolas 

é dividido em caixas diferentes 
para materiais consumíveis e não 
consumíveis, além de fichas de 
apoio ao professor – para serem 
colocadas em um local específico 
na porta do armário fornecido no 
início do ano letivo - e uma lista 
“amigável” para que o professor 
faça a conferência do material. 

Armário  entregue no início do ano 
letivo para guardar o material

A preocupação com a qualida-
de dos produtos adquiridos por 
terceiros é enorme. Por isso, tudo 
que chega passa por uma área de 
quarentena, onde é feita sua ava-
liação por amostragem. Só depois, 
o material segue para o estoque, 
que é estruturado de acordo com 
a curva de popularidade dos itens 
(os itens que mais saem são acon-
dicionados na parte debaixo das 
estruturas porta-paletes) e por 
família de produtos. A estocagem 
também preocupa-se com reunir 
os materiais de cada unidade te-
mática. Já para os livros e demais 
materiais gráficos há a preocupa-
ção para que não tomem pó.

Para ganhar agilidade na sepa-
ração é feito o picking de quatro 
ou cinco linhas de uma ordem de 
serviço. São três tipos de produtos 
separados: matéria-prima, produ-
tos manufaturados e mini kits.

Vale lembrar que a sede da 
Abramundo, em São Paulo, conta 
com um laboratório que produz 
ou fraciona todos os reagentes e 
líquidos enviados às escola junto 
com EPIs e fichas de segurança 
do produto químico. Todos esses 
produtos contam com etiquetas 
que não desbotam caso sejam 

Maurício, responsável pelo Supply Chain: Opção pela cabotagem para atender N e NE
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molhadas, conservando a infor-
mação. A Abramundo também é 
responsável pela logística reversa 
de itens como coletores, para que 
eles tenham a destinação final 
adequada, sem comprometer o 
meio ambiente. Para isso, conta 
com a ajuda de terceiros. 

Mini kits
Para montagem dos mini kits – 

que contém exatamente o que vai 
ser usado em cada aula – alguns 
produtos vão do estoque para a 
manufatura, onde passam por al-
guma intervenção, como receber 
furos, parafusos, fracionamento. 
Um canal de TV informa à área 
como cada produto deve ser mon-
tado e o que deve exatamente con-
tar em cada mini kit. A produção é 
“make to order” e os mini kit mon-

tados voltam ao estoque – organi-
zado em flow racks - até que todos 
os materiais para aquela escola 
estejam prontos para a separação. 

Há um grande cuidado com a 
acuracidade – é feita a inspeção 
de 100% dos pedidos pela equipe 
de Qualidade – e com a conserva-
ção do material didático, que deve 
chegar intacto às escolas. 

O último item a ser colocado 
na embalagem é o chamado “kit 
pai”, que contém itens como pi-
lhas e outros que devem ser rece-
bidos pelo professor.

O pico de produção começa 
em outubro e vai até janeiro, mas 
os materiais perecíveis devem 
chegar muito próximo à data da 
aula. Junto com as unidades te-
máticas, por exemplo, a escola re-
cebe um “Vale ser vivo”, que deve 

ser entregue mediante solicita-
ção do professor. Para isso, conta 
com fornecedores homologados 
na região de cada escola. Minho-
cas, por exemplo, são enviadas 
via motoboy e peixes em furgões 
e caixas térmicas. Os demais ma-
teriais consumíveis são forneci-
dos de acordo com a demanda de 
cada escola (pode ser bimestral, 
trimestral e semestralmente).

Distribuição
O material da Abramundo é 

adotado por 100 escolas particu-
lares e 40 públicas de 16 estados 
(230 mil alunos aprendem com 
seu método) e entregue em gran-
de parte via transporte rodoviário 
(por transportadoras parceiras), 
cabotagem (são clientes da Alian-
ça Navegação e Logística) e até por 
via aérea e Correios, em menores 
quantidades, no caso de materiais 
complementares.

“Nosso material didático dá 
enfoque à sustentabilidade, por 
que então não adotar um meio 
de transporte mais limpo como a 
cabotagem?”, questiona Maurício. 
“Com um país com uma costa li-
torânea de mais de 7.400 km e 80% 
da população vivendo a 200 km do 
litoral, a cabotagem tornou-se a 
solução ideal para atender as re-
giões Norte e Nordeste”, completa. 
A carga via cabotagem é transpor-
tada pela Aliança em contêineres 
menos expostos ao sol para que 
nenhum produto tenha alteração 
durante a viagem. No total, a Abra-
mundo utiliza 40% de transporte 
rodoviário, 30% de cabotagem, 5% 
de transporte aéreo e 5% vai por 
Correios (que também é via aérea). 

Com toda essa logística or-
questrada não é de se estranhar 
que os alunos passem a adorar a 
aula de Ciências, na qual podem 
individualmente escavar um  
fóssil ou dar luz elétrica à um  
prédio de papelão.  

Há um grande cuidado com a acuracidade – 
é feita a inspeção de 100% dos pedidos 
pela equipe de Qualidade – e com a 
conservação do material didático, que deve 
chegar intacto às escolas 

Área de produção, onde  kits são preparados
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 empilhadeiras

Quantas máquinas
precisamos?
Sistema de gestão de frotas de empilhadeiras auxilia gestores a 
dimensionar seu parque de veículos industriais

O foco na redução de 
custos está levando 
os gestores de logís-
tica a se concentrar 
em eficiência, uti-

lização, disponibilidade e otimi-
zação de seus ativos. É possível 
emitir relatórios a partir das in-
formações armazenadas no siste-
ma das empilhadeiras, obter uma 
visão mais clara das operações e 
tomar decisões mais assertivas. 

Duas das perguntas mais fre-
quentes das empresas que preci-
sam administrar seus estoques 

e sistemas de armazenagem são: 
Quantas empilhadeiras temos? 
Quantas realmente precisamos?

Essas questões podem parecer 
simples, contudo são alguns dos 
desafios que fazem parte do coti-
diano dos gestores responsáveis 
pela administração logística de 
grandes empresas. No dia a dia 
das operações, os gestores preci-
sam saber quantas empilhadeiras 
integram a frota, quando e como 
são utilizadas, bem como os níveis 
de produtividade dos operado-
res. Essas informações auxiliam 

o processo de dimensionamento 
das empilhadeiras para garantir 
a quantidade de equipamentos 
em uso, evitando ociosidade.

Assim como a maioria das em-
presas, a Owens & Minor enfren-
ta o desafio de reduzir os custos 
de suas operações e necessitava 
avaliar melhor o uso de suas em-
pilhadeiras para aprimorar a efi-
ciência de suas atividades. Com 
sede em Richmond, Virgínia, EUA, 
e integrante da lista das 500 maio-
res empresas da revista Fortune, a 
empresa é uma grande distribui-
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dora de suprimentos médicos e 
cirúrgicos dos EUA. Sua oferta de 
serviços, produtos e variados CDs 
no território americano fazem 
com que a empresa seja respon-
sável pelo atendimento a grandes 
hospitais, sistemas de saúde inte-
grados e organizações da área da 
saúde ligadas ao governo federal.

A distribuidora de suprimen-
tos médicos convocou alguns 
profissionais de sua equipe para 
avaliar melhor sua frota de em-
pilhadeiras e desenvolver um 
sistema que permitisse coletar 
informações sobre as atividades 
de cada equipamento. Os profis-
sionais foram responsáveis pela 
identificação de soluções para ge-
renciar o dia a dia do CD.

Após uma extensa análise das 
tecnologias disponíveis, a equipe 
optou pela implantação do Info-
Link®, sistema da Crown Insite 
(tm), que fornece informações 
sobre as atividades das empilha-
deiras, em painéis gráficos, con-
tribuindo para a identificação dos 
pontos de melhoria da operação.  

Grande parte dos softwares 
avaliados pela equipe não aten-
diam às suas expectativas. Quan-
do conheceram o InfoLink® da 

Crown, ficaram impressionados 
com sua capacidade. As funciona-
lidades eram as que procuravam 
em termos de gerenciamento de 
informações e dimensionamen-
to de capacidade. A interface do 
sistema foi outro atrativo, pois é 
fácil e intuitivo.

 Em dezembro de 2010 a unidade 
de Richmond começou a utilizar o 
InfoLink® para gerenciar sua fro-
ta de empilhadeiras, que inclui 33 
equipamentos elétricos da Crown. 

Uma vez que os módulos fo-
ram instalados e a empresa co-
meçou a analisar as informações, 
foram descobertas inúmeras 
oportunidades para aumentar a 
eficiência. Apenas um mês após a 
instalação, descobriram que duas 
selecionadoras não estavam em 
uso e que poderiam ser reduzidas 
da frota sem causar nenhum im-
pacto. A capacidade do sistema em 
mostrar a demanda de cada em-
pilhadeira durante um determi-
nado período de tempo ajudou a 
dimensionar melhor a quantida-
de de equipamentos da frota. De-
pois de dois meses da instalação 
do software foi possível otimizar 
a operação. Foram remanejados o 
uso de mais duas empilhadeiras 
e conseguiu-se aprimorar ainda 
mais as atividades no CD.

O InfoLink® também contri-
bui com a segurança no ambiente 
de trabalho e gerenciamento das 
atividades dos operadores.

 Somente os operadores trei-
nados e certificados têm acesso 
aos equipamentos com o siste-
ma InfoLink®. Por meio da in-
tegração do software é possível 
emitir relatórios atestando que a 
empilhadeira está devidamente 
inspecionada e com a documen-
tação adequada. O sistema tam-
bém ajuda a controlar eventuali-
dades que podem ocorrer no dia 
a dia. Caso a empilhadeira entre 
em colisão com algum objeto, ela 

para automaticamente, um alerta 
via e-mail é encaminhado para a 
equipe de gestão e as atividades 
são retomadas após a reiniciali-
zação do software pelo supervi-
sor. Esse controle permite saber 
imediatamente o que aconteceu e 
como proceder. 

A Owens & Minor também 
ressalta as contribuições do In-
foLink® relacionadas ao plane-
jamento financeiro de suas ope-
rações. “Futuramente, diante de 
alterações em nosso orçamento, 
podemos utilizar as informações 
armazenadas no InfoLink para 
determinar melhor a utilização 
dos nossos recursos financeiros”, 
afirma Ron Smarsh, gerente geral 
do CD. A empresa está tão satisfei-
ta com os resultados do InfoLink® 
em Richmond que trabalha em 
um plano de expansão do sistema 
para outras três unidades. “Temos 
52 CDs em nossa rede e estamos 
trabalhando para implantar o 
InfoLink® em todas as unidades. 
Nosso objetivo é integrar todos 
os centros de distribuição para 
melhorar ainda mais a eficiência 
do negócio”, conclui o gerente de 
Operações Corporativas da em-
presa, Leo Biller.   
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 incidente

Nove dias de in-
cêndio, prejuízo 
estimado de R$ 6 
milhões para as 
agências de navega-

ção e prejuízo ambiental incalculá-
vel são algumas das consequências 
do incêndio no Terminal Indus-
trial da Ultracargo, na Alemoa, re-

Vida pós-incêndio
Medidas preventivas devem ser adotadas para evitar novos episódios 
como o do Terminal da Utracargo em Santos

troárea do complexo marítimo do 
Porto de Santos. Isso sem contar 
o transtorno para moradores da 
cidade e motoristas que precisam 
ter acesso à cidade que abriga o 
maior porto do País. Ao menos 
dez embarcações foram impe-
didas de atracar no cais santista, 
por medida de segurança.

Mas de tudo isso deve ficar 
uma lição aprendida:  no dia 16 de 
abril a Prefeitura de Santos anun-
ciou que passará a exigir que ter-
minais de granéis líquidos que 
movimentam derivados de petró-
leo e produtos de risco no porto 
apresentem um laudo de confor-
midade que ateste a qualidade de 
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tanques, tubulações e sistemas de 
segurança e comprovem que eles 
estão de acordo com a legislação e 
as normas técnicas do setor.

Outra medida foi pedir à Co-
desp (Companhia Docas do Estado 
de São Paulo), a autoridade portuá-
ria, que conferisse as condições das 
tubulações que ligam os terminais 
retroportuários aos píeres de em-
barque e desembarque de líquidos. 

Causas do incidente
De acordo com Sérgio Ricardo 

dos S. Salvador, diretor da Opera 
Consultoria, que trabalhou por 
quase 30 anos na Ultracargo, a 
empresa tem todas as licenças e 
autorizações para operar. “É difícil 

para quem não está na apuração 
dos fatos apontar o que falhou. 
Seria irresponsabilidade. O ter-
minal foi inaugurado em 2005 e 
obteve todas as autorizações dos 
órgãos competentes – bombeiros, 
ANTAQ, ANP e CETESB. Esta uni-
dade está operando a pouco mais 
de um ano e, apesar da grande di-
mensão do incidente, o fogo fi cou 
contido na bacia de tanques onde 
ocorreu”, diz.

O que dizem as normas 
Sérgio explica que a norma 

para construção de tanques é da 
ABNT e tem mais de dez anos. “Ela 
segue normas americanas e eu-
ropeias, que são bem rigorosas. O 
último incidente desse tipo foi no 
Condado de Hertfordshire, próxi-
mo à Londres, em 2005. 13 dos 26 
tanques do terminal pegaram fogo 
após as explosões. De lá saíram 
várias melhorias, o que depois do 
processo de limpeza e apuração 
dos fatos é o que se espera que 
aconteça em Santos. Infelizmente, 
incidentes como esse repercutem 
na comunidade como um todo”.

Segundo a Associação Brasi-
leira de Transporte e Logística 
de Produtos Perigosos (ABTLP), a 
comissão responsável pela elabo-
ração das normas técnicas para a 
armazenagem de granéis líquidos 
infl amáveis já cogita mudanças 
dessas regras, a exemplo do que 
aconteceu em outros dois incên-
dios ocorridos em terminais de 
granéis líquidos  de Santos, na Ilha 
Barnabé, há duas décadas. 

Infelizmente, 
incidentes como este 
repercutem na 
comunidade como 
um todo. O impacto 
ambiental foi enorme

www.ironbrasil.com.br
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 gestão de estoques

Gestão 
dinâmica 
Gerenciamento com base no risco auxilia a 
gerir melhor os fluxos de estoque

A tecnologia da 
informação não 
pode servir de so-
lução para todo 
problema numa 

empresa. Ao invés de compu-
tadores mais rápidos e maior 
integração, é necessária uma 
mudança fundamental no ge-
renciamento das cadeias de 
suprimento na manufatura.

Imagine alguns princípios 
básicos de manufatura que 
descrevem como funcionam 
as cadeias de suprimentos. 
O primeiro princípio é que 
elas consistem de demanda e 
transformação. Sem demanda, 
não há mercado. Sem transfor-
mação, as pessoas que deman-
dam estes produtos poderiam 
simplesmente encontrar e 
usar sem ter que comprá-los. 

Do mesmo modo, em qual-
quer cadeia existem dois com-
ponentes básicos: estoques e 
fluxos. Os fluxos representam 
o elemento de transformação  
ou transferência (um fluxo de 
saída) e o elemento da deman-
da (um fluxo de entrada). Os 
estoques fornecem um meio 
de separar e coordenar estes 
dois fluxos.

Em um mundo perfeito, 
a transformação atenderia 
exatamente a demanda. Isso 
significa que teríamos pro-
cessos perfeitos para produzir 

exatamente o que é necessá-
rio e clientes perfeitos paea 
comprarem exatamente o que 
é produzido. Pelo fato de ha-
ver variabilidade esse mundo 
perfeito não pode existir. 

Para sincronizar a trans-
formação com a demanda, 
são necessários “pulmões”. E 
embora um estoque seja uma 
forma de casar a demanda 
com a transformação, exis-
tem outras duas: tempo extra 
e capacidade extra. Outra lei 
da manufatura é que existem 
apenas três pulmões possíveis 
para fazer interface entre a 
demanda e a transformação: 
estoque, tempo e capacidade. 
Em outras palavras, a trans-
formação pode satisfazer a 
demanda de várias formas.

O gerenciamento eficaz 
dos riscos é essencialmente 
uma questão da implemen-
tação eficaz dos pulmões. É 
como determinamos o volu-
me de risco a ser assumido e 
como suavizar esse risco, seja 
com estoque extra, tempo ex-
tra para satisfazer o cliente, 
ou capacidade extra disponí-
vel para cobrir os distúrbios. 
A configuração ideal do ris-
co e dos pulmões serão dife-
rentes para várias situações  
de negócios.

Portanto, como usar a com-
preensão de pulmão para criar 
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Figura 1: Estoque em processo

Ativo
• Capacidade básica
• Capacidade extra

Fila virtual
• Lista de liberação
• Lista de faltas
• Demanda de fabricação 
para estoques

Términos antecipados 
e/ou inventário de 
produtos acabados

Lead-time cotado

Demanda de 
fabricação 
sob pedido

Matérias-primas 
de demanda de 
fabricação sob 

pedido

Política de estoques

Nível de materiais 
em processo

um sistema que consiga compor-
tar o risco, fornecer um método 
de planejamento e controle efica-
zes e reter a capacidade de enxer-
gar o desconhecido quando surgir  
a necessidade?  

Esta estrutura simples pode 
criar uma forma nova e mais efi-
caz de gerenciar as cadeias. O fa-
tor-chave é a redução do número 
de valores que devem ser moni-
torados, bem como o controle das 

variáveis do problema. Isto signifi-
ca que em vez de fornecer um pro-
grama detalhado indicando onde 
cada trabalho está programado 
em uma máquina durante um 
determinado segmento de tempo, 
nós determinamos um conjunto 
de variáveis de controle que de-
terminarão de forma dinâmica e 
automática o programa à medida 
que o sistema evolui. Este méto-
do é chamado de planejamento e 
programação dinâmico com base 
em riscos (DRPS). Com o DRPS, só 
é preciso monitorar os níveis de 
estoques e de serviço projetado e 
em seguida controlar alguns parâ-
metros-chave como reordenar os 
pontos ou lead-times, as quantida-
des de produção, etc.

Uma breve reflexão do proje-
to do sistema indicará que se os 
parâmetros de planejamento oti-
mizados listados anteriormente 
forem implementados, todo o sis-
tema funcionará bem desde que 
os níveis projetados de serviço e 
de inventário permaneçam den-
tro de faixas aceitáveis. Os tama-
nhos dos lotes são estabelecidos 
de modo a minimizar o WIP e os 
produtos acabados sujeitos à ca-

Figura 2: Otimizador de fluxos - fluxo principal
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Situação ERP DRPS

Maior capacidade 
que o esperado

Não consegue 
funcionar à frente 
do programa

Consegue funcio-
nar à frente até as 
datas de liberação 
mais cedo defi-
nidas

Menor capacidade 
que o esperado

O programa se tor-
na cada vez mais 
inviàvel, os pedi-
dos atrasam exceto 
com lead-time de 
segurança alto

Disparo de déficit 
indica necessidade 
de capacidade adi-
cional; sem faltas, 
estoque de segu-
rança mínimo

Demanda maior 
que o esperado

Faltas (ruptura) 
exceto com esto-
que de segurança 
muito alto

Disparo de déficit 
indica necessidade 
de capacidade adi-
cional; sem faltas, 
estoque de segu-
rança mínimo

Demanda menor 
que o esperado

Pedidos desne-
cessários libera-
dos; inventário 
aumenta

Nenhum pedido 
desnecessário 
liberado; estoque 
permanece na 
faixa planejada

ERP vs. DRPSpacidade disponível. Os estoques 
de segurança são estabelecidos 
analisando-se o tempo na fila vir-
tual mais o tempo através do fluxo 
e com relação ao erro na previsão. 
Uma vez estabelecidos estes parâ-
metros (revisados periodicamen-
te, digamos uma vez por mês), o 
planejador só necessita monito-
rar os níveis de estoque e de ser-
viço projetados. A única ação no 
tempo necessária é quando estes 
níveis ultrapassam os pontos de  
disparo estabelecidos.

Estes pontos de disparo in-
dicam capacidade insuficiente 
e mais capacidade do que o ne-
cessário. Se a fila virtual crescer 
além do que for planejado nos 
lead-times, existirá capacidade 
insuficiente e portanto a capaci-
dade extra (horas extras ou tur-
nos de compensação) será apli-
cada. Se a fila virtual ficar muito 
baixa, pode-se reduzir a capaci-
dade ou parar alguns serviços 
antecipadamente. O resultado 
não só é uma cadeia de supri-
mentos muito mais simples de 
gerenciar, como também aquela 
que pode responder automatica-
mente às mudanças aleatórias de 
demanda e oferta sem a necessi-
dade de reprogramação. Esta ca-
pacidade de ajuste automático 
é um tremendo avanço e torna 
a DRPS mais eficiente do que os  
ERP’s  (figura 1).

É importante observar que os 
planos gerados pelo bom e velho 
MRP podem ser muito bons se di-
versas condições se mantiverem: 

 A demanda média não ultra-
passar a capacidade.

 Os serviços forem liberados 
usando-se um sistema de pu-
xar que evite explosões de WIP

 Os tempos de ciclo forem cur-
tos o suficiente para evitar 
agilizações.

 O estoque de segurança (ou 
lead-time de segurança) for 

determinado considerando-se 
a demanda e a capacidade.

 Os tamanhos de lotes forem 
determinados considerando-
-se a de manda e a capacidade

 As datas de entrega forem ve-
rificadas considerando-se as 
características do sistema.
Se o sistema for bem projeta-

do, estas condições se manterão. 
O MRP é usado da forma usual, 
mas em vez de começar os servi-
ços de acordo com a lista planeja-
da de liberação dos pedidos. Toda 
a lista de liberação se torna a fila 
virtual. Em seguida, conhecendo-
-se o tempo de ciclo da linha e a 
taxa com que os serviços são pu-
xados na linha, podemos prever 

acuradamente quando cada ser-
viço será concluído.

Mais uma vez, nem os sis-
temas tradicionais tais como o 
MRP e nem os sistemas moder-
nos com simulação    resolvem 
os problemas de riscos. Também 
fica claro que mais TI não é a 
solução para o problema sem se 
repensar no problema por com-
pleto. Os gerentes das cadeias 
de suprimentos se beneficiam 
consideravelmente de um siste-
ma que seja dinâmico para evi-
tar a reprogramação, com base 
em riscos para comportar os 
fatores de risco e a aleatorieda-
de e que ligue o planejamento  
com a execução.  
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 1o pontos sobre...

Empresas de 
transporte
Ao desenvolver uma base de transportadoras, o atendimento ao cliente e o sucesso normalmente conduzem o 
processo de seleção. Mas, não se esqueça de fatores como a estabilidade da empresa e da qualidade do trabalho. 
Dinamize o seu programa de transportadoras para um grupo seleto, usando-se das seguintes dicas:

1. Olhe além do custo. Não se esqueça de fatores como estabilidade 
da empresa, qualidade do trabalho, nível de serviço e ponto de entrega.

2. Avalie a capacidade da transportadora. Ela deve ter cami-
nhões sufi cientes, motoristas preparados fi liais em outros estados.

3. Verifi que a fl exibilidade da demanda. As operadoras em 
seu programa central tem como adaptar-se a mudanças? Será que 
ela tem trabalho e equipamento sufi ciente para se adaptar às suas 
épocas de pico, ou lançamentos de novos produtos? 

4. Conheça os players. Você pode ser tentado a assinar o con-
trato, porque fi cou impressionado com a equipe executiva, mas co-
nheça quem são os motoristas da empresa, pois são eles que intera-
gem com seus clientes.

5. Considere a cobertura de seguro. Veja as apólices de seguro 
do caminhão e da carga, e entenda que tipo de cobertura possuem. 

6. Insista em um contato dedicado. Você precisa de um único 
contato dentro da empresa para a solução de problemas.

7. Cheque a estabilidade fi nanceira. Descubra há quanto tempo 
a empresa e seus motoristas estão no ramo, e verifi que suas referên-
cias e credenciais.

8. Avalie a cobertura geográfi ca. Compare os requisitos de en-
trega de sua empresa com a da transportadora. Será que o motorista 
chega facilmente a todos os pontos de destino que você precisa?

9. Confi rme os recursos tecnológicos. A transportadora deve 
ter investido no intercâmbio eletrônico de dados e rastreamento via 
satélite bem como uma solução de código de barras.

10. Não tenha medo de mudar. A coisa mais difícil de se fazer é 
terminar um relacionamento com um parceiro de longa data mas, se 
a transportadora não estiver atendendo os seus critérios, resolva o pro-
blema, ou considere a possibilidade de mudança para outro fornecedor.
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Analistas de Logística  (D1 e D2)  18 a 23/05 - 48h
Formação de Analistas em Operações Logísticas  (D1)  18 a 20/05 - 24h
Excel para Logística  (D2)  21 a 23/05 - 24h

Planejamento de Estoques  (H1 e H2)  18 a 21/05 - 32h
Administração de Materiais e Suprimentos  (H1)  18 e 19/05 - 16h
Metodologia Prática para Dimensionamento de Estoques (MPDE)  (H2)  20 e 21/05 - 16h

Avaliação e Qualifi cação de Fornecedores  (S5)  20 e 21/05 - 16h

Inspeção e Recebimento de Materiais  (S6)  22 e 23/05 - 16h

Liderança / Gestão de Projetos  (K1 a K3)  25 a 30/05 - 48h
Gerenciamento de Projetos  (K2)  25 a 27/05 - 24h
Desenvolvimento de Coordenadores e Supervisores  (K1)  28 e 29/05 - 16h
Adminstração do Tempo  (K3)  30/05 - 8h

Manutenção Preventiva e Preditiva  (U3)  28 e 29/05 - 16h

Consulte:

Programas, datas e

outras informações em

www.imam.com.br/cursos

Maio

Consulte-nos para treinamentos “in-company”    adequado às suas necessidades

As Trilhas Sequenciais Semanais permitem aos parti-

cipantes 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 obte-

nha um maior desconto.

  (K1)  28 e 29/05 - 16h
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Consulte:

Programas, datas e

outras informações em

www.imam.com.br/cursos

Cursos de Curta Duração em São Paulo

Junho

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

Planejamento Industrial  (M1 e M2)  8 a 12/06 - 40h

Projeto de Instalações Industriais (Layout)  (M1)  8 a 10/06 - 24h

Técnicas e Estratégias de Produtividade  (M2)  11 e 12/06 - 16h

Desdobramento de Indicadores (Hoshin Kanri)  (K4)  10/06 - 8h

SPED Fiscal (Blocos K e H)  (T2)  11/06 - 8h

Planejamento da Produção  (L1 a L3)  15 a 20/06 - 48h

MRP/MRP II - Planejamento das Necessidades de Materiais e Recursos da Manufatura  (L3)  15/06 - 8h

PPCP - Planejamento, Programação e Controle da Produção  (L2)  16 a 19/06 - 32h

S&OP (Planejamento de Vendas e Operações)  (L1)  20/06 - 8h

Engenharia Industrial Avançada / Ergonomia  (P1 a P3)  15 a 18/06 - 32h

MTM - Method Time Measurement  (P2)  15/06 - 8h

MOST - Maynard Operation Sequence Technique  (P3)  16 e 17/06 - 16h

Ergonomia Industrial  (P1)  18 e 19/06 - 16h

INSCRIÇÕES ABERTAS
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