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Mesmo que haja alguns sinais de melhora na economia, a instabilidade ainda é presente. O aumento dos impostos nos combustíveis
foi um golpe forte na processo de retomada da produtividade, mas o
mercado precisa sacudir a poeira e seguir em frente. No segundo semestre teremos alguns encontros corporativos importantes que vão
servir de termômetro para que se tenha um panorama de como andará
a economia do país e o humor do setor logístico.

Um deles é a ABAD 2017 SÃO PAULO, que integra o Enacab
– Encontro Nacional da Cadeia do Abastecimento e a 37a Convenção
ABAD do Canal Indireto, que acontece de 7 a 9 de agosto, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (antigo Centro de Exposições
Imigrantes). Representantes da indústria, agentes de distribuição e varejistas terão três dias de imersão – com capacitação, informação e relacionamento – para, juntos, gerar oportunidades de negócios.
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Outro destaque é a MOVIMAT – 32ª Salão Internacional da Logística Integrada, que será realizada entre os dias 16 e 19 de outubro,
no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, e é considerada o
grande ponto de encontro para apresentação de soluções que otimizam
os processos de toda a cadeia logística. Consolidado como um evento
tradicional e de referência para o setor, único na América Latina e líder
de mercado, a MOVIMAT é o mais completa e o que oferece um sistema
integrado para toda a cadeia logística.

Os artigos assinados e os anúncios não expressam,
necessariamente, a opinião da revista.
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SÃO PAULO RECEBEU O MAIOR
ENCONTRO DA CADEIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO
A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD)
promoveu de 7 a 9 de agosto, no São Paulo Expo, a ABAD 2017 SÃO
PAULO, que integrou o Encontro Nacional da Cadeia de Abastecimento
– ENACAB e a 37ª Convenção ABAD do Canal Indireto

A Associação Brasileira de Atacadistas
e Distribuidores (ABAD) realizou em agosto
o maior encontro da cadeia de abastecimento
do Canal Indireto no país. A ABAD 2017 SÃO
PAULO, que integrou o Enacab – Encontro
Nacional da Cadeia do Abastecimento e a 37a
Convenção ABAD do Canal Indireto, aconteceu
de 7 a 9 de agosto, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (antigo Centro de
Exposições Imigrantes). Representantes da
indústria, agentes de distribuição e varejistas
tiveram três dias de imersão – com capacitação, informação e relacionamento – para, juntos, gerar oportunidades de negócios.
O ENACAB é uma realização conjunta da ABAD e de sua filiada e anfitriã ADASP
(Associação de Distribuidores e Atacadistas
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de Produtos Industrializados de São Paulo). A
escolha da cidade de São Paulo se deve, principalmente, à localização privilegiada, próxima
às principais indústrias de bens de consumo e
estrategicamente posicionada na região Sudeste, onde se concentra o maior número de agentes de distribuição e pontos de venda do varejo
independente no país. “O sucesso da primeira
convenção realizada em São Paulo depois de 35
anos credenciou o São Paulo Expo para receber
novamente o evento em 2017. O complexo arquitetônico multifuncional do espaço, capaz de
absorver todas as ações do evento, foi fundamental para a decisão”, afirma Oscar Attisano,
superintendente executivo.
A feira que integra o evento contou com
a presença de vários fornecedores de produpainellogistico.com.br

Foto: Divulgação

tos, serviços e equipamentos. Grandes empresas estiveram presentes. “É o local ideal
para conhecer lançamentos e novas tendências”, afirma Rogério Oliva, diretor de relacionamento comercial e marketing. É também a melhor oportunidade de se relacionar
com integrantes da cadeia de abastecimento
nacional, incluindo agentes de distribuição,
palestrantes, prestadores de serviços e fornecedores da indústria, com destaque para
fabricantes de alimentos, bebidas, produtos
de higiene pessoal, limpeza, candies, artigos
de bazar, entre outros.
A Convenção se destacou também no
aspecto da capacitação. Visitantes e expositores puderam participar das palestras técnicas de alto nível oferecidas pela ABAD e por
seus parceiros, aperfeiçoadas a cada ano. As
palestras, ministradas por especialistas, visaram promover o conhecimento e divulgar
novas tecnologias que aumentam a competitividade do setor.
painellogistico.com.br

A Serasa é um dos
patrocinadores
master do evento.
Além disso, a ABAD ofereceu diversos
serviços que visam à segurança e comodidade dos profissionais que compareceram ao
evento, como transporte oficial gratuito entre as estações de metrô Jabaquara e Santos-Imigrantes e o São Paulo Expo, informativo
digital diário ABADNEWS, business center,
posto médico, entre outros.

Outros destaques

Varejo Melhor Play – Ferramenta

inédita lançada no evento. Trata-se de um portal de capacitação feito de vídeos educativos. É
uma inovação da ABAD voltada a toda a cadeia
de abastecimento, principalmente o varejo de
vizinhança. Embora o grande foco seja o varejo, o portal conta com canais específicos para
os diversos elos da cadeia de abastecimento.
7

Cada canal dispoe de vídeos específicos sobre
determinadas áreas, entre elas Gestão, Operação, Marketing e Merchandising, Layout de
Loja, etc.

Minimercado Modelo e Arena do
Varejo - Neste ano, o espaço teve um novo

conceito. Foi montada uma arena com uma
grade de palestras juntamente com a loja. A
medida que as palestras acontecem, uma câmera vai percorrer o ambiente da loja, ilustrando, por meio de um telão, aquilo que os
convidados abordaram nas apresentações. Em
seguida, o visitante pode percorrer o espaço
tirando as dúvidas diretamente com o palestrante. No final, ele recebeu material informativo para recapitular as informações e aplicar
em sua loja.

Parceria Sebrae – Outra iniciativa

voltada ao varejo foi a programação oferecida durante os três dias de evento na Sala Varejo Competitivo/Sebrae, com uma grade de
três palestras diárias de uma hora de duração
cada. Layout da loja, perfil do consumidor e
comportamento do shopper são alguns dos
temas que foram abordados.

Pesquisas – Dados e pesquisas per-

tinentes ao setor foram apresentadas com
exclusividade no ABAD 2017 SÃO PAULO, visando ampliar o conhecimento sobre temas
relevantes para a cadeia de abastecimento e
ajudar varejistas, agentes de distribuição e indústria na tomada de decisões.

Anuário – A edição de 2017 do Anuário

da ABAD foi lançada no primeiro dia do ABAD
2017 SÃO PAULO. Trata-se de um panorama
completo das atividades da entidade e dados
relevantes do mercado de consumo, com infor8

mações servem de guia para a atuação das empresas no segmento atacadista distribuidor.

Instituto ABAD – Criado em 2006

para ser o braço socioambiental do setor, o
Instituto ABAD (IABAD) realizou diversas
atividades durante a convenção anual da
ABAD: Campanha de Arrecadação de Produtos; Coleta Seletiva e Reciclagem de Produtos; e Neutralização de Carbono.

Patrocínio e apoio

A ABAD 2017 SÃO PAULO contou com o
patrocínio máster da GS1 Brasil, Unilever, Serasa e Nestlé, e o patrocínio promocional da
Sicredi e da L’Oréal. A Colgate-Palmolive foi patrocinadora do transporte gratuito, enquanto
a Rede patrocinou o aplicativo da Convenção
para smartphone. Como nas últimas edições
do evento, a parceria da ABAD com a LATAM
ofereceu aos convencionais de outros estados
descontos especiais nas passagens aéreas.

As entidades ABICAB – Associação
Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, ABIC –
Associação Brasileira da Indústria de Café,
ABIMAPI – Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães
& Bolos Industrializados, ABMAPRO – Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, ABIPLA – Associação Brasileira das
Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins,
SIPLA – Sindicato Nacional das Indústrias de
Produtos de Limpeza, ANDIPET – Associação
Nacional dos Distribuidores de Produtos PET,
CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas, e Sincovaga – Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios ofereceram apoio institucional ao evento.
painellogistico.com.br
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MERCEDES-BENZ E
MAN VOLTAM A EXPOR
NA 21ª FENATRAN

Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas
acontece de 16 a 20 de outubro, em São Paulo

A 21ª edição da FENATRAN – Salão
Internacional do Transporte Rodoviário de
Cargas – que acontece de 16 a 20 de outubro,
em São Paulo, já tem como principal acontecimento o retorno das grandes marcas montadoras de caminhões como Mercedes-Benz
10

e MAN, que deixaram de participar da edição
anterior. Outra grande marca, a Volvo, também confirmou participação nesta edição,
assim como fez na de 2015. Diferentemente
do que aconteceu na 20ª edição, quando o
mercado registrava desempenho muito fraco
painellogistico.com.br

nas vendas, os representantes dessas marcas estão otimistas e preveem um segundo
semestre e início de 2018 com crescimento.
A FENATRAN é organizada pela Reed Exhibitions Alcântara Machado e terá lugar no São
Paulo Expo Exhibition & Convention Center.
“A FENATRAN é o maior Salão de Transporte de Cargas da América Latina e há anos
se consolidou como um ambiente muito importante para prospectar e realizar negócios”,
afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de
Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
O executivo é otimista quanto aos prognósticos do desempenho do mercado no período
do evento e posterior a ele. Segundo Leoncini,

São esperados para a FENATRAN
2017 mais de 60 mil visitantes, com
representantes de todos os 27 estados, além de outros países, principalmente da América Latina

existe um ambiente mais propício às vendas
de caminhões motivado especialmente pela
redução das taxas de juros e por alguns setores da economia que começaram a sinalizar
aquecimento. “A safra agrícola, por exemplo, é
um bom motivador desse cenário mais favorável”, destaca. Leoncini estima que neste ano,
contudo, haverá uma modesta recuperação do
mercado, com previsão de crescimento entre
6 % e 10% nas vendas de caminhões.

Para Bernardo Fedalto, diretor comercial
de caminhões da Volvo, a FENATRAN é uma
oportunidade de confraternização com os
clientes e transportadores que prestigiaram a
marca em um momento de muita competição
no mercado. “O setor de caminhões deverá ter
um segundo semestre com um viés positivo e,
quem sabe, seja na FENATRAN que possamos
celebrar a retomada do mercado”, afirma.
A DAF pretende aproveitar seu momento
de consolidação no mercado nacional e participar da FENATRAN para fortalecer a presen-

Fotos: Divulgação
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ça no país, de acordo com a avaliação de Luis
Gambim, diretor comercial da DAF Caminhões
Brasil. “Apesar do evidente momento, a DAF Caminhões está na contramão do mercado e em
pleno crescimento. Encerramos o ano de 2016
com 51,9% a mais de vendas do que no ano anterior. Para 2017 nossa previsão é ambiciosa
e esperamos alcançar 7% de market share no
segmento de pesados”, afirma Gambim.
O vice-presidente de Vendas, Marketing
e Pós-Vendas da MAN Latin America, Ricardo
Alouche, é outro que reconhece na FENATRAN
um grande palco de oportunidades para aproximar clientes e fechar negócios. Quanto às
vendas, “nossa estimativa é de que o mercado de caminhões cresça de forma gradativa e
sustentável e já temos alguns bons indicativos
para isso neste ano, como a safra recorde, o incremento do índice de confiança, entre outros
fatores. Por isso consideramos que o mercado
de caminhões adentrará 2018 com um cená12

rio mais positivo”, afirma Alouche.

São esperados para a FENATRAN 2017
mais de 60 mil visitantes, com representantes
de todos os 27 estados, além de outros países,
principalmente da América Latina. De acordo
com pesquisa realizada pela Reed Exhibitions
na última edição do Salão, 98% dos visitantes
reconhecem o evento como o principal no setor e como a marca amplamente consolidada
no mercado. Além disso, 86% acreditam que a
participação na FENATRAN foi importante para
entender a movimentação do mercado atual. O
evento contará ainda com mais de 370 marcas
expostas, de acordo com Gustavo Binardi, diretor do Portfólio de Transporte e Logística da
Reed Exhibitions Alcântara Machado.
Neste ano, a MOVIMAT – 32ª edição do
Salão Internacional da Logística Integrada,
acontecerá simultaneamente e no mesmo local de exposições à FENATRAN 2017.
painellogistico.com.br

Criando Soluções de Logística Sustentável

Um Grupo aberto para o Mundo

painellogistico.com.br

www.id-logistics.com/br

13

EMPRESAS APOSTAM NO
POTENCIAL DE NEGÓCIOS
DA MOVIMAT

Consolidado como referência para o setor, evento traz soluções
para otimizar custos nos processos de toda cadeia da logística
e será realizada este ano simultaneamente à FENATRAN, Salão
Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, que gera mais
de 15 mil operadores logísticos como visitantes e mais de 70 mil
profissionais do setor

A MOVIMAT – 32ª Salão Internacional
da Logística Integrada, que será realizada
entre os dias 16 e 19 de outubro, no São
Paulo Expo Exhibition & Convention Center,
é considerada o grande ponto de encontro
para apresentação de soluções que otimizam os processos de toda a cadeia logística.
Consolidado como um evento tradicional e
de referência para o setor, único na América
Latina e líder de mercado, a MOVIMAT consolidou-se o evento mais completo e o que
oferece um sistema integrado para toda a
cadeia logística.

Em quatro dias, o evento apresentará
soluções direcionadas aos principais compradores da indústria, distribuição, atacado,
varejo, comércio eletrônico e operadores lo14

gísticos dos principais nichos de compradores do mercado. A expectativa é de receber
mais de 30 mil visitantes diretos no evento. Além disso, a MOVIMAT será realizada
simultânea à FENATRAN – 21º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, com a proposta de expandir os setores,
trazer soluções integradas e conectar os diversos segmentos, com oportunidades concretas para efetivar negócios, ampliando as
possibilidades tanto para expositores como
para visitantes.
É o que aponta o diretor geral do Brasil e América Latina da ULMA Handling Systems, Cesar Fracalanza. “A feira já faz parte
do calendário nacional de feiras e a cada
edição tem como foco oferecer aos exposipainellogistico.com.br

tores e aos visitantes uma experiência única
para criar um ambiente propício de negócios e networking. Com as mudanças empreendidas pela organização do evento, nossas
expectativas são as mais otimistas possíveis.
Nós temos na MOVIMAT uma vitrine importante para nossos clientes e potenciais prospects, acreditando que as mudanças da feira,
aliadas às nossas estratégias para o mercado
brasileiro, serão de grande sucesso”, aposta.
Em sua primeira participação na MOVIMAT, a Niverlatec levou em consideração
a abrangência do evento por unir diferentes
elos da cadeia num mesmo local e proporcionar visibilidade a sua marca. “O fator que
nos levou a participar desta feira é a necessidade que a Nivelartec tem de estabelecer
sua marca no mercado. Com isso, julgamos
que a MOVIMAT é o melhor evento no setor
logístico que permite tal feito, sendo ainda
mais abrangente pela sinergia com um evento como a FENATRAN”, destaca Fabio Alexandre Xavier, gestor da empresa.

Para a diretora da Storopack Brasil, o
novo formato do evento e a nova data oferecem mais possibilidades de negócios. “Além
da tradição da MOVIMAT, a conexão com a
FENATRAN também tende a ser muito popainellogistico.com.br

Em quatro dias, o evento
apresentará soluções direcionadas
aos principais compradores da
indústria, distribuição, atacado,
varejo, comércio eletrônico e
operadores logísticos dos principais
nichos de compradores do mercado
sitiva para nosso mercado que atua diretamente na proteção de produtos para transporte, ou seja, entendemos que alguns dos
profissionais que irão pesquisar soluções
para transporte também estejam envolvidos
ou têm conhecimentos sobre a demanda de
embalagem para uma correta e eficiente entrega de produtos”, explica a diretora Vicentina Pereira.
Considerando a tradição da MOVIMAT
e com a parceria entre os eventos, a expectativa é de que mais de 100 mil pessoas explorem o complexo de transporte e logística
MOVIMAT-FENATRAN, que contará com uma
área de exposição total de mais de 60 mil
m². Grandes marcas de referência no mercado como Linde Still (Grupo Kion), Paletrans,
ULMA, BMC Hyundai, Fronius, Senior Sistemas, Duren, GKO, Fulguris, Moura e entre
outros que já confirmaram sua participação
na edição deste ano.
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GKO INFORMÁTICA APRESENTA
DESTAQUES NA MOVIMAT
Em 2017, a empresa espera que o evento seja uma boa
oportunidade para avaliar a temperatura do mercado
face a um ano que ainda se equilibra entre a esperança de
recuperação econômica e os resquícios da crise passada

A GKO Informática participa todos os
anos da Movimat por avaliar o evento como
um ponto de encontro tradicional do setor
logístico e, consequentemente, um ambiente
propício para networking de qualidade e geração de novos relacionamentos. Em 2017,
a GKO espera que a Movimat seja uma boa
oportunidade para avaliar a temperatura do
mercado face a um ano que ainda se equilibra
entre a esperança de recuperação econômica
e os resquícios da crise passada.

Nesse cenário, a GKO vem obtendo bons
resultados de crescimento e vai demonstrar
isso a quem nos visitar em nosso estande, apresentando os investimentos que a empresa tem
realizado em infraestrutura, pessoal e soluções. Temos certeza que esse posicionamento
e a credibilidade de 30 anos completados em
2017 serão percebidos pelo público do evento.
painellogistico.com.br

A GKO vem investindo em ampliação
de seu leque de negócios e no desenvolvimento constante de suas soluções. Dessa
forma, cada uma das unidades de negócios,
GKO FRETE, Confirma Fácil e LogPartners,
tem novidades.
O GKO FRETE, carro-chefe da empresa
e sistema líder de mercado na gestão de fretes contratados, agora possui módulos que
permitem organizar e compartimentalizar
melhor as funcionalidades já conhecidas
pelo mercado como Auditoria de Fretes, Simulação e Autocarga, por exemplo. O novo
site do GKO FRETE traz uma visão focada
nessa reestruturação.

CONFIRMA FÁCIL

Com relação
ao Confirma Fácil, solução para visibilidade
de entregas, novidades são uma constante.
17

Fotos: Divulgação

Temos buscado interagir de forma muito intensa tanto com as empresas usuárias como
com o mercado, de forma mais ampla, evidenciando as qualidades e diferenciações
do serviço oferecido em nuvem, agregando
funcionalidades de acordo com as mais recentes tendências, como o uso de Chatbot
(robô de respostas automáticas) que facilita
a oferta de respostas rápidas sobre procedimentos de entrega. Outro destaque é o novo
Dashboard, que estrutura um cockpit de
controle em uma só tela, com uma enorme
gama de indicadores e gráficos que permitem ao usuário uma visão global e voltada
para Business Intelligence (BI) do seu processo de entregas.
A LogPartners, BPO da gestão de fretes
oferecido pela GKO, vem aumentando seu
18

A LogPartners, BPO da gestão
de fretes oferecido pela GKO,
vem aumentando seu quadro de
especialistas em logística para
atender à demanda dos atuais e
novos clientes

quadro de especialistas em logística para
atender à demanda dos atuais e novos clientes. Esse movimento é baseado na certeza
de que o outsourcing é uma ótima saída para
empresas que buscam reduzir custos frente às dificuldades econômicas, otimizar o
tempo de suas equipes e ainda, aprimorar a
qualidade da operação da área de gestão de
fretes, agregando valor por meio do enorme
conhecimento deste mercado acumulado
pela equipe da GKO ao longo dos anos.
painellogistico.com.br
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GIRO
LOGÍSTICO
VALTER SILVA ASSUME GERÊNCIA DE
ENTREGA DE VALOR AO CLIENTE,
NA BGMRODOTEC

Com mais de 35 anos no mercado de
tecnologia para transporte, a BgmRodotec
sabe que é preciso adaptar-se às novas tendências e tecnologias para manter-se competitiva. A automação dos processos, o investimento em soluções mais sofisticadas e
uma melhor estruturação de metodologias
são passos essenciais para maior assertividade na tomada de decisão.

“Aliado a isso queremos estar mais
próximos dos nossos consumidores e acompanhar o desenvolvimento dessas emprepainellogistico.com.br

Fotos: Divulgação

A BgmRodotec anuncia nova área corporativa baseada no conceito de Customer
Success (sucesso do cliente, em inglês). Valter
Luiz da Silva, antes gerente comercial da empresa, assume a gerência de Entrega de Valor
ao Cliente. A proposta é gerar maior alinhamento entre a estratégia comercial da companhia com os bons resultados dos clientes, indo
além da implantação de softwares.

sas”, explica Valter Luiz da Silva, gerente de
Entrega de Valor ao Cliente da BgmRodotec.
“O relacionamento com esse público não precisa ficar limitado ao momento da venda e
implementação de produtos e soluções. Pelo
contrário, essa etapa pode ser apenas o início
de uma relação duradoura, estratégica e com
benefícios mútuos.”
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HAMBURG SÜD VENCE
PRÊMIO INBRASC
2017 COMO MELHOR
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO

A Hamburg Süd, uma das dez maiores
empresas de transporte marítimo em todo
o mundo, foi a grande vencedora do Prêmio
Inbrasc 2017 na categoria “Melhor Transportador Marítimo”. A premiação é realizada pelo
Instituto Brasileiro de Supply Chain, uma das
escolas de negócios da Febracorp University,
que soma mais de 14 mil alunos formados.
O objetivo do Inbrasc é premiar os fornecedores de soluções que mais se destacaram durante o ano de 2016, além de projetos
de alunos de MBA das áreas de Supply Chain e
Compras. Cerca de 150 executivos de grandes
players do setor participaram da premiação.

Para Mariana Lara, gerente regional de
vendas da Hamburg Süd, a premiação reforça
a experiência e o compromisso da companhia
com a qualidade de atendimento ao cliente.
“É uma honra e uma imensa alegria saber que
somos reconhecidos como o Melhor Transportador Marítimo”, destaca a executiva que
recebeu o prêmio em nome da empresa.

DHL SUPPLY CHAIN RECEBE
CERTIFICAÇÃO DA ANVISA

A DHL Supply Chain recebeu a terceira certificação em boas práticas para equipamentos médicos e produtos para saúde/
correlatos pela Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária). O Certificado de Boas
Práticas, referente ao Centro de Distribuição localizado em Osasco, comprova que a
22

empresa cumpre com todos os requisitos da
agência reguladora, na prestação de serviços
a clientes da área, além do foco na melhoria
contínua de processos, padronização e excelência operacional. A DHL já havia obtido
este certificado para os Centros de Distribuição em Anápolis e Barueri.
painellogistico.com.br

BATERIA MOURA TRAÇÃO.
UMA MÁQUINA DE PRODUTIVIDADE.
A Bateria Moura Tração é a parceira ideal para quem quer
aumentar a produtividade. Isso porque oferece mais ciclos e gera
até o dobro de energia. Por ter uma placa plana, é mais robusta,
requer menos manutenção e passa menos tempo parada.
Escolha o melhor custo x benefício. Escolha Moura Tração.

CONHEÇA A REDE DE SERVIÇOS MOURA.
Uma estrutura completa que oferece venda, locação, prestação de serviços
e assistência técnica de baterias tracionárias. Ou seja, um pacote completo
que atende todas as necessidades que o seu negócio possui.
Um trabalho baseado no know-how do Grupo Moura, que atua há 60 anos
no mercado e oferece o cuidado que a energia do seu negócio precisa.
Conte com
um verdadeiro time de peritos de fábrica.
painellogistico.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO MOURA:

0800 701 2021

www.mouratracao.com.br
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ABESATA INAUGURA
NOVA SEDE EM SÃO PAULO

A Abesata (Associação Brasileira das
Empresas de Serviço Auxiliares do Transporte Aéreo) inaugurou em julho uma nova sede
em São Paulo. A entidade, que completa agora
quatro anos de existência, mudou para um espaço maior no mesmo edifício em que já estava na avenida Angélica. Com o dobro de área
útil, a Abesata agora vai compartilhar o espaço com o sindicato patronal do segmento de
ground handling, o Sineata (Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo), que agora está
em nova fase, com uma diretoria empossada
no início deste ano.
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“Estudamos bem o modelo de sinergia
que queríamos antes de tomar a decisão de
colocar as duas entidades lado a lado, e vimos
que o segmento só tem a ganhar com a proximidade do sindicato patronal com a associação”, afirmou Ricardo Aparecido Miguel, presidente da Abesata. A inspiração para Miguel foi
o modelo já adotado pela Abear (Associação
Brasileira das Empresas Aéreas) que compartilham o mesmo espaço que o Snea (Sindicato
Nacional das Empresas Aeroviárias). “Conversamos com eles para entender o formato adotado, os riscos e as vantagens e ficamos convencidos dos ganhos”, disse Miguel.

painellogistico.com.br

AEB PROJETA SUPERÁVIT
COMERCIAL RECORDE EM 2017

Após cinco anos de quedas consecutivas e acumuladas em 27,7%, em 2017 as
exportações conhecerão seu primeiro crescimento, projetado em 12,8%. Os dados
são da Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), que divulgou nesta terça-feira
a revisão das projeções feitas para a Balança Comercial.
O levantamento elaborado pela instituição aponta que as exportações vão atin-

painellogistico.com.br

gir US$ 209,017 bilhões, com aumento de
12,8% em relação a 2016; importações de
US$ 145,795 bilhões, com expansão de 6%;
e superávit comercial de US$ 63,222 bilhões, com alta de 32,6%.“O superávit histórico será recorde e colocará o Brasil no
top 5 mundial de superávits, superado apenas pela China, Alemanha, Coreia do Sul e
Rússia”, destaca o presidente da entidade,
José Augusto de Castro.
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2017

DE 24 A 27
DE OUTUBRO

23 a FEIRA DA INDÚSTRIA MECÂNICA,
METALÚRGICA E DE MATERIAL
ELÉTRICO DE PERNAMBUCO

TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO E
PRODUTIVIDADE
PARA
SEU NEGÓCIO

CENTRO DE CONVENÇÕES
DE PERNAMBUCO

Horário:
16h às 22h

CONHEÇA OS PROJETOS QUE VÃO ATRAIR MAIS DE

1700

COMPRADORES

DO NORDESTE

Compradores indicados
que contarão com
estacionamento gratuito,
credencial diferenciada
e lounge exclusivo.

Presença de
15 mil visitantes/
compradores
altamente qualificados

Exposição de

150 marcas

nacionais
e internacionais
SAIBA MAIS:

Disparo de convites
personalizados pelos
expositores a
parceiros e clientes.

Área de
exposição de
13.000 m²

W W W. M E C A N I C A N E . C O M . B R

GARANTA JÁ SUA VAGA!
São Paulo

Luiz Fernando
(11) 947424364
vendassaopaulo@insightconecta.com.br

Recife

Victória Monteiro
(81) 971095606
vendasnordeste@insightconecta.com.br

Reginaldo Matheucci
(19) 991662436
vendassp@insightconecta.com.br
APOIO INSTITUCIONAL

26

REALIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

painellogistico.com.br

AMBEV INVESTE R$ 1,5 MILHÃO
PARA FACILITAR TROCA DE
GARRAFAS RETORNÁVEIS

A empresa está instalando em supermercados 500 novas máquinas
de coleta dessas embalagens, que tornam a cerveja de 20% a 30%
mais baratas para o consumidor

A cervejaria Ambev investiu R$ 1,5 milhão no desenvolvimento de uma máquina
própria de coleta de garrafas retornáveis, o
que vai facilitar ainda mais a troca desses
vasilhames para os consumidores. O investimento na tecnologia, que antes era importada, vai gerar uma economia de até 70% nos
custos logísticos dessa operação. Com isso,
a Ambev vai aumentar ainda mais a presença das máquinas nas ruas. Hoje, a companhia
já conta com cerca de 900 equipamentos em
supermercados de todo o país. Até o final de
2017, mais 500 máquinas estarão disponíveis
nas principais capitais do Brasil.
As máquinas de coleta permitem a troca das garrafas de vidro de maneira simples
e prática: depois de comprar o primeiro vasipainellogistico.com.br

lhame, o consumidor só precisa levar o casco
vazio até a máquina e, assim, retirar um ticket
de desconto para a compra de um outro retornável. A economia com essas garrafas pode
chegar até 30%, já que, após a primeira compra, o cliente não paga por uma nova embalagem. Ou seja, com a retornável o consumidor
economiza no preço da cerveja e ainda gera
menos impacto no meio ambiente.

A Ambev também investiu no desenvolvimento de uma cesta, para facilitar o
transporte durante a troca dos vasilhames.
A ideia surgiu depois de uma pesquisa encomendada pela cervejaria indicar que dentre
os consumidores que ainda não optam pela
garrafa retornável no supermercado, 35%
pontuam justamente a dificuldade na hora
27

Fotos: Divulgação

do transporte. A cesta ajuda o consumidor
a reunir os seus cascos, trocar na máquina
e levar novas cervejas para casa de um jeito
ainda mais fácil. Os consumidores poderão
adquirir suas cestinhas em grandes redes
varejistas, como o Carrefour.

Essa mesma pesquisa mostrou ainda
que 70% dos entrevistados já perceberam
que as retornáveis são a opção mais barata
e 21% consome esse tipo de vasilhame por
enxergar suas vantagens sustentáveis. Esse
resultado mostra que a ampliação da oferta
de garrafas de vidro retornáveis é uma estratégia que tem dado certo.
28

O investimento na tecnologia, que
antes era importada, vai gerar uma
economia de até 70% nos custos
logísticos dessa operação. Com isso,
a Ambev vai aumentar ainda mais a
presença das máquinas nas ruas
No ano passado, a venda de cervejas da
Ambev nessas embalagens cresceu 64% nos
supermercados. Hoje, uma em cada quatro
garrafas comercializadas pela cervejaria neste canal já é retornável. Por isso, a companhia
continua investindo em processos que facilitem a troca e o transporte desses vasilhames
e também na ampliação de seu portfólio, com
a aposta nas minirretornáveis, as garrafinhas
de 300 ml. Esse formato, que já contava com
as marcas Skol, Brahma e Antarctica, ganhou
agora mais um reforço: o consumidor já pode
encontrar nos supermercados a nova Bohemia na versão mini.
painellogistico.com.br
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NESTLÉ REAFIRMA COMPROMISSOS
COM SOCIEDADE E DIVULGA
PRINCIPAIS AVANÇOS NO BRASIL
Metas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas foram articuladas em três áreas: Pessoas &
Famílias, Comunidades e Planeta

O relatório Nestlé na Sociedade, divulgado anualmente pela empresa, apresenta três
ambições assumidas pela Nestlé globalmente
até 2030: ajudar 50 milhões de crianças a ter
vidas mais saudáveis; melhorar a condição de
vida de 30 milhões de pessoas nas comunidades em que a empresa está inserida; e alcançar impacto ambiental neutro em todas as
suas operações.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais
saudável, os compromissos da Nestlé já existentes foram rearticulados em 2016 em torno
de três áreas de impacto: Pessoas & Famílias,
Comunidades e Planeta. Na prática, a medida torna as metas alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, com
30

ambições que abrangem a neutralização de
impactos ambientais e o desenvolvimento da
comunidade em perspectiva mais ampla.

No Brasil, dentro do pilar Pessoas & Famílias, a empresa fortificou em 2016 mais de 24,8
bilhões de porções de alimentos com nutrientes de baixo consumo pela população brasileira, como ferro, zinco e vitaminas. O programa
Unidos por Crianças Mais Saudáveis, lançado
em 2015 para estimular o consumo de alimentos in natura e a prática de atividades físicas,
foi expandido em 2016 e já atingiu mais de 8
mil crianças. Além disso, mais de 3 milhões de
crianças em idade escolar foram beneficiadas
com o programa Nutrir Crianças Saudáveis desde 1999, que estimula hábitos mais saudáveis
por meio de capacitações em escolas públicas.

painellogistico.com.br

Dentro das Comunidades em que está
inserida, a Nestlé vem trabalhando constantemente com o fornecimento responsável de
matérias-primas, com o objetivo de garantir a
produção sustentável no longo prazo, proporcionando o desenvolvimento rural e a qualidade dos produtos. Na cafeicultura, mais de 800
produtores já fazem parte do programa Nescafé Plan. Na cadeia do leite, a companhia conta
com cerca de 2.600 produtores parceiros engajados no programa Boas Práticas na Fazenda. E
por meio do Nestlé Cocoa Plan, 1.300 produtores de cacau são beneficiados anualmente.

Pensando na preservação do Planeta, a
Nestlé reduziu em 10% no Brasil seu consumo
de água nas operações em 2016. Mais 12 unidades fabris da empresa conseguiram zerar o
envio de resíduos para aterros, totalizando 17
fábricas Zero Resíduo. Outro destaque é a planta de NESCAFÉ Dolce Gusto, em Montes Claros
(MG): a primeira do mundo a receber o certificado de Impacto Ambiental Neutro em três dimensões, água, resíduos e emissão de carbono.
A Nestlé também desenvolve com NESCAFÉ Dolce Gusto, desde 2015, estudos para
soluções pós-consumo alinhadas ao conceito
de “economia circular”, no qual os resíduos
painellogistico.com.br

A Nestlé também desenvolve com
NESCAFÉ Dolce Gusto, desde 2015,
estudos para soluções pós-consumo
alinhadas ao conceito de “economia
circular”, no qual os resíduos
provenientes do descarte de cápsulas
são reaproveitados na própria cadeia
provenientes do descarte de cápsulas são reaproveitados na própria cadeia. Com a ajuda de
parceiros, a marca desenvolveu uma resina a
partir dos materiais descartados que já é utilizada na produção de porta-cápsulas e tubetes
para mudas de café. Um projeto-piloto de logística reversa também já está sendo realizado pontos de coleta de diversas cidades e em
edifícios corporativos. O conceito de logística
reversa também é aplicado há diversos anos
na cadeia de Nespresso.
As iniciativas descritas no relatório fazem parte da estratégia de Criação de Valor
Compartilhado da Nestlé, que se baseia na
premissa de que tão importante quanto gerar valor aos acionistas da companhia é gerar
valor para as comunidades em que a empresa
está inserida. A versão online do relatório está
disponível neste link.
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VULNERABILIDADE FAZ COM QUE
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO SEJAM
ALVOS DE CRIMINOSOS
“O crime procura sempre produtos de
alto valor agregado e fácil distribuição no mercado paralelo, tanto para produtos manufaturados como matérias primas.. Equipamentos
eletrônicos, telefones celulares, relógios, joias
e roupas de marca são alguns dos itens que
estão sempre na mira dessas quadrilhas”, comenta Alexandre Judkiewicz, diretor nacional
de segurança do Grupo GR.

A localização, que é privilegiada para as
empresas, pela facilidade na entrega e retirada de mercadorias, também é um cenário perfeito para a indústria do crime, já que pequenas estradas ao longo das rodovias se tornam
ótimas rotas de fugas.

Diferentemente de assaltos a condomínios ou comércio local, as operações de
assalto a centros de distribuição são realiza32

Foto: Divulgação

A proximidade de rodovias e vias de grande fluxo, somados
a produtos de grande valor agregado tornam os Centros de
Distribuição grandes alvos de quadrilhas e criminosos

“É sempre prudente evitar que a
informação sobre datas de carregamentos
entregas e demais informações fiquem
divulgadas indiscriminadamente e com
antecedência. Isto dificulta a elaboração
de um plano detalhado de ataque por
parte das quadrilhas, além de técnicas para
quebras de rotina e contra informação.”
Alexandre Judkiewicz, diretor
nacional de segurança do Grupo GR
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dos por quadrilhas com alto poder de fogo e
organização. “Normalmente se trata de ações
com grande número de participantes, bloqueando estradas, incendiando veículos e monitoramento em tempo real da ação da polícia.
Os assaltantes não tem tanta preocupação em
serem detectados no acesso aos locais, já que
contam com uma retaguarda bem organizada”,
informa o especialista.

E como impedir essas ações? O investimento em segurança deve ser antes da ocorrência, na prevenção. É necessária uma análise
de risco minuciosa, seguida de projeto personalizado que inclua tanto táticas operacionais
de proteção e controle, planos de uso de recursos de segurança eletrônica, como procedimentos e treinamento do efetivo humano.
“A segurança eletrônica é um grande aliado
em todos os casos, porém, o investimento
em mão de obra qualificada é imprescindível
neste caso. O equipamento não age sozinho,

está sempre atrelado a ações provenientes de
procedimentos executados para mão de obra
qualificada e sistematicamente treinada”, comenta Judkiewicz.

Infelizmente, em pelo menos 60% dos
casos de assaltos a Centros de Distribuição,
a informação vem de dentro do local. Os bandidos são informados sobre entrada de novos lotes, esquema de segurança e detalhes
do procedimento do local. “Como estes locais
têm um número grande de funcionários de
todas as áreas, fica difícil identificar os que
levam informação para fora. Porém é sempre
prudente evitar que a informação sobre datas de carregamentos entregas e demais informações fiquem divulgadas indiscriminadamente e com antecedência. Isto dificulta a
elaboração de um plano detalhado de ataque
por parte das quadrilhas, além de técnicas
para quebras de rotina e contra informação”,
ratifica o especialista.

O especialista ainda destaca seis dicas de segurança
selecionadas por meio de pesquisas do GRUPO GR:

• Procure restringir a informação sobre entrada e saída de mercadorias a um
número mínimo de pessoas;

• Fique de olho em movimentações próximas ao seu local. Como algum carro que passa diversas vezes em uma mesma semana;

• Crie mecanismos de supervisão
para todos os procedimentos que são realizados – double check;

• Certifique-se que a equipe que realiza a
segurança do local participa de cursos de atualização e treinamentos frequentes.

• Quando seu projeto de segurança
for realizado, não deixe de seguir os procedimentos de segurança estipulados;
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• Desconfie se algum colaborar passar a
agir de maneira estranha, ou saia do trabalho
para falar continuamente ao celular;
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AS NOVAS CASAS
DA MARCAMP
O Grupo Marcamp, fundado em 1987 e
com sede em Monte Mor, interior de São Paulo,
está comemorando uma importante conquista
em 2017: após quatro anos de investimentos
em prédio novo, infraestrutura, recursos humanos e reorganização, os braços de negócios
do Grupo estão de casas novas e totalmente
estruturados para atender o mercado. A empresa atua nos segmentos de movimentação e
armazenagem de materiais (empilhadeiras),
nas áreas de recebimento e expedição (portas
industriais e niveladores de docas) e na coleta
de dados e automação (leitores e coletores de
dados, impressoras e suprimentos).

Para soluções de movimentação de materiais, a atuação da Marcamp engloba venda,
locação e assistência técnica de empilhadeiras das marcas Still e Linde. Sua frota de locapainellogistico.com.br
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Empresa se reorganizou nos últimos dois anos, investiu em estrutura
e recursos humanos, resultando em ampla melhoria de seus três
braços de negócio para atender ao mercado

““Acreditamos que agora que todos
os nossos segmentos estão com
estrutura completa para realizar a
pré-venda, a venda e o pós-vendas,
teremos a oportunidade de alcançar
números melhores”
Celino Luiz Tirloni, Diretor
Comercial da Marcamp
35

Potencialização da capacidade
de planejamento, rastreabilidade
na produção e outros aspectos
incluídos na ISO9001 da qual a
Marcamp é certificada

ção em operação está em 820 equipamentos,
entre elétricos e a combustão, atendendo fortemente empresas no interior de São Paulo.

Em todo o Brasil, a empresa comercializa
uma ampla linha de portas industriais e niveladores de docas, leitores e coletores de dados,
sistemas de radiofrequência, impressoras térmicas, ribbons e etiquetas térmicas de fabricação própria. Para estes três diferentes negócios
se dedicam 211 colaboradores distribuídos pelas unidades de Monte Mor, Campinas, Limeira,
Ribeirão Preto, Marília e São José do Rio Preto,
como também dois postos avançados de equipes técnicas em Sorocaba e Mauá, e operações
dedicadas em grandes empresas.
“No primeiro semestre de 2017 registramos crescimento de 8% em relação ao mesmo
36

período de 2016”, revela Celino Luiz Tirloni,
Diretor Comercial da Marcamp. “Acreditamos
que agora que todos os nossos segmentos estão com estrutura completa para realizar a
pré-venda, a venda e o pós-vendas, teremos a
oportunidade de alcançar números melhores,
pois estamos oferecendo ao mercado soluções
imediatas e de excelente longevidade, com
uma operação bem ajustada, com garantia de
qualidade, de processos e de produtos e, principalmente, um excelente custo-benefício”.

NOVA PLANTA

O otimismo de Tirloni está relacionado
às mudanças empreendidas pela Marcamp
nos últimos anos, pois anteriormente, na região de Campinas, os três braços de negócios
estavam pulverizados em unidades em Campinas e Hortolândia, com baixa flexibilidade
operacional. Hoje com a nova planta na cidade
de Monte Mor (SP) de 14 mil m2 de terreno
e a construção de dois prédios, totalizando
5.500 m2 de área construída, proporcionou
um avanço significativo na organização.
Agora as áreas de pré-venda, venda e
pós-venda estão concentradas em um só en-
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2008 da qual somos certificados”, afirma Tirloni.
“Potencializamos nossa capacidade de planejamento e rastreabilidade, e estamos nos preparando para aderir à ISO9001 versão 2015”.

dereço, com novo layout, prédio equipado com
niveladores de docas, controle através do sistema de códigos de barras e outras tecnologias
que proporcionam condições operacionais
mais adequadas. A planta está projetada para
o recebimento e expedição de equipamentos,
estoque de peças de reposição e um centro de
serviços para reparos de equipamentos, revisões, adaptações e todas as atividades relacionadas ao pós-venda.

“Todas as movimentações e processos de
trabalho são desenvolvidos nessa planta, oferecendo maior segurança, controle de qualidade,
maior produtividade, rastreabilidade das operações e outros aspectos incluídos na ISO9001 –
painellogistico.com.br

Representante, Serviço Autorizado e Locador de equipamentos das marcas Still e Linde, a Marcamp tem um ERP próprio que nesta
reestruturação foi aprimorado para proporcionar maior visibilidade das informações dos
processos, colaborando para uma melhor tomada de decisão.

NEGÓCIOS EM CRESCIMENTO

Além das boas novas das instalações
próprias, Celino Tirloni aponta que o setor de
portas industriais e niveladores de docas vem
apresentando um resultado altamente positivo
nos últimos dois anos, mesmo em meio à crise.
“Obtivemos um crescimento de 30% e acreditamos que os números seguirão crescendo”.
O braço de negócios de automação da
Marcamp, agora está 100% instalado no prédio
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próprio do Grupo, em Campinas. A empresa,
trabalhando com a alta tecnologia do segmento, oferece os produtos Zebra Technologies e
Honeywell Safety & Productivity Solutions, e
neste prédio empreendeu uma reforma total,
atualizando as instalações para atender às necessidades exclusivas desse segmento, incluindo a implantação de todo o processo produtivo
de etiquetas para impressoras térmicas, para o
qual oferece uma linha própria.
Para que os serviços de venda, locação,
implantação, suporte técnico, garantia, venda
de peças de reposição, assistência técnica e suprimentos possam ter o melhor atendimento, a
Marcamp tem nos recursos humanos a sua força
de trabalho para atender de modo exclusivo todos os clientes. Tirloni revela que os colabora-
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dores já receberam durante as mudanças estruturais e de processos uma série de treinamentos
e este programa é contínuo, para que todos estejam devidamente preparados para oferecer o
melhor - além do treinamento interno, as equipes técnicas, realizam treinamentos constantes
com os fabricantes dos equipamentos.

“Sabemos que nossa força no mercado
é a somatória de um trabalho qualificado, de
uma estrutura operacional bem ajustada, de
um aprimoramento tecnológico, de um atendimento rápido e eficaz, e com um custo não
agressivo. Para isto, temos que ter uma equipe bem treinada, bem motivada, muito focada e comprometida com os resultados, quer
sejam para a empresa como também para o
cliente”, finaliza.

painellogistico.com.br

painellogistico.com.br
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RETOMADA DA ATIVIDADE
ECONÔMICA IMPULSIONA
NEGÓCIOS NA ÁREA DE SEGUROS
DE TRANSPORTES DE CARGAS
O Brasil começa aos poucos dar sinais
de que a crise econômica realmente ficou
no passado. Depois da divulgação do crescimento de 1% do Produto Interno Bruto
(PIB) no primeiro trimestre deste ano, agora outros indicadores parecem confirmar
essa retomada.
O Porto de Santos, por exemplo, o maior
da América Latina, registrou recorde de movimentação de cargas e contêineres nos primeiros quatro meses desse ano. Ao todo, foram
38,60 milhões de toneladas, quase 3% acima
do recorde anterior, alcançado justamente no
mesmo período de 2016.
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O Porto de Santos, por exemplo, o maior da América Latina,
registrou recorde de movimentação de cargas e contêineres
nos primeiros quatro meses desse ano

“Verificamos que vários dos nossos
clientes estão averbando mais viagens
em comparação aos meses anteriores.
Isso significa que existe evolução nítida no
volume de carga transportada”
Ivor Moreno, gerente de Transportes
da Argo Seguros
painellogistico.com.br

Esse aumento na movimentação de cargas também foi percebido pela Argo Seguros,
seguradora especializada em transportes.
“Verificamos que vários dos nossos clientes
estão averbando mais viagens em comparação aos meses anteriores. Isso significa que
existe evolução nítida no volume de carga
transportada”, revela Ivor Moreno, gerente
de Transportes.
De acordo com o executivo, a movimentação de carga tem crescido em torno de
10% neste ano, se comprado a igual período de 2016. “No ano passado não havia uma
mobilização das transportadoras como essa
de agora. Se continuarmos nesse ritmo, devemos crescer ainda mais até o final do ano”,
avalia o executivo.

Outro fator que contribuiu para impulsionar os negócios é o aumento da criminalidade. A sensação de insegurança,
principalmente em regiões onde o poder
público enfrenta dificuldades financeiras
mais evidentes, acaba por motivar a contratação de mais seguros pelas empresas
transportadoras.

“Claro que esse sentimento de insegurança contribui para aumentar o volume
de negócios, mas por outro lado também
é importante lembrar que a sinistralidade
afeta, e muito, a nossa rentabilidade”, lembra Ivor. Segundo ele, o mercado ainda não
adotou uma correção nos valores por conta
da sinistralidade.

É NESSE PONTO QUE
A STORE AUTOMAÇÃO
FAZ A DIFERENÇA
Uma empresa fornecedora
de softwares orientados
à logística, com produtos
consolidados e reconhecidos,
que prima pela eficácia em
toda a cadeia de distribuição
e cuja equipe conta com
forte expertise nas melhores
práticas do mercado

STORE/WMAS
Sistema completo para gestão
de armazenagem

STORE/B-WMAS
Sistema completo para gestão
de recinto aduaneiro de
exportação e importação

Foto: Divulgação

DEMATIC APRESENTA PORTFÓLIO
COMPLETO DE SOLUÇÕES
AUTOMATIZADAS PARA O SETOR
DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Recentemente incorporada pelo KION Group, Dematic apresenta
soluções exclusivas de armazenagem para a cadeia logística
conectadas à Intralogística 4.0

A Dematic, especializada em tecnologia
automatizada integrada, software e serviços
para otimizar a cadeia logística, apresenta
seu portfólio de soluções para armazenagem
em toda a cadeia logística para o setor de Alimentos e Bebidas. A empresa esteve recentemente e pela primeira vez como expositora da Fispal Tecnologia como integrante do
KION Group após sua aquisição em 2016.
painellogistico.com.br

As soluções de armazenagem e movimentação da Dematic para produtores e distribuidores de alimentos e bebidas abrangem
desde produtos de mercearia seca a produtos refrigerados e congelados operando em
temperatura e ambiente controlados. Os sistemas são projetados de acordo com as particularidades de cada empresa, combinando
estratégias para montagem de pedidos por
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programação de loja, sazonalidade de volume
de pedidos, acesso controlado aos estoques,
rastreamento de produtos, acuracidade dos
pedidos e inventário em processamento FIFO
(primeiro que entra é o primeiro que sai).
Dentro de um centro de distribuição,
entre os processos beneficiados com a otimização impulsionada pelas soluções Dematic
estão recebimento, armazenagem, reposição,
separação de caixas ou itens unitários, consolidação, embalagem, classificação e carregamento de caminhões, juntamente com a capacidade de movimentação de uma variedade
ampla de volumes como caixas, bandejas, fardos e paletes. Os sistemas podem ser compostos por uma solução pontual de separação de
pedidos ou incluir todas as funções operacionais do recebimento à expedição de produtos.

No núcleo de cada solução
Dematic estão equipamentos
com design inovador, modular e
expansível, que utilizam software
de gestão em tempo real

empilhadeiras com softwares utilizados pelos
clientes na gestão de suas empresas. As três
marcas foram absorvidas com objetivo de introduzir e conduzir o KION Group à liderança
das soluções da chamada Intralogística 4.0.

A marca Egemin foi incorporada à Dematic e essa união de forças proporcionará ao
mercado soluções completas em automação
para a cadeia logística: sistemas transportadores, AGVs, separação de pedidos, armazenagem vertical automatizada, paletização
automática, classificação por sorters, além
de softwares de controle e monitoramento,
serviços de pós-venda incluindo contratos de
manutenção e peças, auditoria, e modernização de linhas existentes. O portfólio de soluções inclui uma rede de serviços mundial
com mais de 600 colaboradores em 18 países
que chegam a 90% dos clientes em duas horas; monitoramento, diagnóstico e suporte e
foco em sistema sem falhas.

No núcleo de cada solução Dematic estão
equipamentos com design inovador, modular
e expansível, que utilizam software de gestão
em tempo real, proporcionando maior visibilidade e informações operacionais da cadeia.

INTRALOGÍSTICA 4.0
Além da Dematic, o KION Group incorporou outras duas marcas: a belga Egemin,
uma das maiores companhias de automação
de intralogística do mundo e a norte-americana Retrotech, especializada na integração de
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Venha para
a Abralog
fazer a logística
do Brasil

A Associação Brasileira de Logística existe para
abrir às empresas e profissionais do segmento
oportunidades de negócios. ela foi criada para
ser canal de acesso a tendências e conteúdos
logísticos, além, é claro, da defesa dos interesses
do segmento.
no nosso dia a dia temos também um olhar
voltado para as questões nacionais, estamos
atentos e dispostos a colaborar para a solução
dos graves problemas de logística e infraestrutura.
Buscamos de forma permanente inovar, treinar,
descortinar caminhos, lutar sem descanso pela
valorização do profissional de logística e do setor.
Venha, você e sua empresa, se juntar a nós,
empunhar bandeiras, defender posições, como a
intransigente defesa do meio ambiente.
Venha contribuir para que o país possa ir e vir de
forma eficiente, venha participar deste desafio –
estar no lugar certo, na hora certa.
ABRALOG - Associação Brasileira de Logística
sÁO pAULO - RUA DR. GeRALDO CAmpOs mOReiRA, 164 - 4º AnDAR - COnjUntO 44 - Cep 04571-020 - BROOkLin - pABX: (011) 3668-5513 - FOne/FAX: (11) 3668-5513
BRAsÍLiA - setOR De AUtARqUiAs sUL - qUADRA 1 - BLOCO j - eD. Cnt tORRe A - 6º AnDAR - sALA 602 - Cep 70070-010 - BRAsÍLiA-DF
twitter.com/abralog

www.facebook.com/abralog

CATERPILLAR INICIA PRODUÇÃO
NO BRASIL DO COMPACTADOR
PNEUMÁTICO CAT® CW34
Equipamento, comercializado pela Sotreq, possui elevada carga
por roda e balança digital para aferição do peso operacional

O mercado de pavimentação tem apresentado constante potencial de crescimento.
Enquanto em 2001 o Brasil tinha 170,9 mil
quilômetros de rodovias pavimentadas, em
2015, o número aumentou para 210,6 mil quilômetros. Este número parece alto, mas representa apenas 10% de toda a malha viária do
país. Estes dados, referentes a 2016, são da
Confederação Nacional dos Transportes.

Acreditando no crescimento do setor,
a Sotreq, empresa com 75 anos no mercado
e uma das maiores provedoras de soluções,
produtos e sistemas Cat® no Brasil, passa a
produzir localmente o Compactador Pneumático Cat® CW34. O equipamento está sendo
introduzido pela Caterpillar na linha de montagem da sua unidade em Piracicaba-SP, e sai
de fábrica finamizável.
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O equipamento está sendo
introduzido pela Caterpillar
na linha de montagem da sua
unidade em Piracicaba-SP, e sai
de fábrica finamizável

ALTO DESEMPENHO
O Compactador Pneumático Cat®
CW34 tem oito pneus e é utilizado desde a
compactação da sub-base até a camada final
de rolagem, a capa asfáltica. É ideal para uso
em construção e implementação de rodovias,
operações de recapeamentos, manutenções
e compactação de base. O modelo conta com
sistema de lastro modular e peso operacional
flexível de 8.625 a 27.000kg. Com seus oito
pneus, gera maior carga por roda (3.400 kg),
reduzindo o número de passadas ao atingir
mais rapidamente o grau de compactação.
painellogistico.com.br

Outro diferencial do equipamento são
os pneus oscilantes frontais e traseiros que
melhoram a distribuição das forças de compactação, diminuindo os vazios de ar e deixando a superfície da camada de asfalto mais
uniforme e lisa. Além disso, possui, como
item opcional, sensores de temperatura que
informam, em tempo real, a temperatura da
camada asfáltica.
“Mais uma característica extremamente
importante e padrão nesse produto é a balança digital que permite que o operador monitore o peso real do equipamento, não sendo
necessário o transporte da máquina até uma
balança rodoviária para aferição do peso operacional”, explica Ismael Correa, Especialista
em Produtos de Pavimentação na Sotreq.

O Compactador Pneumático Cat®
CW34 oferece excelente visibilidade, modo
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econômico de operação (ECO MODE), compactação uniforme em uma variedade de
materiais devido ao recurso de ajuste automático da pressão nos pneus, controlado da
cabine do operador. Por sua versatilidade,
esta máquina torna-se produtiva em qualquer operação.

MAIS CONFORTO NO
AMBIENTE DE OPERAÇÃO

“O Compactador Pneumático Cat®
CW34 preenche as exigências dos clientes do
segmento de pavimentação, que procuram em
um compactador pneumático flexibilidade,
ótima visibilidade, eficiência de combustível,
redução dos níveis de ruído e mais produtividade”, conclui Paulo Roese, Especialista em
Produtos de Pavimentação da Caterpillar.

Com amplo espaço na cabine do operador, o modelo conta com assento deslizante e
giratório de 90 graus para qualquer direção,
garantindo ao operador mais conforto e controle da máquina. O Compactador Pneumático
Cat® CW34 tem, ainda, tela LCD com acesso
a todos os controles da máquina e botões que
simplificam a operação e o manuseio, assegurando um ambiente operacional simples e
confortável ao operador.
48

painellogistico.com.br

III EDIÇÃO DO PRÊMIO PAINEL
LOGÍSTICO SENAI MORVAN
FIGUEIREDO IRÁ PREMIAR AS
MELHORES EMPRESAS E OS
PROFISSIONAIS EM DESTAQUE
NAS ÁREAS DE SUPPLY CHAIN E
LOGÍSTICA

A III Edição do Prêmio Painel Logístico
Senai Morvan Figueiredo acontece em novembro e irá premiar e reconhecer os melhores
Projetos de logística apresentados pelos profissionais do curso de Logística avançada do
Senai Morvan Figueiredo, e os melhores projetos e fornecedores de logística através de
“Cases” de clientes da indústria em geral, embarcadores, varejo, atacado e distribuidores.
Entre as categorias estão:
1. Sistemas de Movimentação, Armazenagem e Embalagem
2. Colaboração e Parcerias em Logística
3. Automação, Tecnologia da Informação e
Novas Tecnologias
painellogistico.com.br
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Além dos profissionais do Curso de Logística do Senai,
serão premiados também os 3 melhores Cases
apresentados na melhoria dos processos logísticos
aplicado na operação de clientes da indústria em geral,
embarcadores, varejo, atacado e distribuidores.

“O prêmio é um importante
reconhecimento aos profissionais e às
empresas que trabalham na cadeia de
suprimentos e com soluções logística.”
Deivid Roberto, Diretor Executivo da
Revista Painel Logístico
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4. Projetos do Curso de Logística Avançada
(SENAI Morvan Figueiredo)
Serão três finalistas por categoria.
Na edição anterior do prêmio, que ocorreu em 13 de junho de 2017, foram selecionados 3 projetos logísticos, que foram avaliados
pelo corpo técnico do Senai para eleger o projeto ganhador, que se destacou por uma diferença muito pequena dos outros, comprovando
a qualidade dos cursos realizados pelo Senai
Morvan Figueiredo. A classificação ficou assim:
1º Lugar
Projeto : Logística na Cadeia
do Chocolate
2º Lugar
Projeto: Logística no Setor Citrosucos
3º Lugar
Projeto: Logistica na Fabricação
de Garrafas PET

Nesta III Edição do Prêmio Painel Logístico Senai Morvan Figueiredo, além dos Profissionais do Curso de Logística do Senai, serão
premiados também os 3 melhores Cases apresentados na melhoria dos processos logísticos
aplicado na operação de clientes da indústria
em geral, embarcadores, varejo, atacado e distribuidores. Trata-se de um reconhecimento
do Senai Morvan Figueiredo e da Revista Painel Logístico, para aquelas empresas que buscam a constante inovação em seus processos.

Segundo Deivid Roberto, diretor da Revista Painel Logístico, “o prêmio é um importante
reconhecimento aos profissionais e às empresas que trabalham na cadeia de suprimentos e
com soluções logística, duas áreas valorizadas
no mercado e, durante a crise, foram responsáveis por boa parte da rentabilidade das em50

presas, mesmo com todos os complexos problemas de infraestrutura no Brasil”.

A III Edição do Prêmio tem o apoio de
empresas importantes nesse processo logístico, levando inovações ao mercado como: Águia
Sistemas – BTR Minas/SP – CHEP – Clark Empilhadeiras – Fronius – ID Logistics – Marcamp
– Moura – Prestbater – Store Automação.
Conta com apoio de Entidades como: Abralog – ABAD – Confenar – Fiesp. Além do apoio técnico de empresas que valorizam o conhecimento
e melhoria de seus processos como: Ambev –
Nestlé – DHL – Souza Cruz, entre outras.
Enfim venha fazer parte desta história
de sucesso e compartilhe suas soluções e experiências na III Edição do Prêmio Painel Logístico Senai Morvan Figueiredo. Faça a inscrição de seu “Case de Sucesso” e concorra a esta
importante premiação.

FORMA DE EXPOSIÇÃO

Os trabalhos deverão ser apresentados
em arquivo digital, enviados por e-mail, preferencial em extensão pdf, página tamanho A4,
redigidos em língua portuguesa, fonte corpo
12 (preferência arial ou verdana) e compreendendo os seguintes tópicos:
Informações gerais (no máximo 1 página)
Nome, Nome da empresa, endereço, pessoa de contato, telefone, e-mail
Segmento de Atuação
Número de plantas ou CD’s
Título e resumo do projeto
Categoria a que está concorrendo
Dificuldade encontrada (no máximo em
1 página)
O projeto que foi desenvolvido (no mápainellogistico.com.br

ximo em 3 páginas) e incluindo: Metodologia,
Solução, Ferramentas utilizadas, Equipamentos, Software, Hardware adotados, Processo
de implantação e Investimentos
Resultados e benefícios alcançados (no
máximo em 1 página)
Anexos para referência, ilustração e
consulta da banca poderão ser incluídos no
e-mail, em arquivos separados ao do trabalho.

IMPORTANTE:

A dissertação deverá ser prioritariamente desenvolvida em texto. Uma mesma empresa poderá inscrever vários trabalhos, porém
somente um por categoria.
Como fazer a entrega
Prazo: 25 de Outubro de 2017.

painellogistico.com.br

Os trabalhos deverão ser enviados via
e-mail para drs.mkt@outlook.com, em arquivo preferencialmente na extensão pdf.

Banca examinadora
A análise dos trabalhos é feita pelo corpo técnico da Escola Senai Morvan Figueiredo,
unidade responsável por logística.

Data da premiação
Os prêmios serão entregues durante a
III Edição do Prêmio Painel Logistico Senai
Morvan Figueiredo, que acontece em Novembro/17, em data ainda a ser definida.
As empresas vencedoras serão notificadas por meio de e-mail.
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ANVISA REDUZ
SIGNIFICATIVAMENTE PRAZOS
DE LIBERAÇÃO EM PORTOS E
AEROPORTOS
Após insistentes gestões junto à ANVISA – Agência de Vigilância Sanitária, o SINDASP (Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo) comemorou números
recentes do Órgão, divulgados em estudo da
ABRAIDI (Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para
Saúde). O SINDASP se movimentou neste ano
com visitas constantes em Brasília (DF), Sede
da Anvisa, e protocolos de documentos junto
ao Órgão Federal e ao Ministério da Saúde.
Tendo em vista o aumento crescente da
demanda para análise dos processos de importação nos postos da Coordenação de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados de São Paulo
(CVPAF/SP) – Guarulhos e Congonhas, a Anvisa ativou no final de maio uma Força-Tarefa, formada por servidores de outros seis
painellogistico.com.br
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Anvisa reduz significativamente prazos de liberação
em portos e aeroportos

“ A ideia no comércio exterior é facilitar
com segurança. Se não tiver uma facilitação
da parte de exigências, você não consegue
ter agilidade e segurança, que é o que o
comércio exterior hoje requer”

Marcos Farneze, presidente do
SINDASP – Sindicato dos Despachantes
Aduaneiros de São Paulo
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estados, para suporte à análise documental e
liberação remota desses processos. Tal atitude, foi antecipadamente formalizada ao SINDASP por ocasião de um dos pleitos.

E o levantamento da ABRAIDI realmente constatou essas melhorias. A liberação sanitária de cargas para produtos
importados pela Anvisa caiu significativamente no mês passado, em relação a maio
e abril. A maior queda foi no aeroporto de
Guarulhos que chegou demorar 35 dias
úteis e agora está em 10 dias úteis. O aeroporto de Congonhas também reduziu de 26
para 7 dias úteis. Houve reduções ainda no
aeroporto de Viracopos de 11 para 6 dias
úteis e no porto do Rio de Janeiro de 11
para 10 dias. A única exceção ainda é o porto de Santos que mantém em 14 dias úteis
a espera pela liberação sanitária de cargas.
Todos os demais portos e aeroportos tem
espera inferior a 6 dias úteis.
O levantamento faz parte do “Monitoramento ABRAIDI de Liberação Sanitária
em PAFs – Portos, Aeroportos e Fronteiras”
que é feito desde 2014. O estudo contempla,
além dos já mencionados, os aeroportos do
Galeão, Curitiba, Maringá, Recife, Confins,
Brasília e Porto Alegre e portos de Paranaguá
(PR), Fronteira de Guaíra (PR), Recife (PE) e
Suape (PE). O processo de fiscalização sanitária da importação de mercadorias é manual e necessita da checagem de inúmeras informações espalhadas em fontes diferentes.
Em alguns casos, é realizada, inclusive, uma
inspeção física, com contagem e verificação
da conformidade da mercadoria com os documentos de embarque e transporte.
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FORÇA-TAREFA

– Em maio uma
Força-Tarefa foi instituída com a participação
de servidores do Paraná, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e
Paraíba. A estimativa, à época, com a iniciativa, era que cerca de 300 processos fossem
analisados diariamente, reduzindo imediatamente a fila de análise dos processos de
importação da CVPAF/SP, obtendo, uma redução do atual prazo médio para a liberação
de cargas de 30 para apenas sete dias. “Pela
previsão, o objetivo foi cumprido”, lembrou
Farneze, presidente do SINDASP, que completou, dizendo que “a Anvisa, que é um órgão essencial, possui uma dificuldade muito
grande, e não podemos culpar os seus servidores, que estão em quantidade pequena.
Não existe reposição de servidores para a
Anvisa e os poucos que ela possui trabalham muito. Sou testemunha e presencio.
No aeroporto de Guarulhos, entram cerca de
2.000 processos por dia e temos lá uns dez
servidores para atender a toda a demanda.
Infelizmente, a legislação feita para produtos farmacêuticos, por exemplo, é muito
burocrática e deveria ser revista. Estão fazendo isso, pelas informações que tenho. A
ideia no comércio exterior é facilitar com
segurança. Se não tiver uma facilitação da
parte de exigências, você não consegue ter
agilidade e segurança, que é o que o comércio exterior hoje requer”, conclui Farneze.
No início de junho a novidade da força-tarefa atingiu a um dos maiores centros
cargueiros do País: o aeroporto de Viracopos,
em Campinas (SP), que agora está com a liberação em 06 dias úteis, segunda, ainda, o
estudo divulgado.
painellogistico.com.br

Estrutura Autoportante para Armazenagem Dinâmica Paletizada

SOLUÇÕES COMPLETAS EM MOVIMENTAÇÃO
E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS

Fábrica
PR: 42-3220-2666
painellogistico.com.br
SP: 11-3721-4666

www.aguiasistemas.com.br
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INDÚSTRIA NAVAL E OFFSHORE
TEM ESPERANÇAS RENOVADAS
Governo federal planeja realizar cinco grandes leilões de
petróleo, entre 2017 e 2018, para atrair novos investidores
para o setor de óleo e gás nacional. Três deles devem acontecer
ainda neste ano

Recentemente, dois fatores movimentaram os players da indústria naval e offshore nacional e renovaram as esperanças de representantes destes mercados. Um deles foi
o anúncio do governo federal, que planeja realizar cinco grandes leilões de petróleo, entre
2017 e 2018, para atrair novos investidores
para o setor de óleo e gás nacional. Três deles
devem acontecer ainda neste ano (dois com
áreas do pré-sal e um em regiões do pós-sal),
enquanto os outros dois estão programados
para 2018, um para cada tipo. A expectativa
é de que estes leilões gerem cerca de R$ 60
bilhões de investimentos no país.
De acordo com a gerente de petróleo, gás
e naval da Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (FIRJAN), Karine Fragoso, a
perspectiva é que com isto o mercado brasi56

leiro de óleo e gás recupere a atratividade perdida. “Se obtivermos sucesso com os leilões,
podemos ter um aumento significativo das demandas. Com a entrada de outras operadoras
no país, juntamente com a Petrobras, devemos
voltar a ter operações suficientes para atender
aos índices de conteúdo local colocados como
obrigatórios”, afirma.

Karine argumenta que o Brasil permanece com um ambiente offshore bastante interessante e que continua com grande potencial de
desenvolvimento, mas alerta: “Temos capacidade para reaquecer o setor, mas antes precisamos coordenar as ações entre todos os players
desta indústria, inclusive politicamente, para
então podermos alcançar este objetivo”.

O futuro do setor será discutido duranpainellogistico.com.br

te a Marintec South America 2017, evento
que reunirá representantes da indústria naval e offshore, nacional e internacional, no
Centro de Convenções SulAmérica, de 15 a 17
de agosto, no Rio de Janeiro (RJ). Em sua 14ª
edição, a feira promoverá seminários dedicados exclusivamente para este mercado, como
a palestra “Como atuar na nova realidade da
indústria naval e offshore” (dia 15, às 14h50),
que será ministrada pelo gerente geral da
Guildo Perla & Associates, Baldo Dielen.
As tendências de mercado, os desafios e
oportunidades para armadores e estaleiros, e
o debate em torno da centralização ou da descentralização dos pólos navais estão entre os
temas que serão abordados pelo executivo da
empresa de arquitetura e engenharia naval.

Dia 16, às 16h30, o destaque será a
apresentação “Perspectivas para o setor naval e offshore no Brasil”, que ficará a cargo do
presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (SOBENA), Luis de Mattos. As

novas estratégias de logística das operadoras
e os impactos na demanda por embarcações,
o índice de nacionalização na construção naval e o descomissionamento de plataformas
são alguns dos assuntos que serão evidenciados pelo executivo.

INVESTIMENTOS
Outro anúncio que animou o mercado
foi o do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
no início deste ano, que decidiu pela aprovação de um novo aporte para a indústria naval nacional, no valor de R$ 9,15 bilhões. De
acordo com o conselho diretor da instituição,
desse total, R$ 7,72 bilhões serão destinados
para o financiamento de novos projetos do
setor e o restante para a suplementação de
recursos de projetos em andamento.
O diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Mário Povia,
salienta que o FMM é uma das principais
fontes de investimento do setor. “Sem dúvida
nenhuma, estes aportes podem impulsionar
as aplicações financeiras no mercado novamente, principalmente em momentos como
este em que os bancos privados consideram
o nível de risco em patamares mais elevados,
caso do país atualmente”.
Seguindo a tendência atual, de diversificar a atuação desta indústria e investir mais
no modal hidroviário como alternativa para
recuperá-la, a maior parte deste montante será
direcionada aos seguintes segmentos: R$ 3,28
bilhões para a cabotagem, R$ 1,3 bilhão para
o apoio maritimo, R$ R$ 27,17 milhões para a
navegação interior e R$ 6,46 milhões para as
embarcações de transporte de passageiros.

painellogistico.com.br
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O presidente da Câmara Setorial de
Equipamentos Navais, Offshore e Onshore
da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (CSENO-ABIMAQ),
Marcelo Campos, é um dos especialistas do
setor que concordam que a melhor alternativa neste momento é diversificar a atuação da
indústria naval o máximo possível e migrar
para outros segmentos.
“A malha hidroviária do país é gigante e deve ser melhor explorada. A navegação fluvial, por exemplo, é fantástica, e tem
um potencial gigantesco no Brasil. A área de

O futuro do setor será discutido
durante a Marintec South
America 2017, evento que reunirá
representantes da indústria
naval e offshore, nacional e
internacional, no Centro de
Convenções SulAmérica, de 15 a
17 de agosto, no Rio de Janeiro
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transporte de passageiros também deve ser
observada mais atentamente. Além de mercados como o de iates e o militar. Se os explorarmos em conjunto, juntamente com o setor
de manutenção e reparos, podemos reaquecer a indústria naval brasileira”, completa.

Os aportes do FMM também serão tema
de debate durante o primeiro dia da 14ª Marintec South America. Às 14h10 do dia 15 de
agosto, ocorrerá o seminário “Objetivos e resultados do fomento à formação de frota mercante para apoio marítimo, apoio portuário,
cabotagem e navegação interior e ao desenvolvimento da indústria naval pelo Fundo da
Marinha Mercante”, em que a diretora do departamento de marinha mercante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
Laira Lage Gonçalves, explicará como funciona o fomento por meio do FMM e ressaltará
os resultados alcançados nos últimos 10 anos
(de 2007 a 2017), além de pontuar quais são
os atuais desafios a serem enfrentados.

painellogistico.com.br

Seguro de Transportes
Nacional e Internacional

Ampla cobertura com a máxima
proteção e assistência 24horas
em qualquer parte do país e do
mundo.

RUA ESTELA, 515 BLOCO G 3º ANDAR SÃO PAULO - SP
+55 11 5573-4498 / www.tradevaleseguros.com.br

GOLGI REFORÇA A CONFIANÇA NO
RIO DE JANEIRO COM ENTREGA
DO GOLGI DUQUE DE CAXIAS
Incorporadora e proprietária de condomínios logísticos de alto padrão no Brasil, a
Golgi reuniu, nesta quinta-feira (10/8), os principais nomes da comercialização de galpões logísticos e industriais e principais veículos especializados em logística no Brasil para um tour
em seus empreendimentos no Rio de Janeiro.

“A realização deste evento é uma prova
da confiança e compromisso da Golgi com a
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logística e com a economia do Rio”, afirmou
Guilherme Aquino Costa, Head of Leasing na
Autonomy Investimentos.
De acordo com o executivo, dentre as notícias recentes que sustentam essa confiança
estão a aprovação do Plano de Recuperação
Fiscal – que deve impulsionar novamente o
consumo no estado, com a melhora do poder
aquisitivo da população –, o fim do monopólio
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de produção de petróleo e os recordes de produção na região do pré-sal –que devem atrair
novos investimentos no setor, junto com as novas rodadas de leilões de blocos exploratórios
de petróleo que deverão ser realizadas nos próximos meses –, e as oportunidades de privatização que colocam o Rio de Janeiro no radar de
investimentos estrangeiros.
“Além disso, temos a reativação de turnos fechados durante a crise da indústria automotiva do sul fluminense, importantíssima
para a diversificação da pauta da economia
do estado”, acrescenta o executivo.

“Por tudo isso, acreditamos que a economia do Rio de Janeiro já passou pelo pior
momento e o consumo da cidade vai voltar a
crescer nos próximos meses”, avalia.
“Fora do Rio, a Golgi também tem boas

painellogistico.com.br

notícias conforme noticiado recentemente
com a aquisição de um novo terreno na região de Guarulhos (SP), para a construção do
Golgi Dutra”, concluiu o executivo, durante o
evento Golgi Tour RJ 2017, que marcou ainda
a entrega oficial do Golgi Duque de Caxias.

SOBRE A GOLGI – Fruto da par-

ceria estratégica entre a canadense Cadillac
Fairview e Autonomy Investimentos, a carteira da Golgi é composta por cinco condomínios: os Golgi Seropédica e Golgi Duque de
Caxias, no Rio de Janeiro, e os Golgi Dutra,
Golgi Jundiaí e Golgi Mauá, em São Paulo.
A Golgi possui hoje cerca de 200 mil m²
de área locável construída no Golgi Seropédica e Golgi Duque de Caxias, no Rio de Janeiro,
e no Golgi Mauá, em São Paulo e outros 480
mil m² em fase de desenvolvimento.
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Isto muda
sua Logística

Há mais de 70 anos, o pool de paletes azuis da CHEP oferece
soluções para cadeias de suprimento ao redor do mundo.
Estamos no coração do supply chain de milhares delas, como
aqui no Brasil, onde vamos completar 20 anos.
Nós transformamos as dificuldades de quem tinha de
administrar parques próprios de paletes brancos em eficiência,
redução de custo, eliminação de danos aos produtos,
sustentabilidade total nas movimentações...
Na verdade, fazemos problemas virar oportunidades, até
porque uma parte importante de nossa atuação é entender a
cadeia de suprimento do cliente. E é aí, nesse envolvimento,
que surgem a maioria das melhores soluções que
encontramos.
Na CHEP, o descarte é zero, pois no pool de paletes azuis a
logística reversa também fica por nossa conta.
Onde tem paletes, tem de ter pool da CHEP. Venha para o
nosso azul.
Isso vai mudar sua logística, você vai ver!

MUDANDO JUNTOS

A CADEIA DE SUPRIMENTO

S O LU Ç Õ ES C H E P

ULMA: DA TRADIÇÃO AO
FUTURO. INOVAR PARA
CONSTRUIR EMOÇÕES

A ULMA Handling Systems faz parte de um dos grupos empresariais
espanhóis mais sólidos e com maior projeção mundial

Especializada no desenvolvimento de
ampla gama de projetos e sistemas automatizados para movimentação, armazenagem,
separação de pedidos e classificação de volumes, a ULMA Handling Systems está no mercado mundial há mais de 30 anos, sendo 23
deles no Brasil. É parte do Grupo Empresarial
ULMA, um dos mais sólidos conglomerados
espanhóis que atua globalmente nos setores
agrícola, arquitetura, construção civil, packaging (embalagem) ferramentaria, empilhadeiras, componentes para transportadores
painellogistico.com.br

contínuos e sistemas de movimentação de
materiais (veja box nessa matéria).
O time de ULMA Handling Systems é
formado por cerca de 300 profissionas. Os
escritórios comerciais estão localizados na
Espanha,Brasil, França, Holanda, Peru, Chile e conta com uma área de engenharia altamente especializada dedicada ao desenvolvimento de soluções automatizadas com apoio
da renomada empresa japonesa Daifuku que,
graças à estratégica colaboração entre as em63

presas, permite alcançar um nível tecnológico
mais elevado em seus projetos, aplicando a
eles a marca da inovação.

Em seu portfólio figura uma ampla
gama de sistemas de separação de pedidos,
armazenagem automatizada, movimentação e
classificação automatizada, sistemas para fim
de linha ou paletização automatizada, sistemas
integrados de manuseio de bagagens, sorters
e softwares para gestão da cadeia de abastecimento (supply chain management). A inovação, como um dos aspectos que compõe o tripé
do Grupo Empresarial ULMA, se converteu na
porta de entrada a setores que globalmente estão incrementando sua intralogística de acordo
com as peculiaridades de sua atividade e que
não passam despercebidos pela equipe multidisciplinar de profissionais de ULMA.

No Brasil, ao longo do tempo de sua atuação, a ULMA Handling Systems identificou
alguns dos setores que abriram caminho para
64

a automatização de seus processos logísticos
atuando fortemente para atendê-los, entre
eles as indústrias alimentícia, farmacêutica e
drogarias, automobilística, ferramentaria, peças, têxtil, chegando à construção civil, metalurgia, entre outros.

LOGÍSTICA 4.0
A confiança no mercado brasileiro e o
arrojo no desenho e fabricação de soluções de
reconhecido valor agregado globalmente abriu
portas para ULMA Handling Systems desenvolver projetos em empresas como Brandili,
Bufalo, Stam, Nespresso, Rogê Distribuidora,
Acrilex, Belenus, VAZ, Cofema e Ecopads e para
empresas em outras nações sul-americanas.
Esse movimento encontrou eco em outro que
está em curso entre as companhias brasileiras,
o de aplicar as melhores práticas e automatizar
dos processos logísticos para promover melhorias, redução de custos e manter a competitividade, tudo isso agora somado à alta conectivipainellogistico.com.br

dade – a revolução do conceito de Logística 4.0.

Em 2017, dois lançamentos de ULMA
Handling Systems chegam ao mercado nacional alinhados à Logística 4.0: o primeiro é
um software Supervisor de Instalações Logísticas, que tem como objetivo principal englobar todo um parque de armazéns distribuídos
pelo mundo, e cada armazém tem um sistema
supervisor local que interage de forma remota
com os dados armazenados na nuvem.

O segundo destaque de ULMA Handling
Systems é o robô colaborativo pessoa-robô. O
robô foi desenvolvido para realizar o picking
unitário para preparação de pedidos em centros de distribuição e proporciona um espaço
híbrido de trabalho compartilhado por robôs
e humanos, combinando automatização com
flexibilidade e segurança.
“As mudanças de perfil de demanda somadas às oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias estão provocando uma imporpainellogistico.com.br

tante revolução que está permitindo oferecer
ao mercado soluções baseadas em tecnologias
como o Big Data, Cloud Computing, Internet
das Coisas e robótica colaborativa”, diz o CEO
de ULMA Handling Systems, Juan Jesus Alberdi. “Estar em um ambiente onde virtual e físico
estão interconectados é a nova realidade que
está permitindo a otimização dos processos e
a ULMA Handling Systems faz parte disso”.

65

GRUPO ULMA: COMPROMISSO
COM AS PESSOAS E COM A INOVAÇÃO

Para o Grupo ULMA o hoje já é futuro
e está na vanguarda da tecnologia e dos processos de trabalho mais avançados e otimizados, sendo definitivamente um Grupo sólido,
com personalidade marcada pelo reconhecimento de esforços, pela visão de futuro das
pessoas que tornaram possível sua realidade,
por sua participação em um projeto comum,
pela confiança na capacidade de avançar para
um futuro muito melhor. A essência da Marca
ULMA está na gratidão e no orgulho das pessoas que fazem parte de sua história e perpetuação, às futuras gerações, de seu caráter
positivo e empreendedor.

A ULMA é um grupo empresarial que
tem 53 anos de presença no mercado de
mais de 80 países e conta com 4.500 colaboradores, movimentando um volume de
negócios da ordem de 700 milhões de Euros. Seu maior compromisso é com as pessoas, a inovação e o valor agregado.

Vinculado desde a fundação à Experiência Cooperativa da Mondragón, o Grupo
ULMA faz parte da Corporação Mondragón. Sua identidade é determinada por um
entorno marcado por instituições pioneiras nas áreas educativa, financeira, de pesquisa e social.

OTIMIZE TEMPO
E DINHEIRO!

1

TOPS PRO E
MAXLOAD PRO

2
CRIE

SOFTWARE PARA
EMBALAGENS E PALETIZAÇÃO
OTIMIZAÇÃO DE
PROCESSOS LOGÍSTICOS
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Conheça

3
CADASTRE

PLANEJE

CUBAGEM DE CARGAS
REDUÇÃO DE CUSTOS
LOGÍSTICOS

Acesse e conheça mais:

WWW.STARTRADE.COM.BR
painellogistico.com.br

A FORÇA QUE IMPULSIONA
E DISTRIBUI RESULTADOS.
A SEC POWER conta com excelentes soluções
em baterias tracionarias para o seu negócio.
Desenvolvidas para uso extremo em veículos elétricos, sua
aplicação é ideal para proporcionar melhor tração à sua
empilhadeira, palheteira, lavadora, plataforma elevatória,
etc. Prefira os produtos com tecnologia e confiabilidade!

Confie em quem mais conhece do assunto.
secpower.com.br

Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 1276
Jurubatuba, CEP 04696-000
São Paulo - SP
contato@secpower.com.br
Tel: +55 11 5541-5120

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
APLICADA NA
GESTÃO DE FROTAS

Cada vez com mais velocidade, a Inteligência Artificial (IA) vem impactando o mercado e vemos o movimento de gigantes de todos
os setores que investem em sistemas e departamentos exclusivos e altamente capacitados
para acompanhar tantas transformações. Para
falar sobre IA, precisamos ter clareza sobre sua
definição, que nada mais é que uma ciência capaz de criar máquinas e softwares inteligentes.
E ela está mais inserida no nosso cotidiano do
que podemos perceber, como por exemplo, o
uso do Google Translate ou dos assistentes digitais como a Siri, da Apple.
Além disso, se pararmos para analisar as
possibilidades de aplicá-la no mercado, expandimos ainda mais esse universo, o desenvolvimento de veículos autônomos é um exemplo
muito claro. Há alguns anos, empresas como
Google e Ford têm trabalhado nesse projeto e,
recentemente, a Volvo também anunciou que
entrará nesse setor. Produzir carros inteligentes, aumentará a segurança da condução, além
de tornar as cidades mais ecológicas e reduzir
os congestionamentos. Vale lembrar que caminhões autônomos já são realidade em pelo
menos dois campos australianos de mineração.
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artigo

Segundo estudo realizado em junho deste ano pela McKinsey Global Institute Study,
empresa global de consultoria de gestão, grandes corporações de tecnologia, incluindo Baidu e Google, gastaram entre US $ 20 bilhões
e US $ 30 bilhões em IA no ano de 2016, com
90% do gasto em pesquisa, desenvolvimento
e implantação, e 10% nas aquisições de Inteligência Artificial. Outro dado muito importante
é que as empresas baseadas nos EUA absorveram 66% de todos os investimentos em IA
no ano anterior, enquanto a China ficou em segundo lugar, com 17%.

E se tratando do setor logístico e gestão
de frotas, a Inteligência Artificial também pode
ser aplicada de diversas maneiras. Quando fazer
manutenção de forma a gastar o menos possível? Qual é o melhor veículo para a sua operação? Quanto dinheiro é desperdiçado com combustível e pneu devido à má condução? Esses
são alguns dos questionamentos que podem ser
respondidos por meio de algoritmos de IA que
produzem de maneira rápida e automática, modelos que conseguem avaliar dados maiores e
mais complexos, gerando resultados com agilidade e precisão, mesmo em uma grande escala.
painellogistico.com.br

Atualmente, uma solução oferecida por
muitas empresas especializadas em gestão de
frotas, que desejam identificar o motorista que
está dirigindo, é um dispositivo veicular com
leitura de cartão magnético, em que cada motorista tem seu próprio cartão. Há também outras
possibilidades eficientes e seguras oferecidas,
como o serviço de fingerprinting, que aplica
algoritmos de aprendizado da máquina e consegue determinar, com alta precisão, quem é o
motorista que está dirigindo naquele momento, apenas avaliando o modo de condução. Por
meio de um software é possível gerar essas informações e a partir disso identificar condutas
que interferem diretamente no desempenho
tanto do veículo quanto no gerenciamento da
frota. Isso auxilia a empresa a identificar potenciais desperdícios de combustível e até mesmo
os gastos excessivos com manutenção que tal
método de direção pode causar.
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Implantar uma ferramenta como essa
não exige um alto investimento e traz inúmeros benefícios para a gestão da frota, como por
exemplo, redução de gastos com combustível,
pneus e manutenção, prevenção de acidentes,
previsão de chegada e identificação automática do motorista.

Por fim, podemos concluir que o mercado está cada vez mais competitivo e há muito
dinheiro sendo desperdiçado em operações
pouco eficientes. Investir em IA será questão
de sobrevivência para quem deseja se manter
no mercado. E aí, você está preparado?
Rodrigo Mourad é sócio da Cobli, startup especializada em melhorar a gestão de frotas
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REDUZA ENERGIA, BATERIAS, TEMPO DE CARGA
REDUZA CUSTOS
COM CARREGADORES DE BATERIA FRONIUS
Faça um estudo de redução de custo da sua empresa. Fale com a Fronius.

FRONIUS.COM.BR | VENDAS.CARREGADORES@FRONIUS.COM | 11 3563-3800

