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INOVAR COM O QUE JÁ SE TEM
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JUNTE-SE
A NÓS

C

hegamos à segunda edição deste
LOGÍSTICO, criado
para falar dos associados
da Abralog e de como estão construindo a logística do Brasil.
Estamos muito animados
com a expectativa de retomada do crescimento
- e da vinda de um novo
tempo baseado em valores éticos e morais.
Associado, convide pessoas e empresas de seu
relacionamento para virem conosco. Se a Abralog faz bem para a sua logística, fará também para
a deles.

Logística é chance para novo
governo retomar crescimento

E

m nota divulgada ao setor de logística, transporte e supply chain, a Associação Brasileira de Logística acredita
que o governo eleito pode retomar
o crescimento econômico a partir da
logística, pois o caminho mais curto para isso é a
criação da infraestrutura.
O novo governo chega com respaldo popular e
impulsionado pelo ambiente de desejo de mudanças.
“Ainda não houve quem pudesse construir com obstinação e continuidade a infraestrutura que faz o Brasil
ser pouco competitivo logisticamente”, diz a nota.
Para a Abralog, é preciso reorganizar as centenas de projetos e ações iniciadas nos diversos planos
editados ao longo dos últimos anos, só que levando
em conta critérios conhecidíssimos: “Nada vai rodar
se não houver sinalização segura a projetos de longo
prazo, respaldados por regras claras, segurança jurídica e retorno adequado ao investidor. Há fartas fontes

EVENTO GLP MOSTRA OTIMISMO
Em encontro anual que realiza no mês de dezembro, a
GLP, nossa apoiadora de gestão, reuniu em mesa redonda
Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da
consultoria de risco político Eurasia Group, o economista
Ricardo Amorim, e seu presidente, Mauro Dias. Destaque
para o gargalo da infraestrutura - e também questões que
vão trazer forte impacto vida nacional, como as reformas
da Previdência e Fiscal. Clima é de otimismo.

Aproveitamos para saudar dois novos associados,
a Produslog, dedicada à
terceirização logística, e
AT&M, por onde passam
95% das averbações eletrônicas de carga do País.
Feliz 2019!
PEDRO FRANCISCO
MOREIRA
Presidente da Abralog

de investimentos mundo afora e também no País a
espera dessas condições básicas”, conclui a Abralog.

BX LOG faz 3 anos e cresce
O operador logístico BX LOG,
nosso associado, comemora 3
anos de atividades em meio a
crescimento superior a 50% ao
ano e conquista de mais de 60
clientes em vários segmentos econômicos.
A BX LOG tem se dedicado também a realizar
parcerias para expandir sua atuação em outros

segmentos: telecom, tecnologia, sensíveis, mobiliário, medicamentos, cosméticos, bens
de consumo em geral, embalagens, e-commerce e varejo,
diz Mauro Henrique Pereira, CEO da empresa.
Estão previstas filiais em Santa Catarina e
Distrito Federal.
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Mercado Livre avança na logística,
próximo grande passo do e-commerce

A

té o ﬁnal de março de 2019, a Mercado Livre (associada
Abralog) vai aumentar em 400% sua força de distribuição. Até lá estarão operando um novo Centro de Distribuição e quatro centrais de cross docking.
“A logística é o próximo grande passo do comércio
eletrônico”, avisa Leandro Bassoi, Diretor de Mercado Envios, que é a
divisão de entrega da Mercado Livre para os clientes que vendem por
sua plataforma de e-commerce.
Parceria com a GLP ‒ Nessa expansão, a empresa de e-commerce
assinou contrato de BTS, Built-to-Suit (construção sob medida), no condomínio logístico Cajamar II, da GLP, também nossa associada. O contrato de BTS com Mercado Livre é o maior do mercado brasileiro em 2018.
A seguir, entrevista de Leandro Bassoi sobre essa grande arrancada logística.
POR QUE ESSA MEGAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO?
Porque melhorar a logística e o prazo de entrega são dois dos maiores
desaﬁos para o comércio eletrônico. Vamos construir um novo centro
de distribuição e quatro centros de cross docking, que preparam a
mercadoria para envio. Os novos centros estão localizados aqui, porque São Paulo é o Estado que concentra a maior parte dos compradores e vendedores no Brasil.

A LOGÍSTICA É MAIS CRUCIAL DO QUE SE IMAGINA PARA O E-COMMERCE?
É clara a ida de milhares de consumidores às lojas comprar porque
não podem esperar pela entrega. Isso, no entanto, deve mudar em
breve. Essa expansão faz parte do plano de investimento que temos
para o Brasil, que é de cerca de R$ 2 bilhões. Serão gerados algo como
3,5 mil novos postos de trabalho até o ﬁnal de 2019.
QUAL O PAPEL DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO?
Localizado em Cajamar, ele será destinado à operação de Fulﬁllment,
em que o Mercado Livre gerencia todas as etapas da logística para o
vendedor, como coleta, armazenamento, embalagem e entrega. Terá
111 mil m2. O CD de Louveira também terá sua capacidade triplicada,
de 51 mil m2 para cerca de 150 mil m2, isso ainda em 2018.
QUAL O PERFIL DA EMPRESA HOJE?
O Mercado Livre está presente em 18 países na América Latina, movimentando quase US$ 12 bilhões em 2017. São mais de 12 milhões
de vendedores e 247 milhões de compradores. No Brasil, a receita da
operação foi de 831,4 milhões de dólares em 2017, ou mais de 2,6
bilhões de reais.

Conﬁrma Fácil, da GKO, muda
rotina e visibilidade de entregas
O Conﬁrma Fácil, aplicativo
de visibilidade da GKO, está facilitando a entrega de produtos
de dezenas de empresas, como
a Atlas, fabricante de fogões. “Os
atrasos geravam desgaste na relação com grandes lojistas”, diz
Kelly Miglioranza, supervisora
de Logística da Atlas.
Antes, os clientes acompanhavam as entregas por
planilhas (com funcionário de-

dicado), o que gerava falhas e
demora ‒ os comprovantes de
entrega iam por e-mail para as
transportadoras, processo que
não media o nível de serviço.

XXII CNL e XXV Intermodal

Vem aí a XXII Conferência Nacional de Logística, da Abralog,
que pelo segundo ano será realizada durante a Intermodal South
America, mostra internacional que
está em sua vigésima-quinta edição. Acontece de 19 a 21 de março
de 2019 no São Paulo Expo.
A CNL terá grade de palestras
construída sobre três pilares prin-

cipais: intralogística, tecnologia e
transporte. A Intermodal é a principal feira de logística, transporte
de cargas e comércio exterior da
América do Sul.
Para o presidente da Abralog, Pedro Francisco Moreira, “a
Intermodal busca a integração de
todos os elos da logística e é uma
exposição completa, end-to-end”.
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POR MÁRCIO TOSCANO, DIRETOR DE MARKETING DA AUTOTRAC

T

Inovar com o que já se tem

ecnologias inovadoras têm sempre o
seu charme e nos tempos atuais parece que há uma busca incessante por
novidades. Inovação e disrupção são
as palavras do momento e muitas vezes os executivos acham que estão em risco se não
aderirem de imediato a projetos revolucionários.
Mas ‒ no mundo dos negócios ‒ a decisão por
implantar um novo sistema, por mais charmoso
que seja, tem de responder também a outras perguntas importantes: como nos tornaremos mais
eﬁcientes com isso? A receita da companhia vai
aumentar? Esse novo sistema auxiliará na redução de custos para melhorar a margem do negócio. Nossos clientes, estão dispostos a pagar um
pouco mais por um nível de serviço maior?
Talvez, uma boa forma de atender a esses dois
pontos que às vezes parecem antagônicos, isto é,
inovação versus resultado, seja “inovar com o que
já se tem”. Pesquisas demonstram que as empresas utilizam, em média,
menos de 45% da capacidade disponível dos sistemas já implantados,
o que reforça ainda mais essa oportunidade de fazer mais com menos.
Com as tecnologias de rastreamento não é diferente: passados 25
anos desde o lançamento dos primeiros sistemas desse tipo no Brasil,
ainda há enorme diﬁculdade em conseguir disseminar em todas as
áreas da organização os benefícios proporcionados por esse serviço.
PARCERIA ENTRE EMBARCADOR E
TRANSPORTADOR REDUZ CUSTOS DE ACIDENTES
A Giovanella Transportes, empresa gaúcha com forte atuação no
transporte de longa distância, resolveu “inovar com o que já tinha”.
Usuária da tecnologia Autotrac Prime, a empresa decidiu utilizar a
função de telemetria disponível no sistema para medir indicadores de
performance, com o objetivo de reduzir custos e acidentes na operação de um de seus principais embarcadores: Usiminas.
No quesito custos, a empresa estabeleceu como primeira
meta aumentar a média do consumo de combustível em uma viagem típica de 840 km. A média histórica era de 2,08 km/l, gerando
Computador de bordo
do Autotrac Prime
e tela de telemetria
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o consumo de 404 litros de diesel por viagem.
Com a implantação dos controles de telemetria, a empresa estabeleceu limites de velocidade e
tempo máximo parado com motor ligado (após o
período deﬁnido, o veículo era desligado automaticamente pelo sistema). Apenas com essas duas
providências simples, a Giovanella conseguiu alcançar a média de 2,50 km/l, ou seja, na mesma
operação passou a gastar em média 336 litros de
diesel, gerando uma economia de 68 litros/viagem (aproximadamente R$ 250,00/viagem).
Considerando que a empresa tem 500 veículos, que efetuam em média 3 viagens por mês, a
economia mensal da frota será de R$ 375.000,00,
ou, R$ 4,5 milhões por ano. Nada mal! E o melhor,
o sistema estava nos veículos não havendo necessidade de nenhum investimento adicional.
Já com relação aos acidentes, a empresa inicialmente mediu as principais causas que contribuíam para cada sinistro e chegou a estatísticas surpreendentes: 46%
dos acidentes eram causados por falhas de condução do motorista;
38% por fadiga ou outros distúrbios de percepção; 11% por imprevistos
na rota e apenas 5% por falhas mecânicas. Ou seja, 84% dos acidentes
eram causados por questões diretamente ligadas ao motorista.
Após essas medidas, a empresa implantou um programa de limites
operacionais medidos eletronicamente pela telemetria (velocidades máximas, tempo máximo de direção contínua, freadas brucas, uso de freio
motor, excesso de RPM, etc) e por meio do rotograma falado também
disponível no Sistema Prime, os motoristas passaram a receber mensagens automáticas de voz na cabine do caminhão em todas as áreas de
maior risco da rota e em caso de violação dos limites estabelecidos.
Os gestores efetuam a avaliação cotidiana desses indicadores,
e os motoristas, após retreinamento, passaram a receber ao ﬁnal de
cada viagem um relatório com seus resultados.
Passados poucos meses da implantação do projeto, a Giovanella
teve zero acidentes na operação em análise, aumentando o nível de
serviço prestado, reduzindo custos e salvando vidas.
Esse simples case ilustra de forma objetiva o ganho direto proporcionado às duas empresas, sem necessidade de nenhum investimento adicional, pelo simples fato de melhor utilizar uma tecnologia já implantada
na empresa. Certamente em nossas empresas, há também espaço para
inovarmos aproveitando melhor os investimentos já realizados.

