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INTEGRAÇÃO DO SETOR LOGÍSTICO

PARA PROJETOS E NEGÓCIOS
A SynGroup logistics, chega ao mercado com um projeto audacioso,
integrar o setor logístico por meio de projetos e negócios colaborativos.
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INAUGURAÇÃO DO PORTAL
Sinergia de Negócios

PALESTRANTE CONVIDADA
ais Herédia

FERNANDO CAMARGO
Intermodal Manager at Hamburg Süd

[ N0VIDADE ]

INAUGURAÇÃO
REVISTA DIGITAL

SYNGROUP
Canal de integração colaborativa e
informativa do setor logístico

É com muita satisfação e dedicação
que a SynGroup, por meio de seus
gestores e colaboradores, inaugura
mais um canal de integração
colaborativa e informativa do setor
logístico, nossa revista digital
mensal, SynGroup News.

Cada empresa integrante do Grupo
Sinergia também poderá utilizar
este meio para divulgar ações,
eventos e projetos internos de sua
empresa.

Esta plataforma estará disponível
para nossos quatros canais e
divulgará pr incipalmente os

A revista trará matérias promovidas pela SynGroup sobre discussões logísticas (legislação, tecnolo-
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projetos e seus resultados.

gia, treinamentos, etc), entrevistas
com gestores do setor, cases de
sucesso em projetos benchmarking, ações comerciais de nossos
patrocinadores (fornecedores),
resumo de nossos eventos, anúncio
de vencedores nas categorias de
premiação, ações sustentáveis e
sociais, além de espaço aberto às
empresas de forma a auxiliar a
comunicação entre os canais.
Promovendo a sustentabilidade, a
divulgação será 100% eletrônica,
com sua versão on-line em nosso
portal sinergiadenegocios.com.br
,redes sociais (Facebook e
LinkedIn), além da versão PDF distribuída, via e-mail, aos proﬁssionais das empresas integrantes do
Grupo Sinergia.
A diretoria SynGroup agradece e
parabeniza nosso setor de marketing pela iniciativa e deseja sucesso
em todas edições.

[ CONTEÚDO ]

GRUPO SINERGIA APRESENTA A PALESTRANTE

CONVIDADA PARA SUA 1ª CONVENÇÃO ANUAL
ais Herédia, vencedora do prêmio Comunique-se 2016, categoria economia.
Para a convenção anual do Grupo
Sinergia, que ocorrerá no dia 17 de
março de 2017, apresentamos com
muito orgulho nossa palestrante
convidada, trata-se da jornalista da
Globo News, ais Herédia.

Sobre a palestrante
Especialista em economia e política, formada em jornalismo pela
universidade de Brasília, onde
nasceu, atuou na capital federal
como produtora, repórter e editora
das emissoras Bandeirantes e SBT.
Em São Paulo trabalhou como
repórter de economia do Bom Dia
Brasil foi assessora de imprensa no
Banco Central e gerente de comunicação do Carrefour.
ais Herédia também é pós-graduada em ﬁnanças pela FIA (Fundação Instituto de Administração da
cidade de São Paulo) e há quase
cinco anos é comentarista da Globo
News (Em Pauta, Conta Corrente,
Edição das 10), além de colunista de
economia do G1 (Portal de Notícias
da TV Globo) desde 2010.
“Temos certeza do quanto a ais
irá agregar ao nosso evento com
todo o seu conhecimento e experiência, e estamos muito satisfeitos
em tê-la conosco” diz Gustavo
Marinho, gerente de marketing da
SynGroup.
Conversamos com a ais sobre a
expectativa do evento do Grupo
Sinergia Logística e ﬁzemos três
perguntas para adiantar um pouco
do que podemos explorar no
evento.
SynGroup: ais, como jornalista,

colunista do G1, qual sua expectativa em palestrar num evento à
420 executivos do setor logístico
que certamente aguardam estimativas positivas no cenário econômico e político a partir de 2017?
Resposta: Espero contribuir para a
compreensão do nosso momento,
construindo cenário realista, levando em conta o dinamismo e a capacidade da economia brasileira em
responder aos desaﬁos impostos. É
uma grande e interessante platéia,
será uma grande responsabilidade.

Continuar
acreditando no
Brasil, mas
sobretudo, buscar
ganhos de
produtividade
para que os
negócios
prosperem

Syngroup: Na sua opinião, qual o
papel das empresas privadas neste
ambiente de crise econômica e
política?
Resposta: Continuar acreditando
no Brasil, mas sobretudo, buscar
ganhos de produtividade para que
os negócios prosperem de forma
sustentável e rentável.
SynGroup: Qual o maior impacto
para o Brasil com a saída de Barack
Obama e a posse de Donald Trump
como presidente dos EUA?
Resposta: Não sentiremos um
impacto direto, mas não vamos
escapar dos reﬂexos que as decisões
de Donald Trump vão gerar no
ambiente internacional. Há neste
quadro um risco e também uma
oportunidade! Conto tudo no evento! Até lá!
Blog da ais Herédia
http://g1.globo.com/economia/bl
og/thais-heredia
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[ NEGÓCIOS ]

INAUGURAÇÃO DO PORTAL

SINERGIA DE NEGÓCIOS
Excelente visibilidade, gerando integração imediata dos canais

Mais uma grande novidade a que
temos a honra de apresentar as
empresas integrantes do Grupo
Sinergia é a plataforma 100% online para a promoção de negócios
entre os quatros canais logísticos.
Esta estrutura será a porta de entrada para os projetos ativos, como
prospecção de parcerias em cologistics e circuitos logísticos, que
visa estabelecer negócios entre
empresas com operações potenciais e amplo alcance por cruzamento
de malha logística e que possam
absorver e prestar o mesmo serviço
em parceria com empresas de operações inferiores ou similares.
Este portal permitirá sistematizar
os processos, com excelente visibilidade, gerando integração imediata
dos canais.
As empresas embarcadoras e operadores logísticos, poderão cadastrar
seus biddings de transportes e
armazenagem, onde a equipe
SynGroup buscará por meio de seu
banco de transportadoras as melhores ofertas de frete e melhor
nível de serviço, uma vez que, atualmente ao se cadastrar, cada prestador de serviços preenche, além de
sua proposta tarifária, todo seu
perﬁl de frota e estrutura física,
assegurando o melhor ﬁltro possível. Além disso, o nome da empresa responsável pelo bidding é
mantida em pleno sigilo.
O mecanismo de compras coletivas
promete ser um ponto de encontro
ideal entre os três canais consumi-
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dores de produtos e ser viços
logísticos com nosso time de fornecedores que levarão a todas empresas do grupo condições exclusivas
em lotes disponíveis neste meio
eletrônico de negócios.
Outras ferramentas importantes
serão as pesquisas sobre apurações
pertinentes ao setor logístico que a
SynGroup irá publicar, também a
pré análise de crédito que as
empresas poderão preencher e que
será direcionado a nossa instituição
ﬁnanceira parceira, a reserva de
veículo para transporte executivo
de proﬁssionais das empresas
integrantes do grupo, a inscrição e

toda tabela de jogos da Copa
SynGroup de futebol society, além
também do canal de vídeos SynPlay
com ﬁlmes dos projetos, eventos e
institucionais.
Por ﬁm, o portal terá seu universo
publicitário, cedido a todos os
canais, onde toda empresa integrante do Grupo Sinergia, poderá
anunciar em nossos classiﬁcados,
negócios diversos, desde a venda de
equipamentos até a busca por
parcerias no compartilhamento de
espaços e estruturas logísticas.

[ MERCADO ]

RETOMADA DO CRESCIMENTO

É ESPERADA EM 2017
A análise foi feita por especialistas econômicos e do setor supermercadista
A combinação de fatores, como a
recuperação da conﬁança empresarial, leve aumento da produção
industrial e do volume de vendas do
varejo e a tendência de baixa no
nível de desemprego, já permite a
aposta na retomada do crescimento
econômico brasileiro a partir do
próximo exercício, mesmo que em
ritmo moderado. Apesar das expectativas favoráveis, no entanto, o
País ainda possui desaﬁos signiﬁcativos a cumprir a ﬁm de se alcançar
um crescimento sustentável de sua
economia.
A análise foi feita por especialistas
econômicos e do setor supermercadista no painel “Economia – Perspectivas e tendências da economia
brasileira e seu impacto no setor”,
que encerrou as atividades da 50ª
Convenção da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras), em
Atibaia (SP).
Segundo o diretor sênior da S&P
Global Ratings, Luciano Gremone,
mesmo com a leve recuperação que
a economia brasileira já começa a
esboçar, ainda é muito cedo para se
considerar um turnaround da recessão. Isso porque, conforme ele,
há uma tendência de melhora em
alguns indicadores, mas, por outro
lado, alguns índices como desemprego, ainda continuam a subir.

refere à aprovação de medidas
difíceis, a redução do déﬁcit ﬁscal
que ainda depende de grande
reformas como a previdenciária e a
continuidade da Operação Lava
Jato, que pode voltar a corroer a
política”, alertou.
O economista-chefe do Banco
Safra, Carlos Kawall, concordou
com a análise sobre a gradual
recuperação do País. O especialista
aﬁrmou que esta não é somente a
mais profunda crise que o Brasil já
viveu nas últimas décadas, como
também a mais longa. De acordo
com ele, nos anos de 2013 e 2014 o
consumo no Brasil cresceu em larga
escala, enquanto a indústria passou
por uma estagnação. Isso corroeu a
sustentação do mercado interno e,
a partir do ano passado, com a
queda do emprego e da renda, a
crise se aprofundou.

A partir disso, Kawall contou que é
esperado um ciclo considerável de
redução da taxa de juros, a ser
iniciado em breve. Além disso,
projeções do banco dão conta que
após uma queda de 3,5% no
Produto Interno Bruto (PIB) neste
ano, em 2017 haverá alta de 0,5% e
em 2018 o crescimento da economia poderá saltar para 2%. Segundo ele, a taxa básica de juros (Selic)
deverá encerrar 2016 em 13,75%,
cair para 9,75% em 2017 e fechar
em 9% em 2018.
“Já em termos de inﬂação, as
projeções são ainda melhores. Pois,
os alimentos, que pressionaram a
alta dos preços neste ano, deverão
dar uma trégua a partir de 2017.
Assim, as estimativas para a alta
dos preços são de 10,7% ao ﬁm de
2016, 4,9% em 2017 e 4,5% em
2018”, revelou Kawall.

“A recuperação econômica do Brasil
será lenta e dependerá quase que
totalmente do avanço de reformas
estruturais”, disse.

“Tivemos progressos interessantes
no que se refere à estabilização
política do País, no déﬁcit em conta
corrente e no controle da inﬂação,
por exemplo. Mas antes de darmos
o processo por completo, precisamos de uma consolidação do poder
do presidente Temer, no que se
Revista Digital SynGroup News [ 05 ]

[ POLÍTICA INTERNACIONAL ]

POSSE DE DONALD TRUMP NOS EUA
45º presidente da maior potência econômica e militar do mundo

Donald John Trump, 70, tomou
posse nesta sexta-feira, 20 de janeiro como o 45º presidente dos
Estados Unidos, sucedendo Barack
Obama com discurso nacionalista e
crítico à classe política, no mesmo
tom que marcou sua campanha
eleitoral.
Ele prestou juramento diante do
Capitólio, em Washington, e discursou em seguida. Na presença de
quatro de seus antecessores - um
deles republicano - Trump disse
que a cerimônia tinha um signiﬁcado especial porque está transferindo o poder de Washington e o levando de volta ao povo. Por muito
tempo, um grupo pequeno na capital dominou o poder, e a população
não foi beneﬁciada, aﬁrmou. "O
povo vai governar esta nação novamente", prometeu.
O presidente enfatizou sua visão de
colocar os interesses de seu país
como prioridade: "Buscamos ami[ 06 ] Revista Digital SynGroup News

zade e boa vontade com as nações
do mundo, mas o fazemos com o
entendimento de que é direito das
nações botar seus interesses em 1º
lugar. Não procuramos impor nosso modo de vida a ninguém, mas o
deixamos brilhar como um exemplo. Nós brilharemos para todos
seguirem".
Veja alguns destaques da fala de
Trump:
- Disse que “o povo vai governar
esta nação novamente”;
- “Juntos, vamos determinar o
curso da América e do mundo por
muitos, muitos anos que virão”;
- “Buscamos amizade e boa vontade
com as nações do mundo, mas o fazemos com o entendimento de que
é direito das nações botar seus interesses em 1º lugar. Nós brilharemos
para todos seguirem”;
- Prometeu erradicar o terrorismo
radical islâmico da face da Terra;
- Prometeu investimento em infraestrutura;

- Prometeu gerar empregos;
- “Quando abrimos nossos corações
ao patriotismo, não há espaço para
a discriminação”;
- “Defendemos as fronteiras de
outros países enquanto nos recusamos a defender as nossas próprias”;
- “Gastamos trilhões e trilhões de
dólares além mar, enquanto a
infraestrutura dos Estados Unidos
caiu em degradação e deterioração”;
Após vencer Hillary Clinton na
eleição, apesar de obter menos
votos, graças ao sistema de Colégio
Eleitoral, Trump assume o cargo
com uma taxa de popularidade de
apenas 40%, a menor de um novo
presidente em décadas.
Trump disse que as vitórias dos
poderosos no passado não foram as
vitórias do povo. "Havia pouco para
ser celebrado pelas famílias pelo
nosso país. Isso tudo muda ,
começando aqui e agora. Porque

[ NOVA PRESIDÊNCIA DOS EUA ]

este momento é o momento de vocês, pertence a vocês", discursou.

suas casas e então redistribuída
pelo mundo inteiro".

"O que realmente importa não é
que partido controla o governo,
mas se o governo é controlado pelo
povo", diz Trump. "Os homens e
mulheres esquecidos de nosso país
não serão mais esquecidos. Todos
estão ouvindo vocês agora".

O novo presidente aﬁrmou que os
EUA defenderam as fronteiras de
outros países com seus militares, e
se recusou a proteger as suas próprias, além de terem gasto bilhões
de dólares no exterior, enquanto
havia muitos problemas internos.

Trump descreveu essa América
esquecida: "Mães e crianças presas
na pobreza das zonas carentes de
nossas cidades, fábricas enferrujadas espalhadas como lápides
pela paisagem de nosso país. Um
sistema educacional cheio de dinheiro, mas que deixa nossos
jovens e belos estudantes desprovidos de conhecimento. E o crime as
gangues e as drogas que roubaram
tantas vidas e roubaram tanto
potencial não realizado de nosso
país. Essa carniﬁcina americana
acaba aqui e acaba agora", declarou,
acrescentando que "a riqueza da
nossa classe média foi arrancada de

"Todas as decisões sobre comércio,
sobre impostos, sobre imigração,
sobre relações exteriores serão feitas para beneﬁciar os trabalhadores
americanos e as famílias americanas", aﬁrmou. "Devemos proteger
nossas fronteiras das devastações
dos outros países fazendo nossos
produtos, roubando nossas empresas e destruindo nossos empregos.
A proteção vai levar a grande prosperidade e força".
Em partes da fala, o novo presidente assumia um tom de campanha,
dizendo que gerará empregos,
construirá estradas e viadutos.

"Quando a América está unida,
nada pode pará-la!", defendeu. Para
encerrar, Trump repetiu o slogan
de sua campanha, "Make America
great again" ("Tornar a América
grande novamente").
Trump foi eleito em 8 de novembro
de 2016, quando conquistou a
maioria do Colégio Eleitoral, embora sua adversária, a democrata
Hillary Clinton, tenha tido mais
votos populares. O resultado ﬁnal
contrariou pesquisas, surpreendeu
analistas e a imprensa norteamericana, que até o começo da
apuração dava como praticamente
certa a vitória de Hillary.
"Estou aqui hoje para honrar nossas
democracia e nossos valores duradouros. Nunca deixarei de acreditar
no nosso país e seu futuro", disse
Hillary por meio do Twitter, momentos antes de seu rival assumir.
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[ INOVAÇÃO ]

GPA TESTA VEÍCULO A GÁS NA

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
Adaptações no motor reduzem em até 95% as emissões de material particulado
lançados na atmosfera. Projeto piloto tem por objetivo testar alternativas
para diminuir o impacto ambiental da operação logística
comprometido com a preservação
do planeta”, disse.
Desde que o GPA começou a
certiﬁcar seus transportadores a
partir de critérios como pontualidade de entrega e estado da frota, a
qualidade do nível de serviço
aumentou em 15%. A partir deste
ano, itens de sustentabilidade como emissão de gases de efeito
estufa ganham um peso maior na
avaliação das transportadoras
parceiras.

Um veículo especial passou a
integrar a frota que trabalha a
ser viço do GPA , maior grupo
varejista do Brasil. Trata-se de um
cavalo-motor movido a gás natural
com autonomia para rodar até 400
Km. Será o primeiro caminhão híbrido a participar de uma operação
de mais de 1.400 viagens diárias
que abastecem 600 lojas do Extra,
Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar e Minimercado Extra de todo o
país.
O veículo conta com deﬂetores
aerodinâmicos que reduzem a
resistência do ar, pneus de borracha
e sílica que diminuem o atrito com o
solo, um controle eletrônico que
avisa o motorista sobre a velocidade recomendada para economizar
combustível, entre outras adaptações que o tornam mais produtivo e
ecológico. As adaptações no motor
podem reduzir em até 95% as
emissões de material particulado e
20% de gás carbônico.
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“O modelo será monitorado em
todas as suas viagens, em curtas e
longas distâncias, leve e pesado,
para que possamos avaliar em que
situações ele se comporta melhor",
explica Edison Sales Júnior, Diretor
de Logística do GPA. O veículo é
bicombustível, funciona a gás natural e a diesel, mas as rotas serão
montadas de modo que ele use
apenas gás. “A ideia é expandir a
iniciativa para as demais transportadora, já que a sustentabilidade é
uma vantagem competitiva do
GPA”, aﬁrma.
O projeto de trazer um veículo
movido a gás para a operação do
Grupo é uma iniciativa do GPA em
parceria com a transportadora
APK, com sede em Curitiba. De
acordo com André Paulo Kuchnier,
diretor da empresa, veículos movidos a gás apontam para o futuro e
devem se colocar na vanguarda da
operação logística. "É possível oferecer um serviço de qualidade e

O investimento em veículos que
emitem menos poluentes é a
materialização de um dos compromissos de sustentabilidade do GPA,
que permeia a cultura do Grupo. A
gestão do impacto ambiental é
parte dos pilares da estratégia da
companhia, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental das suas
atividades. Para aprimorar a gestão
desse tema, o GPA estabeleceu uma
Política Ambiental, em 2014,
baseada nos Objetivos do Milênio
das Nações Unidas, na Política
Ambiental do Grupo Casino e nas
Diretrizes de Sustentabilidade do
GPA.
Além disso, o Grupo desenvolve seu
inventário de emissões de carbono
desde 2010, seguindo as
especiﬁcações do Programa Brasileiro GHG Protocol. As informaçõ es levantad as p er mi tem à
Companhia identiﬁcar pontos de
melhoria e estabelecer metas de
redução de emissões para suas
operações.

O CAMINHO MAIS SUSTENTÁVEL
DE ANÚNCIAR SEU PRODUTO

anuncie aqui e ganhe visibilidade
para sua empresa ou seu produto

R E V I S TA D I G I TA L

Mais informações:
revista@syngroup.com.br
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[ MATÉRIA DE CAPA ]

INTEGRAÇÃO DO SETOR LOGÍSTICO

PARA PROJETOS E NEGÓCIOS
A SynGroup logistics, chega ao mercado com um projeto audacioso,
integrar o setor logístico por meio de projetos e negócios colaborativos.

A empresa reunirá em um grande
evento que ocorrerá no dia 17 de
março de 2017 no teatro do Hotel
Renaissance em São Paulo, quatro
canais estratégicos em seu planejamento, são eles:
- Embarcadores
- Operadores Logísticos
- Transportadoras
- Fornecedores
Estes canais formam o “Grupo Sinerg ia L o g ística” que terá a
SynGroup como empresa administradora desta integração, onde seu
papel será:
SYNGROUP
Provedor de Projetos, Negócios
e Eventos
Gerenciar projetos, soluções colaborativas e gerar negócios visando
a integração e o desenvolvimento
dos canais logísticos atendendo a
cadeia de suprimentos no melhor
planejamento, controle e custo,
desde o ponto de origem, até o
ponto de consumo.

FORNECEDORES
Canal de Patrocínio
Atender a demanda de projetos,
participando de eventos promovidos pela SynGroup, fornecendo
seus serviços e produtos às empresas do Grupo Sinergia, possibilitando descontos progressivos sobre a
quantidade ofertada.
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EMBARCADORES

TRANSPORTADORES

Canal de Produção

Canal de desenvolvimento

Disponibiliza demanda para o estoque, armazenagem e embarque de
produtos, matéria prima e demais
classiﬁcações, utilizando serviços e
produtos do setor logístico de forma parcial ou total, proporcionando biddings e contratação de fornecedores.

Responsável pelo transporte e impressão do cliente ﬁnal, quanto a
qualidade no atendimento e cumprimento do prazo de entrega acordado, é o principal canal para desenvolvimento de projetos visando
consolidar excelência em nível de
serviço.

OPERADORES
LOGÍSTICOS
Canal Multiplicador

Terá acesso a biddings fornecidos
por embarcadores e operadores,
além de vantagens comerciais para
aquisição de produtos e serviços.

Especializado em gerenciar e executar todas, ou parte das atividades
logísticas, nas várias fases da cadeia
de abastecimento de seus clientes,
agregando valor aos produtos dos
mesmos, prestando simultaneamente serviços nas três atividades
básicas de controle de estoques,
armazenagem e gestão de transportes, portanto pode oferecer
biddings e contratar serviços ou
adquirir produtos de forma direta
ou indireta.

A adesão de cada canal está disponível pelo site syngroup.com.br,
onde cada empresa cadastrada passa a ser integrante do projeto e recebe informações, comunicados e
convites para novos eventos, visando a participação em projetos e
negócios administrados pela
SynGroup com foco na produtividade e redução de custos, além de
proporcionar benchmarking e
networking entre as empresas e
seus proﬁssionais.

[ 1ª CONVENÇÃO DO GRUPO SINERGIA LOGÍSTICA ]

São muitos os projetos já ativos,
como o bidding para contratação de
prestadores de serviços de transportes e armazenagem e cruzamento de malha para projetos colaborativos como co-logistics e circuitos
logísticos. Além da análise do compartilhamento de espaços e estruturas logísticas, melhores práticas
em tecnologia logística, parcerias
de transporte multimodal, pesquisas de mercado no setor logístico, avaliação técnica de frota, desenvolvimento de proﬁssionais,
ações sustentáveis e sociais, etc.
Todos estes projetos com porta de
entrada em nosso portal de negócios, reuniões e eventos administrados pela SynGroup.
Disponibilizar canais especíﬁcos e
direcionados a cada processo da
cadeia de suprimentos e desenvolver meios e ferramentas de integração.
Tornar esse caminho um canal
oﬁcial onde todas empresas se
comuniquem e possam gerar

negócios colaborativos com benefício compartilhado é a nossa proposta.

O EVENTO
1ª Convenção do
Grupo Sinergia
Logística
Programe-se para o 1º Encontro
Anual do Grupo Sinergia que acontecerá no dia 17 de março, das 8h às
13h, no auditório do Teatro Hotel
Renaissance, Alameda Santos,
2.233 - Jardins - São Paulo.
Estarão presentes, mais de 200 empresas embarcadoras, de operação
logística, transportadoras e fornecedores de supply chain, representadas por 420 executivos, proﬁssionais de nível gerencial e diretoria do setor logístico.
No evento será apresentado o time
de patrocinadores do Grupo Sinergia, todas as frentes do projeto da
SynGroup, além da palestra com a
jornalista da Globo News ais

Herédia, stand up comedy, espaço
para depoimento de autoridades,
proﬁssionais do setor e cases de sucesso.
Não há custo para participação no
evento, porém as vagas são limitadas ao espaço do teatro (420 pessoas), portanto a convenção dará
prioridade à proﬁssionais de nível
gerencial e diretoria.
Se você receber um código de
convite, sua vaga está assegurada,
peça seu código de convite
enviando e-mail para
comercial@syngroup.com.br. Ou
cadastre-se sem o código e aguarde
conﬁrmação de sua vaga.
Inscrições no site:
www.syngroup.com.br
Uma grande oportunidade de
networking e benchmarking, contamos com sua presença, até lá!
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[ INOVAÇÃO ]

SISTEMA PIONEIRO DA MANSERV DIMENSIONA ESTOQUES
POR “ZONAS DE CALOR” E ALCANÇA GANHOS DE ATÉ 20%

EM EFICIÊNCIA NA SEPARAÇÃO DE PEDIDOS
Ferramenta desenvolvida pela empresa monitora o estoque trimestralmente,
garantindo que a sazonalidade dos produtos esteja sempre atualizada
Os processos de armazenagem têm
adquirido grande importância no
cenário das cadeias de abastecimento, demandando cada vez mais
eﬁciência dos armazéns na organização do seu inventário para a utilização e movimentações do seu
espaço físico.
O dimensionamento dos estoques,
em especial, tem sido um grande
desaﬁo neste mercado, pois é fundamental para a gestão de todo o
espaço e redução de custos.
Nesta cadeia, por exemplo, o processo de separação de pedidos tem
custos estimado em até 55% da
despesa operacional total do armazém. Se, durante esse processo
houver qualquer ineﬁciência na
separação de pedidos, há uma grande chance de que este processo gere
um alto custo operacional e, consequentemente, mais diﬁculdades
para toda a cadeia de abastecimento.

serviço exigidos pelos clientes,
reduzir custos do armazém e aumentar a produtividade. Para isso,
criamos uma ferramenta que contempla um método rotineiro de
análises de dados que monitora o
estoque trimestralmente, de forma
a garantir que a sazonalidade dos
produtos esteja sempre atualizada”, explica Marcelo Augusto
Felipe, Diretor Geral de Logística
da Manserv.

Atenta a esse gargalo preocupante
no mercado, a Manserv Logística
desenvolveu em um Centro de Distribuição, de um de seus grandes
clientes no setor de bens de consumo, uma ferramenta para deﬁnir a
quantidade dedicada e localização
das posições de paletes destinados
à separação de cargas fracionadas
(alto mix de produtos e poucas unidades de cada item), que resultou
em um ganho de 20% em produtividade na separação de pedidos e
reduções de mais de 10% do total de
posições de armazenagem.

De acordo com o executivo, nesta
rotina, classiﬁcam-se os itens por
famílias e analisa-se a quantidade
de visitas realizadas nas posições de
picking (separação e preparação de
pedidos) e o total de produtos separados, para cada item no estoque.
Em seguida, uma classiﬁcação por
critérios de frequência de visitas e
quantidades de itens separados é
realizada e determinam-se quais
produtos são de altíssimo, alto,
médio, baixo e raro giro.

“Gerenciar os estoques de forma
eﬁciente é fundamental para conduzir o atendimento aos níveis de

Após a classiﬁcação, os itens são
alocados em áreas chamadas de
“Zonas de Calor”, ou seja, concen-
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tram-se os itens de altíssimo e alto
giro próximos às Docas de Expedição, de forma que a separa-ção de
pedidos ocorra com visitas sequencialmente próximas umas das outras para coletas de materiais em
uma rota otimizada com reduções
de distâncias percorridas. Os demais itens de médio, baixo e raro
giro seguem posicionados no estoque, afastando-se das zonas com
alto índice de visitas e localizandose mais ao fundo do armazém, onde
as mesmas ocorrem com menos
frequência. “Além de ser uma
ferramenta que contempla um método padronizado de dimensionamento com classiﬁcação de itens
por critérios de relevância e análises sazonais de vendas, a implantação ocorre sem investimentos e
resulta em ganhos rápidos e expressivos de produtividade. Importante
lembrar que reduções de custos
também devem ser consideradas,
uma vez que diminuídas as movimentações, o ﬂuxo de separação
torna-se livre de desperdícios operacionais”, aﬁrma o Diretor Geral.

[ MONITORAMENTO DE ESTOQUE ]

Ele ainda complementa, dizendo
que o uso da ferramenta não está
restrito apenas ao segmento de
bens de consumo. É possível aplicála em tipos de negócios, como nos
setores de consumo, médico/farmacêutico, alimentício, automobilístico, tendo como resultado em
todos eles ganhos de produtividade
e agilidades no atendimento aos
pedidos de clientes.
Sobre a Manserv
Fundada em 1985, a Manserv é
uma empresa transnacional líder
e m s e r v i ço s d e M a n u te nç ão
Industrial, Facilities e Logística.
Com mais de 20 mil colaboradores,
a Manserv registrou um crescimen-

to expressivo nos últimos anos e,
atualmente, possui mais de 300
contratos com empresas nacionais
e multinacionais, de grande e médio porte, dos mais diferentes
setores da economia. Em 2012, a
companhia ultrapassou as fronteiras do território brasileiro com
um novo escritório em Buenos
Aires.
Com uma estrutura sólida e abrangente, soluções inovadoras e
customizadas, a Manserv atua no
segmento de manutenção eletromecânica, lubriﬁcação e paradas
industriais, conservando instalações e equipamentos. É especializada também em serviços de
manutenção predial, serviços vo-

lantes, frio alimentar, limpeza
social e industrial, serviços de
apoio, brigada, jardinagem e gerenciamento de facilities. E na área de
logística, serviços de intralogística
na planta do cliente, movimentação e armazenagem em CDs (Centro de Distribuições) e gestão de
estoques.
Sediada em São Paulo, a companhia
está presente em todo território
nacional com escritórios instalados
em São Caetano do Sul, Campinas,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba, Camaçari e Imperatriz,
integrados por uma gestão moderna e colaborativa.
Site: http://www.manserv.com.br
Site: www.manserv.com.br
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[ ENTREVISTA ]

AUTORIDADE NO SETOR LOGÍSTICO NACIONAL
Fernando Camargo - Intermodal Manager - Hamburg Süd
Experiente proﬁssional no segmento logístico nacional, Fernando
Camargo é formado em Engenharia
Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá e ocupa atualmente o
cargo de Intermodal Manager na
renomada Hamburg Süd Brasil.
O Grupo Hamburg Süd combina
uma variedade de serviços para
criar a perfeita cadeia de logística.
No transporte marítimo de contêineres, o grupo é representado
por duas marcas: a Hamburg Süd,
transportadora alemã, e a Aliança,
empresa brasileira de navegação,
que opera com navios de bandeira
brasileira. Além disso, está presente no mercado de transportes marítimos com os nomes Rudolf A.
Oetker (RAO) e Aliança Granel
(Aliabulk).
Inaugurando nossa sessão de
entrevistas, convidamos este grande proﬁssional para compartilhar
conosco sua visão para o cenário
logístico atual.
O ano de 2016 foi marcado pelo
desdobramento de uma forte
crise política que impactou
diretamente a economia brasileira, anteriormente tivemos
crises mundiais. Qual a diferença no impacto de crises internas
e externas para empresas multinacionais como a Hamburg
Süd? A Hamburg Süd atua no Brasil
em duas frentes de negócio: a
Cabotagem (transporte marítimo
de ponta a ponta na da costa brasileira) através da Aliança Navegação
e Logística, e o Longo Curso, por
meio da Hamburg Süd, que engloba
o transporte de cargas de Importação e Exportação. De forma geral
podemos aﬁrmar que as crises in[ 14 ] Revista Digital SynGroup News

ternas, apesar de afetarem a economia, impulsionam a Cabotagem
para novos mercados, pois exigem
que as empresas que atuam no País
façam uma revisão de sua matriz de
transporte. Sem dúvida, o serviço
de Cabotagem da Aliança é uma
excelente opção se compararmos
com o modal puramente rodoviário.
Em 2016, o Brasil aumentou a
exportação de tecnologia. Dados do
Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços revelam que a
venda de produtos mais complexos,
classiﬁcados como manufaturados,
cresceu 8% entre o ano passado e
2015. Em igual período, os semimanufaturados, que também foram
processados de alguma maneira,
cresceram 9,5% frente a 2015.
Esses dados sugerem que o setor
externo garantiu rentabilidade para a indústria, apesar das diﬁculdades no ano passado, reﬂetindo
também em nosso negócio de longo
curso.

Num cenário estratégico, você
acredita que o ano de 2017
sugere as empresas retraídas ou
apostando na retomada da
economia? Embora não haja
expectativa de um grande crescimento em 2017 em função das diﬁculdades político-econômicas do
ano passado, podemos vislumbrar
uma retomada de crescimento, que
poderá criar um impacto positivo
para 2018, especialmente se as
reformas propostas pelo Governo
Federal forem aprovadas.
É fato que o benchmarking é
uma ferramenta cada vez mais
praticada entre as empresas,
você acredita que a integração
de projetos colaborativos é uma
tendência necessária em supply
chain?
A Hamburg Süd acredita e pratica
projetos colaborativos. Entendemos que existem inúmeras oportunidades de ganhos que muitas
vezes são desperdiçadas pelo sim-

[ FERNANDO CAMARGO - INTERMODAL/SAO ]

ples fato de não existir esta
preocupação. As empresas no Brasil
tendem a subestimar o potencial de
ganhos na colaboração interna
(colaboração entre os ﬂuxos
inbound e outbound p.ex.) e
externa (colaboração com transportadoras e outros embarcadores
compatíveis p.ex.). Recentemente,
a Hamburg Süd foi a vencedora do
XIV Prêmio ABRALOG de Logística
com o trabalho “Utilização de
rampa móvel para carregamentos
de con-têineres”, desenvolvido para
a Duratex, cliente da cabotagem da
A liança e de longo curso d a
Hamburg Süd. Este projeto é um
exemplo de colaboração entre as
duas empresas.
A Hamburg Süd pratica benchmarking? Sim. Frequentemente
efetuamos comparações entre
nosso modelo oferecido na Cabotagem com outros modais concorrentes como, por exemplo, o puro
rodoviário. Nosso desaﬁo é ofertar
soluções com custos competitivos
que ofereçam valor agregado aos
negócios dos nossos clientes. A
Aliança e a Hamburg Süd procuram
entender as necessidades das
empresas para oferecer o melhor
modelo de serviço e atendimento.
Para quem utiliza o transporte
marítimo, as principais vantagens
são a rastreabilidade em qualquer
ponto, a integração dos modais
para otimização da cadeia logística,
a redução do número de caminhões
na estrada, menor índice de avarias
e a facilidade de contar com empresas que cuidam de todas as etapas
do processo – da retirada da carga,
transporte até o porto com segurança, embarque, desembarque e
entrega no destino ﬁnal. Por ano, a
cabotagem elimina cerca de 300 mil
viagens de longa distância das
estradas brasileiras, mantendo, no
entanto, curtas viagens nas pontas
entre o embarcador e o porto, na
origem, e entre o porto e o cliente ﬁnal, no destino.

Seu histórico proﬁssional demonstra uma experiência multimodal. Na sua percepção a
sinergia entre modais explora
todo seu potencial ou são setores ainda distantes em parcer ias? A área multimod al d a
Hamburg Süd vem crescendo acima
de dois dígitos todos os anos. Na
Cabotagem o serviço padrão oferecido ao mercado é o porta a porta,
ou seja, efetuamos a transferência
de longas distâncias através dos
navios, sendo que nas pontas
terrestres utilizamos os modais
rodoviário, ferroviário e rodoﬂuvial. Toda nossa expertise em
Cabotagem é agora oferecida ao
mercado de longo curso. Já temos
diversos cases que demonstram os
ganhos em se contratar nosso
serviço de coleta, no caso da exportação, e nosso serviço de entrega,
no caso da importação. Tendo como
base nossa experiência atual, entendemos que ainda existem
grandes oportunidades de sinergias entre os modais. Além da
burocracia do País, a falta de infraestrutura nas conexões diﬁculta em
muito esta expansão. Outro ponto
importante é a necessidade da
adoção de melhorias por parte dos
embarcadores. São necessários
ajustes como a mudança do planejamento da produção, adoção de
melhorias nas embalagens, infraestrutura de carregamento, etc..
Te m o s u m l o n g o c a m i n h o a
percorrer.
Percebemos que as empresas
investem em projetos e metas
similares. Na sua opinião, é
possível compartilhar projetos
e diluir custos, com empresas
não concorrentes e, ainda
assim, preservar a identidade,
valores e conceitos de cada
empresa? Entendemos que
existem grandes oportunidades de
sinerg ia entre empresas não
concorrentes. A grande diﬁculdade

é de onde irá partir a iniciativa de
propor projetos deste tipo. A
Hamburg Süd, ainda em caráter de
piloto, está fomentando inciativas
neste sentido. A ideia básica é aproveitarmos nossa malha de transporte terrestre no sentido de oferecer ao mercado capacidade compatível com nossos ﬂuxos contrários.
A palavra de ordem é a reutilização
dos nossos contêineres, evitando o
transporte não produtivo.
O modal marítimo é o mais
i m pa c ta d o co m a f a l ta d e
infraestrutura e excesso de
burocracia? Podemos dizer que é
um dos mais impactados. Mesmo
apontado como menos poluente e
com menor índice de avarias, o
modal marítimo padece com a
infraestrutura inadequada nos
portos, alto custo do bunker (combustível) e grande burocracia do
setor, que faz com que a carga de
cabotagem seja tratada da mesma
forma que uma mercadoria de
comércio exterior.
Apesar desses empecilhos, a navegação de cabotagem tem enormes
oportunidades de crescimento no
Brasil. O serviço desempenha um
papel crucial no desenvolvimento
da multimodalidade (marítimo,
ferroviário e rodoviário) e, por sua
vez, é imperativo para a competitividade do País. Para nós, o segredo de uma logística eﬁciente é a
utilização apropriada de todos os
modais, cada um desempenhando
o seu importante papel na cadeia.

“ a navegação de

cabotagem tem
enormes
oportunidades
de crescimento
no Brasil ”
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Promova sua empresa com
negócios que geram negócios

No canal de fornecedores, a SynGroup está negociando com as maiores empresas
do setor, um espaço de publicidade em nossos eventos e representação em vendas
com nosso time comercial.
Cada segmento de serviço ou produto, terá a oportunidade de formar o time de
fornecedores do Grupo Sinergia Logística, com exclusividade em seu segmento.
Exponha a marca de sua empresa frente aos maiores embarcadores, operadores
logísticos e transportadoras do Brasil.

Mais informações:
www.syngroup.com.br
comercial@syngroup.com.br

[ POLÍTICA NACIONAL ]

COM A MORTE DE TEORI ZAVASCKI
ANDAMENTO DA LAVA-JATO FICA INDEFINIDO
Qual será o destino das investigações na maior ação anticorrupção do país

Com a morte do ministro Teori
Zavascki, que morreu na tarde
desta quinta-feira, dia 20 de
Janeiro em acidente aéreo, em
Paraty, no Litoral do Rio, a relatoria
de delações premiadas deverá ser
entregue a outro ministro do Supremo.
Com a conﬁrmação da morte do
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Teori Zavascki em
acidente aéreo no Rio de Janeiro, na
tarde desta quinta-feira, a relatoria
da Operação Lava-Jato ﬁca indeﬁnida. De acordo com o regimento da
corte, em caso de morte de ministro, o ministro que assume a vaga
assume também o acervo de casos.
A Lava-Jato, portanto, ﬁcaria a
cargo de um novo ministro.

A assessoria de imprensa do STF, no
entanto, diz que ainda não está
deﬁnida a situação da operação na
Suprema Corte. Em princípio, seria
um novo ministro na vaga mas pela
urgência do caso há a possibilidade
de o caso ser redistribuído automaticamente a outro ministro. A redistribuição, no entanto, ainda
precisa ser deﬁnida.
Antes da morte de Teori, investigadores da Operação Lava-Jato
aguardavam para a primeira quinzena de fevereiro que as delações
premiadas de 77 executivos e
funcionários da Odebrecht viessem
a público.
São 900 depoimentos mantidos em
sigilo e que caberia ao ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF),

Teori Zavascki, relator da lava-Jato,
homologar, ou seja, validar as
delações. Uma equipe do ministro
está analisando todo os depoimentos durante o recesso, que
termina no dia 1º de fevereiro. O
material resultou de uma longa
negociação, que se estendeu durante quase todo o ano de 2016.

São 900
depoimentos
mantidos em sigilo
e que caberia ao
relator da lavaJato, validar as
delações.
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[ INFORMAÇÃO ]

PRATIQUE BENCHMARKING
Excelente visibilidade, gerando integração imediata dos canais
Benchmarking Funcional: as
empresas sob pesquisa geralmente
são de ramos distintos, mas têm
técnicas que podem ser colocadas
em prática em qualquer organização. E xemplo: esto ca gem de
produto.

A origem da palavra benchmarking
ajuda a entendê-la. Benchmark signiﬁca referência, modelo, padrão de
desempenho. A deﬁnição de benchmarking no mundo dos negócios,
então, é simples: comparação a
partir de um modelo padrão. O
conceito ganhou força na segunda
metade do século XX, com o
aumento do nível de competitividade industrial. Mas o benchmarking
passou a ser considerado, de fato,
uma ferramenta do dia a dia das
empresas nas duas últimas décadas.
Comparam-se produtos, serviços,
processos, práticas empresariais
entre diferentes organizações ou
mesmo dentro da mesma companhia. O objetivo é sempre o mesmo:
corrigir erros e avançar, o que inclui
melhorar estrutura organizacional,
nível de competitividade e superioridade.
Essas comparações devem estar
apoiadas num longo e contínuo
processo de pesquisa e podem
acontecer de algumas maneiras.
Para exempliﬁcar, há quatro tipos
comuns de benchmarking nas organizações: competitivo, interno,
funcional e genérico.
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Veja a deﬁnição de cada um deles:
Benchmarking competitivo: as
empresas pesquisadas são concorrentes diretas. Foca em medir
funções, métodos e características
básicas de produção daquelas companhias que disputam o mesmo
mercado que o seu e em descobrir
os motivos que as levam à liderança
deste segmento. Normalmente
esse benchmarking é o mais difícil e
demorado de todos. Pesquisar seu
maior concorrente quase nunca
será tarefa tranquila. As informações que vazam podem não ser
conﬁáveis e convencê-lo a entregar
essas informações, dados e números é quase impossível. Aqui o mais
importante é saber o que, como e o
quão bem sua empresa está fazendo
algo e responder as mesmas perguntas a respeito de seu concorrente.
Benchmarking interno: corresponde ao processo de comparação dentro da mesma companhia.
Em diferentes departamentos e
setores há gestões e processos distintos. Levar os melhores procedimentos a outras ou até a todas as
áreas da empresa é algo simples e
inteligente.

Benchmarking Genérico: as empresas têm função ou processos
empresariais semelhantes, mas não
produzem o mesmo produto.
Exemplo: analisar o passo a passo
desde a compra do cliente até a
entrega do produto a ele.
Independentemente do tipo escolhido em sua organização, é preciso
saber que é possível e eﬁcaz realizar
essas comparações se você sempre
pegar como referência o melhor. O
melhor naquele mercado, naquela
empresa, na atividade etc. Importante também, mais do que ter
acesso a números e informações, é
entender como as empresas conseguem o chamado "melhor do
melhor", aﬁnal só interessam os
melhores resultados.
Reconhecer oportunidades de melhorias pode ser o primeiro passo
para essa evolução. Portanto,
adotar o benchmarking permite um
olhar novo para a inovação interna
e uma atenção redobrada à
concorrência, diminuindo falhas e
chegando próximo da excelência.

[ MERCADO ]

PROBLEMAS QUE AFETAM O

DESENVOLVIMENTO DE UM
TRANSPORTE MAIS VERDE NO BRASIL
Além de a infraestrutura de transportes não ser adequada às necessidades da economia brasileira, é
deﬁciente em termos de qualidade,
o que também afeta o meio ambiente, elevando as emissões. Na opinião dos proﬁssionais de logística
ouvidos pelo Instituto ILOS em
recente pesquisa, a infraestrutura
nacional é apenas regular (nota
média 5,0 em uma escala de 0 a 10).
Entre os problemas mais apontados pelos entrevistados estão a má
conservação das estradas nacionais, a baixa capilaridade da malha
ferroviária e a falta de infraestrutura para intermodalidade.
Outro levantamento realizado pelo
Banco Mundial para a construção
do Índice de Desenvolvimento
L o g í s t i c o t a m b é m m o s t ra a
deﬁciência de infraestrutura no
Brasil. No estudo, as rodovias
brasileiras foram consideradas de
baixa ou muito baixa qualidade por
mais da metade dos entrevistados.
Nove entre 10 proﬁssionais também disseram que as ferrovias
nacionais eram de baixa ou muito
baixa qualidade, enquanto 75%
criticaram os portos do país (Banco
Mundial, 2010).
As críticas equivalem às de recente
estudo realizado pelo Fór um
E c o n ô m i c o M u n d i a l ( Wo r l d
Economic Forum – WEF) para
avaliar a competitividade dos
países. Dono da 53ª posição no
Índice de Competitividade Global,
dentre 142 países avaliados, o
Brasil ocupa apenas o 104º lugar no
item “Qualidade da Infraestrutura”, sendo o último em um grupo
de países formado por Estados

Unidos (24º), África do Sul (60º),
China (69º), Índia (86º) e Rússia
(100º). No estudo, o resultado ruim
é reﬂexo principalmente de fatores
como a qualidade das infraestruturas portuária e aérea (130º e
122º, respectivamente), do modal
rodoviário (118º) e do ferroviário
(91º) (WEF, 2011).

nacionais sofrem também com
falta de vagões, diﬁculdades no
transbordo e baixa velocidade
próximo aos grandes centros, além
de problemas de regulação, que
diﬁcultam a passagem da carga
entre ferrovias operadas por
concessionárias diferentes (ILOS,
2010b).

Esse retrato da infraestrutura
brasileira de transportes vem
sendo a principal barreira para a
expansão do uso de modais mais
limpos, como o ferroviário, o hidroviário e a cabotagem. Embora o
ferroviário esteja entre os menos
poluentes e seja um dos mais
eﬁcientes para cobrir longas
distâncias, o Brasil possui apenas
29 mil km de trilhos, concentrados
em São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul (Fleury
& Hijjar, 2008). A malha brasileira é
oito vezes menor do que a dos
Estados Unidos e, dentre os BRICS,
só é maior do que a sul-africana,
país cuja área territorial é sete vezes
menor do que a do Brasil (CIA,
2011). Dos 29 mil km, apenas 10
mil km estão efetivamente sendo
utiliz ados. Os embarcadores

Ainda que o modal rodoviário seja o
mais utilizado, a sua situação não
está muito diferente dos demais. O
Brasil tem apenas 214 mil km de
rodovias pavimentadas (Brasil,
2011a), 20 vezes menos do que os
4,21 milhões km existentes nos
Estados Unidos. A Índia, com
p o u c o m a i s d e u m t e rç o d o
território brasileiro, possui uma
malha pavimentada sete vezes
maior do que a do Brasil (CIA,
2011).
Mesmo a malha pavimentada
brasileira é alvo de fortes críticas
dos seus usuários. Pesquisa da
Confederação Nacional dos
Transportes (CNT 2011) mostra
que o estado geral das rodovias no
Brasil é deﬁciente.
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Nossos Valores:
Atender um grupo respeitando
particularidades empresariais com foco na
ética e transparência proﬁssional, na busca
contínua da excelência, procedente do
potencial humano em compromisso
constante com o resultado.
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