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[ INOVAÇÃO ]

Com fórmula inovadora,
Shell Evolux Diesel garante
redução de até 3% no consumo
de combustível em caminhões
Economia, redução do custo de manutenção, melhoria no desempenho,
redução na emissão de poluentes e agilidade no abastecimento.
As vantagens são muito signiﬁcativas quando o assunto é a utilização
de diesel aditivado em veículos de frota. A fórmula inovadora do Shell Evolux
Diesel contempla todos estes benefícios e está ao alcance de todos

P

ara comprovar a eﬁciência do
Shell Evolux Diesel, a Raízen,
licenciada da marca Shell no
Brasil, desenvolve estudos e testes
constantes nas frotas de empresas
parceiras. Um dos principais benefícios da utilização do combustível
aditivado é a redução de até 3% no
consumo em caminhões. O trabalho
é desenvolvido em todo País, em
parceria com a LHT.
A NÁ L I SE E ME LHOR I A DE
DESEMPENHO – Um dos exemplos que comprova os benefícios
gerados pela utilização do Shell
Evolux Diesel foi constatado em
[ 04 ] Revista SynGroup Logistics

testes realizados com a frota de
caminhões de uma indústria de
alimentos de grande porte. As
análises foram realizadas em
veículos com rotas deﬁnidas entre
os municípios de Cubatão/SP e
Mozarlândia/GO.
As análises foram feitas em 16 caminhões, no período entre agosto
de 2015 e abril de 2016. Para que a
análise fosse mais precisa possível,
foram levados em conta a quilometragem diária rodada pelos veículos, litros abastecidos e características de cada caminhão, como
modelo, ano, motorização e tipo de

operação desempenhada.
Além da comprovada redução no
consumo de combustível o Shell
Evolux Diesel possui uma formulação única e exclusiva, que garante
redução da emissão de poluentes,
melhora no desempenho do veículo, promove a limpeza de resíduos
provenientes da carbonização no
processo de combustão do motor e,
por ﬁm, diminui o tempo do abastecimento.
Sobre a emissão de poluentes, a
utilização do Shell Evolux Diesel
representou redução na emissão de

[ INOVAÇÃO ]

3,25 mil toneladas de CO 2 na
atmosfera, o que equivale a uma
plantação de 19.500 mil árvores*.
O tempo de abastecimento também apresenta redução signiﬁcativa devido a presença de um inibidor
de espuma na formulação do aditivo. “Durante os testes que realizamos, foi possível constatar uma
redução média de 50% no tempo
total de abastecimento. Para o frotista, do ponto de vista operacional,
a economia de tempo é fundamental”, explica Marco Lassen, coordenador técnico de produto diesel da
Raízen.
Luís Torin, diretor da LHT, ressalta
que os resultados dos estudos
ajudam o frotista a identiﬁcar as
perdas geradas com o consumo excessivo de combustível. “O Shell Evolux Diesel
tem um enorme diferencial
no mercado. O cliente
sempre tem certeza que o
produto traz resultados,
pois conseguimos provar a
economia com números.”

comum não possui este ingrediente
em sua composição, com o tempo
os sprays dos bicos injetores vão
sendo obstruídos por partículas de
carbono, o que diﬁculta a queima e
aumenta o consumo.

corrosão adicionado à composição
do Shell Evolux Diesel é responsável por criar uma película protetora em todo o sistema, evitando o
contato direto da água com os
demais componentes.

A Raízen é a única empresa do setor
que garante e atesta, por intermédio de testes e estudos, uma economia de combustível de até 3% com a
utilização do Shell Evolux Diesel.
“Além da redução no consumo, é
bastante signiﬁcativo o aumento
da vida útil dos bicos injetores. Em
alguns casos esse aumento chega a
2,5 vezes”, conta Lassen.

SEPARADOR DE ÁGUA – Este
elemento tem duas importantes
funções. A primeira é o princípio
desaguante, que separa 100% da
água do diesel, e a segunda a de inibir a formação de emulsão, fase
intermediária entre o diesel e a
água livre que pode ocorrer em tanques de armazenagem que operam
com diesel comum.

INIBIDOR DE ESPUMA – Este
componente é o responsável por

Para que as propriedades do Shell
Evolux Diesel surtam pleno efeito
nos motores e seus componentes, é necessário não só o uso
rotineiro do produto, mas também atenção especial quanto
ao armazenamento: “De nada
adianta ter um combustível
produzido com a mais alta tecnologia se existe negligência
no armazenamento. Recomenda-se sempre seguir as
recomendações do seu
distribuidor”, ﬁnaliza Lassen.

A utilização do
Shell Evolux Diesel
representou redução na
emissão de 3,25 mil
toneladas de CO2
na atmosfera, o que
equivale a uma plantação
de 19.500 mil árvores*

“O Shell Evolux Diesel é
produzido utilizando tudo o
que há de mais moderno no
mercado”, destaca Lassen.
A composição o combustível, que gera todos estes
benefícios aos frotistas e
motoristas, possui em sua fórmula
4 componentes essenciais:

DETERGENTE DISPERSANTE –
Para que a economia no consumo
de combustível seja signiﬁcativa, a
Raízen utiliza um detergente e
dispersante na composição do Shell
Evolux Diesel. A principal função
destes elementos é evitar o acúmulo de resíduos no sistema de injeção
do veículo, principalmente nos
bicos injetores ocasionado pela carbonização durante o processo de
combustão do motor, fazendo uma
completa limpeza. Como o diesel

tornar o abastecimento mais rápido e seguro. O excesso de espuma
gerado durante o abastecimento
acaba por atingir o sensor localizado no bico da bomba, fazendo
com que o abastecimento seja
interrompido sem que o tanque
esteja completamente cheio.
INIBIDOR DE CORROSÃO – A
água é, sem sombra de dúvidas, a
maior vilã dos motores a diesel. A
combinação é uma das principais
responsáveis por danos causados
nas bombas injetoras e nos bicos
injetores dos veículos. O inibidor de

*Cálculo realizado considerando uma
emissão de 3,14 kg de CO2 para cada litro
de diesel consumido (Fonte: CETESB).
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[ EXPANSÃO ]

Expansão Translovato no Vale do Itajaí
Sempre focada em oferecer um serviço cada vez mais qualiﬁcado para
seus clientes, a Translovato cresceu na região do Vale do Itajaí.

A

partir de fevereiro de 2017,
a Transportes Translovato
passou a contar com uma
nova sede no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. A empresa
reformulou a estrutura de atendimento com esta nova sede da Centralizadora Blumenau. Aumentou a
capacidade de volumes movimentados, pois, além de uma área de
15.000 m², com um terminal de
8.600 m², sendo 1.600 m² maior em
relação aos antigos terminais de
BLU e ITA, ele conta com 52 docas e
sistema cross-docking , que
melhora todo o processo logístico,
agilizando a movimentação da
carga.
Com a concentração do processo de
transporte da região nessa nova
unidade, o manuseio dos volumes é
[ 06 ] Revista SynGroup Logistics

bastante reduzido, pois transitam
com menos paradas desde a coleta
até o seu destino ﬁnal. Garantindo,
assim, melhor integridade da carga.
A nova sede está localizada na BR470, no Vale do Itajaí, próxima a
diversas rodovias, que facilitam o
trânsito dos veículos. Com distâncias de 22 km de Blumenau, 21 km
de Itajaí e 20 km de Brusque, tornando este ponto estratégico para o
atendimento destes grandes polos
da região.
Redução do tempo de entrega:
espera-se um melhor desempenho
nas cargas que embarcam com destino ao Vale do Itajaí, além de uma
redução no tempo de atendimento
do oeste catarinense.

Redução dos custos logísticos: com
a uniﬁcação das operações temos
um ganho na racionalidade das
operações que é buscado neste
processo.
Aumento d a par ticipação d a
Translovato nas cargas do Vale do
Itajaí: com esta nova estrutura
temos condições de ampliar nossa
participação no mercado, pois teremos esta grande estrutura nos
respaldando.
Novo patamar de competividade:
esta unidade já nasce com vocação
de gigante, as previsões nos dão
conta de que possa vir a ser uma das
unidades com maior movimentação e faturamento da Translovato.

[ FIQUE POR DENTRO ]

Diesel
no Brasil e no Mundo

Você sabia?

A

maior produção de diesel
acontece no Brasil? E que o
produto é um dos melhores
do mercado? Mas na hora de abastecer nossos veículos não temos o
privilégio de usufruir desta grandeza nacional. O diesel comercializa-

[ 08 ] Revista SynGroup Logistics

do aqui no Brasil é um dos piores do
mundo, produzimos o melhor, mas
consumimos o pior.
A maior preocupação quanto ao uso
do diesel diz respeito ao setor de
transpor tes (maior índice de
utilização). O Enxofre (S) presente

na composição do óleo diesel é
responsável pelo aumento da
poluição atmosférica. Segundo o
Greenpeace (frente de entidades da
sociedade civil), o combustível com
maior índice de enxofre é o vendido
aqui, e não no exterior.

[ FIQUE POR DENTRO ]

D

esde 2002, vigora no Brasil
o regime de liberdade de
preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso
signiﬁca que não há qualquer tipo
de tabelamento nem ﬁxação de
valores máximos e mínimos, ou
qualquer exigência de autorização
oﬁcial prévia para reajustes.

19%
07%
17%
09%
48%

O preço médio do diesel em todo o
mundo é de R$ 2,78 por litro. No
entanto, há uma diferença substancial nesses preços entre os países.
Como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países
que produzem e exportam petróleo
têm preços signiﬁcativamente mais
baixos. Uma exceção notável é os
EUA, que é um país economica-

mente avançado, mas tem preços
de gás baixos. As diferenças nos
preços entre os países são devidas
aos vários impostos e subsídios
para o diesel.
Todos os países têm acesso aos
mesmos preços do petróleo dos
mercados internacionais, mas
depois decidem impor impostos
diferentes. Como resultado, o preço
de varejo do diesel é diferente.

Distribuição e Revenda
Custo Biodiesel
ICMS
CIDE e PIS/PASEP e COFINS
Realização Petrobras

O que é óleo Diesel ?

O

óleo diesel é um derivado
do petróleo utilizado em
motores de combustão
interna e ignição por compressão
(também chamados motores do
Ciclo Diesel e que possuem rendimento superior aos motores do
Ciclo Otto, ou seja, alimentados por
gasolina ou etanol), que, por sua
vez, possuem grande aplicação em
diversas áreas do setor econômico.

Os motores do ciclo diesel estão
presentes em carros, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, máquinas industriais de
grande porte, locomotivas, navios e
geradores estacionários. O processo
produtivo do óleo diesel ocorre na
reﬁnaria, onde ele é separado dos
outros derivados (que diferem, entre outras coisas, no número de carbonos por molécula) através de des-

tilação fracionada. Na destilação
fracionada, o petróleo é colocado
em uma caldeira, forno ou fornalha, e ligado a uma torre de destilação com diferentes níveis. Também chamados de pratos ou bandejas. Esses níveis possuem borbulhadores, pelos quais passam as
frações no estado gasoso, e a temperatura da torre diminui de acordo
com o aumento da altura1 .
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centrou 10% das vendas desse
derivado. Em termos volumétricos,
a Região Sudeste foi a que obteve
maior volume de diesel comercializado, com 23,4 milhões de m³,
concentrando 41,1% das vendas
totais. A região foi, ainda, a que
apresentou o maior declínio de
vendas em volume, 1.221 mil m³.
As regiões Norte, Nordeste, Sul e
Centro-Oeste responderam, respectivamento, por 9,9%, 16,8%,
19,4% e 12,9% das vendas de
diesel.

Tipos de Diesel
Óleo diesel A: combustível produzido nas reﬁnarias, nas centrais
de matérias-primas petroquímicas
e nos formuladores, ou autorizado
nos termos do § 1º do art. 1º, destinado a veículos dotados de motores
do ciclo Diesel, de uso rodoviário,
sem adição de biodiesel. Resolução
ANP nº 50, de 23/12/2013.

Óleo diesel B: óleo diesel A
adicionado de biodiesel no teor
estabelecido pela legislação vigente. Resolução ANP nº 50, de
23/12/2013.
Óleo diesel A S-10 e B S-10:
combustíveis com teor de enxofre
máximo de 10 mg/kg. Resolução
ANP nº 50, de 23/12/2013.
Óleo diesel A S-500 e B S-500:
combustíveis com teor de enxofre
máximo de 500 mg/kg. Resolução
ANP nº 50, de 23/12/2013.
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Como já mencionado, em 2015, as
vendas de óleo diesel pelas
distribuidoras caíram 4,7% e
alcançaram 57,2 milhões de m³,
volume correspondente a 46,2% do
total de vendas de derivados de
petróleo no ano.
Todas as regiões registraram baixa
nas vendas de óleo diesel em
comparação a 2014, sendo a maior,
em termos percentuais, observada
na Região Norte (6,2%), que con-

Por unidades da Federação, o Estado de São Paulo foi o responsável
pelo maior volume de vendas de
diesel (12,4 milhões de m³,
correspondentes a 21,7% do total),
após queda de 3,4% em relação a
2014. Em seguida, vieram Minas
Gerais (12,1% do total), Paraná
(8,9% do total) e Rio Grande do Sul
(6,2% do total).
O mercado de óleo diesel foi
suprido por 137 distribuidoras,
sendo que as quatro empresas
líderes em vendas concentraram
79% do mercado: BR (37,2%),
Ipiranga (22,9%), Raízen (16,1%) e
Alesat (2,8%).

[ FIQUE POR DENTRO ]

Consumo
E

m 2015, o consumo mundial
de petróleo totalizou 95
milhões de barris/dia, após
aumento de 2% (1,9 milhão de
barris/dia) em comparação a 2014.
No ranking de países que mais
consumiram petróleo em 2015, os
Estados Unidos se mantiveram na
primeira posição, com 19,4 milhões
de barris/dia (20,4% do total
mundial). A China veio em seguida
com consumo médio de 12 milhões
de barris/dia de petróleo (12,6% do
total mundial). Na terceira colocação ﬁcou a Índia, que ultrapassou o
Japão, com 4,2 milhões de barris/dia (4,4% do total mundial). O
Brasil alcançou o quinto lugar, com
consumo de cerca de 3,2 milhões de
barris/dia (3,3% do total mundial).

Dentre as regiões, a posição de
maior consumidora de petróleo
continuou ocupada por ÁsiaPacíﬁco, com 32,4 milhões de
barris/dia (34,1% do total
mundi al). O crescimento do
consumo nessa região foi de 4,3%
(+1,3 milhão barris/dia), sendo
mais de um terço do consumo correspondente à China.

O Oriente Médio, por sua vez, foi
responsável por 10,1% do consumo
mundial, com 9,6 milhões de
barris/dia, um crescimento de 2,3%
em relação a 2014. Os maiores aumentos de consumo de petróleo
nessa região foram registrados por
Arábia Saudita (+163 mil barris/dia) e Emirados Árabes Unidos
(+69 mil barris/dia).

Em seguida veio a América do
Nor te, com 23,6 milhões de
barris/dia (24,9% do total
mundial), cujo consumo cresceu
1% em relação a 2014.

As Américas Central e do Sul
registraram diminuição de seu
consumo de petróleo, com queda de
3,1% totalizando cerca de 7,1
milhões de barris/dia (7,5% do
total mundial). Por último, a África
apresentou elevação de 3,3%,
totalizando 3,9 milhões de
barris/dia no consumo de petróleo
(4,1% do total mundial).

A região que compreende Europa e
Eurásia cresceu 0,6% com 18,4
milhões de barris/dia (19,3% do
total).
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de. “A inciativa contribui para
nosso desempenho e representa o
compromisso da companhia com a
sustentabilidade. As novas aquisições se somam à atual estrutura,
com os mais modernos e ecoeﬁcientes equipamentos do mercado”,
ressalta a executiva.

Tecon Salvador de
olho no futuro
Terminal recebe novos equipamentos para garantir
mais segurança e produtividade nas operações

O

Tecon Salvador, terminal
de contêineres administrado pelo Grupo Wilson
Sons, é hoje uma das principais
ferramentas de atração e retenção
de investimentos para o estado da
Bahia. Há 16 anos em Salvador,
possui uma área de 118 mil m² e capacidade para movimentar 530 mil
TEU por ano. Graças aos investimentos iniciados em 2000, que já
totalizam R$ 300 milhões, tornouse apto a receber os maiores navios
de contêineres que escalam a costa
leste da América do Sul, com um
cais preferencial para cabotagem,
aproximadamente 700 tomadas
para contêineres refrigerados, além
de capacidade e know-how para
operar cargas de projeto.
Este ano, o Tecon Salvador incrementou ainda mais a movimentação de cargas com a chegada de no[ 12 ] Revista SynGroup Logistics

vos quipamentos construídos na
China. Foram adquiridos três RTGs
(Rubber Tyre Gantry Crane – pontes rolantes sobre rodas utilizados
na movimentação dos contêineres
no pátio), num investimento total
de R$ 20 milhões.
Os equipamentos têm uma característica muito especial, pois foram
projetados com foco na segurança
do terminal. Essa característica
envolve a implantação de mecanismos automatizados que deixam
a máquina e todo entorno em condição totalmente segura em caso de
risco durante a operação.
Patrícia Iglesias, diretora comercial
do Tecon Salvador, explica que, com
a chegada desses guindastes elétricos, o terminal reduz a movimentação de contêineres no pátio, aumentando também a produtivida-

Com os novos guindastes, o Tecon
Salvador passa a contar com 11
RTGs (9 elétricos) e seis portêineres STS (Ship to Shore Container
Crane – responsáveis pela
movimentação de contêineres
entre o navio e o pátio), que funcionam por meio de um sistema que
dispensa o consumo de óleo diesel,
portanto, sem gerar gases poluentes (carbono e CO²). A energia
produzida na descida do contêiner
é acumulada e reutilizada na
próxima movimentação. “Com esse
mecanismo, somente uma
máquina deix a de emitir 48
toneladas de dióxido de carbono em
um ano”, ressalta a diretora
comercial do Tecon.
Outro ganho fundamental dessa
aquisição é o aumento na automação dos RTGs, que possibilitam
mais rapidez em seu manuseio. “A
compra dos equipamentos faz parte do planejamento do Tecon
Salvador para seguir atendendo às
demandas do mercado com agilidade e segurança, consolidando-se
como um dos terminais mais bem
equipados das regiões Norte e
Nordeste”, conclui o diretor executivo do Tecon, Demir Lourenço
Junior.

Os equipamentos têm
uma característica
muito especial, pois
foram projetados
com foco na
segurança do
terminal.

O CAMINHO MAIS SUSTENTÁVEL DE ANuNCIAR SEU PRODUTO

anuncie aqui e ganhe visibilidade para sua empresa ou seu produto
Mais informações:
revista@syngroup.com.br
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Pesquisa Transportadores
do Grupo Sinergia Logística

Período de Apuração:
Novembro de 2016 à Abril de 2017
Participação de 1.016 transportadores dos quase 1.500 cadastrados
à plataforma do Grupo Sinergia
Logística.
A SynGroup tem o orgulho em
apresentar o resultado de uma
relevante pesquisa ao setor logístico com a participação de 1.016
transportadores de um total de
quase 1.500 cadastros em nossa
plataforma. Os números ﬁnais nos
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trazem informações valiosas sobre
como este perﬁl de negócio enfrentou o pico da crise econômica
em 2016 e quais suas expectativas
para retomada do seu negócio em
2017.

doras, além de informações sobre
estrutura operacional, como: pátio,
armazém, plataformas, manutenção, lavador, quantidade de funcionários, especialidade operacional e
área de atendimento.

Cada transportador que faz sua
adesão à SynGroup, preenche um
rico formulário com seus dados
cadastrais, quantidade de veículos
próprios e agregados, perﬁl de
frota, idade média, tipos de implementos, tipo de rastreador, cadastro de motoristas em gerencia-

Em seguida, este transportador é
direcionado a responder uma pesquisa sobre seu histórico de negócios em 2016, sugerindo suas preferências de fornecedores e sua intenção de investimentos para 2017.

[ MATÉRIA DE CAPA ]

SOBRE 2016

A pergunta inicial da pesquisa pedia para o transportador resumir de forma geral o ano de 2016 em seus negócios:

O resultado demonstra que o ano foi atípico para o setor, mas mostra que o setor se adaptou a crise com
a necessidade de ajustes em custos operacionais.

A seguir solicitamos ao transportador, descrever seus investimentos em 2016:

Rapidamente se percebe a retração ao que não for extremo necessário para atendimento da demanda
no período. Os números são percebidos no mercado pelos fornecedores de produtos e serviços que
servem os transportadores com queda nas vendas de caminhões, implementos, pneus, dentre outros
insumos e tecnologia.
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Veja o que cada transportador buscou para se adaptar ao momento de economia fraca em 2016:

Nesta questão acima a resposta era de múltipla escolha, onde o transportador poderia informar mais
de uma ação tomada para ajustar suas contas.

PERSPECTIVAS 2017
Agora, olhando para frente, procuramos entender como este transportador chegava em 2017, iniciamos esta
análise perguntando como ele inicia o ano de 2017 considerando sua saúde ﬁnanceira:

Podemos notar que a retomada do setor dependerá muito de uma melhora econômica nacional, já que o
impacto foi sentido, e será papel dos outros canais logísticos esse respaldo no sentido de possibilitar o
resgate das empresas mais afetadas, ofertando projetos colaborativos, ajustes de inﬂação no frete
praticado e maior demanda de serviços.

[ 16 ] Revista SynGroup Logistics
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Quando falamos em perspectiva com esse grupo de transportadores, o ano de 2017 também não será uniforme,
como acabamos de citar, será interessante se o setor entender que alguns precisarão de maior atenção para devida
retomada:

Para novos investimentos, a procura por crédito baixou seguindo a fraca demanda e a tomada deste
crédito também ﬁcou mais difícil pelas ﬁnanceiras privadas e até pelo próprio BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social) que conjuntamente se tornaram mais criteriosas para ceder
novos empréstimos. O transportador indica no próximo gráﬁco como ele considera sua empresa para
conseguir crédito em 2017.

Felizmente o cenário indica que os transportadores, em sua maioria, preservaram o nome de sua
empresa, mantendo seus pagamentos e mantendo-se um potencial comprador e investidor no setor
logístico.
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PREFERÊNCIAS DE MARCAS - PRODUTO
Depois de analisar, economicamente, como foi o ano de 2016 e as expectativas do transportador para o ano de
2017, nossa pesquisa quis saber dos mais de 1.000 transportadores suas preferências em marcas de fornecimento
dos principais tipos de produtos e serviços do setor logístico, o resultado é bem interessante e direciona a
SynGroup com seu time de fornecedores para público alvo no projeto de “Compras Coletivas”, em nosso portal de
negócios, e também nas ações em campo para eventos de vendas, em ambos canais com vantagens comerciais
exclusivas à nosso banco de transportadores.
Veja a seguir o resultado para preferência em marcas de caminhões:

É muito importante salientar que o resultado da pesquisa acima (com participação de 1.016 transportadores,
nível nacional) sugeriu uma citação da primeira e segunda melhor marca que vem na memória deste
transportador quando pensa em comprar caminhões, porém sem especiﬁcar perﬁl ou modelo, assim o resultado é
generalizado a preferência da marca. Numa próxima oportunidade faremos pesquisas por perﬁl de caminhões
para entender quais marcas são pretendidas por perﬁl de leves, médios, pesados e extra-pesados.
A seguir a mesma pesquisa de preferência para as marcas de implementos rodoviários:

A disposição de marcas de empresas que fabricam implementos rodoviários é extensa, nesta pesquisa a SynGroup
considerou as 5 marcas mais citadas.
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O mercado de empresas que fabricam e vendem aparelhos para refrigerar e congelar, principalmente alimentos,
além de medicamentos e outros produtos, também foi tema para medir a preferência de nossos transportadores,
neste caso demos destaque as 6 marcas mais citadas:

Outro insumo de extrema importância para nos direcionar foi entender do transportador sua preferência em
marca de pneus para seus caminhões, mais um setor bem dinâmico para negócios, veja:

PREFERÊNCIAS DE MARCAS - SERVIÇOS
Procuramos saber do transportador suas preferências também, nos principais segmentos onde se costuma
contratar serviços, veja o resultado para empresas de rastreamento de carga:
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[ MATÉRIA DE CAPA ]

Para empresas de gerenciamento de risco os transportadores também deram sua opinião de preferência:

Perguntamos também qual empresa de serviços de Cartão Frete ou Cartão Abastecimento, considerando a
primeira e segunda melhor marca que vem na memória deste transportador, porém essa questão não teve boa
adesão, os campos em sua maioria ﬁcaram sem preenchimento, sinal de que empresas homologadas pela ANTT
(Agência Nacional de Transportes Terrestres) para estes serviços, não são tão divulgadas ou conhecidas quanto
deveriam, veja:
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Quando pensa em buscar crédito o transportador tem preferências com seus parceiros, obviamente o BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) possui melhor aceitação em virtude de suas taxas
diferenciadas, veja o resultado:

INTENÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 2017
Pedimos que o transportador realizasse, com clique, (múltipla escolha) as opções onde ele pretende investir ou
contratar no ano de 2017, veja os produtos e serviços mais clicados:
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SOBRE A SYNGROUP
Conhecendo melhor a SynGroup, pedimos ao transportador para dizer quais os projetos ele acredita que podem
auxiliar sua empresa após sua adesão, veja:

Por ﬁm, questionamentos se este transportador acredita que a SynGroup poderá agregar no desenvolvimento de
sua empresa com seus projetos colaborativos e auxílio dos outros canais integrantes ao Grupo Sinergia Logística:

A SynGroup agradece a participação de todos os transportadores e reaﬁrma seu compromisso em buscar
alternativas para estabelecer desenvolvimento logístico, redução de custos e geração de negócios direto em
conjunto aos outros canais do setor.
Novas pesquisas serão parte integrante da nossa proposta de integração dos canais e sempre publicadas em nossa
revista SynGroup Logistics.
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SynGroup e ORTEC oﬁcializam

parceria para estudos logísticos

A

SynGroup fechou uma grande parceria com a ORTEC,
uma das líderes mundiais
em softwares de otimização e soluções analíticas para serviços que
geram produtividade logística, como por exemplo, tecnologia de roteirização de frotas para operações
de distribuição.
A SynGroup fechou uma grande
parceria com a ORTEC, uma das
líderes mundiais em softwares de
otimização e soluções analíticas
para serviços que geram produtividade logística, como por exemplo,
tecnologia de roteirização de frotas
para operações de distribuição.
A ORTEC foi fundada em 1 de abril
de 1981 por cinco pensadores inovadores. Esses estudantes de econometria na Erasmus University
Rotterdam acreditaram que as
teorias e algoritmos matemáticos
nos quais trabalhavam poderiam
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ser aplicados na prática para aprimorar signiﬁcantemente a performance dos negócios.
A ORTEC é uma das líderes mundiais em software de otimização e
soluções analíticas, tornando o seu
negócio mais eﬁciente, mais previsível e mais eﬁcaz.
Atendendo clientes em quase todos
os setores, com 15 ﬁliais estrategicamente localizadas ao redor de 4
continentes, oferece soluções em
escala global. Sempre apoiados por
serviços e know-how locais.
A ORTEC Produtos desenvolve
softwares de agendamento e planejamento avançados autônomos,
feitos sob medida e com o SAP®
integrado. Otimizando tudo desde
roteirização da frota para carregamento do palete & espaço, escalonamento de pessoal, até controle de
armazém e previsão de entrega para

planejamento da rede de distribuição.
Um software simples, que fornece
um panorama completo, em tempo
real, das suas operações e cria uma
perspectiva da performance do seu
negócio nos níveis estratégico,
tático e operacional.
O software da ORTEC é baseado em
30 anos de experiência, utiliza
tecnologia de ponta e incorpora as
últimas técnicas de otimização.
Oferecendo uma visão baseada em
fatos, para que você possa tomar
decisões com conﬁança.
Nesta parceria, ORTEC e SynGroup
terão uma atuação conjunta no
estudo logístico de operações, para
análise de oportunidades de projeto
e negócios entre os quatro canais
logísticos.

[ PARCERIA ]

PROJETO: CRUZAMENTO DE MALHAS LOGÍSTICAS

P

bricas, ﬁliais, distribuidores, transit
points e pontos de vendas com seus
respectivos volumes médios em
cada região.

Funcionará assim, cada empresa
que ceder sua malha de atuação, deverá preencher um arquivo padrão
informando localidade de suas fá-

Para fazer o donwload desse arquivo
padrão, basta acessar o portal de
negócios:
www.sinergiadenegocios.com.br e
clicar em “Cruzamento de Malha
Logística”, é simples, rápido e sem
custo.

ara a parceria ﬁrmada com a
SynGroup, o principal papel
da ORTEC será realizar os estudos do cruzamento de malhas logísticas de empresas embarcadoras
e operadores logísticos, que optarem por participar deste projeto.

Com essas informações preenchidas, a ORTEC fará um estudo de
malha independente, onde, em parceria com a SynGroup, poderá sugerir um planejamento estratégico
para otimização de custos com frota, estrutura operacional, abertura
ou fechamento de ﬁliais, ou até uma
melhor abrangência comercial, entre outras possibilidades.
Este primeiro passo não terá custo

>>>
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para as empresas que cederem as
informações de sua malha logística,
será um investimento da parceria
entre SynGroup e ORTEC. Na evolução das oportunidades apresentadas haverá opções de contratação
pelo projeto proposto, pela aquisição do software ou até no modelo de
success fee (taxa de sucesso), com
remuneração por resultados alcançados a partir de metas pré-estabelecidas.
Outra grande oportunidade será o
cruzamento de malhas entre empresas.
Neste caso será possível avaliar
oportunidades de parcerias logísticas entre embarcadores, operadores
e transportadoras, como por exemplo, a viabilidade de circuitos logísticos, compartilhando transferências, espaços de armazenagem e até
projeção de co-distribuição entre
operações similares, de empresas
com maior estrutura de atendimento em estoque, armazenagem e
transporte que possa absorver me-
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to em estoque, armazenagem e
transporte que possa absorver menores operações de outras empresas
em sua malha logística.

alcance de clientes, permitindo uma
expansão comercial no aumento de
pontos de venda atendidos, elevando seu faturamento.

As vantagens são incalculáveis às
empresas envolvidas.

No portal de negócios do Grupo
Sinergia Logística:
www.sinergiadenegocios.com.br
temos acesso, tanto para quem deseja cadastrar a intenção de distribuir produtos de outras empresas,
como acesso para cadastro de empresas que pretendem ofertar sua
operação para parceria de codistribuição.

Para a empresa que absorve outra
operação, a redução de custo logístico é imediata, com a diluição do
custo ﬁxo operacional e melhor ocupação dos veículos de transporte.
Além disso torna-se um operador
logístico e pode expandir, neste
outro segmento, uma grande oportunidade de negócio.
Para a empresa que cede sua
demanda da distribuição de seus
produtos, obviamente terá uma
relevante redução de custo logístico
comparado a uma estrutura operacional própria ou até sobre um
operador logístico dedicado. Além
disso, provavelmente estará em
parceria com uma empresa de maior
alcance de distribuição, o que proporcionará um imediato maior

É importante salientar que, ao fornecer as informações de estrutura
de atendimento e volume transportado, essas empresas recebem da
SynGroup e ORTEC um termo de
conﬁdencialidade, garantindo o
absoluto sigilo comercial sobre os
dados compartilhados.

[ PARCERIA ]

PROJETO: SOFTWARE DE ROTERIZAÇÃO

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

S

abemos o quanto é importante na logística atual o
apoio de um software para
planejamento e otimização de frota
em distribuição urbana ou transferências entre plantas e centros de
distribuição.
Sabemos o quanto é importante na
logística atual o apoio de um
software para planejamento e
otimização de frota em distribuição
urbana ou transferências entre
plantas e centros de distribuição.
A redução de custo logístico, somado ao ganho em produtividade, é
essencial e presente nas grandes
organizações logísticas com o uso
deste tipo de tecnologia.
Com a percepção de que essas ferramentas ainda não são acessíveis

ao nicho de mercado de transportadoras e embarcadores pequenos e
médios do setor lo g ístico, a
SynGroup e ORTEC desenvolveram
um projeto para atender essa demanda e ofertar a este público, o
acesso a este tipo de tecnologia, de
forma a desenvolver a gestão operacional dessas empresas, impactando
diretamente na redução de custo
logístico e aumento de sua produtividade.
O ponto principal para a evolução
deste projeto é que este perﬁl de
empresa tenha um custo de investimento compatível com seu porte e
que principalmente se pague com o
resultado proporcionado.

também no suporte de atendimento
a este perﬁl de empresa.
A SynGroup intermediará este
projeto e disponibilizará em seu
portal de negócios:
www.sinergiadenegocios.com.br
a opção de aquisição deste serviço
n a p l a t a fo r m a d e “C o m p ra s
Coletivas”.
Após informar sua intenção de
investimento, o transportador ou
embarcador será atendido diretamente pela equipe ORTEC, com
vantagens exclusivas de uma
empresa integrante ao Grupo
Sinergia Logística.

Para isso, foi desenvolvido uma
condição comercial diferenciada no
acesso ao software da ORTEC e
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