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Como Mídia Oficial Digital, temos nesta edição uma prévia do 
que será mostrado e lançado na Movimat – Salão Internacional da 
Logística Integrada, que ocorre de 16 a 19 de outubro próximo, no 

São Paulo Expo, em São Paulo, SP.

Aqui, alguns dos expositores adiantam as suas novidades, neste 
evento que está sendo considerado um marco de crescimento 

da logística de infraestrutura que está travada nos últimos anos. 
“As nossas expectativas são bastante positivas, pois teremos 
novamente a participação de empresas que estavam fora do 

evento”, comemora Gustavo Binardi, diretor de Eventos – 
Transporte e Logística da Reed Exhibitions Alcantara Machado, 
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E 
m linha gerais, entende-se como 
Business Intelligence (BI) o setor, 
área ou departamento responsá-

vel por gerar informações para apoiar 
o processo de tomada de decisões 
dentro de uma organização. Também 
pode ser interpretado como o conjun-
to de análises realizadas pela empresa 
para apoiar este processo. Isso quer di-
zer que muitas vezes este termo é rela-
cionado a um setor ou departamento e 
outras vezes é visto como um sistema 
ou aplicação que existe nos departa-
mentos da empresa.

A base do BI é a utilização dos dados 
das operações da empresa que são ex-
traídos dos sistemas transacionais (ERP, 
CRM, Suprimentos, etc.) para criar um 
repositório de dados apartado chamado 
Data Warehouse (DW). Para criação des-
te repositório é realizado um processo 
chamado ETL: extração, transformação 
e carga (load em inglês). Este processo 
normalmente é realizado pela equipe 
de TI da empresa, pois envolve uso de 
ferramentas especializadas e eventual-
mente linguagens de programação.

O DW possui uma estrutura de ar-
mazenamento que facilita a extração 
dos dados para que os gestores pos-
sam analisar com mais facilidade todas 
as operações corporativas, comparar e 
acompanhar os principais indicadores 
de desempenho (KPIs) ao longo do 
tempo. Com isso é possível ver como 
está o desempenho da empresa frente 
às metas e realizar ajustes para atingi-
-las ou ultrapassá-las. Também é pos-
sível comparar o desempenho da em-

presa com o de outros 
concorrentes do mesmo 
setor e, desta forma, es-
tabelecer e acompanhar 
o plano estratégico cor-
porativo.

Para que serve
O principal objetivo 

de um Business Intelli-
gence é fazer com que 
os gestores tenham 
acesso fácil aos dados, 
no menor tempo e com 
a maior qualidade pos-
sível. Isso só é possível 
quando a empresa pos-
sui completo domínio 
sobre as operações (sis-
temas transacionais) e é 
capaz de realizar o pro-
cesso de ETL aplicando 
as melhores práticas de 
governança. 

Possuindo dados consistentes e go-
vernados, os gestores podem acompa-
nhar os indicadores e ter importantes 
insights sobre o andamento do negócio.

Para o sucesso do Business Intelli-
gence é extremamente importante que 
a estratégia da empresa esteja alinha-
da com os indicadores de desempenho 
extraídos e gerados a partir dos siste-
mas transacionais e que as análises 
criadas façam sentido para quem vai 
tomar as decisões.

Portanto, o BI é um instrumento 
muito importante para o sucesso de 
qualquer organização, pois permite 

maior controle sobre o 
que está acontecendo 
com maior alinhamento 
em relação à estratégia 
corporativa.

Benefícios
Os principais benefí-

cios do Business Intelli-
gence estão relacionados 
à capacidade de analisar 
os dados e, portanto, to-
mar decisões com maior 
assertividade.

Quando uma empre-
sa adota um modelo de 
tomada de decisão ba-
seada em dados ela está 
assegurando a conti-
nuidade deste processo 
mesmo quando há tro-
ca de comando/gestão. 
É muito comum gerar 

uma maior dependência nos gestores 
quando as decisões são tomadas úni-
ca e exclusivamente baseadas no seu 
feeling ou experiência.

Através dos KPIs a empresa con-
segue ter uma visão mais clara da 
evolução e desempenho de cada 
área, departamento, produto, clien-
te, fornecedor, etc. Isso permite que 
as estratégias empresariais tenham 
um planejamento e acompanhamen-
to mais adequado e seguro. Como o 
planejamento, execução e controle 
formam a base de uma gestão de su-
cesso, o Business Intelligence acaba 
sendo fundamental para garantir a 

Business Intelligence: o que 
é, para que serve, benefícios, 
implantação e tendências 
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do MBA  em Big Data – Data 
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continuidade do negócio para todas 
as organizações.

É possível esperar como benefício 
um maior conhecimento da empresa 
como um todo. Isso permite que pro-
cessos sejam melhorados, melhores 
práticas sejam incentivadas, conheci-
mento seja compartilhado, a gestão 
seja valorizada e experiências positivas 
sejam mantidas e incentivadas na or-
ganização.

Pessoas, Tecnologia e 
Processos
A implantação do BI exige que a em-

presa possua Pessoas adequadas, Tec-
nologia flexível e Processos definidos.

O profissional de BI está dividido em 
um perfil mais técnico e outro mais 
analítico. O profissional técnico utiliza 
as ferramentas de ETL, cria modelos 
de dados para tomada de decisão e 
utiliza ferramentas de Big Data. O pro-
fissional analítico precisa dominar fer-
ramentas de análise de dados (como 
MicroStrategy, Cognos, Tableau e ou-
tras) para criar relatórios e dashboards 
utilizados no processo de tomada de 
decisão. Este profissional precisa tam-
bém entender bastante do negócio. 
Somente assim ele pode criar análises 
que façam sentido para o gestor.

Do ponto de vista da Tecnologia, é 
necessário possuir um banco de da-
dos adequado para o DW. Pode ser 
um banco de dados relacional, como 
Oracle ou SQL Server, mas preferen-
cialmente deve ser algo mais especí-
fico, como Teradata ou Oracle Exada-
ta. Há uma tendência em se utilizar 
bancos de dados não-estruturados 
que se valem da tecnologia de Big 
Data (como Cassandra, Hive, etc.) 
para armazenar dados estruturados. 
Também é necessário ter ferramentas 
de integração de dados. São as fer-
ramentas responsáveis pelo processo 
de ETL (quando falamos de bancos 
de dados relacionais) ou Ingestão de 

Dados (quando falamos de Big Data). 
Por fim é necessário possuir ferra-
mentas de análise de dados, pois elas 
serão a janela através do qual toda 
parte técnica é mostrada para quem 
irá tomar decisão.

Os Processos precisam ser muito 
bem definidos e governados para que 
o BI tenha sucesso. Fazer com que as 
pessoas saibam o que fazer e utilizar 
as ferramentas adequadas é funda-
mental, pois, do contrário, os dados 
utilizados para tomar decisões podem 
estar indisponíveis ou, pior, errados e 
inconsistentes. 

A governança em um processo de BI 
é elemento básico para o sucesso de 
toda iniciativa. Muitas vezes decide-
-se por abandonar a governança em 
detrimento da velocidade na criação 
das análises, e isso acaba repercutin-
do muito mal no final do processo. As 
ferramentas de TI existem para agilizar 
qualquer processo. Em BI não é dife-
rente. Se você utilizar dados ruins, suas 
decisões naturalmente não poderão 
ser boas.

Tendências
Há diversas tendências quando se 

fala em Business Intelligence. É possí-
vel destacar:

1. Self-Service BI ou Data Dis-
covery: é a capacidade que as ferra-
mentas de análise de dados têm para 
delegar aos usuários finais o poder 
para criar suas próprias análises sem 
depender de processos de desenvolvi-
mento de aplicação centralizados na 
área de TI. O grande desafio aqui é ga-
rantir o poder de criação aos usuários 
sem perder a governança necessária 
para garantir que os dados utilizados 
para análise são, de fato, consistentes, 
válidos e adequados.

2. Mobilidade: é a flexibilidade 
que as ferramentas de análise de da-
dos precisam ter para disponibilizar as 
análises em qualquer tipo de dispositi-

vo móvel. Isso é necessário porque os 
executivos nem sempre possuem um 
computador com navegador para ter 
acesso às análises. É necessário dis-
ponibilizar de forma clara em smart-
phones e tablets utilizando todos os 
recursos destes dispositivos.

3. Segurança: as análises e indi-
cadores representam a forma como 
a empresa se utiliza dos dados para 
tomar decisões. Se o acesso aos da-
dos não for muito bem controlado e 
governado a empresa corre um risco 
extremamente sério.

4. Big Data: a análise dos dados 
estruturados restritas a um DW era 
suficiente para tomar decisões. Atual-
mente recebemos uma avalanche de 
dados que vêm de diversas fontes, 
como redes sociais, GPS, Internet das 
Coisas (IoT) e sensores de diversos ti-
pos. Integrar todos estes dados e per-
mitir que as análises sejam realizadas 
é fundamental para tomar decisões 
cada vez mais consistentes.

5. Análise Preditiva ou Advan-
ced Analytics: até bem pouco tempo 
a grande maioria das empresas utili-
zava apenas dados históricos (passa-
do) para tomar decisões. As empresas 
estão despertando para uma nova 
realidade. Os dados históricos arma-
zenados no DW são um grande dife-
rencial para as empresas. Com base 
no histórico armazenado no DW é 
possível identificar padrões de com-
portamento. Estes padrões podem (e 
devem) ser transformados em mode-
los matemáticos/estatísticos para que 
apoiem o tomador de decisão anteci-
pando tendências e cenários futuros. 
Assim é possível, por exemplo, prever 
qual será o momento em que um 
cliente irá desistir de uma assinatura, 
plano ou contrato. É possível prever 
se uma determinada solicitação é ou 
não uma fraude. E diversas outras si-
tuações, como tendência de vendas, 
custos, etc.  

artigo especial  Logweb Digital
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S 
e você já leu algo sobre gestão de 
empresas, provavelmente já deve 
ter se deparado com o termo Bu-

siness Intelligence, Inteligência de Negó-
cios ou simplesmente BI. Todos os termos 
anteriores se referem ao mesmo conceito 
que tem ajudado organizações de dife-
rentes portes e segmen-
tos a conhecerem melhor 
seus números, processos e 
clientes.

Devido à enorme quan-
tidade de informação que 
temos atualmente e à 
velocidade com que elas 
mudam, uma solução de 
Business Intelligence pode 
ser um fator decisivo entre 
o sucesso e o fracasso de 
uma organização, além da 
forma como ela será vista 
pelos seus clientes.

As dificuldades 
das organizações
Imagine uma empresa 

em que o gestor, uma pes-
soa que realmente quer 
gerenciar melhor o seu 
negócio, decide contratar 
as seguintes ferramentas para gerir os 
processos da sua empresa:

• Sistema de Relacionamento com 
Clientes;

• Sistema Financeiro;
• Sistema de Ponto;
• Sistema de Gerenciamento de Logística.

Claro, nem tudo são flores, alguns pro-

cessos não se adequaram a nenhuma das 
soluções, então começaram a utilizar pla-
nilhas eletrônicas (Excel) para gerenciar:

- Produtos que devem ser comprados 
para a empresa;

- Limpeza dos caminhões;
- Manutenção mecânica dos veículos 

da empresa;
- E alguns outros.

Continuando no nosso 
exemplo, imagine que um 
cliente reclame constante-
mente da qualidade nas 
suas entregas, e esse mes-
mo gestor, que conhece 
bem o seu negócio, elabo-
ra o seguinte questiona-
mento: "Há uma relação 
entre colaboradores que 
têm faltado e a satisfação 
do meu cliente?" No ce-
nário atual, para respon-
der a essa simples per-
gunta, temos um processo 
demorado e complexo:

• Acessar Sistema de Re-
lacionamento com Clientes 
e verificar os dias que 
aquele cliente reclamou;

• Acessar Sistema de Ponto e verificar 
se as reclamações coincidem com os dias 
que os colaboradores faltaram;

• Elaborar, ele mesmo, um relatório 
para mostrar ao seu cliente se há ou não 
essa relação.

Um gestor precisa, diariamente, de 
dezenas, até centenas, de respostas a 

diferentes perguntas, com isso, um pro-
cesso, como visto anteriormente, utiliza o 
tempo do gestor criando informação, ao 
invés de analisando elas de fato. Um ges-
tor que gasta muito tempo preenchendo 
planilhas e relatórios não está utilizando 
seu tempo da melhor forma possível.

 
O Data Warehouse
Tendo o Prof. Dr. (Phd) Doutor Ralph 

Kimball como um dos precursores desta 
solução, o Data Warehouse (Armazém 
de Dados, em português), faz parte da 
solução de Business Intelligence. Os da-
dos dos diferentes sistemas, planilhas e 
arquivos texto de uma organização são 
colhidos e armazenados nesse Banco 
de Dados.

O Data Warehouse se torna um item ex-
tremamente estratégico dentro da organi-
zação. É ele que possui os dados de todos 
os sistemas e é nele que estão as correla-
ções entre essas informações, permitindo 
que os gestores de forma rápida e aces-
sando uma fonte única possam ter suas 
perguntas respondidas com confiança. 

Além disso, a utilização de Data Wa-
rehouse e Business Intelligence propicia 
uma maior transparência ao gestor: caso 
qualquer um dos sistemas de origem seja 
alterado, basta modificar a forma com 
que os dados são importados, as telas e o 
Data Warehouse não serão afetados. Em 
empresas maiores, o gestor nem mesmo 
tem a visibilidade que houve alguma al-
teração nos sistemas. Ele tem coisas mais 
importantes para se preocupar do que 
saber que os sistemas da empresa estão 
sendo modificados ou não.

Business Intelligence: 
adicionando inteligência aos 
processos logísticos 

artigo especial  Logweb Digital

Leandro Guimarães – Data 
Scientist e fundador da Know 
Solutions. Foi aluno de Ralph 
Kimball – um dos precursores dos 
conceitos de data warehouse e 
sistemas para análise de dados 
transacionais – pela Kimball 
University, em Estocolmo – 
Suécia, e atualmente também 
mantém o Blog da Know 
Solutions com informações  
sobre Business Intelligence:  
www.knowsolution.com.br/blog

http://www.knowsolution.com.br/blog
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Alguns componentes de 
Business Intelligence

Dashboards: Componentes mais usa-
dos, permitem a utilização de painéis com 
gráficos interativos e tabelas que, depen-
dendo da ferramenta, podem ser execu-
tados tanto em computadores, tablets 
ou smartphones para apresentação de 
informações e levantamento de respostas 
em cenários pré-estabelecidos. Exemplos: 
Dashboard de Atrasos de Entrega, Dash-
board de Produtividade (Foto 1).

Cubos: Existem algumas perguntas que 
não podem ser respondidas pelo Dash-
board, nesse momento entra em ação a 
ferramenta de Cubo, que lembra um pouco 
uma tabela dinâmica do Excel, porém com 
muito mais dados e informações para se-
rem tratados. Com ela, é possível visualizar 
uma organização e uma problema por vá-
rios ângulos com poucos cliques (Foto 2).

ETL: Sigla para Extract, Transform, 
Load (Extração, Transformação e Carga), 
é o processo de importação dos dados de 
sistemas da empresa e inserção dentro 

do Data Warehouse previamente confi-
gurado. Nessa etapa, são realizados os 
cálculos com as informações cruzadas 
entre os diferentes softwares da empresa. 
Nessa etapa, também é possível o envio 
de e-mails automatizados com os dados 
analisados. Exemplo: Envio de e-mail para 
os gestores, caso o indicador de pontua-
lidade não esteja dentro do estabelecido.

Relatórios: Em alguns casos, há a ne-
cessidade da utilização de relatórios. Em 
geral os relatórios são defasados em rela-
ção aos Dashboards por não permitirem 
interação e navegação por suas informa-
ções, porém podem ser muito úteis caso 
exista a necessidade de entrega de infor-
mação de maneira mais formatada em 
pdf ou impressos para os clientes (Foto 3).

Alertas: Devido ao escasso tempo 
que os gestores dispõem, muitas vezes é 
importante que a solução de gestão, de 
forma ativa e automática, envie e-mails 
ou SMS para o responsável de um deter-
minado processo. Caso algum indicador 
esteja abaixo do limite pré-estabelecido, 

é possível, inclusive, criar um processo de 
escalonamento de mensagens de acordo 
com os valores observados. Exemplo: En-
vio de e-mail para o gerente caso o indi-
cador de pontualidade esteja em um nível 
de atenção (amarelo), posteriormente en-
vio de e-mail para o diretor da empresa 
caso esse mesmo indicador entre em um 
nível de alerta (vermelho).

Melhores decisões com mais 
informação
Um exemplo de uso de Business Intel-

ligence é da empresa Fidelitone Logistics, 
uma das líderes em performance de ca-
deia de suprimentos e inovadora na in-
dústria logística desde 1929. A Fidelitone 
optou por utilizar a solução Pentaho, uma 
ferramenta com código aberto e bem 
conceituada no mercado, para tomar me-
lhores decisões baseadas em dados.

"Algumas pessoas ainda associam ar-
mazenamento e transporte com opera-
ções de baixa tecnologia, mas a verdade 
é que tecnologia forma o centro de nos-

artigo especial  Logweb Digital
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so negócio”, diz Bruce Massel, vice-presi-
dente de TI da Fidelitone. (Fonte: https://
goo.gl/4Yh82d).

Existe um poder incrível nas soluções de 
Business Intelligence. Toda organização 
gera dados, correlações e tendências que 

estão apenas escondidas, pedindo para se-
rem descobertas. As ferramentas apresen-
tadas neste artigo, sem dúvida, ajudarão 
o gestor a encontrar essas informações de 
forma extremamente prática e com alto re-
torno do seu investimento.  

Logweb Digital

Fo
to

 2
Fo

to
 3

http://www.vinnig.com.br


1 2  -  S e t  2 0 1 7

evento

Movimat vai apresentar as 
novidades da intralogística e 
promover interação com a Fenatran

Logweb Digital

A 
ser realizada, no período de 16 
a 19 de outubro próximo, no 
São Paulo Expo, em São Paulo, 

SP, a Movimat – Salão Internacional da 
Logística Integrada ocorre pela primeira 
vez em paralelo à Fenatran – 21º Salão 
Internacional do Transporte Rodoviário de 
Cargas – que acontece de 16 a 20 de ou-
tubro. Ambos os eventos são organizados 
e promovidos pela Reed Exhibitions Al-
cantara Machado (Fone: 11 3060.5000). 

Gustavo Binardi, diretor de Eventos – 
Transporte e Logística da organizadora 
está bastante otimista quanto à reali-
zação desta Movimat. “Ela pode ser até 
um marco de crescimento da logística 
de infraestrutura que está travada nos 
últimos anos. As nossas expectativas são 

bastante positivas, pois teremos nova-
mente a participação de empresas que 
estavam fora do evento, em um momen-
to em que a logística está crescendo.”

Quanto às novidades desta Movimat, 
Binardi aponta duas: a realização em um 
novo ambiente, o São Paulo Expo, e em 
paralelo à Fenatran. “Além do ambiente 
melhor, o expositor e o visitante terão 
contato com experiências e conteúdos da 
Fenatran. Todo o processo, da intralogís-
tica até a entrega, vai ser percebido no 
evento, passando, por exemplo, por vare-
jo, produção, preparação da mercadoria, 
embarque e desembarque – enfim, vai ser 
possível visualizar todo o Supply Chain.  
E também falar com os Operadores Logís-
ticos e os embarcadores de carga.”

Além disso, o diretor de Eventos lembra 
que o visitante estará em um ambiente 
diferente de negócios, mais completo e 
abrangente, com a oportunidade de troca 
de experiência com as principais marcas 
do setor, envolvendo as de estrutura, equi-
pamentos, gestão, sistemas, empilhadei-
ras, caminhão, etc. “No caso do expositor, 
ele terá uma grande oportunidade de usar 
a força da Fenatran para falar também 
com os Operadores Logísticos, além do 
embarcador e de outros usuários.” 

Binardi conclui salientando que a Fe-
natran começa e termina na Movimat. 

Como Mídia Oficial Digital, a Logweb 
Digital apresenta, a seguir, uma prévia 
do que será mostrado na Movimat, in-
cluindo os lançamentos. 

Mastros para 
empilhadeiras 

A Lift Technologies do Bra-
sil – Lift Tek do Brasil (Fone: 
19 3935.9058) é considerada 
líder global em projetos e fa-
bricação de mastros especiais 
para empilhadeiras, de quatro e 
cinco estágios, além de carros 
deslocadores laterais e outros 
componentes para empilhadei-
ras. Fernando M. Cervelini, di-
retor de operações da empresa, 
conta que a novidade da em-
presa é a fabricação de torres 
no Brasil.

Soluções de engenharia de projeto 
A Bastian Solutions (Fone: 19 3833.9090) é um integrador de sistemas, através da 

automação, sistemas de informação e procedimentos operacionais. Fornece soluções 
completas de engenharia de projeto e simulação de todo o caminho de instalação e 
gerenciamento de projetos, sendo que as suas soluções podem variar em complexi-
dade, de simples para sistemas altamente automatizados, como robôs móveis, Auto-
mated Storage and Retrieval Systems (ASRS), miniload, AGV, RFID, triagem, carrosséis 
e esteiras transportadoras. Na Movimat, lançará a tecnologia “Goods-To-Person”, 
conhecida como AutoStore.



Piso móvel 
A Capo Tecnologia e Serviços de 

Engenharia (Fone: 47 3634.0017) ofe-
rece sistemas para carga e descarga 
por piso móvel que permitem que um 
caminhão de qualquer tamanho seja 
carregado ou descarregado em menos 
de 3 minutos e sem a utilização de mão de obra. “Nossos produtos são compostos de 
pisos móveis que podem ser instalados em qualquer tipo de caminhão – baú, reefer, 
carreta, sider, open, contêiner, caçamba, graneleiro, etc.”, diz Carlos Adell Péricas, diretor 
da empresa. A Capo oferece também docas com piso móvel que podem ser projetadas 
de forma embutida ou sobreposta. 

Transportadora 
sem frota própria

A CargoX, 
(Fone: 11 
4280.8320) é con-
siderada a primei-
ra transportadora 
do Brasil sem frota 
própria, baseada 
em tecnologia e 
inovação, operan-
do conectada em 
tempo real, por 
meio de um apli-
cativo próprio, a 
uma rede de mais 
de 100 mil moto-
ristas autônomos. 
Atende todas as 
regiões do país.

Softwares de gestão 
A linha de produtos e serviços da Over Flash Informática (Fone: 11 4193.1043) 

envolve: softwares de gestão para a área de logística, WMS, TMS, manutenção 
de frotas, controle de acessos, manutenção geral, financeiro, compras, fatura-
mento e emissor fiscal. Como novidades, durante o evento será apresentada a 
nova linha de produtos, com coletores e monitoramento remoto.

Logweb Digital

http://www.storeautomacao.com.br
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Gestão de fretes 
A GKO Informática (Fone: 21 2533.3503) 

possui três unidades de negócios: GKO 
Frete, sistema líder para gestão de fretes 
contratados por embarcadores; GKO Plus, 
unidade de negócios em nuvem que con-
ta com o Confirma Fácil, serviço 100% 
WEB para visibilidade de entregas, com 
confirmação digital e monitoramento de 
todo o processo, inclusive a auditoria do 
local de entrega via geolocalização; e a 
LogPartners, unidade de terceirização 
dos processos da gestão de fretes (BPO). 
“O GKO Frete agora possui módulos que 
permitem organizar e compartimentali-
zar melhor as funcionalidades já conhe-
cidas pelo mercado, como Auditoria de 
Fretes, Simulação e Autocarga, 
por exemplo. Com relação ao 
Confirma Fácil, temos agrega-
do funcionalidades de acordo 
com as mais recentes tendên-
cias, como o uso de Chatbot 
(robô de respostas automá-

ticas) que facilita a oferta de respostas 
rápidas sobre procedimentos de entre-
ga. 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 (outsourcing de processos do negó-
cio) da gestão de fretes oferecido pela 
GKO, vem aumentando seu quadro de 
especialistas em logística para atender à 
demanda dos atuais e novos clientes”, 
explica Ricardo Gorodovits, diretor co-
mercial da empresa. 

Coletores de 
dados e leitores 
de código de 
barras

A Compex Tecnologia (Fone: 
11 3900.9333) atua no mer-
cado de automação, ofere-
cendo equipamentos para 
o varejo, logística, Centros 
de Distribuição, hospi-
tais, indústrias e órgãos 
públicos, entre outros, 
comercializando cole-
tores de dados, leitores 
de código de barras e 
impressoras. O lança-
mento da empresa é o coletor de dados 
AUTOID9, com sistema operacional An-
droid indicado para uso em Centros de 
Distribuição, atacado, varejo e logística, 
entre outros segmentos. 

Mão de obra 
para logística 

A Bona (Fone: 11 5041.0683) 
acumula know-how de 20 anos 
de terceirização de mão de obra pra 
logística e movimentação de ma-
teriais, atendendo principalmente 
aos setores de logística da indústria 
e do comércio. A novidade envolve 
os serviços de recuperação de pale-
tes in house. “A Bona monta toda 
a estrutura e fornece mão de obra 
especializada para recuperação dos 
paletes na própria unidade do clien-
te, gerando economia, agilidade e 
uma ação ecologicamente correta, 
pois reduz drasticamente o descarte 
de madeira ao meio ambiente”, diz 
Fábio Salviano Bonato, gerente de 
Marketing da empresa. 

Soluções para 
embalagem 

A Inobag Indústria de Máquinas 
e Embalagens Plásticas (Fone: 19 
3878.4541) oferece solução comple-
ta: máquina + embalagem + serviço, 
além de soluções para embalagem e 
armazenamento logístico. “Alguns 
diferenciais destas soluções incluem: 
eliminam a etiqueta; ocupam mínimo 
espaço físico; aplicações nos diversos 
mercados; diversos modelos de plásti-
co; aplicadas em grandes e pequenos 
clientes”, diz Moisés Curvello, diretor 
geral da empresa. São três as novi-
dades na Movimat: Solução para au-
tomatizar o processo de embalagens, 
voltado para empresas com muitos 
SKUs e médio/alto volume. “Trata-se 
de uma solução até cinco vezes mais 
rápida que o processo manual e que 
engloba o fornecimento de máquina + 
materiais + serviço, não necessitando 
etiquetar a embalagem – a impressão 
é realizada diretamente durante o 
processo de envase”, explica Curvel-
lo. A segunda novidade é o Inopick, 
solução para realizar a separação do 
picking de forma organizada e segura, 
semelhante ao pick to light, poden-
do inclusive ter posições fechadas, 
o que inibe o acesso desnecessário.  

A última é a solução de emba-
lagens com bolhas de 

ar para proteção 
de produtos na 
expedição, que 
se difere da exis-
tente no mer-
cado devido ao 
vaso de comu-
nicação entre as 
bolhas, tornan-
do-as mais re-
sistentes à pres-
são, segundo o 
diretor geral da 
empresa.

http://www.bonaterceirizacao.com.br/terceirizacao-mao-obra-logistica.php
http://www.bonaterceirizacao.com.br/terceirizacao-mao-obra-logistica.php
http://www.bonaterceirizacao.com.br/terceirizacao-logistica-industria-comercio.php
http://www.bonaterceirizacao.com.br/terceirizacao-logistica-industria-comercio.php
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Carregadores de baterias
A KM Carregadores de Baterias (Fone: 

19 3886.8044) produz e desenvolve  car-
regadores de baterias para os mais diversos 
tipos de segmentos, na linha alta frequên-
cia ou na linha convencional com transfor-
madores. Também presta serviços no setor, 
dando suporte e manutenção em diversos 
equipamentos. “Na Movimat 2017, lançare-
mos nossa linha de suportes e extratores de 
baterias com roletes blindados. Os suportes 
foram desenvolvidos para atender baterias 
grandes de empilhadeiras retráteis e contra-

balanceadas, assim como baterias de médio 
porte, como de paleteiras e transpaleteiras”, 
diz Danilo Macan, engenheiro de Desen-
volvimento Técnico-Comercial. Ele também 
lembra que o carrinho extrator da empresa 
possui um sistema de travas de segurança 
para evitar a ocorrência de acidentes durante 
a extração e locomoção das baterias. “Outras 
novidades demonstradas no evento serão: 
sistema de recarga que reduz o desperdício 
de energia, soluções para gestão de salas de 
baterias, gerenciamento de recarga e auto-

nomia de baterias, junto de 
um sistema de manuten-
ção e formação de baterias 
otimizado e produtivo”, 
completa Macan.

Logweb Digital

Solução para picking 
A Walpicking (Fone: 19 99136.3297) 

é uma startup que aproveita a Mo-
vimat 2017 para apresentar uma 
nova solução para picking. “O sis-
tema foi desenvolvido com base 
na simplicidade, precisão e baixo 
custo. Roda em todos os nave-
gadores modernos de internet e 
tem capacidade de importação de 
dados de sistemas ERP. O softwa-
re é intuitivo e de fácil utilização. 
Necessita de um computador para 
servidor de banco de dados e de 
mensagens para comunicação com 
os apontadores e alvos endereça-
dos, para as operações de picking 
e de preset, utiliza dispositivos mó-
veis como tablete, smartphones, 
outros computadores e notebooks, 
em ambiente com ou sem Wifi. É 
aplicado um hardware inovador, 
que foi desenvolvido para a indica-
ção precisa do ponto de coleta dos 
materiais, devidamente integrado 
ao software e a dispositivos perifé-
ricos, que permitirá seguir, de forma 

lógica e produtiva, as listas de pic-
king de peças de acordo com or-
dens internas e com os pedidos de 
clientes”, explica André Luiz Almei-
da de Moraes, sócio da empresa.  
As características do sistema pic-
king Walpick são: acurácia do 
picking e do reabastecimento; 
confiabilidade dos pagamentos 
dos pedidos; redução de erros e 
retrabalhos e consequentemente 
redução de custos operacionais; 
facilidade de implantação e flexi-
bilidade de alterações no arranjo 
dos endereços e dos itens; autono-
mia ao usuário técnico; integração 
com outros sistemas existentes no 
cliente; e ganho de produtividade. 
“Atuaremos em diversos segmen-
tos de picking, como indústria, al-
moxarifados, linhas de produção, 
Centros de Distribuição, supermer-
cados, lojas de variedades e canais 
de e-commerce com os nossos 
produtos, sistemas, projetos e ser-
viços”, finaliza Moraes.

http://www.tvhdinamica.com.br


1 6  -  S e t  2 0 1 7

Logweb Digital

Sistemas e armazéns automatizados
A ULMA Handling Systems (Fone: 

11 3711.5940), especializada no desen-
volvimento de ampla gama de projetos de 
sistemas e armazéns automatizados para 
diversos segmentos da indústria, vai apre-
sentar aos visitantes da Movimat 2017 so-
luções com foco no conceito da Logística 
4.0. A primeira novidade é Sistema Super-
visor de Instalações Logísticas para agregar 
valor aos clientes e a seus processos. O ob-
jetivo principal desta ferramenta é englobar 
todo um parque de armazéns distribuídos 
pelo mundo, e cada armazém tem um sis-
tema supervisor local que interage de for-
ma remota com os dados armazenados na 
nuvem. Será possível dar visibilidade tanto 
local quanto centralizada do armazém, 
uma visão global dos processos e das ins-
talações. A segunda novidade é o robô co-
laborativo pessoa-robô, desenvolvido para 
realizar o picking unitário para preparação 

de pedidos em Centros de Distribuição e 
que proporciona um espaço híbrido de tra-
balho compartilhado por robôs e humanos, 
combinando automatização com flexibili-
dade e segurança. A terceira novidade é o 
novo robô paletizador multirreferência Ro-
bot IK PAL. Este robô tem como ponto for-
te fazer a paletização de qualquer tipo de 
carga que, independente da morfologia dos 
produtos, permite realizar uma paletização 
automatizada de forma rápida e eficiente. 

Sistema modular 
para Lean 
Maufacturing

A linha de produtos da Versus do Bra-
sil Ltda (Fone: 11 3842.5323) inclui flow 
racks, carros para transportes de materiais 
e estruturas de movimentação interna.  
O lançamento na Movimat é de conectores 
à pressão que dispensam parafusos.

Sistema de WMS

A Assist Assessoria de Sistemas em 
Logística (Fone: 19 3203.5025) desen-
volve sistema de WMS para gestão de 
armazéns utilizando tecnologia de pon-
ta. “Trata-se de um sistema que opera-
cionaliza, de forma otimizada, todas as 
atividades e seu fluxo de informações 
dentro do processo de armazenagem. 
Desenvolvemos projetos de acordo com 
as necessidades do cliente”, informa 
Maria Cecilia Costa da Fonte, diretora 
da empresa. O lançamento na Movimat 
envolverá: Módulo de comprovação de 
entrega, permitindo o acompanhamento 
online até o destinatário integrado ao 
Assist WMS; e solução de TMS para ges-
tão de frete nas transportadoras. 

evento

http://www.gkl.com.br
http://www.fronius.com.br


Embalagens de proteção 
Void Film, travesseiros de ar usados para 

preencher espaço e acomodar os produtos 
dentro das caixas; Cushion Film, manta pro-
tetora que serve tanto para embalar como 
preencher espaços vazios; Bubble Film, em-
balagens que substituem o plástico bolha 
com enorme vantagem operacional, segun-
do a empresa; e Paperplus, embalagens de 
proteção proveniente do papel, indicada 

para produtos mais pesados e robustos. Es-
tes são os produtos a serem apresentados 
pela STOROpack do Brasil Embalagens de 
Proteção (Fone: 11 5677.4699). No evento 
a empresa lançará a FOAMplus, linha de 
produtos que trabalham com a espuma 
química. “São embalagens que garantem 
total proteção aos produtos, pois a espu-
ma molda a forma do produto diretamente 

dentro da caixa”, explica Vicentina Pereira, 
diretora da empresa.

Sistemas de 
identificação

Sistemas de identificação para arma-
zéns com placas com código de barras, 
placas de arruamento, identificações de 
segurança, identificações para arma-
zéns logísticos, pintura e demarcação 
de faixas, etiquetas adesivas, rótulos, 
ribbons, placas de comunicação visual, 
identificação industrial de maneira ge-
ral. Esta é a linha de produtos da Em-
placa Automação e Tecnologia (Fone: 
11 4788.7777). “Na Movimat 2017, 
apresentaremos um novo sistema de 
identificação de piso (Floor Marking)/
etiquetas e fitas de segurança”, com-
pleta Evaristo Ligero Freijeiro, diretor 
comercial da empresa. 

Automação de 
empilhadeiras 

Softwares de TMS, WMS, ERP, automa-
ção de empilhadeiras, RFID, segurança 
alimentar e rastreabilidade. Esta é a li-
nha de produtos da Feedback Comércio 
e Assessoria em Informática (Fone: 34 
3241.2407), que aproveitará a Movimat 
para lançar WMS e automação de empi-
lhadeiras via RFID.

Logweb Digital

Instrumentos 
para veículos 
elétricos 

A Vinnig Componentes Eletrônicos 
(Fone: 21 3979.0283) vai apresentar 
controladores de impulso, instrumen-
tos para veículos elétricos, contato-
res, aceleradores e conectores para 

bateria, entre outros. 
E, como lançamen-
to, a nova família 
de carregadores de 
bateria Delta-Q e a 
nova família de con-
troladores de impul-
so AC da Curtis. 

http://www.gkl.com.br
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Selecionador de camadas frontal 
Será destaque na Movimat 2017, por 

parte da Saur Equipamentos (Fone: 55 
3376.9300), o selecionador de camadas 
frontal, acoplado diretamente nos garfos 
da empilhadeira, com possibilidade de pe-
gar cargas em ambos os sentidos, somente 
alterando os fixadores. Com o equipamen-
to é possível selecionar cargas e montar pa-
letes com camadas de produtos diferentes, 
de modo prático, rápido e seguro, diz a em-
presa. Será novidade, ainda, a pinça para 
retirar e colocar tampas laterais de cami-

nhões, equipamento sobreposto aos garfos da empilhadeira, com pinças protegidas com 
borracha para não danificar as tampas. Serão apresentados, ainda no evento, os modelos 
de trucklift de coluna e trucklift de plataforma, para inspeções em veículos pesados como 
ônibus, caminhões e empilhadeiras. Ambas as opções contribuem para agilizar a revisão 
dos veículos, bem como eliminam valas na oficina e reduzem o ‘transit time” no local. 
Também os posicionadores duplos de garfos Kaup e os garfos Vetter para empilhadeiras 
comercializados pela Saur serão divulgados na feira. 

Aplicativos 
para controle e 
monitoramento 
de entregas 

A suíte de aplicativos Hodie, para con-
trole e monitoramento de entregas, é o 
destaque da RunTec Informática (Fone: 
11 4521.1986). Ele conta com sete mó-
dulos: Hodie, a base da suíte, contem-
pla os módulos de monitoramento de 
entregas e ocorrências; Hodie Pedidos, 
módulo para monitoramento do ciclo 
do pedido; Hodie Fretes Extras, módulos 
para o cálculo dos custos extras de fretes 
(reentregas, diárias, etc.); HodieKPI, mó-
dulo de indicadores, que entrega os nú-
meros da operação no celular, desktop 
ou e-mail dos gestores; HodieBooking, 
solução para agendamento de docas, 
coletas e entregas, controle de pátio e 
transferências entre unidades; HodieAPP, 
coloca as informações do Hodie nos ce-
lulares Android ou iOS, para que a ope-
ração possa acontecer, mesmo que os 
usuários estejam fora de suas mesas de 
trabalho; e Hodie Reversa, solução que 
faz o controle completo do workflow da 
operação de logística reversa. Mauricio 
Fabri de Oliveira, diretor comercial da 
empresa, destaca que o lançamento na 
Movimat será da nova versão do módu-
lo Hodie Pedidos, com gerenciamento da 
linha do tempo do pedido.

evento Logweb Digital

Avaliação de custos logísticos 
A D2R Soluções Logísticas (Fone: 11 99774.5444) é direcionada para a redução 

de custos no mercado de logística. Atua em todas as áreas da logística, avaliando os 
custos, consumo e a demanda de fornecedores, processos e despesas gerais. Também 
atua com um grupo de transportadoras para as quais gera soluções de malha de dis-
tribuição e redução de custo de fretes. “Nosso diferencial é a remuneração baseada 
em sucesso, ou seja, não cobramos nenhum valor de nossos clientes para elaboração 
do trabalho, apenas atuamos com um percentual de ganho sobre os retornos do 
projeto”, diz Deive Silva, sócio-diretor da empresa. 

Soluções de WMS e de TMS 
A Senior (Fone: 0800 648.3300) vai 

apresentar seu portfólio de soluções in-
tegradas para o segmento logístico, em 
especial aquelas voltadas aos segmen-
tos farmacêutico, de agronegócio, va-
rejo e e-commerce. Entre elas, as solu-
ções de WMS e TMS. Integrada a essas, 
a empresa conta com uma plataforma 
omnichannel para e-commerce, que 
oferece economia e escalabilidade da 
computação em nuvem para o negócio 
digital. Já entre as inovações da empre-
sa estão a solução para monitoramento 
de entregas que oferece acompanha-
mento dos gestores, com um painel de 

monitoramento que exibe as atividades 
diárias por situação e uma linha de pro-
gresso de cada um dos veículos com 
localização e registro de entrega em 
tempo real, e a Gestão de Fretes, que 
dá suporte para automatizar a escolha 
da transportadora, integração entre 
embarcador e transportadora, acom-
panhamento de entregas e tracking, 
auditoria e autorização de pagamen-
to de faturas, análise de eficiência de 
transporte e indicadores. Na Movimat 
será lançada ainda a solução de roteiri-
zação, que promove a centralização da 
gestão de operações distribuídas.
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Carregamento Ri

O destaque da Fronius (Fone: 11 
3563.3803) nesta Movimat ficará por con-
ta do processo de carregamento Ri, que, 
segundo Thaís Bitencourt, responsável pelo 
Marketing da empresa, está revolucionan-
do o carregamento de empilhadeiras elé-
tricas. “Seu grande benefício é a redução 
de perda de energia no início do carrega-
mento e durante a fase de recarga, o que 
reduz os custos de eletricidade e emissões 

de CO2. O Ri modelo Selectiva – nas cate-
gorias de potência 2 kW e 3 kW, projetado 
para 24 e 48 V – atende diversos segmen-
tos, principalmente, Centro de Distribuição, 
automobilismo, alimentícios, portuários e 
fabricantes de móveis, que dispõem de pa-
leteiras. Com todo este processo, o cliente 
consegue otimizar o tempo de execução de 
suas atividades e aproveitar melhor os es-
paços em seus CDs”, completa Thais.

Impressora  
térmica 

A Genoa Informática e Engenharia 
(Fone: 11 5078.6624) atua nos setores 
de varejo, automação, logística e indus-
trial, fornecendo impressoras de impacto, 
térmicas e para RFID, provendo também 
serviços de clientização de produtos e 
manutenção. Na Movimat, estará apre-
sentando impressoras de impacto para 
aplicações industriais, varejo e distribui-
ção (Notas fiscais, etiquetas, romaneios 
e relatórios em geral) e impressoras 
térmicas para aplicações em logística, in-
dústrias, comércio e RFID. “O nosso lan-
çamento será a impressora térmica T400 
que possui características inovadoras em 
seu segmento, como: velocidade de 6 
polegadas por segundo (a mais rápida 
do setor), três interfaces residentes, fácil 
manuseio e maior vida útil da cabeça de 
impressão”, diz Marcos Mazzetti, geren-
te de vendas da empresa.

Semáforo  
para doca 

Fabricante de docas elevatórias móveis, 
niveladoras e abrigos de doca, automa-
tização de niveladora de doca, calços de 
roda e batente de doca, além de prestar 
serviços de manutenção e reforma em pla-
taformas e niveladoras, a Nivelartec Indús-
tria e Comércio de Plataformas (Fone: 16 
3337.9035) lançará, na Movimat, o kit de 
semáforo analógico, manual e automático, 
para doca. “Único no Brasil, ele pode ser 
integrado à niveladora, à porta da doca e a 
calços de roda com um projeto totalmente 
analógico, reduzindo, assim, custos no fu-
turo com manutenção corretiva”, explica 
Fabio Alexandre Xavier, administrador da 
empresa.

Logweb Digital

http://www.szlaboratorio.com.br
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evento Logweb Digital

Empilhadeira 
multidirecional 

A Combilift (Fone: 51 3077.7444) vai 
apresentar na Movimat dois modelos de 
equipamentos de seu portfólio: a empilha-
deira multidirecional e a empilhadeira flexí-
vel CombiAM. A primeira tem capacidade 
para movimentar-se em 360º (em todas 
as direções) de forma rápida e suave, em 
espaços abertos e fechados e em qualquer 
condição de piso. É disponível com moto-
res diesel, GLP ou elétricos, apresentando 
capacidade de elevação até 11,5 metros e 
de carga até 25 toneladas, sendo indicada 
para aplicações em armazenagem vertical, 
abastecimento da linha de produção e car-
ga/descarga de carretas. Já a empilhadeira 
articulada/flexível CombiAM oferece fácil 
manobrabilidade e operação com cargas 
de diferentes formas. A cabine da Com-
biAM fica estática enquanto o conjunto da 
torre vira para a esquerda, para a direita 
ou faz o processo de elevação da carga e, 
para maior segurança, uma câmera (item 
opcional) monitora o palete quando ele é 
retirado ou colocado a elevadas alturas. 
O processo de frenagem ocorre quando o 
operador retira o pé do acelerador e quan-
do está há um minuto sem se movimentar, 
a empilhadeira desliga automaticamente.

Empilhadeiras 
Com um parque operante de mais de 12.000 equipa-

mentos no Brasil, a BMC-Hyundai (Fone: 0800 770.0262) 
fará, na Movimat, o lançamento da nova série de empilha-
deiras a combustão e elétricas. “Estaremos com a equipe 
preparada para mostrar as novidades e os benefícios que 
estes equipamentos trarão para ao mercado brasileiro”, 
enfatiza Felipe Cavalieri, CEO da empresa. 

Faróis e  
lanternas de LED 

A Login Empilhadeiras (Fone: 11 
2295.3561) apresentará a sua linha 
de acessórios para empilhadeiras e 
outros veículos industriais, como 
limitador de velocidade e dispo-
sitivo antirreversão, sinalizadores 
visuais de LED, chave senha ele-
trônica, blue spot, farol e lan-
ternas de LED, indicadores de 
descarga de bateria, horímetro 

digital, controlador de tração e 
sistema de telemetria com gerenciamen-
to online de frotas. Na Movimat 2017, 
apresentará uma nova linha de faróis e 
lanternas de LED. Além disso, também 
terá novidades em seus limitadores de 
velocidade – e em um sistema inovador 
de telemetria para controle de frota. 

Baterias 
tracionárias 

A Newpower Sistemas de Energia (Fone: 
11 2413.5605) fornece as baterias tracioná-
rias Fulguris, produzidas com a moderna tec-
nologia de placas positivas tubulares e com 
a utilização de ligas especiais de chumbo. 
Também fornece baterias automotivas, como 
a Classic, com garantia de 12 meses, e a Free, 
com garantia de 18 e 24 meses. Os modelos 
têm aplicação desde 45 Ah até 220 Ah.

Empilhadeiras e transpaleteiras 
A Retrak Comércio e Re-

presentações de Máquinas 
(Fone: 11 2431.6464) vai 
apresentar a linha com-
pleta de equipamentos, 
incluindo empilhadeira tri-

lateral para cor-
redor estreito a 
partir de 1,7 m, 

empilhadeiras elétricas de contrapeso de 3 e 
4 rodas de 1,6 e 2 t, empilhadeiras retráteis 
de 2 t, patoladas de 1.6 t (novo modelo), 
transpaleteiras elétricas de 2,7 t e empilha-

deiras a combustão de 2,5 t. As novidades 
serão: Trocadores Automáticos de Baterias 
(TAB) para troca rápida e sem esforço dos 
operadores; Unidades Autônomas de Abas-
tecimento (UAA) que preparam a água da 
rede e fazem sua injeção nas baterias, per-
mitindo enchimento rápido, seguro e fácil; 
carregadores de bateria com abastecimento 
automático de água e tomada antifaisca-
mento, desenvolvidos para otimizar o pro-
cesso de cargas das baterias, reduzir riscos 
de incêndio e efetuar a alimentação de água 
da bateria sem interferência do operador.

Soluções 
de sistemas 
logísticos 

A linha de produtos da Processware 
(Fone: 12 3206.5301) envolve soluções 
de sistemas logísticos: demand mana-
gement solution, inbound & outbound 
control solution, manufacturing industry 
solution, material control solution, ca-
tering, gestão de transporte, gestão de 
entrega e roteirização. Como novidades 
no evento, a empresa apresentará a 
solução de gerenciamento de transpor-
te, gestão de entrega e roteirização. 

http://loginempilhadeiras.com.br/limitadorde.html
http://loginempilhadeiras.com.br/limitadorde.html
http://loginempilhadeiras.com.br/sinalizadoresvisuais.html
http://loginempilhadeiras.com.br/sinalizadoresvisuais.html
http://loginempilhadeiras.com.br/chavesenhaeletronica.html
http://loginempilhadeiras.com.br/chavesenhaeletronica.html
http://loginempilhadeiras.com.br/bluespot.html
http://loginempilhadeiras.com.br/faroldeled.html
http://loginempilhadeiras.com.br/faroldeled.html
http://loginempilhadeiras.com.br/indicadordedescarga.html
http://loginempilhadeiras.com.br/indicadordedescarga.html
http://loginempilhadeiras.com.br/horimetrodigital.html
http://loginempilhadeiras.com.br/horimetrodigital.html
http://loginempilhadeiras.com.br/controladordetracao.html
http://www.tgalogistica.com.br


A 
pós a sanção presidencial, 
a reforma trabalhista, que 

entra em vigor em novembro pró-
ximo, trouxe mudanças às quais 
todos devem ficar atentos. 

Em que pese o argumentado por 
muitos, que a reforma desconstrói 
o Direito do Trabalho como um 
todo, é preciso identificar qual há 
real essência das mudanças.

O momento histórico em que a legis-
lação trabalhista foi feita demonstra a 
razão de tantas proteções ao trabalha-
dor, ao mesmo tempo em que é preciso 
identificar que algumas das mudan-
ças realizadas eram inevitáveis.

Em muitos pontos a reforma 
simplesmente legaliza o que já era 
aplicado pelas empresas, porém 
em outros as mudanças são subs-
tanciais.

A seguir alguns dos principais 
pontos que todos precisam ficar 
atentos:

DEMISSÕES COLETIVAS E 
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Não há que se falar em necessi-
dade de prévia negociação entre 
sindicatos e empresa para que 
haja demissões em massa.

Uma vez estabelecido pela em-

presa que haverá o desligamento, 
todos poderão ser dispensados de 
forma individual e sem a necessi-
dade de negociação prévia.

Há uma valorização da negocia-
ção realizada através de acordos e 
convenções coletivas.

Ainda que a negociação ocasione 
na redução dos direitos do traba-
lhador, esta não poderá ser anula-
da judicialmente. Isso porque a re-
forma entendeu pela necessidade 
de retirar do judiciário o ônus da 
análise do interesse do trabalha-
dor e, sim, sobrepor à autonomia 
das partes.

ECONOMIA  INSTITUTO LOGWEB

REFORMA TRABALHISTA REQUER 
ATENÇÃO A VÁRIOS PONTOS 

ARTIGO EXCLUSIVO

http://www.tgalogistica.com.br
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HORAS IN ITINERE

A regra anterior era que, uma vez 
que o posto de trabalho encontra-se 
em local de difícil acesso e sem trans-
porte público, o tempo despendido de 
transporte seria considerado como 
horas extras, conforme previsto nas 
súmulas 90 e 320 do Tribunal Supe-
rior do Trabalho.

Essa regra cairá por terra. Não se 
tratará mais de tempo à disposição 
da empresa, muito menos considera-
da como jornada de trabalho.

TRABALHO INTERMITENTE
Essa podemos considerar como 

uma das maiores mudanças que te-
mos na reforma. Foi aberta a possi-
bilidade do contrato de trabalho não 
ser contínuo.

Entende-se por hora intermitente 
a contratação de determinado empre-
gado apenas para a realização de Jobs 
esporádicos. Poderão ser contratados 
por horas em dias específicos do mês.

Foram definidas regras, como a im-
possibilidade da hora contratada ser 
menor que a hora do salário mínimo, 
o tempo que precede a “convocação” 
para o trabalho, o tempo de recusa do 
empregado, entre outros. 

Além das regras de procedimento 
foram excluídos dessa possibilidade de 
contratação os aeronautas. Salvo essa 
função, todos os demais poderão se en-
quadrar nessa nova figura jurídica.

Para alguns especialistas, o traba- 
lhador sairá prejudicado somente pelo 
fato de não poder organizar-se no que 
diz respeito aos seus vencimentos. Po-
rém, há que se observar a possibilida-
de de acúmulo de vários empregos, fle-
xibilidade de escolha e jornada, dentre 
outros benefícios que essa liberdade 
trata ao trabalhador.

É preciso ver a mudança com oti-
mismo. O trabalhador pode livremen-
te recusar-se a desempenhar suas 

funções nessa modalidade, podendo 
procurar no mercado um emprego 
que atenda às suas necessidades.

Outrossim, as empresas poderão 
atuar com mais segurança, eis que po-
derão contratar por um tempo especi-
fico, sem necessidade de gerar 
vínculo contínuo de emprego.

EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL

Nos termos da atual le-
gislação (§1º do art. 461 da 
CLT) entende-se por traba-
lho igual o desempenha-
do por pessoas distintas 
com produtividade igual e 
mesma perfeição técnica, 
e desde que a diferença de 
tempo não seja superior a 
dois anos.

Com a reforma tal re-
gra mudará. O tempo de 
serviço de um empregado 
para outro não poderá ser superior 
a quatro anos. A reforma trouxe a 
possibilidade de somente se forem 
trabalhos iguais e com período não 
superior a quatro anos, e desde que 
haja o desempenho no mesmo cargo 
e função. Não há mais a possibilidade 
de utilizarem-se de uma equiparação 
reconhecida judicial para outro.

INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS

Atualmente a legislação não traz 
nenhum parâmetro para a caracte-
rização do dano moral, de modo que 
a justiça especializada fica sem crité-
rios para a condenação.

A partir de novembro, a caracteri-
zação fica vinculada ao salário da pes-
soa que foi objeto de ofensa, inclusive 
traz em seu texto parâmetros bem 
definidos. Não há o livre arbítrio pelo 
judiciário a partir do entendimento 
pessoal do magistrado.

INTERVALO PARA REPOUSO E 
ALIMENTAÇÃO

Uma vez que a empresa não conceder 
ao seu funcionário o descanso estabele-
cido por lei, qual seja mínimo de uma e 
máximo de duas horas para uma jor-

nada de 8 horas diárias, caberá 
apenas a indenização das 

horas não gozadas.
Atualmente, caso não 

sejam gozadas, caberá 
ao empregador o paga-

mento da hora na integra, 
com acréscimo de 50%.

Com a reforma há que 
se falar apenas no pa-
gamento do período não 
gozado, com o devido 
acréscimo legal. Não ha-
verá mais o pagamento 
da hora integral.

Inúmeras outras são 
as mudanças da legisla-
ção, como desobrigação do 

pagamento da contribuição sindical 
obrigatório, a regularização do home 
office, regulamentação da multa pela 
contratação de funcionários não re-
gistrados, regulamentação da con-
denação em litigância de má fé para 
em processos judiciais, sucumbência 
para o reclamante, dentre os outros 
100 pontos que foram alterados.

Trata-se de um imenso avanço na 
legislação e na forma de condução das 
negociações coletivas. Sabemos que 
no ambiente político atual, a legisla-
ção poderá ainda sofrer mudanças. 
Porém, a integra da lei 13.467/2017 
já foi aprovada.

A legislação deve acompanhar a di-
nâmica das relações de trabalho, sem 
que nenhuma das partes fiquem pre-
judicadas. É preciso que todos vejam 
as alterações como uma necessidade 
de adequação da legislação à prática 
do mercado e como uma moderniza-
ção das relações de trabalho.  

ECONOMIA  INSTITUTO LOGWEB

Dra. Lais Tovani. 
Formada pela Faculdade de 
Direito de São Bernardo do 
Campo. Pós-graduada pela 

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo em 
Processo Civil. MBA em 
Gestão Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
Advogada trabalhista na 
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