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Os paletes e a logística 4.0
Embora a matéria de capa desta edição dê 

destaque aos paletes e às caixas de madeira no 
contexto da logística 4.0, na verdade, com rela-
ção ao palete, ela pode ser aplicada a todos os 
tipos, independentemente do material de fabri-
cação, já que, em sua ampla abordagem, foca a 
importância deste enquanto embalagem uniti-
zadora de cargas. 

Apenas para citar um exemplo, o presidente da 
ANAPEM, que é quem faz a análise, diz que defi-
nição de medidas, formatos, peso e materiais em 
consenso com a indústria e a cadeia logística se 
consolida como a base da otimização, aportando 
ganhos de eficiência desde o início do processo.

Ainda com foco na logística, temos o artigo 

que dá destaque a como obter vantagem com-
petitiva a partir de uma malha logística bem 
projetada. 

E, finalizando, duas matérias que dão conti-
nuidade ao assunto iniciado em nossa edição 
impressa de número 200, também relativa ao 
mês de junho: a logística nos segmentos de Ali-
mentos & Bebidas. Enquanto na impressa o foco 
ficou com a logística dos embarcadores, aqui te-
mos dois enfoques específicos: uma tecnologia 
que permite monitorar a gestão do estoque e 
reduzir as perdas nos supermercados e um sis-
tema sustentável de armazenagem e transporte 
de alimentos refrigerados. 

Aproveite. Boa leitura. 
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om o objetivo de propor-
cionar ganhos à operação e 
garantir mais eficiência na 
gestão do estoque no varejo 

supermercadista, a Consinco (Fone: 
11 5549.4891), desenvolvedora de 
sistemas de gestão para o varejo e 
atacado alimentar, apresenta a tec-
nologia SOMMA, sigla em inglês para 
gerenciamento móvel na operação 
de loja. 

“Hoje nós utilizamos um WMS 
para a gestão do Centro de Distri-
buição, um módulo de cálculo e 
abastecimento de lojas a partir dos 
estoques do CD e o SOMMA, sigla 
de Store Operation Mobile Mana-
gement, um módulo que controla a 
reposição das gôndolas a partir dos 
estoques que estão na retaguarda 
da loja. Os abastecimentos são ge-
rados quando o produto que está 
na gôndola chega ao ponto de re-
posição e esta é feita utilizando re-
gra de FEFO (primeiro a ter sua data 
de validade expirada é o primeiro 
a ser utilizado no abastecimento). 
Tanto o WMS quanto o SOMMA 
podem operar por estações mobile 
(coletores de dados ou smartpho-
nes) ou por picking-by-voice. Todos 
estes recursos são fornecidos pela 
Consinco”, explica o diretor comer-
cial da empresa, Silvio Sousa.

A tecnologia Consinco SOMMA 
permite monitorar toda a ope-
ração das lojas em tempo real. 
O sistema funciona por meio de 
uma plataforma móvel de gestão 
de processos de recebimento, ar-
mazenagem e ressuprimento e, 
ainda, ajuda a identificar falhas 
com tempo suficiente para tomar 

decisões rápidas e que previnem 
perdas. A solução também pro-
porciona uma visão estratégica da 
loja, já que permite dimensionar 
a frequência de compras, tempo 
de reposição e falta de espaço nas 
gôndolas.

Para acessar o sistema, basta 
o uso de coletores de dados ou 
smartphones. Pela tela dos disposi-
tivos, é possível verificar a localiza-
ção exata dos produtos no estoque, 
receber ordens de abastecimento 
das gôndolas e alertas sobre produ-
tos vencidos ou próximos da data 
de validade, por exemplo. A tecno-
logia fornece ainda o histórico de 
vendas e de perdas dentro da loja, 
além de fazer a captação de preços 
dos concorrentes e apoiar o cliente 
na automatização e na gestão da 
loja, segundo conta Sousa.

Usuários 
O Grupo Koch, por exemplo, já 

adotou a solução SOMMA para o 
gerenciamento do estoque em mer-
cados de sua rede. O grupo conta 
com o Komprão Atacadista, que re-
duziu os índices da falta do produto 
na gôndola em 20%. Já o Koch Su-
permercados teve uma considerá-
vel diminuição de 30%. Até junho de 
2019, a tecnologia deverá estar em 
operação em todas as unidades da 
rede, referência no Estado de Santa 
Catarina por ofertar produtos a pre-
ços acessíveis. “O Brasil está entre 
os 10 países que mais desperdiçam 
alimentos no mundo, e parte dessas 
perdas ocorre dentro das lojas. O 
Koch passou a apresentar um índi-
ce de perdas de apenas 0,7%, o que 
está abaixo da média nacional do 

Tecnologia SOMMA permite 
monitorar a gestão do 
estoque e reduzir perdas 
nos supermercados
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Sousa: É necessário ter uma excelente gestão dos processos 
de abastecimento para evitar perdas e rupturas que podem 

comprometer todo o resultado do negócio
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setor, que chega a 2,2%. Além dis-
so, o supermercadista conta com 
informações valiosas para negociar 
com fornecedores”, destaca Sou-
sa. “É fundamental atuarmos sobre 
esse ponto para manter a rentabili-
dade dos negócios”, completa.

Problemas 
Falando especificamente sobre 

os problemas para monitorar a ges-
tão do estoque nos supermercados 
e lojas, o diretor comercial da Con-
sinco lembra que um supermerca-
do de médio porte opera com uma 
média de 15 mil itens, sendo alguns 
de baixo giro, outros de médio e ou-
tros de alto giro. Muitos itens são 
perecíveis, o que é outro fator que 
dificulta a operação. “É impossível 
fazer uma boa gestão dos estoques 
sem uma ferramenta específica 
para isto. Manter as lojas sempre 
bem abastecidas e com baixo índice 
de perdas é o grande desafio para o 
supermercadista.”

Especificamente quanto aos maio-

res problemas para a gestão dentro 
do segmento de alimentos e bebi-
das, Sousa ressalta que estoques 
baixos proporcionam menos inves-
timentos e menos perdas, mas con-
tribuem para o aumento de rupturas 
(faltas). “É importantíssimo equili-
brar, manter adequados os estoques 
de cada produto dentro de cada loja 
para que haja o mínimo de rupturas 
e também o mínimo de perdas que 
podem comprometer o resultado do 
negócio.”

O abastecimento das lojas pre-
cisa ser eficaz – continua o diretor 
comercial, agora falando dos prin-
cipais gargalos enfrentados nos su-
permercados e lojas. Como um pro-
duto passa por várias etapas dentro 
de uma rede supermercadista até 
chegar à mão do consumidor – re-
cebimento no CD, armazenagem 
no CD, separação no CD, expedição 
para a loja, recebimento na loja, ar-
mazenagem na loja, reposição da 
gôndola –, é importante que cada 
uma dessas etapas opere com efi-
ciência, senão pode faltar o produto 

na gôndola, no momento em que o 
cliente quiser comprá-lo.

Neste contexto, Sousa fala da 
importância de um sistema para 
monitorar a gestão do estoque. 
“Os supermercados operam hoje 
com uma margem de lucro mui-
to estreita. A média do setor é de 
2%. É necessário ter uma excelente 
gestão dos processos de abasteci-
mento para evitar perdas e ruptu-
ras que podem comprometer todo 
o resultado do negócio, isto sem 
falar na necessidade de prestar um 
bom serviço ao consumidor que, 
se não ficar satisfeito, irá para a 
concorrência.”

Sobre os benefícios que este sis-
tema – cuja implantação não requer 
investimento significativo e se paga 
com poucos meses de operação, de 
acordo com Sousa, lembrando que 
o mais importante é ter em mente 
que os processos precisam ser se-
guidos – são: redução de estoques, 
redução de perdas por data de vali-
dade expirada e redução de ruptu-
ras.  
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FoodCap International Li-
mited (www.foodcap.com), 
empresa neozelandesa que 
desenvolve sistemas sus-

tentáveis para armazenamento e 
transporte de alimentos refrigerados, 
tem ampliado suas ações no Brasil. 
Recentemente, o CEO da companhia, 
Julian Beavis, esteve no país, durante 
a APAS Show – feira de alimentos, be-
bidas, higiene, limpeza, equipamento 

e tecnologia para supermercados, 
realizada em São Paulo em maio.

De acordo com Beavis, a empre-
sa “busca solidificar e ampliar suas 
relações com o mercado brasileiro, 
mostrando aos comerciantes do país 
como a tecnologia aplicada ao setor 
resulta em uma operação mais inteli-
gente, eficiente e lucrativa. Podemos 
armazenar e transportar alimentos 
refrigerados de maneira inteligente e 

sustentável, garantindo segurança ali-
mentar para os consumidores e viabili-
dade comercial para os empresários”.

Ele destaca que a FoodCap está 
pesquisando o mercado brasileiro 
e no momento já está em negocia-
ção com diversos interlocutores.  
“O principal objetivo da FoodCap no 
Brasil, neste momento, é estabele-
cer um bom distribuidor para repre-
sentar a tecnologia da empresa.”

 
Tecnologia das 
cápsulas

 Há mais de 40 anos no mercado, 
a empresa oferece sistema modular, 
escalonável, cientificamente certi-
ficado e comercialmente aprovado 
composto de cápsulas, estação para 
carregamento, pesagem e vácuo.  
O processo de embalagem de peças 
com até 160 kg é realizado a vácuo, 
em cápsulas que mantêm a tempe-
ratura ideal do produto, evitando 
oscilações que possam trazer riscos 
para a qualidade da carne.

“A FoodCap produz um sistema 
reutilizável de manuseio, armazena-
mento, transporte interno e externo 
de carnes refrigeradas. As cápsulas 
de armazenamento de alimentos 
são o núcleo do sistema – elas são 
reutilizáveis e 100% recicláveis.  
E podem ser tratadas a vácuo para a 
manutenção de uma atmosfera sem 
oxigênio, prevenindo crescimento mi-
crobiano e deterioração do produto 
que está armazenado. A cápsula é, de 
fato, uma embalagem a vácuo e ob-
jeto de transporte em um único item 
– isso elimina a necessidade de em-
balagens de uso único”, explica o CEO. 

FoodCap oferece 
sistema sustentável de 
armazenamento e transporte 
de alimentos refrigerados
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As cápsulas podem comportar 
carnes com ou sem osso de dife-
rentes espécies, como bovinos, 
suínos, aves e caprinos. Elas ainda 
substituem o processo antigo de 
embalagem e transporte que, em 
geral, utiliza sacos de plástico, caixas 
de papelão e os paletes de madeira 
para separação. O transporte é todo 
feito em um único recipiente e o 

manuseio pode ser por empilhadei-
ras e caminhões, ou ainda gerencia-
do por meio de sistemas automati-
zados, para controle dos estoques.

A segurança alimentar, dessa for-
ma, é garantida pela FoodCap, que 
assegura baixos níveis microbianos 
por conta do ambiente de armaze-
namento anaeróbico, com baixas 
flutuações de temperatura e po-
tencial reduzido de contravenções 
de higiene e contaminação cruza-
da, pois há limitado contato huma-
no com o produto. “A temperatura 
fria é essencial para o armazena-
mento da carne com qualidade, 
assim como a higiene completa e 
ausência de oxigênio. As cápsulas 
promovem uma proteção contra 
flutuações de temperatura e que-
das na corrente de frio durante o 
transporte, em comparação com 

meios tradicionais de transporte, 
como nas caixas”, diz Beavis.

Com vida útil de seis anos, as cáp-
sulas desenvolvidas pela FoodCap 
são confeccionadas a partir de ma-
terial reciclável e têm altura de 1 
metro e comprimento de 550 mm. 
Suportam até 160 kg de carne re-
frigerada e podem ser equipa-
das com tags para rastreamento. 
Os frigoríficos podem retorná-las para a 
empresa – essa logística reversa permite 
100% da sustentabilidade do sistema. 

Benefícios 
Sobre os benéficos e as vantagens 

deste sistema, Beavis diz que o arma-
zenamento e o transporte de alimen-
tos refrigerados são complexos e desa-
fiadores – desde a sala de desossar até 
a de embalar, elas podem estar distan-
tes 100 metros ou 100 quilômetros.

E completa afirmando que o 
FoodCap Primal Handling System 
ajuda a solucionar problemas co-
muns enfrentados pelos processa-
dores de carnes, como: reduzir o 
contato humano com carnes refri-
geradas para maximizar a higiene 
e segurança alimentar; maximizar 
a vida útil nas prateleiras e estabili-
dade de cor e aspecto por meio da 
eliminação efetiva do oxigênio, re-
tardando o desenvolvimento de mi-
crobactérias; eliminar embalagens 
de transporte que são de uso único; 
diminuir o custo de produção por 
unidade para melhorar a compe-
titividade global de processadores 
de carnes; permitir a automatização 
para minimizar custos de mão de 
obra e deficiências técnicas, assim 
como reduzir acidentes de trabalho 
causados pelo manuseio humano; 
o reduzir o custo ambiental das fá-
bricas e o número de processos ao 
longo da cadeia de produção.  

Beavis: O principal objetivo 
da FoodCap no Brasil, neste 

momento, é estabelecer um bom 
distribuidor para representar a 

tecnologia da empresa
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Leia sobre a logística dos 
Embarcadores dos setores de 
Alimentos & Bebidas na revista 

Logweb número 200, de junho/2019. 
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http://www.logweb.com.br/revista/


O 

s paletes e as caixas de 
madeira têm papel de-
terminante na Logística 
4.0. À medida que a tec-

nologia e os sistemas de produção 
avançam – no que se convencionou 
chamar de Indústria 4.0 –, as empre-
sas passam a produzir de forma cada 
vez mais personalizada, alinhadas às 
exigências de cada cliente e orien-
tadas para a redução de estoques, 
tanto de matérias-primas quanto de 
produtos finais. Uma consequência 
direta desse movimento é a menor 
dependência de grandes Centros de 
Distribuição, uma vez que os níveis 
de armazenamento diminuem e au-
menta a agilidade dos processos de 
entrega, cada vez mais eficientes.

Ainda de acordo com Marcelo Cano-
zo, presidente da ANAPEM – Associa-
ção Nacional dos Produtores de Pale-
tes e Embalagens de Madeira (Fone: 
11 4171.2963), a articulação de toda 
essa onda de otimização se dá através 
do uso intensivo da tecnologia e suas 
variantes – cloud computing, Big Data, 
internet das coisas, inteligência artifi-
cial etc. –, algo que depende em grau 
direto da padronização. “Nesse ponto, 
os paletes e as embalagens de ma-
deira padronizados ganham papel de 
destaque. A definição de medidas, for-
matos, peso e materiais em consenso 
com a indústria e a ca-

deia logística se consolida como a base 
da otimização, aportando ganhos de 
eficiência desde o início do processo”, 
completa Canozo.

Ao contrário do que se possa ima-
ginar, os paletes e as embalagens de 
madeira não perdem espaço com o 
aprofundamento do uso da tecno-
logia, aponta o presidente da ANA-
PEM. “Pelo contrário, a tendência é 
de intensificação do seu uso. A gran-
de função dos paletes, por definição, 
é facilitar o acesso, a movimentação 
e o transporte de materiais, além de 
permitir uma melhor conservação ao 
manter produtos e matérias-primas 
protegidos de umidade, sujeira e mu-
danças de temperatura pela ausência 
de contato com o solo. Assim sendo, 
a padronização dos paletes é o que 
permite que empilhadeiras ou equi-
pamentos de transporte autônomos – 
os que operam sem exigir ação hu-
mana direta – consigam encontrar os 
pontos de encaixe exatos e cumprir a 
função para as quais foram programa-
dos. As embalagens de madeira cum-
prem a mesma função. Além disso, há 
produtos que sempre precisarão ser 
transportados nesse tipo de invólucro, 
como máquinas, peças e equipamen-
tos delicados, por exemplo.”

Papel do palete
Canozo também fala sobre o papel 

do palete em uma logística cada vez 
mais mecanizada. 

Segundo ele, a mecanização pode 
ser vista como o suporte físico dos 
processos na cadeia logística, algo 
que sempre esteve presente, embora 
em grau bem menor, desde meados 
do século XIX. A grande novidade que 
vemos se aprofundar dia a dia é a 
convergência entre mecanização e o 
uso intensivo de tecnologia.

Um exemplo de fácil visualização é 
o processo de movimentação de carga 
em uma grande indústria. Até pouco 
tempo atrás as empilhadeiras eram 
necessariamente operadas por ope-
rários, que faziam inúmeras jornadas 
durante o dia para levar matéria-pri-
ma de um setor ao outro da empresa, 
obedecendo a comandos pontuais de 
seus superiores. Hoje já é razoavel-
mente comum a presença de módu-
los autônomos que cumprem a mes-
ma função sem interferência humana, 
programados para carregar determi-
nado material do ponto A ao ponto B. 

Em alguns casos, até os momentos 
em que as entregas devem ser feitas 

Paletes e caixas de madeira: 
papel determinante na 
logística 4.0, sem perder 
espaço para tecnologia
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são determinados pela inteligência 
artificial embutida nas estações de 
produção, capazes de detectar por 
conta própria a necessidade de rea-
bastecimento ou de retirada do pro-
duto acabado. “Os paletes de madeira 
facilitam toda essa integração pela 
padronização. A existência de paletes 
com medidas e formatos comuns para 
a indústria ou cadeia logística facilita 
esse ‘encaixe’ e otimiza a interação 
mecanizada nas cadeias produtiva e 
de transporte”, explica Canozo.

Além disso, o Brasil é uma país ex-
tenso e com enormes carências de 
infraestrutura. Apesar de haver ca-
deias produtivas desenvolvidas, que 
começam a se integrar à Indústria 4.0, 
outras tantas ainda enfrentam pro-
blemas básicos de logística, em que 
surgem enormes oportunidades de 
mercado para os paletes de madeira.

“Além da contribuição que a pa-
dronização aporta à integração entre 
a mecanização e o uso intensivo de 
tecnologia nas cadeias logística e de 
produção, acreditamos que os paletes 
e as embalagens de madeira possam 
desempenhar um papel importante 
relacionado à outra tendência que 
também vem se intensificando rapi-
damente: a customização”, aponta o 
presidente da ANAPEM.

Uma das consequências do movi-
mento chamado Logística 4.0 é o sensí-
vel aumento do nível de exigência dos 
clientes. Para manter suas vantagens 
competitivas, cada vez mais as empre-
sas se veem forçadas a produzir exa-
tamente o que o comprador quer, na 
quantidade que ele demanda e com as 
características adaptadas às suas von-
tades e necessidades. O mesmo se dá 
em relação à logística. O “padrão-ouro” 
desse setor no mundo de hoje foi es-

tabelecido por uma companhia que 
começou vendendo 

livros pela internet e hoje se transfor-
mou em uma gigante varejista global 
que vende de tudo: a Amazon.

“Não há dúvida de que a Amazon 
tem no preço dos produtos que ofe-
rece um dos seus principais alicerces. 
A confiabilidade e os prazos de en-
trega, porém, são suportes não me-
nos relevantes. Uma das marcas da 
excelência da empresa está em levar 
o produto ao cliente no menor prazo 
possível, com um serviço de suporte e 
atendimento impecável, mostrando-
-se disposta, inclusive, a estornar valo-
res de frete quando o prazo estabele-
cido é excedido, por exemplo.”

A eficiência da Amazon – prossegue 
Canozo – ajudou a disseminar um nível 
de exigência que se espalha para outros 
segmentos, com consequências que vão 
além da simples qualidade e agilidade do 
serviço de entrega. Esse movimento de 
customização vem ganhando espaço na 
Europa, onde grandes clientes se tornam 
mais e mais exigentes, demandando, 
entre outras coisas, um controle restri-
to do que acontece com seu produto ou 
matéria-prima durante o transporte. Em 
países europeus já estão em uso paletes 
e embalagens de madeira que levam 
sensores embutidos, capazes de medir 
a temperatura do ambiente em que se 
encontram e oferecer a possibilidade 
de rastreamento total dessas unidades. 
“Nesse quesito – a customização –, 
acreditamos que os paletes e as emba-
lagens de madeira ainda têm muito a 
evoluir.”

Emprego dos paletes
Por tudo o que foi mostrado até 

agora, é de se prever que são raros 
os setores que não utilizam paletes 
no Brasil. O setor em que o uso é um 
pouco menos frequente ainda é a 
construção civil, devido às dificulda-
des de movimentação, principalmen-
te na descarga em obras. “Mesmo 
assim, acreditamos que isso tende 
a mudar, mesmo porque já está se 
tornando comum em grandes obras 
o uso de empilhadeiras e máquinas”, 
ressalta o presidente da ANAPEM. 9
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Ele acrescenta que a Associação 
não consegue enxergar setores dei-
xando de usar paletes e embalagens 
de madeira, em razão destes produ-
tos formarem literalmente a base da 
cadeia logística. “De qualquer manei-
ra, a competição entre materiais na 
confecção de paletes e embalagens é 
saudável para o desenvolvimento do 
mercado como um todo. Temos que 
estar atentos a essa evolução.”

Canozo destaca que a madeira 
oriunda de fontes renováveis e certi-
ficadas sempre terá seu espaço, prin-
cipalmente em um país com enorme 
oferta desse material, o que pode 
fazer do Brasil um grande exportador 
de embalagens e paletes também. 
“Uma vantagem extra que se oferece 
ao segmento ainda é pouco explora-
da, inclusive: a questão da sustentabi-
lidade. Mais de 93% dos paletes pro-
duzidos no país – cerca de 10 milhões 
ao ano, no total – são provenientes 
de madeira de reflorestamento, uma 
fabricação limpa, com baixo consumo 
de energia e sem utilizar componen-
tes químicos. Além disso, os paletes e 
as embalagens de madeira são 100% 
biodegradáveis, podendo ser conver-
tidos em biomassa e utilizados como 
combustível para indústrias”, diz o 
presidente da ANAPEM.

Frete 
Ele também coloca que o impas-

se em relação aos fretes e à crise do 
transporte rodoviário no Brasil são 
duas questões bastante complexas. 
O agravamento recente da situação é 
resultado da combinação de uma sé-

rie de problemas acumulados durante 
anos, que infelizmente eclodiram ao 
mesmo tempo, como, por exemplo, o 
controle restrito dos preços dos com-
bustíveis pelo governo federal, o que 
provocou um desequilíbrio econômi-
co na maior fornecedora do mercado 
nacional, a Petrobras. Agora que a 
empresa estatal reduziu os subsídios 
e passou a repassar as oscilações do 
preço do petróleo ao que produz, o 
desequilíbrio foi corrigido e repassa-
do ao mercado, que ainda levará al-
gum tempo para digerir a mudança.

Um segundo ponto que ajudou 
a alimentar ambas as crises – ainda 
de acordo com o presidente da ANA-
PEM – foi a política de subsídios do 
governo federal em relação à com-
pra de bens duráveis, o chamado PSI 
(Programa de Sustentação do Investi-
mento), que se estendeu de 2009 a 
2016. No seu auge, em 2015, o PSI – 
que concedia financiamentos para 
aquisição de caminhões, ônibus e 
máquinas agrícolas – chegou a em-
prestar R$ 34 bilhões. 

Se teve como ponto positivo o es-
tímulo à indústria automotiva e a 
geração de emprego, a enxurrada de 
dinheiro também fez crescer signifi-
cativamente a frota nacional de cami-
nhões, que passou de 1,37 milhão em 
2009 para 1,96 milhão em 2016 – um 
aumento de 43%, de acordo com o 
Sindipeças – Sindicato Nacional da In-
dústria de Componentes para Veículos 
Automotores. Em 2019 a frota nacio-
nal já superou os 2 milhões de cami-
nhões. “Com tudo isso, naturalmente 
a concorrência por carga aumentou – 
o que, por consequência, também 

pressionou o valor 
do frete.”

Esse cenário tem como pano de 
fundo uma crise econômica grave, a 
maior recessão da história brasileira, 
da qual o país ainda não se recuperou. 
A queda na atividade produtiva tam-
bém reduziu a demanda por transpor-
te de carga, pressionando ainda mais 
para baixo os preços dos fretes.

“Dito tudo isso, acreditamos que a 
contribuição que o setor de paletes 
e embalagens de madeira pode dar 
à solução dessa crise complexa pas-
sa pelo aumento da produtividade 
e pela redução de custos das ope-
rações logísticas das organizações – 
que, em alguns casos, podem chegar 
a 15% do total –, através da padroni-
zação e do aperfeiçoamento dos seus 
produtos. A padronização facilita o 
manejo, otimiza espaço nas carro-
cerias e ajuda a diminuir o tempo de 
carregamento, aportando ganhos de 
eficiência. Já o aperfeiçoamento dos 
paletes e das embalagens de madei-
ra, com a redução de peso e volume, 
por exemplo, possibilita economia de 
combustível e amplia a capacidade 
de transporte dos caminhões, permi-
tindo a redução de custos.”

Medidas
Finalizando, Canozo fala das medi-

das destas embalagens mais utiliza-
das no Brasil. 

A medida de palete mais utilizada 
atualmente no Brasil é 1.000 x 1.200 
mm, em razão de esse ser o formato 
que melhor se adapta ao nosso sis-
tema como um todo, incluindo os 
modais rodoviário, aéreo, ferroviário 
e o armazenamento em portapale-
tes. “Na maior parte do país já há 
um consenso de padronização nes-
sas dimensões.”

Já as caixas de madeira normal-
mente não são padronizadas, pois 
cada usuário ou cliente tem neces-
sidades exclusivas de armazenar e 
transportar tipos diversos de ma-
teriais. “Como a base das caixas 
normalmente segue o modelo dos 
paletes, torna-se comum a mesma 
medida: 1.000 x 1.200 mm.”  1
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a última década, ao passo 
que a tecnologia se desenvol-
veu, os consumidores altera-
ram o seu comportamento de 

compra. Essas mudanças são percebidas 
por meio do “efeito chicote” (bullwip 
effect), que faz com que as perturbações 
da demanda afetem todos os elos prede-
cessores da cadeia de suprimentos.

Vamos entender. Para as relações B2B, 
a gestão de fornecedores desenvolveu-
-se com a melhoria dos softwares de 
previsão de demanda e reabastecimen-
to, bem como com a difusão do pen-
samento enxuto (Lean Thinking), entre 
outros. Dessa forma, os lotes de compra 
estratégicos não são tão grandes quan-
to eram em 1980. Já nas relações B2C, 
com o crescimento do e-commerce, a 
frequência de compras e o tamanho do 
pedido têm sido menores. Logo, os de-
safios do reabastecimento das lojas e da 
estratégia de “last mile” são mais com-
plexos para os gestores de logística.

Por outro lado, o aumento da com-
petitividade das empresas nesse mun-
do globalizado e informatizado faz com 
que os executivos busquem ações para 
promover a redução das despesas lo-
gísticas, a fim de obter uma posição de 
destaque frente aos concorrentes. Isso 
pode ser traduzido para o profissional 
de logística pela expressão “fazer mais 
com menos”! Aí começam os cortes de 
pessoal, as pressões por fretes meno-
res, as brigas internas entre departa-
mentos para “encontrar o culpado”... 
enfim, todos sabemos como isso acaba: 
um ciclo de melhoria – ou seja, redução 
dos custos – seguido de um novo ciclo 
de reestruturação – para recuperar o 
que foi perdido. Será que esse é real-
mente o caminho mais assertivo?

Vamos pensar. Toda empresa neces-
sita reduzir os custos e melhorar sua 
performance de entrega. Contudo, a 
partir do momento que as tecnologias 
de fabricação estão cada vez mais se-
melhantes, a logística passa a ocupar 
uma posição de destaque no novo 
mundo dos negócios, pois é através 
da melhor gestão e planejamento dos 
processos logísticos que é possível 
atingir um melhor nível de satisfação 
dos clientes, bem como a tão dese-
jada redução dos custos. Muito bem, 
gestão e planejamento são sempre 
as palavras de ordem, porém, muitas 
vezes esquecemos a etapa que a pre-
cede: o projeto.

É no projeto, ou redesenho, que 
conseguimos determinar para qual 
volume e perfil de demanda o sistema 
logístico está dimensionado e qual a 
despesa que ele deve entregar para a 
empresa. Na etapa do projeto também 
é possível encontrar a melhor configu-
ração das instalações – fábricas, arma-
zéns, Cross-Docking ou transit point – 
para atingir um determinado nível de 
serviço. Além disso, é justamente a 
etapa de projeto que possibilitará uma 
logística mais ágil e responsiva, tanto 
para a demanda atual, quanto para 
o plano de expansão da empresa nos 
próximos anos. 

Portanto, por meio do projeto, ou 
redesenho, da malha logística é possí-
vel planejar o crescimento, determinar 
um nível de serviço a ser atingido, fazer 
uma projeção de despesas e definir a 
estratégia de fornecimento e abasteci-
mento para todas as etapas da cadeia 
de suprimentos. Ademais, é esta etapa 
que possibilita encontrar o ponto de 
equilíbrio entre a redução das despe-

sas logísticas e a melhoria do nível de 
serviço ao cliente.

Posto isso, a próxima pergunta é: 
como fazer o projeto ou redesenho da 
sua malha?

Uma malha logística possui uma série 
de parâmetros e restrições complexas 
que determinam o fluxo e as capacida-
des das instalações e transportes. Por-
tanto, o mais adequado para se proje-
tar uma malha logística é utilizar-se de 
métodos matemáticos de otimização. 
Para isso, existe no mercado alguns 
softwares especialistas para otimizar a 
malha logística, que normalmente utili-
zam a Programação Linear Inteira Mis-
ta. Por meio deles é possível encontrar 
a melhor localização para se abrir uma 
instalação, definir a política de estoque 
ideal para que não se tenha ruptura no 
ponto de venda e determinar o melhor 
modo de transporte, a fim de reduzir as 
despesas de distribuição.

Apesar de esse processo ser com-
plexo, alguns pontos práticos são im-
portantes para serem considerados 
em qualquer projeto da malha:

Obtendo vantagem 
competitiva a partir de 
uma malha logística bem 
projetada
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1. Entenda a demanda que se dese-
ja atender

Determine qual o melhor nível de 
agregação (em SKU ou família) que 
deve tratar a sua demanda. Em resumo, 
quando tratamos a demanda ao nível do 
SKU, os dados são mais granulares, mas 
o nível de complexidade para represen-
tação e interpretação do modelo pode 
ser mais complexo ou pouco significati-
vo. Todavia, ao agregarmos os SKU por 
similaridade de demanda, por exemplo, 
família de produtos, há a perda da granu-
laridade, mas a modelagem e os resulta-
dos podem gerar informações mais signi-
ficativas. Logo, deve-se analisar a melhor 
forma de tratar a demanda, pois, nem 
sempre o nível SKU é o mais adequado, 
pois, com informações mais assertivas é 
possível tomar decisões sobre a política 
de estoque e alocação desse estoque 
nos armazéns.

2. Não se esqueça do imposto
No Brasil, o turismo fiscal ainda é pre-

sente e pode determinar rotas de distri-
buição diferentes da menor distância entre 
a origem e o destino. Para reduzir o custo 
logístico total, pode ser necessário não uti-
lizar a menor rota, a fim de que incentivos 
tributários sejam obtidos. Dessa forma, a 
abertura de armazéns avançados para a 
emissão de novos documentos fiscais pode 
fazer sentido para a redução do custo tri-
butário e, consequentemente, reduzir o 
custo total para a empresa.

3. Determine um nível e serviço 
para a malha logística

Como em todo estudo, é necessário de-
terminar o que se pretende obter. No caso 
do redesenho da malha logística, é preci-
so entender os objetivos do negócio para 
criar uma estratégia operacional mais efi-
caz. Em resumo, deve-se determinar qual 
o nível de serviço ao cliente que deve ser 
atendido e em qual despesa, pois, esforços 
para melhoria do nível de serviço podem 
apresentar um trade-off entre o aumento 
de despesas e o aumento das vendas. 

4. Avalie soluções “make or buy”
Dado que estamos no projeto, é a hora 

mais adequada para considerar fazer ou 
terceirizar. Por meio de tomada de preços 
no mercado é possível inserir os valores 
para ambas as alternativas operacionais 

na modelagem, a fim de descobrir se fa-
zer (insourcing) é mais vantajoso que ter-
ceirizar (outsourcing). No entanto, como 
esses valores podem ser preliminares, é 
fundamental uma análise de sensibilidade 
das soluções ao final do projeto.

5. Não se esqueça das questões am-
bientais

Apesar de o Brasil ocupar uma posição 
de vanguarda quanto ao meio ambiente, 
sua estratégia de redução de gases do 
efeito estufa (GEE) está fortemente liga-
da ao desmatamento. No entanto, a “pe-
gada de carbono” tem se tornado uma 
vertente importante para empresas que 
procuram crescer com sustentabilidade 
financeira, social e econômica (Triple 
Bottom Line). Além disso, o projeto de 
malha pode ser uma forma rápida para 
descobrir qual a dimensão de inventário 
de carbono que a sua empresa emite, 
a fim de buscar iniciativas de redução e 
conseguir comercializar os créditos ge-
rados por meio de projetos certificados.

Os projetos de malha podem ajudar a 
empresa a reduzir custos na ordem de até 
20% e a atingir melhores níveis de serviço. 
Além disso, apesar de se apresentar como 
um projeto logístico, torna-se uma iniciati-
va de toda a empresa, pois, para que ele 
seja realizado é importante o envolvimen-
to de outras áreas (financeiro, fiscal, mar-
keting, vendas, etc.) e, assim, faz com que 
a estratégia de operação para sustentar o 
crescimento da empresa seja mais asserti-
va e permita às operações logísticas aten-
der a estratégia do negócio. 

Rodrigo de Castro Barros 
Mestre em Engenharia Mecânica e 
Engº de Produção, ambos pelo Cen-
tro Universitário FEI. Possui mais de 10 
anos de experiência em Supply Chain & 
Logística, tendo atuado como gerente 
nas áreas de Operações, Planejamento 
Logístico e Melhoria Contínua em Ope-
radores Logísticos, indústrias e varejo. 
Especialista na elaboração de planos 
estratégicos e táticos para operações, 
projeto e startup de CD, implantação 
de planejamento integrado, turnaround 
de operações e gestão de projetos de 
Lean 6 Sigma. É Gerente de Projetos de 
Supply Chain & Logística na Connexxion 
Brasil, atuando principalmente em proje-
tos de malha logística, redenhos de CDs 
e no desenvolvimento de business case 
para novos negócios.
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o Grupo Quality
O Grupo Quality anuncia a promoção de dois exe-
cutivos líderes. Célio Malavasi, até então diretor de 
operações, passa a responder como COO - Chief 
Operating Officer, enquanto Geovani Silva deixa 
o cargo de gerente regional e assume a diretoria 
de operações. Malavasi, formado em Matemática 
e Administração de Empresas pela Universidade 
Metodista de São Paulo, possui pós-graduação em 
Marketing de Negócios e MBA em Logística Empre-
sarial pela FGV. Silva é graduado em Administração 
pela Faculdade Integrada de Ribeirão Pires e pos-
sui MBA em Gerenciamento Avançado de Projetos 
pela FGV. 

Edenred
A Edenred, grupo que integra as marcas Ticket, Ticket 
Log, Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas no Brasil, 
apresenta Mathieu Dehaine como novo diretor de 
Estratégia e Excelência de Negócios para os merca-
dos urbano e rodoviário. O profissional, que vem da 
França, onde atuava na área de marketing e estraté-
gia como diretor de Excelência Empresarial do pró-
prio Grupo Edenred, chega como um reforço para as 
ações de inteligência de mercado da Divisão de Fro-
ta e Soluções de Mobilidade do grupo no País. For-
mado pela Universidade da Califórnia em Ciências 
Matemáticas, e com MBA na mesma área pelo HEC 
Paris, Dehaine tem passagens por grandes compa-
nhias do setor financeiro e consultorias de negócios. 

CDRJ
O Conselho de Administração – CONSAD da Com-
panhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ empos-
sou a nova conselheira, Mariana Pescatori Can-
dido da Silva, que assume como representante 
do Ministério da Infraestrutura, e o novo diretor 
de Relações com o Mercado e Planejamento – 
DIRMEP, Jean Paulo Castro e Silva. Este último 
ocupará o lugar de Frederico Klein e recente-
mente exerceu o cargo de diretor do Governo 
Digital e de coordenador-geral de Governança 
de Dados e Informações no antigo Ministério de 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Em 
sua trajetória, já integrou o CONSAD e o Con-
selho de Autoridade Portuária – CAP. Graduado 
em Engenharia Elétrica, Jean Paulo possui MBA 
em Marketing, mestrado em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento e, atualmente, cursa mestrado 
em Administração Pública pela Universidade Na-
cional de Singapura. 

ANEF
A ANEF – Associação Nacional das Empre-
sas Financeiras das Montadoras anuncia 
seu novo presidente, Paulo Noman, que, 
atualmente, também preside a Chevrolet 
Serviços Financeiros do Brasil e, na Asso-
ciação, passa a ocupar a posição no lugar 
de Luiz Montenegro, que assumiu o cargo 
em junho de 2017. Formado em Adminis-
tração de Empresas pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Noman atua na área há mais de 20 
anos e, em sua trajetória, já trabalhou em empresas 
como Thomson Reuters e Banco SRL. 

4TRUCK 
O CEO da 4TRUCK, Osmar Oliveira, foi eleito Indus-
trial do Ano pelo Núcleo de Jovens Empreendedo-
res do CIESP Guarulhos. O empresário da imple-
mentadora rodoviária de Guarulhos teve, ainda, 
a premiação outorgada oficialmente pela Câmara 
Municipal. O prêmio, anual, homenageia a classe 
industrial da cidade e região por meio do industrial 
que se destaca frente à gestão da respectiva em-
presa, levando em consideração ainda aquele que 
se destacou na sociedade por exercer importante 
papel social com ações em prol da coletividade do 
município. Além do empresário da 4TRUCK, outros 
dois empreendedores foram indicados à premia-
ção: Alcides Braga, da Truckvan, e Pascoal Iannoni, 
da Flexform.

APM Terminals Itajaí
A APM Terminals Itajaí acaba de anunciar Aristides 
Russi Junior como novo diretor superintendente. 
Atual diretor de Operações da APM Terminals Brasil, 
ele assumirá o cargo no dia 1º de julho, em substitui-
ção a Ricardo Arten, que recentemente foi apresen-
tado como CEO da BTP – Brasil Terminal Portuário em 
Santos, SP. Russi Junior é bacharel em Gestão Portuá-
ria e Logística e iniciou sua carreira em Itajaí há 17 
anos, sendo os últimos nove anos em cargos de lide-
rança. Em 2014, assumiu a diretoria corporativa de 
Operações no Brasil, englobando Pecém e as unida-
des retroportuárias. A APM Terminals Itajaí responde 
por 100% da movimentação de contêineres no Porto 
de Itajaí e atende rotas que servem o Sul do país por 
meio de um portfólio di-
verso composto por mais 
de 15 armadores. É parte 
da A.P. Moller-Maersk.
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