
Á 24 ANOS NA WHITE
Martins, empresa do gru-
po Praxair, Flávio Ferreira,
45 anos, é engenheiro me-

cânico e ocupa a gerência de
logística da divisão de Gases In-
dustriais. É responsável pelas áre-
as de logística e distribuição de
gases liqüefeitos a granel, em todo
território nacional e suporte téc-
nico. Em suas atribuições também
figura a responsabilidade das mes-
mas áreas em oito países da Amé-
rica do Sul nos quais a empresa
atua. Em sua opinião, a globalização
funcionou com fator impulsionador
do papel da logística nas empre-
sas, que perceberam a vantagem
competitiva atrelada a esta área.

Qual a trajetória de
sua carreira até hoje?

Iniciei minha
carreira na área de manufatura de
equipamentos para armazenagem
de criogênicos, transporte e pro-
dução de gases atmosféricos liqüe-
feitos. Comecei atuar na logística
há 15 anos, quando fui responsável
pela área de planejamento e con-
trole de produção, assumindo a
gestão de estoques de matérias-
primas, peças e produtos acabados.
Na segunda metade da década de
1990, em decorrência do processo
da globalização, assumi a posição
de líder global em manufatura no
grupo Praxair me envolvendo com
a logística para suprimento e ma-
nufatura dos principais equipamen-
tos para construção de plantas de
separação de gases, produção de
oxigênio, nitrogênio e argônio nos
40 países onde o grupo mantém



operações. Após passar por algu-
mas áreas, fui para a gerência de
logística e distribuição de gases li-
qüefeitos a granel.

Quais eram os desa-
fios da logística de quando você co-
meçou a trabalhar no segmento? E
hoje, o que você identifica como sen-
do os maiores desafios?

No início dos anos 1990,
a logística ainda representava um
papel de suporte ao negócio, tendo
como principais desafios manter
baixos os custos de transportes e
armazenagem. Atualmente, estes
desafios continuam válidos, porém
estão inseridos em um contexto
mais amplo, no qual a logística pas-
sou a representar um importante
papel como vantagem competitiva
para as organizações. Em dias em
que a demanda do mercado deter-
mina o ritmo das operações, a es-
tratégia de "sourcing" e a própria
logística empresarial são funda-
mentais para o desenvolvimento
de um processo colaborativo de
planejamento de demanda. As
empresas melhor sucedidas no
mundo apresentam um grau ele-
vado de maturidade no processo
de integração da cadeia de abas-
tecimento com seus fornecedores
e clientes.

O que mais contribuiu
para seu crescimento na logística?
O que, na sua opinião, é imprescin-
dível para um profissional da área?

A atuação prévia em
uma função global foi fator impor-
tante para o meu crescimento na
logística por proporcionar maior
entendimento das oportunidades de
práticas e soluções adotadas em
realidades adversas, sendo eventu-
almente transmitidas ou adaptáveis
à realidade brasileira. Não só para
os profissionais que estejam ingres-
sando na área, mas para todos que
nela j á atuam, considero imprescin-

dível a realização de "benchmarking"
com outras empresas, pesquisar e
estudar continuamente soluções,
práticas e estratégias adotadas por
outras organizações. Esta é uma
fonte inesgotável de inspiração para
encontrar oportunidades, otimizar
e inovar os processos existentes nas
empresas onde esses profissionais
atuam.

O que mais o fascina
na logística?

A permanente oportu-
nidade de otimizar e aprimorar os
processos e interfaces com as de-
mais áreas da organização, forne-

cedores e clientes. Na minha opi-
nião, isso conduz os profissionais a
um processo natural de desenvol-
vimento do senso de identificação
de oportunidades para realizar algo
de forma melhor, com mais eficácia
e menos custo.

Como é o seu traba-
lho hoje? Que aspectos ainda o de-
safiam no dia-a-dia?

Meus principais focos
estão na consolidação dos proces-
sos de S&OP (Sales and Operations
Planning) e de análise operacional
na White Martins. O refinamento
dos sistemas de logística para o pla-
nejamento de entregas de produ-
tos a clientes representa uma fonte
contínua de desafio. Realizamos há

dois anos um upgrade no sistema
de planejamento de entregas de
produtos a granel com janelas de
tempo. As entregas nos clientes
que anteriormente eram progra-
madas por data de entrega, pas-
saram a ser programadas com
data e hora.

Que experiência na
área mais o ensinou?

A participação em um
projeto de gestão de relacionamen-
to com clientes na White Martins
reforçou para mim a importância
do entendimento da qualidade dos
serviços. Não importa o esforço
despendido para aprimorar a qua-
lidade dos produtos e serviços e
os processos internos, se o re-
sultado não é percebido pelo cli-
ente. É fundamental a integração
com os clientes no sentido de bus-
car a excelência na qualidade dos
serviços prestados, contribuindo
para aumentar a proposta de va-
lor para o cliente e, conseqüente-
mente, para o sucesso do negó-
cio.

O que ainda falta a
você, como profissional da logística,
para plena realização?

A minha plena reali-
zação como profissional que atua
na área de logística reside na
oportunidade do contínuo apren-
dizado proporcionado por ela.
Como importante fator de van-
tagem competitiva, a logística
exige dos líderes a contínua bus-
ca pelo desenvolvimento e cresci-
mento profissionais.

Outro ponto que considero po-
sitivo para o maior destaque do pro-
fissional é a globalização dos mer-
cados, que funcionou como im-
pulsionador da necessidade de mi-
gração de práticas, processos e sis-
temas, contribuindo para a constru-
ção de uma visão mais holística da
função logística. [ ]
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