
O
evento, organizado pela
APICS - The Association
for Operations Manage-
ment, que acontece anual-
mente na América do Norte,

contou, desta vez no Canadá, com um
público diferenciado. Participaram mais
de 1.500 profissionais, entre os quais
os brasileiros: Eduardo Banzato, atual
presidente do Instituto IMAM, além de
Alexandre Bortolotto e Jorge Adir Mi-
kos, gerentes de produto da TOTVS.

A conferência deste ano destacou
o lema "Global Ability", que explorou
os temas em seis áreas específicas:
1. Lean: hoje a economia precisa que

se faça mais com menos. As em-
presas devem explorar formas de
minimizar os desperdícios e maxi-
mizar a produção e a eficiência;

2. Gestão da Demanda, Previsão e
S&OP (Planejamento de Vendas e
Operações): ninguém tem "bola de
cristal" na economia global. Porém
há maneiras de se obter resultados
positivos e previsões precisas por
meio do planejamento colaborativo
e agendamentos;

3. Global Supply Chain: a importância
de ser relevante no mercado global.
A economia mundial muda a cada
dia. Formar uma visão ampla e atu-
alizada das melhores práticas da
gestão da cadeia de abastecimento
global é necessário para que você
esteja preparado para as mudanças.
Deve-se fazer com que princípios e
conceitos mais elaborados da gestão
da cadeia de abastecimento possam
ser aplicados globalmente;

4. Gestão Operacional uma base sólida faz
muita diferença. Aumentar a compre-
ensão dos conceitos de planejamento,
programação e controle das ativi-
dades que transformam recursos
em produtos acabados e serviços é
essencial para conseguir melhores
resultados na gestão logística;

5. Desenvolvimento Profissional: prepa-
ração para os próximos passos pro-
fissionais. Foi discutida a importân-
cia de se manter um currículo atu-
alizado, como gerenciar mudanças
profissionais, alcançar a excelência,
buscar novos desafios, entre outras
ferramentas de desenvolvimento;

6. Tópicos de Interesse Especiais: com-
plemente e consolide sua base de
conhecimentos. Os profissionais
de gestão devem saber hoje mais



do que um pouco sobre uma am-
pla gama de temas. Os tópicos
tiveram o objetivo de auxiliar os
profissionais a ganhar novas pers-
pectivas sobre sua profissão.

Destaques
Entre os destaques apresen-

tados no evento e que a revista
1NTRALOGÍSTICA traz para estar
em contínua sintonia com as melhores
práticas de gestão mundial, estão:
• A importância do controle da

variabilidade por meio da gestão
estatística das operações, filas,
etc., sejam elas na produção, ar-
mazenagem, transporte ou admi-
nistrativas;

• As ferramentas que se apoiam na
visibilidade para auxiliar as pes-
soas no entendimento da situação
atual, permitindo assim uma to-
mada de decisão mais rápida (ex.:
diagrama espinha de peixe, círcu-

los de comunicação, "run charts",
check-lists, etc.);

• O modelo de organização da fa-
bricação baseado no lean (manu-
fatura enxuta) e na eliminação
de empilhadeiras ("forklift free")
para atividades de abastecimento
de linha que possibilita benefícios
diretos e indiretos e que foram
demonstrados a partir de um caso
prático da Volvo;

• O potencial da ferramenta MS-Ex-
cel para aplicação de técnicas ana-
líticas na gestão de estoques, que
possibilita visualizar o potencial
de ganho e simular cada cenário
quanto aos resultados esperados;

• Excelência em apresentações: in-
vestir na forma de transmitir um de-
terminado conteúdo faz uma grande
diferença na venda da idéia. Ações
como preocupação com as palavras,
a voz e a apresentação pessoal foram
exploradas durante o evento;

• As iniciativas "green" para a tecno-
logia da informação mostram que
existe um campo enorme com que
devemos nos preocupar desde já e
evitar assim problemas mais gra-
ves no futuro;

• Dez etapas para implementar
uma rotina de S&OP ("sales and
operations planning", planeja-
mento de vendas e operações),
mostrando a importância do com-
promisso de todos os envolvidos
para a obtenção do sucesso. A
previsão de 12 meses para conso-
lidar o processo se faz necessária
em função de, em muitos casos,
não haver uma cultura preparada
para o processo de planejamento.

Visita técnica
Também durante o evento, reali-

zou-se a visita técnica ao Centric Re-
tail Logistics — CRL (divisão do Metro
Group que atua com soluções de sup-
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ply chain), um centro de distribuição
que presta serviços de armazenagem
e abastecimento para o Walmart.

Em uma área de 45.000 m2, dis-
tribuem-se várias câmaras com tem-
peraturas variadas, pois os produtos
são multitemperatura, como horti-
frutigranjeiros, peixes, etc.

Os principais destaques deste
centro de distribuição são:
• A sincronia desenvolvida pelo

CRL envolvendo fornecedores,
transportadoras e lojas assegura
um giro de estoque de 365 dias
por ano, o que considera a apli-
cação da metodologia de S&OP
entre as partes envolvidas;

• Estocagem em estruturas porta-
paletes são utilizadas como esto-
que "pulmão", facilitando o abaste-
cimento de uma área de consolida-
ção de pedidos que opera 24 horas
por dia, sete dias por semana;

• O modelo de gestão para assegu-
rar a qualidade na operação, que
inclui controles químicos, contro-
les de temperaturas, etc., está des-
crito no "Good Warehouse Prac-
tices" (GWP), ou Boas Práticas de
Armazenagem, um manual que é
seguido por todos na operação;

• Os recursos operacionais são bá-
sicos, mas desenvolvidos para
atender as características de um
armazém de "fluxo" e não para
capacidade e incluem: transpa-
letes elétricos, empilhadeiras
pantográficas, carrinhos espe-
ciais para flexibilidade no rece-
bimento, corredores para fluxo
intenso, sistema de separação
por voz, etc.;

• Área de carga de baterias com
forte mecanização, onde o opera-
dor não tem nenhum esforço e o
sistema de exaustão de gases as-
segura a qualidade do ar;

• Conceito de gestão de pessoas
baseado na administração parti-
cipativa, com incentivos, traba-
lhos em grupo, eventos de con-
fraternização, etc.
Enfim, toda essa infraestrutu-

ra assegura um fluxo que chega a
50.000 volumes por dia com índi-
ces de erros e faltas extremamente
reduzidos.

O evento assim se encerrou, dei-
xando o convite a todos para estarem
presentes na próxima conferência da
APICS, a edição 2010, que acontece-
rá em setembro em Nashville, EUA.
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