
Ryder mostra como aumentou capacidade de armazenagem 
 
O gerente de supply chain da Ryder, Neuton Karassawa, demonstrou na reunião mensal do 
Comitê de Supply Chain da Amcham-SP, realizada sexta-feira (24/6), como a sua empresa 
atendeu à necessidade da unidade de Goiânia da Unilever de aumentar a sua capacidade de 
armazenamento, sem desembolsar grandes somas de investimentos. A Ryder recebeu a 
incumbência de elevar a capacidade diária de armazenamento de 2.500 para 3.500 toneladas. 
 
Para isso, desenvolveu um projeto, cujo objetivo principal, segundo explicou Karassawa, foi 
unificar o centro de distribuição externo e interno e integrar todas as etapas de armazenamento e 
de escoamento dos produtos. 
 
Apertar os cintos 
 
Ele disse que a mudança proposta pela Unilever foi motivada pela necessidade da companhia de 
reduzir custos operacionais, aumentar o nível de serviços logísticos, ampliar a capacidade de 
expedição, adotar ferramentas mais eficientes de gestão e investir no desenvolvimento de 
soluções de TI adequadas às necessidades da operação. 
 
Para implantar o projeto, foram revistos os fluxos operacionais e redimensionada a estrutura. 
“Tudo isso foi executado com base em um levantamento de dados feito de forma minuciosa e 
detalhada, a partir do qual pudemos garantir à empresa que não haveria risco à operação durante 
o processo de mudanças”, disse. 
 
Com base nos dados levantados, afirmou Karassawa, foram feitas diversas simulações com a nova 
estrutura operacional para corrigir rotas e tranqüilizar o cliente com relação aos resultados 
esperados. A Ryder é parceira da Unilever há cerca de quatro anos. 
 
Karassawa afirmou que logo após a implantação do projeto a capacidade de armazenamento da 
Unilever cresceu 23%, a capacidade de expedição subiu 60%, a produtividade ficou 40% maior e 
a equipe operacional encolheu 16%. “Alcançamos todas as metas estabelecidas”, disse. 
 
Ele considera que o êxito do projeto só foi alcançado porque o trabalho seguiu alguns preceitos 
importantes. “Responsabilidade, definição de escopo e de objetivos, plano de comunicação, 
parceria efetiva, gestão eficiente de tarefas, mapeamento da operação. Esses foram alguns, entre 
outros compromissos que fizeram com que o projeto desenvolvido pela Ryder para a Unilever 
fosse um case de sucesso”, concluiu. 
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