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Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2003 - A Cesa Logística estabelece parceria com a Emoreira, 
tradicional rede varejista de Belo Horizonte, e assume as tarefas de estocar, separar e organizar, 
diariamente, os seus 28 mil itens de higiene pessoal e beleza. Com isso, a Emoreira concentra as 
energias na revenda do mix de produtos, além de ampliar a área de vendas da loja - antes o 
estoque permanecia na loja - e contribuir com a melhoria do trânsito rua dos Caetés, região 
central da capital mineira, e onde está instalada a loja.  
 
Com o projeto desenvolvido pela Cesa, os 200 fornecedores da Emoreira descarregaram as 
mercadorias no centro logístico da operadora, em Contagem, Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. As entregas eram realizadas durante a semana, em horários diversos do dia, 
contribuindo para congestionar o trânsito no local - uma média de 400 caminhões.  
 
"Hoje, todas as entregas acontecem por um único veículo, que chega à loja às 6h da manhã", 
assinala o diretor-superintendente da Cesa, Max Gilbert Filho. A reposição das duas lojas - uma no 
centro da capital e a outra o Barreiro, região Oeste da cidade -  
 
 
é realizada a partir da lista elaborada pelo operador da Emoreira, que diariamente, no final do 
expediente, envia um relatório eletrônico ao centro de logística.  
 
Agilidade e organização  
 
Segundo Gilbert, quando as caixas com as encomendas da Emoreira chegam ao centro de 
armazenamento e distribuição, onde são desembaladas e cada ítem recebe uma etiqueta com a 
identificação da prateleira onde será colocado. Dessa maneira, quando a mercadoria vai para a 
loja, o funcionário da rede varejista sabe exatamente onde ela será colocada. Isso agiliza a 
organização do ponto de venda e evita o acúmulo de caixas.  
 
Nos armazéns da Cesa, todas as atividades de separação, etiquetagem e estocagem das 
mercadorias são executadas com o auxílio de um sistema WMS, que controla o fluxo e a 
organização dos produtos dentro do centro de logística.  
 
O contrato com a Emoreira contribuirá para a Cesa alcançar o faturamento de R$ 140 milhões, 
projetado para 2003. Para 2005, a previsão é faturar R$ 250 milhões. Segundo Gilbert, para 
transformar a meta em realidade os planos da Cesa incluem expandir a prestação de serviços 
para empresas de pequeno e médio porte, com faturamento entre R$ 80 milhões e R$ 200 
milhões. Hoje, carteira de clientes da operadora é formada, principalmente, por companhias de 
grande porte como a AmBev, BR Petrobrás, Camargo Corrêa Cimentos, Danone Divisão de 
Biscoitos, Nestlé, São Paulo Alpargatas, Sara Lee Cafés, Unilever Higiene e Beleza, Unilever 
Bestfoods e Usiminas.  
 
A Emoreira, além de transferir à Cesa a responsabilidade pelo armazenamento e distribuição das 
mercadorias, ficou livre de milhares de caixas de papelão e participa do programa de 
responsabilidade social implementado pela operadora logística.  
 
Trabalho social  
 
A partir de um convênio com a Asmare, a associação dos catadores de papel de Belo Horizonte, a 
Cesa repassa à entidade as duas mil caixas descarregadas diariamente nos armazéns. "Esse 
material é muito útil para eles. Mais que o aspecto financeiro, a associação desenvolve um 
trabalho social que restabelece a autoestima dos catadores. Isso tudo, sem contar o benefício 
para o meio ambiente, já que o papel é reciclado", argumenta Gilbert.  



 
Fundada há 11 anos, a Asmare organizou a categoria dos catadores de papel e com isso alcançou 
melhoras nas condições de trabalho dessas pessoas. Toda a separação de materiais é realizada 
em um dos cinco galpões da associação, diminuindo a sujeira nas ruas de Belo Horizonte.  
 
kicker: Empresa também contribui para melhoria do trânsito no Centro  
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Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2003 - A Cesa Logística estabelece parceria com a Emoreira, 
tradicional rede varejista de Belo Horizonte, e assume as tarefas de estocar, separar e organizar, 
diariamente, os seus 28 mil itens de higiene pessoal e beleza. Com isso, a Emoreira concentra as 
energias na revenda do mix de produtos, além de ampliar a área de vendas da loja - antes o 
estoque permanecia na loja - e contribuir com a melhoria do trânsito rua dos Caetés, região 
central da capital mineira, e onde está instalada a loja.  
 
Com o projeto desenvolvido pela Cesa, os 200 fornecedores da Emoreira descarregaram as 
mercadorias no centro logístico da operadora, em Contagem, Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. As entregas eram realizadas durante a semana, em horários diversos do dia, 
contribuindo para congestionar o trânsito no local - uma média de 400 caminhões.  
 
"Hoje, todas as entregas acontecem por um único veículo, que chega à loja às 6h da manhã", 
assinala o diretor-superintendente da Cesa, Max Gilbert Filho. A reposição das duas lojas - uma no 
centro da capital e a outra o Barreiro, região Oeste da cidade -  
 
 
é realizada a partir da lista elaborada pelo operador da Emoreira, que diariamente, no final do 
expediente, envia um relatório eletrônico ao centro de logística.  
 
Agilidade e organização  
 
Segundo Gilbert, quando as caixas com as encomendas da Emoreira chegam ao centro de 
armazenamento e distribuição, onde são desembaladas e cada ítem recebe uma etiqueta com a 
identificação da prateleira onde será colocado. Dessa maneira, quando a mercadoria vai para a 
loja, o funcionário da rede varejista sabe exatamente onde ela será colocada. Isso agiliza a 
organização do ponto de venda e evita o acúmulo de caixas.  
 
Nos armazéns da Cesa, todas as atividades de separação, etiquetagem e estocagem das 
mercadorias são executadas com o auxílio de um sistema WMS, que controla o fluxo e a 
organização dos produtos dentro do centro de logística.  
 
O contrato com a Emoreira contribuirá para a Cesa alcançar o faturamento de R$ 140 milhões, 
projetado para 2003. Para 2005, a previsão é faturar R$ 250 milhões. Segundo Gilbert, para 
transformar a meta em realidade os planos da Cesa incluem expandir a prestação de serviços 
para empresas de pequeno e médio porte, com faturamento entre R$ 80 milhões e R$ 200 
milhões.  
 
Hoje, a carteira de clientes da operadora é formada, principalmente, por companhias de grande 
porte como a AmBev, BR Petrobrás, Camargo Corrêa Cimentos, Danone Divisão de Biscoitos, 
Nestlé, São Paulo Alpargatas, Sara Lee Cafés, Unilever Higiene e Beleza, Unilever Bestfoods e 
Usiminas, entre outras.  
 
A Emoreira, além de transferir à Cesa a responsabilidade pelo armazenamento e distribuição das 
mercadorias, ficou livre de milhares de caixas de papelão e participa do programa de 
responsabilidade social implementado pela operadora logística.  



 
Trabalho social  
 
A partir de um convênio com a Asmare, a associação dos catadores de papel de Belo Horizonte, a 
Cesa repassa à entidade as duas mil caixas descarregadas diariamente nos armazéns. "Esse 
material é muito útil para eles. Mais que o aspecto financeiro, a associação desenvolve um 
trabalho social que restabelece a autoestima dos catadores. Isso tudo, sem contar o benefício 
para o meio ambiente, já que o papel é reciclado", argumenta Gilbert.  
 
Fundada há 11 anos, a Asmare organizou a categoria dos catadores de papel e com isso alcançou 
melhoras nas condições de trabalho dessas pessoas. Toda a separação de materiais é realizada 
em um dos cinco galpões da associação, diminuindo a sujeira nas ruas de Belo Horizonte.  
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