
O Brasil, a logística e 
os “voos de galinha”

Se há algo que 
também tem ajudado 
as pessoas nesse 
momento difícil, é a 
logística

É bem interessan-
te como algumas 
profissões e seg-

mentos ocupacionais são 
lembrados em função de 
datas comemorativas ou 
de intervenções externas 
que podem atuar sobre 
o sistema. Por exemplo, 
lembramos muito dos pro-
fessores por ocasião da 
comemoração do seu dia, 
que aqui no Brasil ocorre 
em 15 de outubro. 

Nos dias de hoje, por 
exemplo, em função dos 
reflexos da pandemia da 
Covid -19 a que todos nós 
estamos submetidos, a 
profissão do médico e dos 
demais profissionais liga-
dos à área da saúde vem 
à tona, ressaltando a sua 
enorme importância den-
tro da sociedade como um 
todo. Hoje, os médicos e as 
pessoas vinculadas à área 
de saúde, estão fazendo um 
trabalho extraordinário. 
Mas, se há algo que também 
tem ajudado as pessoas 
nesse momento difícil, é a 
logística.

Como fazer para que 
respiradores adquiridos 
em países como a China 
cheguem ao nosso país e 
sejam direcionados aos 
hospitais sem a intervenção 
da logística? Para aqueles 
que têm o privilégio de 
trabalhar em home-office e 
comprar comida por meio 
da internet, por exemplo, 
isso só é possível por meio 
de uma grande movimenta-
ção de toda a cadeia de su-
primentos. Portanto, mais 
do que uma necessidade 
econômica - que já justi-
ficaria a importância dos 
processos logísticos - trata-
se também da necessidade 
de sobrevivência.

Muitos defendem que 
a humanidade passa, de 
tempos em tempos, por 
importantes provações 
para que, da extrema 
necessidade se obtenham 
soluções e melhorias na 
vida das pessoas. Bom, 
na minha despretensiosa 
opinião, não acredito que 
o ser humano deva obri-
gatoriamente passar por 
tantos sofrimentos para 
obter ganhos evolutivos. 
Será que só funcionamos 
por meio do “no pain, 
no gain” (sem dor, sem 
ganho)?

No entanto, para os pro-
cessos logísticos, que são 
o foco desse texto, isso 
realmente ocorre. Atual-
mente, com as medidas 
de restrições impostas 
pela quarentena, os pro-
cessos logísticos estão 
sendo colocados à prova, 
especialmente se conside-
rarmos as importações de 
produtos com entrega em 
tempo recorde ou mesmo 
as entregas para atender ao 
e-commerce, maneira pela 
qual os consumidores bra-
sileiros passaram a adquirir 
produtos e têm, assim, 
movimentado a economia.

Já se tem observado, de 
uma forma geral - alguma 
restrição ou gargalo - nas 
entregas conhecidas como 
“last mile” (última milha), 
nas quais a mercadoria sai 
de um armazém ou cen-
tro de distribuição para 
o destino final, podendo 
ser um B2B ou um B2C. 
Acredito ser um momento 
importante para se definir 

regularizações, meios al-
ternativos para transportes 
e armazenagem e outras 
melhorias e inovações para 
o setor. 

Por que não utilizar os 
drones em determinadas 
entregas? Com relação 
às entregas, muitas delas 
não são finalizadas devido 
à ausência do morador no 
momento da entrega. Tal-
vez seja uma oportunidade 
para massificar as caixas de 
correios inteligentes (os 
chamados “lockers”). É 
evidente que não é nesse 
texto que vamos discutir 
soluções para questões 
complexas conforme as 
apresentadas, mas é ne-
cessário fazer evoluir ideias 
desse tipo para futura 
aplicação.

Voltando ao pensamen-
to de que algumas ações 
apenas ocorrem quando 
se defrontam com algum 
problema mais grave, ou 
seja, sempre na correção, 
quando muitas vezes po-
deria ser na prevenção, 
vamos analisar a greve dos 
caminhoneiros que acon-
teceu no ano de 2018. Por 
mais justa que ela tenha 
sido, essa mobilização cau-
sou graves problemas de 
abastecimento em todas as 
regiões do país e disparou 
um alarme com relação à 
multimodalidade no Brasil.

Dados da CNT (Con-
federação Nacional do 
Transporte), mostram que 
o segmento de cabotagem - 
transporte realizado na cos-
ta marítima entre portos de 
um mesmo país - registrou 
crescimento de 38,2% no 
segundo semestre de 2018, 
logo após a greve. E con-
tinua crescendo, mesmo 
com todas as dificuldades. 
Com uma extensa costa 
marítima e com boa parte 
da população brasileira 
vivendo próxima a essa 
costa, é estranho pensar 
em como a cabotagem, só 
depois de 2018, começou 
a apresentar crescimentos 
expressivos.

Poderíamos ficar por 
horas apontando as opor-
tunidades de negócios e 
melhorias de processos 
logísticos que podem im-
pactar positivamente na 
vida de todos nós. Parcerias 
público-privadas, com base 
no tripé da sustentabilida-
de (desenvolvimento eco-
nômico, social e ambien-
tal) podem proporcionar 
excelentes projetos para a 
logística no Brasil. Ressalto 
aqui, que essas parecerias 
devem ser transparentes, 
para que não haja a pro-
miscuidade nos negócios 
que, infelizmente, ainda 
acontece em nosso país.

Você pode estar se per-
guntando: será que faze-
mos tudo errado? Obvia-
mente que não, somos um 
país de grande potencial 
(o agronegócio é um ótimo 
exemplo), mas que precisa 
dar sustentabilidade aos 
seus projetos de futuro. Por 
algum motivo, nós ainda 
estamos na condição de 
melhorias inconsistentes, 
ou seja, são os famosos 
“voos de galinha”. 

Quem sabe não seja 
esse o momento de nos 
reinventarmos em termos 
de nação que almeje um 
futuro melhor para sua 
população? E, com certeza, 
nesse caminho a logística 
tem uma participação mais 
que especial.

(*) - É professor tutor 
do Curso Superior de Tecnologia em 

Logística do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Roberto Pansonato (*)
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Construção 
civil segue 
desaquecida e 
pouco confiante

A Sondagem Indústria da 
Construção Civil, divulgada 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), com apoio da 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), indica 
que a indústria da construção 
continua sofrendo os efeitos da 
pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) em abril, embora a 
queda mais brusca tenha ocor-
rido em março. Os índices de 
evolução do nível de atividade 
e do número de empregados 
permanecem bem abaixo da 
linha de 50 pontos, indicando 
que ambos estão em queda em 
relação ao mês anterior.

O indicador de evolução do 
nível de atividade registrou 
29,4 pontos, o segundo menor 
valor da série histórica, abaixo 
apenas do valor observado em 
março. Já o índice de evolução 
do número de empregados 
recuou para 24,1 pontos, o 
terceiro menor valor da série, 
superando apenas os registros 
de dezembro de 2015 e janeiro 
de 2016.

Consequentemente, a ociosi-
dade está elevada: o indicador 
de Utilização da Capacidade 
Operacional, que reflete os 
efeitos da queda da atividade 
econômica registrou o valor 
mais baixo da série histórica.

A falta de confiança é consoli-
dada entre os empresários, que 
estão pouco dispostos a investir 
diante da baixa expectativa de 
crescimento para os próximos 
6 meses. O ICEI-Construção 
registrou 37,6 pontos em maio, 
após aumento de 2,8 pontos 
frente a abril. Contudo, per-
manece 12,4 pontos abaixo da 
linha divisória (AI/CBIC).

Os empresários do segmento da moda enfrentam queda brusca 
no faturamento.
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A nova parceria vai pro-
porcionar, de maneira 
gratuita, um conjunto 

de consultorias para geren-
ciamento de crise e gestão 
financeira em 220 de peque-
nos negócios em seis estados 
brasileiros (Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais).

As consultorias serão 
oferecidas ao longo de dois 
meses, customizadas para 
a realidade de cada empre-
sa, no formato online, para 
atender às recomendações 
de distanciamento social 
devido ao Coronavírus. 
Serão seis encontros vir-
tuais, totalizando 12 horas 
de atendimento, divididos 
em três temáticas: gestão 
financeira; linhas de crédito 
disponíveis no mercado; e 
dispositivos do governo e 
outras ações para o enfren-
tamento da pandemia. 

De acordo com o diretor 

A empresa investiu na revisão de seu processo e preparação 
dos gestores das novas vagas.
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vida das empresas em todo 
o mundo. Muitas delas hoje 
se veem à frente do desafio 
de cortar custos com uma 
faca bem afiada, frear pla-
nos de expansão e demitir 
boa parte de seus colabora-
dores. No entanto, algumas 
delas estão nadando contra 
essa maré e aumentando 
seus times, como é o caso 
do Chama, aplicativo que 
conecta revendedores de 
botijão de gás a consumi-
dores. 

Com um plano agressivo 
de crescimento, o Chama 
se viu diante do desafio de 
aumentar o seu time por 
meio de um processo de 
recrutamento e onboarding 
onlines, já que, durante o 
período de distanciamento, 
a empresa cresceu o seu 
quadro de funcionários 
em 25%, com contratações 
feitas totalmente online. 
Para garantir o sucesso, a 
empresa investiu na revisão 
de seu processo e prepara-
ção dos gestores das novas 
vagas. 

O processo de seleção, 
que já era composto por 
algumas etapas online, 
passou a contar com uma 
ferramenta que digitalizou 
todas as fases - candidatu-
ra, filtragem de currículos, 
análise, testes cognitivos e 
de personalidade, além do 
agendamento de realização 
das entrevistas. Estas últi-

A Fujitsu, líder em tecnologia 
da informação e da comuni-
cação, está trabalhando para 
apoiar as organizações na 
continuidade de seus negó-
cios e facilitar a adequação do 
trabalho remoto nesta fase de 
pandemia. É fato que a crise 
do Coronavírus se tornou uma 
grande aceleradora da trans-
formação digital, tema decisivo 
para o futuro dos negócios. As 
soluções disponíveis podem 
auxiliar as organizações no 
armazenamento e comparti-
lhamento seguro de arquivos 
internos, gerenciamento do 
fluxo de trabalho individual 
e de equipes, integração de 
processos e serviços em dis-
positivos móveis, entre outras 
facilidades. 

No caso de Cloud Com-
puting, os clientes podem 
adquirir acesso gratuito por 
2 meses, já para a plataforma 
RunMyProcess, por 30 dias. 
As solicitações são realizadas 
por e-mail e passam por uma 
avaliação antes de serem con-

A infraestrutura de Cloud da Fujitsu está habilitada para 
atender ao compliance de pequenas, médias e grandes empresas.
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Como fortalecer pequenas empresas 
da cadeia produtiva da moda

Diante do cenário desafiador vivenciado pelo segmento da moda, o Sebrae e a Lojas Renner se uniram 
para apoiar micro e pequenas empresas que fazem parte da cadeia produtiva da varejista

Lojas Renner, Henry Costa, 
a capacitação ajudará os 
pequenos empresários a 
se adequarem a este novo 
momento, permitindo que 
eles utilizem os recursos 
disponíveis da forma mais 
adequada. “Estamos traba-
lhando de maneira colabo-
rativa com nossos parceiros, 
buscando soluções conjun-
tas que preservem a força 
do setor”, afirma.

Parte das empresas bene-
ficiadas pelas consultorias 
também receberá da Renner 
um subsídio financeiro, com 
o objetivo de auxiliar na ma-
nutenção dos empregos e na 
reestruturação do negócio, 
podendo impactar positiva-
mente mais de 2 mil pesso-
as. O investimento total da 
varejista é de R$ 1,5 milhão. 
O contato está sendo feito 
pelos gestores do Sebrae nos 
estados, comunicando que a 
consultoria está disponível 
(AI/Sebrae).

técnico do Sebrae, Bruno 
Quick, com o serviço indi-
vidualizado, os empresários 
terão condições de avaliar 
qual caminho seguir na ges-
tão dos negócios, a partir da 
realidade. “A finalidade é um 
atendimento que leve clare-
za para esse empresário na 
tomada de decisão, porque 
ele não pode esperar muito 

para redirecionar o seu 
negócio. Ele precisa de um 
atendimento pontual, rápido 
e efetivo para a gestão e 
sobrevivência da empresa”, 
explica. 

Os empresários do seg-
mento da moda afirmaram 
ter enfrentado queda brus-
ca no faturamento. Para 
o diretor de produto das 

Empresa se adapta e aumenta 
25% do seu quadro de funcionários

mas, passaram também a ser 
otimizadas, garantindo que 
um maior número de pes-
soas pudessem participar 
da avaliação 360 do candi-
dato. Após a seleção, outras 
etapas foram virtualizadas: 
aprovação do candidato, 
carta-oferta, contratação, e 
até, o onboarding do novo 
colaborador. 

Segundo Lucas Cravo, 
Head de Finanças e Pessoas, 
a necessidade de fazer todo 
o processo de contratação 
online fez com que o Chama 
se preocupasse ainda mais 
com as boas-vindas aos 
candidatos. Este foi o grande 
desafio da coordenadora de 
RH, Joana Maffi. “Estimu-
lamos sempre o envio de 
boas vindas, passando nossa 
energia e cultura”. 

Para alegria dos gestores e 
do time de RH, os retornos 
dos colaboradores quanto 

ao onboarding virtual têm 
sido positivos.

“Mesmo sabendo que as 
coisas chegariam na mi-
nha casa, fiquei surpresa 
quando vi o carinho com 
que tudo foi preparado. Me 
senti muito acolhida, prin-
cipalmente com as men-
sagens de boas-vindas do 
time”, diz Bruna Munhoz, 
especialista de Estratégia 
de Marketing. “Começar 
um emprego novo já tem 
seus desafios, ainda mais 
durante os tempos de qua-
rentena e incertezas; por 
outro lado, a experiência de 
ver os colegas de trabalho 
nos seus lares, faz com que 
se crie um ambiente posi-
tivo e que se transfere na 
hora do trabalho”, completa 
Gabriela Leal, Analista 
Sênior de Estratégia & BI. 

Fonte e mais informações: 
(www.chama-app.com.br).

Soluções gratuitas para organizações na continuidade dos negócios
das empresas com relação à 
nuvem e indicar quais são as 
melhores maneiras de aplicar 
a tecnologia internamente 
para alcançar resultados mais 
assertivos. 

A plataforma RunMyPro-
cess, da Fujitsu, pode ser 
uma aliada das empresas para 
criar, testar e dimensionar 
aplicações independentes, 
conectando processos digi-
tais de forma rápida e segura. 
A plataforma, baseada na 
nuvem, permite modelar e 
otimizar processos e integrar 
sistemas e serviços - tanto 
online quanto locais, por meio 
de smartphones, tablets, PCs 
e outros dispositivos móveis. 
As solicitações devem ser 
feitas, respectivamente, por 
meio dos e-mails (comer-
cial.cloud@br.fujitsu.com) e 
(runmyprocess@br.fujitsu.
com). O time comercial 
fará a avaliação do pedido 
e informará se a empresa se 
adequa às condições de uso 
(AI/Fujitsu).

cedidas. A infraestrutura de 
Cloud da Fujitsu é baseada em 
privacidade, segurança e está 
habilitada para atender aos 
requisitos de compliance de 
pequenas, médias e grandes 
empresas. É verdade que uma 
solução não se adapta a todos 
os casos de necessidade de 
adoção da nuvem.

Por isso, a empresa japonesa 

oferece uma gama completa 
de soluções e serviços que 
ajudam os clientes a atingir os 
seus objetivos — com maior 
rapidez, baixo custo e maior 
agilidade — na sua migração 
para a nuvem. Além de ofe-
recer a plataforma, a Fujitsu 
também disponibiliza consul-
tores que podem realizar um 
mapeamento das necessidades 


