
Logística 4.0: redução 
de custos e desperdícios 
desde a primeira milha

Em uma economia 
global volátil, 
as cadeias de 
suprimentos estão 
cada vez mais 
vulneráveis e com 
altas taxas de 
interrupção nos 
processos

Se antes da pandemia, 
40% dos pedidos so-
friam alguma inter-

rupção, a partir de 2020 
esse número saltou para 
60%, mostrando que existe 
uma necessidade urgente 
de desenvolver recursos 
específicos para tentar miti-
gar os efeitos de constantes 
interrupções na cadeia de 
fornecimento. 

A principal estratégia 
adotada pela maioria das 
indústrias, principalmente 
do Brasil, cujos processos 
ainda são predominante-
mente manuais, é focar 
apenas na última milha do 
processo logístico, ou seja, 
quando os produtos são 
entregues ao cliente. 

Apesar de ser óbvio que 
este é um lugar importante 
para aplicar melhorias, não 
se pode esquecer de olhar 
mais para dentro de casa, 
ou seja, como implementar 
melhores práticas e investir 
nas tecnologias realmente 
necessárias ainda na pri-
meira milha, que começa 
na abertura de requisições 
de compra. 

Na estratégia de negócios, 
uma cadeia de suprimentos 
eficiente ajuda a reduzir 
custos e melhorar a experi-
ência do cliente, oferecendo 
uma vantagem competitiva 
real frente aos concor-
rentes. Uma pesquisa da 
consultoria PwC Global 
apontou que as empresas 
que já investiram na digi-
talização de suas cadeias 
de suprimentos relataram 
uma redução de 6,8% nos 
custos e um aumento de 
7,7% na receita. 

Assim, os investimen-
tos na automatização e 
integração de processos, 
viabilizados pela Indús-
tria 4.0, modernizaram os 
serviços e iniciaram uma 
revolução industrial no 
setor de logística. Desde a 
escolha do fornecedor até o 
rastreamento das entregas, 
as novas tecnologias permi-
tem dar mais resiliência e 
flexibilidade às operações, 
aliadas a uma maior trans-
parência em toda a cadeia 

de valor, com melhor visi-
bilidade, desde a origem 
do produto, até a entrega 
ao cliente final. 

Ao mesmo tempo em que 
a pressão pela redução de 
custos é alta, o desafio não 
é apenas conseguir comprar 
mais barato, mas sim dimi-
nuir desperdícios, aumentar 
a vida útil dos equipamentos 
e, principalmente, mitigar 
as interrupções evitáveis, 
que são aquelas ocasionadas 
por paradas que poderiam 
ser mais bem programadas. 
Chegamos então à pergun-
ta que vale um milhão de 
dólares: como impulsionar 
a eficiência da cadeia de 
suprimentos? 

Com dados e inteligência. 
Inovadoras ferramentas di-
gitais permitem identificar e 
mitigar riscos, desde que as 
informações não estejam ar-
mazenadas em silos, quando 
apenas um usuário ou grupo 
tem acesso a um enorme 
volume de dados gerados 
por todos os processos. 
Uma transformação ponta a 
ponta exige uma mudança 
de mentalidade, integrando 
dados e entregando mais 
agilidade para a tomada de 
decisões. 

Por isso, a importância de 
contar com uma plataforma 
única de gestão, que permita 
o compartilhamento de in-
formações com segurança, a 
partir de políticas robustas 
de acesso. Além disso, o 
monitoramento deve ser 
constante, permitindo iden-
tificar rapidamente alguma 
falha ou, preferencialmente, 
uma possibilidade de falha, 
baseada em ações proativas. 

Investir na digitalização 
e construir relacionamen-
tos colaborativos com os 
parceiros em toda a cadeia 
de suprimentos, sejam os 
relacionados à insumos ou 
à tecnologia, é a melhor 
forma de enfrentar os de-
safios. Uma sólida rede de 
relacionamentos ao longo 
da cadeia, de ponta a ponta, 
coloca todos os envolvidos 
na mesma página. 

E essa é a hora de impul-
sionar a eficiência e garantir 
mais vantagem competitiva 
a partir de soluções inte-
gradas, que não apenas 
automatizem processos, 
mas construam uma nova 
cultura de agilidade, resili-
ência, redução de desperdí-
cios e maior valor agregado 
na cadeia de fornecimento. 

(*) - É Gerente de Produtos da Atech 
(www.atech.com.br).

Claudete Borges Ferreira (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 27 de abril de 20214

A Caixa e o Ministério do Turismo disponibilizaram R$ 
1,2 bilhão via Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para 
contratação por empresas do setor. A principal novidade 
é a ampliação do público-alvo da linha de crédito, que 
agora abrange empresas com faturamento anual inferior 
a R$ 4,8 milhões. As vantagens desta linha de capital de 
giro incluem prazo de financiamento de até 60 meses, 
sendo até 12 meses de carência e taxas de juros de 5% 
a.a ou 0,41% a.m. mais SELIC. 

A linha de crédito é exclusiva para o setor do turismo, 
um dos mais afetados pela pandemia do novo Coro-
navírus. Além do recurso aportado pelo Ministério do 
Turismo, outra grande novidade é a flexibilização das 
garantias apresentadas. Para o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, o apoio a setores estratégicos como 
o do turismo são fundamentais para a sustentabilidade 
dessas empresas. 

Para ter acesso às condições especiais da linha de 
crédito, as empresas devem ter mais de 12 meses de 
constituição e possuir o certificado do Cadastur, que 
pode ser obtido em (https://cadastur.turismo.gov.br). 
Com o certificado, os interessados poderão procurar 
uma agência bancária ou manifestar interesse através da 
página Caixa Com Sua Empresa, no endereço (https://
www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa) (AI/Caixa). 

Aldo Macri (*) e 
Edson Costa (**)

A transformação de 
negócios através da di-
gitalização, mudanças 
de hábitos de consumo e 
tecnologias emergentes, 
vem impactando todos 
os setores da economia, 
inclusive afetando até 
segmentos tradicionais 
como o de transporte de 
passageiros. 

Esse mercado é bem 
tradicional e possui em-
presas já estabelecidas. 
Agora, com a nova eco-
nomia e digitalização, 
começa-se a ter mu-
danças significativas. As 
operações de transporte 
de passageiros contam 
com uma série de regu-
lamentações para que as 
empresas possam operar. 
Durante décadas, foi o sis-
tema modal de transporte 
mais procurado para 
viagens intermunicipais 
e interestaduais. 

Entretanto, mesmo 
antes da pandemia, este 
mercado já sofria com a 
entrada de novos compe-
tidores, como aplicativos 
de fretamento de ônibus 
e de caronas, além da 
ampliação do transporte 
aéreo e do mercado de 
locações de automóveis.  
Esses são fatores que 
apontam para a neces-
sidade de revisão do 
modelo de negócio. 

Diante deste cenário 
cheio de alternativas, 
pensando na experiência 
do consumidor, e com as 
rodoviárias não receben-
do o mesmo processo de 
digitalização como os ae-
roportos, este nicho aca-
bou sendo desvalorizado. 
Números apontam que, 
nos últimos cinco anos, 
ocorreu um declínio de 
mais de 50% no volume de 
passageiros de transporte 
rodoviário. 

Dessa forma, conse-
quentemente, as receitas 

Mantendo a análise sobre o segmento de transporte de 
passageiros, as transformações dos negócios implicam em 

diversas mudanças.

Comerciantes 
recorrem ao crédito 
para manter suas 
atividades

O Governo do Estado de São 
Paulo anunciou que, até o dia 30 
de abril, passa a vigorar em todo 
o Estado a Fase de Transição do 
Plano SP, com a reabertura es-
calonada de diferentes setores 
sociais e da economia em todo 
o território paulista. Shoppings, 
lojas de rua, restaurantes, 
lanchonetes, salões de beleza, 
cabeleireiros, academias, entre 
outros, foram os segmentos que 
mais sentiram impacto financei-
ro com as restrições em combate 
à COVID-19, que já vêm sendo 
adotadas desde o ano passado. 

Para conseguir sobreviver a 
esse cenário, micro e pequenos 
empresários enxergam o crédito 
como um importante aliado 
neste momento de retomada das 
atividades. “O capital de giro é a 
linha de crédito mais procurada 
nesse momento. Normalmente, 
é utilizada para pagar uma dívida 
mais cara, pagar os empregados, 
fornecedores, impostos e até 
mesmo a matéria-prima do seu 
produto”, afirma Milton Luiz 
de Melo Santos, presidente da 
ACCredito, fintech que oferece 
crédito para MEI, micro e pe-
quenos empresários.

A instituição financeira di-
gital, criada no final de 2020 
pela Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), registrou no 
mês de março um aumento de 
173% no número de contratos 
de crédito celebrados nessa 
modalidade, onde se destacam 
empreendedores do comércio 
varejista e de serviços. Com a 
retomada das atividades econô-
micas, decorrente da flexibiliza-
ção estabelecida pelo Governo 
do Estado, a ACCredito estima 
que a procura se manterá em 
níveis bastante elevados, uma 
vez que a lacuna entre a oferta 
e demanda das micro e peque-
nas empresas ultrapassa a cifra 
dos R$ 200 bilhões, segundo 
cálculos da FGV.

Santos vê com otimismo essa 
retomada e conclui: “Com a 
reabertura das lojas de rua, dos 
shopping centers e de todo o 
comércio em geral, as pessoas 
voltam a consumir, irrigando 
toda a cadeia de fornecedores, 
com impacto muito positivo 
sobre a retomada da economia. 
Portanto, na ACCredito, com 
uma plataforma 100% digital, 
podemos atender com rapidez 
e sem burocracia, a demanda de 
crédito desse público, constituído 
de MEI, micro e pequenas empre-
sas, nesse cenário tão desafiador”. 
Fonte: (www.gbr.com.br).

Oespecialista Walter 
Soares comenta por-
que o investimento 

no tráfego pago dará retorno 
garantido para quem deseja 
bons negócios. A cada dia, 
o marketing digital ganha 
mais força em todo o Brasil. 
Afinal, por meio de ferra-
mentas na web, é possível 
conquistar diversos públi-
cos, segmentos e descobrir 
novos clientes em potencial. 
Além disso, as estratégias 
de venda visam o melhor 
alcance de um produto, e é 
justamente em épocas em 
que o comércio fica aquecido 
que é possível ter um retor-
no melhor, atingindo novos 
consumidores. 

Com a proximidade do Dia 
das Mães, o especialista em 
marketing digital, Walter So-
ares, mostra como o tráfego 
pago é muito mais negócio 
do que o orgânico para 
alcançar mais vendas. “O 
tráfego orgânico nada mais 
é que as visitas conquistadas 
de maneira espontânea, sem 
usar anúncios, utilizando 
apenas sua base própria de 
audiência. Apesar dessa mo-
dalidade ser gratuita, esse 
tipo de tráfego é limitado 
quanto à assertividade de 
alcance a seu público-alvo e 

Por meio de ferramentas na web, é possível conquistar diversos 
públicos, segmentos e descobrir novos clientes em potencial.

Dicas para aumentar as 
vendas no Dia das Mães
“Quem vive de orgânico é vegano!” O marketing digital está transformando as relações comerciais que 
são suficientemente poderosas para a venda de produtos sazonais.

sociais já consolidadas pelo 
uso do público pode trazer 
um retorno positivo para os 
empresários. 

“Vale a pena investir nos 
anúncios digitais em plata-
formas como o Facebook 
e o Instagram. Além das 
pessoas estarem cada mais 
antenadas em seus perfis e 
pesquisando tudo pela web, 
é garantido que o comer-
ciante vá conseguir definir 
melhor o tipo de cliente 
que possui e como ele pode 
embasar suas estratégias 
para os próximos períodos 
sazonais de vendas, já que 
ele terá todo o conhecimento 
de onde poderá investir suas 
ações”, destaca.

Para quem deseja investir 
pela primeira vez nisso, 
Walter lembra que o tráfego 
pago é sempre tentativa e 
erro. “É essencial conhecer 
o público, antes de tudo, 
pois ele será o gerente da 
estratégia digital. Por isso, 
o interessante é come-
çar com um valor baixo, 
mensurar os resultados e, 
progressivamente, elevar 
o investimento até atingir 
os objetivos imaginados no 
início da campanha”, com-
pleta o especialista. Fonte: 
MF Press Global.
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também quanto à conquista 
de um novo público”, obser-
va o especialista. 

Por outro lado, ele acres-
centa que “a principal dife-
rença do tráfego orgânico 
para o pago é o investimento 
financeiro que tem a função 
de alcançar o maior número 
de pessoas qualificadas e 
interessadas no seu produ-
to ou serviço”. Para quem 
não sabe, estes links pagos, 
em suma, são propagandas 
compradas através das pró-
prias redes (Google Ads, 

Instagram Ads, Facebook 
Ads e afins). 

Portanto, sempre que 
aparece um anúncio na ti-
meline, com a identificação 
de “Patrocinado”, é impor-
tante saber que se trata de 
um link pago pelo que se 
chama “Tráfego Pago” no 
marketing digital. “É uma 
importante estratégia que 
visa ser um atalho para a 
empresa encontrar clien-
tes”, reforça o especialista. 
Para o Dia das Mães, investir 
no tráfego pago em redes 

Disponibilidade da 
linha de crédito para o 

setor do Turismo

A transformação dos negócios no 
setor de transporte
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das empresas que operam 
nesse segmento sofreram 
o impacto, que foi poten-
cializado no ano passado 
com a queda do turismo 
devido à pandemia. Pen-
sando nas necessidades do 
consumidor atual, ao fazer 
uma viagem de ônibus, as 
operadoras que atuam no 
transporte de passageiros 
necessitaram fazer uma 
série de melhorias e, com 
a transformação do negó-
cio ocorrendo gradativa-
mente, pode-se perceber 
redução de custos e me-
lhoria na experiência do 
consumidor. 

Além disso, essas empre-
sas conseguiram resolver 
questões como possibili-
dade de comercialização 
de passagens por novos 
canais, digitalização do 
processo de compra de bi-
lhetes e do check-in como 
formas de melhorias no 
processo estrutural que 
vêm acontecendo neste 
momento. Outros fatores 
importantes que estão sen-
do implementados neste 
segmento estão relacio-
nados às integrações com 
parceiros, integração entre 
sistemas, ampliação de no-
vos serviços, precificação 
dinâmica, comparação de 
preços e aproveitamento 
de assentos ociosos entre 
as operadoras. 

Mantendo a análise sobre 
o segmento de transporte 
de passageiros, as trans-

formações dos negócios 
implicam em diversas 
mudanças, principalmen-
te, na questão de infra-
estrutura. Na cidade de 
Curitiba, por exemplo, 
existe uma plataforma 
digital que faz a orques-
tração do ecossistema de 
transporte de passageiros. 
Esse sistema, atrelado ao 
conceito de cidade inte-
ligente que existe por lá, 
traz inúmeros benefícios 
para os passageiros locais 
e visitantes, e também 
para as operadoras de 
transporte. 

Isto posto, identifica-se 
que a transformação do 
negócio se faz necessária 
para que as empresas não 
caminhem em direção ao 
vale da morte. Essa análise 
deve ser aplicada a outros 
segmentos de negócios 
e deve ser realizada por 
todos os líderes e ges-
tores que conduzem os 
negócios. 

Mesmo que ainda não 
esteja perdendo vendas 
e consumidores, deve-
se desafiar a mudança, 
pois existem inúmeros 
exemplos de empresas 
que perderam mercado 
para uma nova entrante 
que entrega um serviço ou 
uma experiência melhor e 
com um custo menor. 

(*) - É sócio-diretor de clientes e 
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