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Podcast GuiaKast
Olá que tal, gostaria de dar as boas-vindas a todos,
esse é o podcast GuiaKast – episódio 3, o único
podcast dedicado ao Sypply Chain de ponta a
ponta.
Introdução
Eu serei seu Host, Rodilson Silva profissional de
Supply Chain e empreendedor.

O tema de hoje é Logística 4.0 – Tendências para uma cadeia de suprimentos

automatizada
Neste episódio vou falar sobre:
Principais Benefícios da Logística 4.0
1.
2.
3.
4.

Mobilidade
Aplicabilidade
Tecnologia
Integração

Escolhendo o modo de ação correto
GuiaKast Coaching (Tic Tac - Tempo)

Sem mais começamos!!!

Comprovante de entrega em papel, processos manuais obscuros – se a Logística 4.0 estiver no
futuro de sua empresa, diga adeus ao que é “manual”. Para que a IoT (Internet of things) se
torne realidade em sua organização, uma cadeia de suprimentos digital é um requisito básico.
Em 2019, a logística se concentrará ainda mais na tecnologia da informação, digitalização e
otimização de processos logísticos, utilizando as inovações de ponta do mundo de TI.
A logística moderna, a chamada Logística 4.0, é mais frequentemente e mais facilmente
implementada em empresas modernas que desejam desenvolver seus negócios.
As empresas de logística, especialmente as grandes, dinâmicas e que desejam competir no
mercado que está em rápido e constante crescimento, precisam se esforçar para se tornarem
líderes de mercado por todos os meios, se quiserem manter seu status e posição no mercado.
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Principais Benefícios da Logística 4.0
1 - Mobilidade
Do ponto de vista do transportador, um sistema que
permite a visibilidade de embarque móvel é um
meio fácil para integrar os motoristas a seus
próprios processos digitais. O único requisito de
hardware necessário para estender a cadeia de
suprimentos digital para a cabine do caminhão é um
smartphone ou tablet comercialmente disponível
conectado à plataforma de logística.
O motorista recebe os documentos de maneira digital através de um aplicativo, que pode ser
posteriormente assinado diretamente na tela pelo cliente. Uma vez assinados, estes serão
arquivados automaticamente no sistema do transportador.
Além disso, a função GPS do dispositivo móvel pode ser usada para localizar a posição do
caminhão em tempo real.
A concorrência entre as empresas é visível considerando a escolha das tecnologias, o
desenvolvimento de ferramentas prontas e a sua implementação, dependendo das
necessidades de determinadas empresas TSL (transporte, frete, logística).
2 - Aplicabilidade
A Logística 4.0 requer facilidade de acesso, processamento rápido de informações, segurança
e, o mais importante, tudo isso em um só lugar. As empresas de logística geralmente querem
ter um sistema único que forneça à empresa tudo o que está disponível em vários sistemas
empregado em um único local.
Devido à falta de coordenação efetiva, da cópia manual de documentos, a nenhuma
determinação de status e a opção de conectar os sistemas de maneira fácil, operar nesses
sistemas é pouco atraente, tedioso e demorado. A Logística 4.0 não é apenas seguro, pois
funciona no princípio da rede de conexões e contatos, mas também é intuitivo de usar, sugere
contrapartes e outras ações nos sistemas operacionais.
3 - Tecnologia
Os sistemas mais modernos incluirão,
sistemas como: TMS, WMS, ERP e
Rastreamento. Graças a um sistema único, os
logísticos do sistema poderão "caminhar"
através de toda a cadeia do processo
logístico.
Desde a publicação da oferta de um meio de
transporte ou carga disponíveis, a verificação de subcontratados recomendados, capacidade
de negociar ou impor um determinado preço para um determinado frete, onde se cria
automaticamente uma ordem de transporte.
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Além disso, esses sistemas enviarão automaticamente ao motorista instruções precisas sobre
o local de carregamento e descarga, as datas da operação, depois de atribuir um
subcontratado ou meio de transporte específico.
4 - Integração
Ajustar os sistemas modernos exatamente às necessidades de uma determinada empresa
ainda será extremamente importante. Somente as empresas que são flexíveis o suficiente para
se ajustarem às empresas de logística serão capazes de lidar nesse mercado competitivo.
Os transportadores estarão automaticamente conectados a provedores de serviço de cobrança
de dívidas e faturamento.
Graças à integração das redes, caminhões e rastreamento, as empresas de transporte terão
acesso a visualizações de todos os caminhões de seus subcontratados em um mapa integrado
ao sistema operacional.
As empresas de produção e comércio que querem lidar com a logística, por si só, poderão
selecionar os transportadores automaticamente em tempo real. Será possível graças a
algoritmos especialmente dedicados a uma determinada empresa, ramo ou mesmo a um tipo
específico de produto ou frete.
Escolhendo o modo de ação correto
Inovações radicais, novos entrantes no mercado e fatores externos já estão a perturbar a
indústria em todos os segmentos da cadeia logística.
Os profissionais de logística devem investigar esses riscos e oportunidades, encontrando o
equilíbrio certo entre uma visão estratégica de cima para baixo e um sprint de baixo para cima.
Para fazer isso com sucesso eles precisam seguir um processo em três etapas:
•
•
•

Analisar quais tendências podem afetar o negócio primeiro;
Criar uma lista restrita de tópicos a serem focados;
Selecionar o modo de ação correto para abordar cada tópico.

Em todos os casos, os profissionais de logística devem prestar muita atenção à execução de
suas escolhas durante o processo de implementação. Eles terão que se concentrar
particularmente nos seguintes pontos:
•
•
•
•

Certificar-se de que se tenha uma compreensão profunda do negócio e configuração
do modelo;
Ser rápido, porque a competição não vai esperar;
Avaliar corretamente os riscos de estar atrasado;
Ser ágil na escolha dos seus parceiros.

Chegou a hora de navegar em uma transformação digital, uma vez que não há margem para
erros no capex da companhia.
Os vencedores serão aqueles capazes de transformar essas próximas transformações em
oportunidades, graças à capacidade de antecipar tendências, desencadear recursos de
inovação e criar aptidão rápida e ágil para transformação.
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Conclusão
A Logística 4.0 nos transportará de uma era de documentos impressos para milhares de
acessos a muitos sites, milhares de consultas por telefone e e-mail em único lugar. Um local
onde trabalharemos de forma mais rápida e eficiente graças aos algoritmos do sistema para
uma determinada estrutura. O que é mais importante, estaremos trabalhando de forma mais
segura e eficiente, deixando espaço para novas oportunidades de negócios.
Longe estão os dias em que indivíduos e empresas se contentaram em esperar por dias ou
semanas por alguma entrega. Eles querem seus bens e serviços de forma mais rápida, com
maior flexibilidade e, no caso dos consumidores, sem custo de entrega.
A Logística 4.0 depende de uma combinação colorida de tecnologias complementares, entre as
quais GPS, códigos de barras, matriz de dados, identificação por radiofrequência (RFID),
sensores, troca eletrônica de dados (EDI), Internet e telemática, bem como arquitetura em
nuvem e software.
Fica claro que a Logística 4.0 é a chave para o futuro e se sua empresa ou você profissional
quiser se manter no topo da Cadeia de Suprimentos , precisa desde já se adaptar a essas novas
tendências.
Esteja preparado!!!

GuiaKast Coaching (Tic Tac - Tempo)
Tic Tac, Tic Tac
Todos nós já ouvimos o som que um relógio faz.
Você já parou para pensar sobre o que isso significa?
Existem dois pontos fixos em sua vida ...
O Nascimento e a morte.
E o que acontece entre isso está sob seu controle,
É a única coisa sob seu controle!
Agora, não temos ideia de qual será a distância entre o nascimento e a morte.
E você provavelmente já ouviu essa história tantas vezes
Alguém recebe uma notícia muito ruim, descobre que têm câncer e que só tem alguns meses
de vida, larga o emprego, vende todos os seus bens, vai fazer voluntariado, tentar devolver o
máximo para outras pessoas, passar tempo com as pessoas importantes para ele e gastar
tempo fazendo as coisas que realmente importam.
Então, por que esperamos por um momento tão massivo para que tomemos uma ação
massiva?
E se você pudesse mudar tudo hoje?
E se você pudesse mudar tudo em um instante? Agora mesmo!
E se você pudesse mudar ouvindo esse Guiacast onde você estiver, e se essa mudança pudesse
acontecer?
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Não importa o que você faça, há momentos em que as coisas não vão dar certo, elas
simplesmente não vão dar certo. Há momentos em que tudo o que pode acontecer, vai
acontecer
A Lei de Murphy vai bater à sua porta
Por quê? Eu não sei por que, isso é chamado vida e você tem que lidar com isso
Às vezes sua vida estará em uma recessão
Não pare
Se mantenha ocupado, trabalhe, continue fazendo as coisas que você sabe que funcionam
para você, e depois de ter avaliado sua situação, continue a se mover, mantenha-se ocupado,
mantenha-se ocupado, mantenha-se ocupado,

Algo simples que você precisa fazer, e é uma palavra simples, mas é mal interpretada
Que é "ACREDITAR"
Se você quer realmente mudar,
A primeira coisa que você tem que fazer é mudar - de uma opinião para uma crença, e de uma
crença para uma convicção.
Você é o único que pode mudar
Você é aquele que é responsável por quem você é, onde você está na vida agora, as coisas que
você faz, as coisas que você não faz, que você sabe que deveria fazer, a pessoa que você se
tornou e como resultado as coisas que você tem.
E há todos os tipos de coisas acontecendo agora, há todos os tipos de pensamentos, todos os
tipos de sentimentos, mas em meio a todas essas coisas, em meio ao mar de confusão que
você pode sentir, deixe-me fazer uma pergunta muito simples, uma pergunta muito básica:
Você acredita que você tem o poder de mudar?
O tempo é tudo o que temos
Tempo é um conceito tão único, uma ideia única, porque quando utilizado corretamente,
contém os ingredientes para o sucesso, para a felicidade, para o crescimento, prosperidade,
todas as coisas que queremos, mas ao mesmo tempo, se negligenciado, nos deixa com muito
pouco.
E meu ponto é que não há momento mais importante, mais perfeito do que agora, não em
uma semana, não depois de sua promoção, não em 30 anos, quando você planeja se
aposentar e relaxar.
Agora mesmo!!
A realidade é que não ficamos mais jovens.
Sim! Devemos estar trabalhando duro, absolutamente, o sucesso vem do esforço, trabalho
duro, dedicação, persistência, mas a chave é.
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Coloque seu tempo precioso para o trabalho, para as coisas que fazem você se sentir como
hoje é poderoso, que agora é tão incrível que você não quer que isso acabe.
Hoje é quando você dá o primeiro passo para as coisas que você quer.
Quando você se torna quem você quer se tornar
Não há teto, não há limitação, não há exigência especial, existe você e o que você se permite
realizar, você é o porteiro, você tem o pé no acelerador.
Você está onde está porque é onde você decidiu estar e você aceitou isso como tudo bem.

Nada é mais importante na vida do que viver, nada nos faz sentir mais energizados, mais livres,
mais felizes do que seguir o caminho que deveríamos seguir.
É ter a coragem de passar por cima dos obstáculos e enfrentar os desafios.
E no começo é difícil, a mudança é difícil, conseguir o que você quer não é fácil
há um período de luta, de crescimento, mas depois de passar por isso
Você entende o que realmente é viver!

O que nos traz de volta ao conceito de tempo,

Nossa pequena existência neste planeta, é o maior presente que um ser humano pode
receber, você por padrão tem isso. Não deixe que seja vão, o futuro não é quando a felicidade
um dia ocorre, é uma continuação de você vivendo cada momento ao máximo, a partir de
agora até o seu último.

Seja a melhor versão de si mesmo, você pode!
Viva a vida que você deve viver
Tudo o que é preciso é uma decisão simples!

O que está te impedindo
O que está impedindo você de acordar cedo?
O que impede você de criar bons hábitos?
O que o impede de tirar as pessoas ruins da sua vida?

Esse relógio está sempre correndo
E um dia não vai mais
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Você será recebido com silêncio
E esta jornada vai acabar
Então!!
Comece agora
Comece a acreditar
Comece a sonhar
E crie a vida e a pessoa que você realmente quer ver.

Porque como eu disse

O tempo não espera

Tic tac, tic tac…!!

Fechamento
Isso é tudo para o GuiaKast de hoje, não esqueça de deixar seus comentários, por avaliar e
rever o episódio, compartilhar com alguém que você conhece que possa se beneficiar do
conteúdo.
E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com que vou deixar
disponível a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para que te ajudem a se
tornar um Expert do Supply chain – que valoriza o tempo.
E por favor não se esqueça de se inscrever no Podcast GuiaKast para que receba as
atualizações quando novos episódios forem lançados, juntamente com um comentário no
iTunes e spotify se você gostou do podcast e quer aprender mais.
Envie-me um email para GuiaKast@gmail.com se tiver outras ideias de tópicos, discordar de
alguma coisa que eu disse, ou apenas quizer dizer oi. Você também pode deixar uma
mensagem no Facebook - se é mais fácil na Comunidade GuiaKast - Logística e Supply Chain.

Um GuiaKast Abraço para todos!!!!
Até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar.
Fui!!!
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