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Podcast GuiaKast 
 
Olá que tal, gostaria de dar as boas-vindas a todos, esse é o 
podcast GuiaKast – episódio 0, 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 Introdução ao GuiaKast 

 
No GuiaKast falaremos de: 
 

• Logística,  

• Transporte; 

• Armazenagem; 

• Distribuição; 

• Planejamento; 

• Fretes; 
 
Neste episódio, vou lhe contar o porquê criei este podcast, quais são meus objetivos para o 
podcast e o que você deve esperar ao ouvi-lo. 
 
A ideia principal do porquê resolvi criar esse podcast é que eu notei que não existem no Brasil 
muitos podcasts diretamente relacionados e específicos a Cadeia de Suprimentos (Supply Chain).  
 
Claro que há alguns focados apenas em transportes ou outros aspectos isolados da cadeia, mas 
nada especificamente sobre toda a cadeia End to End. Eu o meu objetivo é mudar isso. 
 
Minha meta para este podcast é ser um guia para quem busca o conhecimento e dar as 
ferramentas necessárias para aplicar no seu dia a dia profissional - é por isso que escolhi o nome 
GuiaKast. Eu quero que os episódios deste podcast sejam úteis tanto para: 
 

• Profissionais experientes de Supply Chain que querem ter uma ideia mais ampla da cadeia, 
querem acompanhar as novas tendências e melhores práticas atuais; 
 

• Iniciantes na Profissão que precisam de um Guia para ajudá-los a progredirem 
rapidamente para uma posição mais favorável de gerenciamento se forem bons no que 
fazem. 
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Existe uma frase antiga que diz: 
 
Se você tentar salvar a sua vida você vai perde-la, mas, se você perder a sua vida, no sentido de – 

investir nela – essa é a maneira de se salvar e multiplicar várias vezes. 
 

E eu estou aqui hoje exatamente com esse objetivo, investir um pouco de minha vida em suas 
vidas. Investir a sua vida para o benefício de outras vidas tem o potencial de criar milagres. 
 
Investir a vida em outra vida se cria um bebê, porém, investir a vida em outra vida com ideias, com 
transformações, com associações, com influências se pode criar empresas, se pode criar 
corporações, se pode criar algo que beneficia muitas pessoas 
 
E para esse fim, espero criar vários episódios sobre esses tópicos, entrar em contato com 
comunidades, profissionais relevantes da Logística, Transporte e muitos outros a fim de trazer o 
melhor dos melhores para vocês. 
 
Porque eu? 
 

• Eu comecei minha carreira profissional trabalhando no chão de fábrica com prensa, solda, 
usinagem, pintura etc, porém, sempre tive um objetivo crescer, melhorar, progredir 
profissionalmente e nessa época eu também tive um Guia (Alessandro Souza), que sempre 
me dizia – você tem potencial, precisa estudar, aprender, estar preparado para as 
oportunidades – e com essas palavras, mesmo com um salário baixo, já casado, fiz o 
necessário para começar a estudar a noite após o trabalho, foi quando comecei a estudar 
Logística. 
 

• Sempre que saia do trabalho as 17hs, ficava na Logística até o horário de ir para a 
Faculdade oferecendo ajuda, anunciando a todos que estava estudando Logística, fazendo 
perguntas, tirando dúvidas, e entre uma dúvida e outra, sempre finalizava com a Frase 
“Estou estudando Logística”, foi quando uma oportunidade na área apareceu, e graças a 
toda a promoção que fiz a meu respeito, fui indicado para a posição e após esse dia, já se 
passaram mais de 15 anos trabalhando na área. 

 
 
Já se passaram quase 15 anos desde essa data, e hoje tenho trabalhando com estratégias de 
melhorias em armazenagem, fluxo e saída de materiais, Plano Estratégico para o desenvolvimento 
e Gerenciamento de frota própria e terceiros;  
 
Gestão de atividades de controle de produção, implementação de ferramentas de melhorias como 
Lean manufacturing, Six Sigma, S&OP, Demand Driven. 
 
Projetos, processos e ferramentas, para a distribuição em Centros de Distribuição. 
 
Além disso, estou desde 2017 escrevendo sobre temas relacionado a Cadeia de Suprimentos e 
você pode encontrar mais informações através do site guiacorporativo.com. 
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O plano atual é lançar o GuiaKast em episódios mensais e ver como vocês reagem a ele. Eu tenho a 
sensação de que há uma lacuna no mercado para podcasts específicos para Supply Chain e o 
GuiaKast está chegando para mudar isso. 
 
Diferencial 
 
O diferencial do GuiaKast será uma breve sessão denominada GuiaKast Coaching, onde, o objetivo 
principal será após te dar as ferramentas necessárias para aplicação, movê-lo a ação a fim de 
incentivá-lo a se mexer, não duvidar de si mesmo, acreditar que você é capaz de fazer suas 
próprias mudanças, de alcançar seus objetivos, de levantar da cama querendo cada dia mais. 
 
Quando iniciei os estudos em Logística fiz também esforços para que toda empresa soubesse que 
eu estava estudando, também fui diariamente para a área, conversei com os Gestores e mostrei 
desde o início que merecia uma oportunidade e o ponto chave é. 
 
O que você está fazendo para que você mereça oportunidades?  
Quem você precisa se tornar para alcanças seus objetivos, seus sonhos? 
Esteja focado, decida o caminho a seguir, mais esforço, mais dor, mais sacrifício, trace o caminho e 
concentre-se na linha de chegada. 
 
Comece mudando a sua atitude. 
 

• A atitude é a chave para a confiança, a confiança é a chave para o trabalho duro e o 
trabalho duro é a chave para o sucesso. O sucesso começa com atitude. 

• E se você mudar a sua atitude, você também vai mudar a sua altitude. 
 

A sessão final do GuiaKast Coaching, vai ajudar aqueles que precisam de um empurrãozinho nesse 
respeito por ser o Guia que você precisa para ajudá-lo a dar o primeiro passo. 
 
Eu acredito que toda pessoa possui uma habilidade única, sem exceções. 
 
E se ela a compartilhasse essa habilidade com o mundo, todos estariam melhores em suas vidas.  
 
Por quê? 
 
Simples. Porque ninguém consegue ser o melhor em todas as áreas. E eu não tenho pretensão de 
ser melhor do que ninguém, e eu espero que possamos aprender juntos. 
 
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. 
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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 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 quero dizer oi. Você também pode deixar uma mensagem 
no Facebook - se é mais fácil na Comunidade GuiaKast Podcast - 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!!! 

 

Rodilson Silva (Links Úteis) 
 
Site guiacorporativo, Facebook, Comunidade Guiakast, LinkedIn, Grupo Guiakast LinkedIn, 
Instagram, Twitter, Tumblr, Pinterest, Grupo Whatsapp, youtube. 
 
Song: Chris Lehman - Arrival (Vlog No Copyright Music) 
Music promoted by Vlog No Copyright Music. 
Video Link: https://youtu.be/UNXo-gS6jH4 
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