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Guiakast - Logística e Supply Chain
Olá que tal, tudo bem! E vamos a mais um GuiaKast – Logística e Supply Chain – o canal do Guia
Corporativo em podcast - Episódio 36
No episódio anterior falei sobre: As 10 melhores qualidades de um Líder Logístico, considerando:
•
•
•
•

O que é liderança;
O que é um Líder Logístico
O que faz um bom Líder Logístico;
10 dicas para se tornar um Líder Logístico melhor.

Não deixe de conferir o episódio 35 em – guiacorporativo.com.br/podcast
No episódio de hoje vou falar sobre o tema: A Torre de Controle inteligente – Visibilidade e
Transformação
Você vai aprender sobre:
•
•
•
•
•
•

Recursos da torre de controle inteligente;
O poder da visibilidade;
Ver x observar;
O fazer que entrega o valor;
A visibilidade permite (Ação proativa, gerenciamento por exceção e alocação de
capacidade mais eficiente);
Principais benefícios da torre de controle inteligente.

Guia Marítimo
E nesse episódio temos como parceria o Guia Marítimo - a ferramenta do comércio exterior
fazendo a diferença por 30 anos. Referência para a logística no comércio exterior publica
informações sobre multimodalidade, portos, cabotagem e tendências 4.0. Um completo Guia de
Serviços e Empresas podem ser consultadas no portal, gratuitamente. Mantenha-se informado
através do site www.guiamaritimo.com.br
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Recursos da torre de controle inteligente
As torres de controle oferecem benefícios e recursos consideráveis de visibilidade de ponta a ponta
e automação avançada. Aqui estão alguns dos principais recursos a serem observados em uma
solução de torre de controle:
1. Visibilidade de ponta a ponta - visibilidade entre os parceiros da cadeia de suprimentos,
incluindo fornecedores, fabricantes contratados, transportadoras, logística de terceiros.
2. Compartilhamento colaborativo de informações - compartilhe informações e colabore em
tempo real.
3. Alertas de aviso prévio e gerenciamento de exceções - resolva interrupções na cadeia de
suprimentos antes que elas atrapalhem seus negócios.
4. Suporte à decisão preditivo e prescritivo - usando análises preditivas e prescritivas.
5. Tomada de decisão e controle autônomos - tire o robô do humano e aumente a
produtividade.
6. Cognitiva - cadeia de suprimentos auto-corrigível com tomada de decisão e aprendizado de
máquina (Machine Learning)

Torre de Controle – Visibilidade e Transformação
Todos já ouvimos o ditado "só acredito vendo", o que significa que você precisa ver algo antes de
aceitar que ele realmente existe.
Você também pode estar familiarizado com a famosa citação de W. Edwards Deming:
"Em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados".
De muitas maneiras, esses dois ditados estão relacionados à visibilidade da Cadeia de Suprimentos,
especialmente quando se trata de gerenciamento de transporte (distribuição).
Muitas empresas sabem que há muitas oportunidades para reduzir custos, melhorar os níveis de
serviço e aumentar a produtividade, mas sem ver o processo completo de ponta a ponta em ação, e
sem os dados para provar isso, fica difícil identificar essas oportunidades de forma eficaz.
Avanços recentes na tecnologia, no entanto, estão ajudando as empresas a ver suas operações de
transporte com mais clareza. Muitos provedores estão a trazer soluções de visibilidade de frete em
tempo real e estão aproveitando o GPS, interfaces de programação, dispositivos móveis,
computação em nuvem e outras tecnologias para rastrear pedidos, embarques e frotas em trânsito.
Com esses dados e através da visibilidade em tempo real, as empresas podem responder com
rapidez e precisão às perguntas mais comuns que recebem dos clientes: onde está meu pedido?
Onde está meus produtos? Quando vai chegar?
Melhor ainda, as empresas podem usar esses dados, combinados com algoritmos de Machine
Learning, para fornecer aos clientes os tempos estimados de chegada (ETA) e notificá-los
proativamente sobre quaisquer alterações ou atrasos.
Visibilidade por si só, no entanto, não é suficiente. Sim, ver é acreditar e ter acesso a dados que
você não tinha antes é poderoso, mas somente se você fizer algo com ele, é aí entram os sistemas
de Torre de Controle.
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Ver x observar
Ver não é o mesmo que observar.
“A Observação é de onde vem o aprendizado real”.
Quando observamos algo, estamos vendo em um nível muito mais profundo. Ver é apenas o
processo físico; observar é ver + nossos próprios pensamentos. Quando observamos algo, fazemos
conexões em nossa mente e desenvolvemos uma compreensão mais profunda de algo.
A Torre de Controle permite observar - ou em um termo mais comum, permite a análise. Ela usa os
dados do frete em tempo real, combina com outros dados relevantes (de ERP, WMS, OMS etc.) e,
por KPIs e análises, fornece aos analistas uma compreensão mais profunda do que está
acontecendo em sua Cadeia de Suprimentos e distribuição. Também ajuda a identificar onde estão
os maiores problemas e oportunidades de melhoria.
Existem certas ineficiências na cadeia de suprimentos que podem ser diretamente atribuídas à falta
de visibilidade. A Torre de Controle coloca grandes quantidades de dados de frete em tempo real
no contexto, criando insights que levam a uma maior inteligência e reduções de custo, risco e falhas
no serviço.
Um analista pode observar, por exemplo, que as entregas originadas de seu centro de distribuição
embarcam 15% do tempo mais tarde do que o previsto. Isso se dá por quê? O transportador chega
atrasado? A carga não está pronta quando o transportador chega? A causa raiz é realmente uma
questão de agendamento e de pessoal no centro de distribuição?
Eles podem observar também que o Lead time do CD até o cliente variam de um dia para o outro
ou que os custos são mais frequentes se uma entrega acontece no período da tarde em relação à
manhã.
A razão pela qual as empresas querem visibilidade, no entanto, não é apenas ver e observar, mas
fazer algo com os dados e insights coletados. É o fazer que mais importa, são as ações tomadas
para melhorar suas operações de transporte e logística, que acabam por gerar valor.

O fazer que entrega o valor
A Torre de Controle se destaca através de mecanismos de otimização, KPIs e análises, fluxos de
trabalho automatizados que abrangem outros parceiros comerciais e aplicativos (como WMS e
OMS) e recursos de gerenciamento de exceções (entre outros recursos).
A combinação de dados de visibilidade em tempo real com a Torre de Controle fornece valor de
várias maneiras, incluindo:
A visibilidade permite uma ação proativa: reagendar ou sequenciar novas coletas ou entregas e
notificar proativamente os clientes sobre atrasos e o tempo estimado de chegada (ETA) atualizados,
o que lhes dá tempo para reajustar planos e realocar recursos.
Visibilidade Permite o "Gerenciamento por Exceção": permite que as empresas concentrem o
tempo e os recursos naquilo que ainda não está ocorrendo para planejar a solução proativa ou
minimizar qualquer impacto.

3

www.guiacorporativo.com.br/podcast/
Visibilidade Ativa de processos de Compras (procure to pay) e Tempo de Ciclo do pedido (order to
cash): por exemplo, você pode aproveitar o canhoto de entrega (POD) e a delimitação geográfica
para iniciar o processo de faturamento e pagamento.
A visibilidade permite uma alocação de capacidade mais inteligente: integrando-se com o TMS e
aplicando algoritmos preditivos e de alocação de mercadorias, juntamente com as regras de
negócios, os analistas podem nivelar as cargas disponíveis com maior antecedência e eficiência.
O valor da visibilidade também se estende a outros processos - como melhor planejamento e
utilização de mão de obra no armazém, capacidade de alocar pedidos para estoque em trânsito e
eliminação de desperdícios e ineficiências no agendamento e processos de gerenciamento do pátio.
As empresas precisam olhar para a visibilidade de forma holística, já que o impacto vai muito além
do transporte. Melhorar o fluxo de mercadorias dentro do armazém começa com decisões de
transporte otimizadas, baseadas em dados, fora do armazém.

Principais benefícios da torre de controle inteligente
1.
2.
3.
4.
5.

Visibilidade - obtenha visibilidade de ponta a ponta em tempo real;
90% de redução da falta de estoque;
75% de redução de custos de expedição;
100% a mais de aumento nas rotações de estoque;
100% de aumento das remessas dentro do prazo

Conclusão
A demanda pela visibilidade da Torre de Controle só aumentará nos próximos meses e anos, à
medida que as expectativas de atendimento ao cliente (como OTIF) se tornarem ainda mais
rigorosas. Mas o caminho para o sucesso permanecerá o mesmo: se torne capaz de ver o que você
não podia ver antes; observe (ou analise) o que você está vendo para descobrir oportunidades de
melhorias; e então faça alguma coisa (tome ação) para implementar essas melhorias e entregar o
valor esperado.

Logitech Connect
O Guia Marítimo - Tradicional organizador de conferências e feiras anuncia a próxima Logitech
Connect. Acesse guiamaritimo.com.br e saiba mais!

Fechamento
Espero que tenha gostado deste episódio, não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas
redes sociais - Comunidade Guikast no Facebook, Instagram guia_corporativo, twitter @Rodilsons.
Para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify não esqueça de clicar no botão
“seguir”, e se você estiver ouvindo pelo Apple Poscasts deixe suas 5 estrelas e comentário que eu
leio todos.
Me adiciona também lá no LinkedIn é só procurar Rodilson Silva - Especialista em Logística e Supply
Chain LinkedIn e para entrar em contato diretamente comigo, ligue através do telefone 98705
4454 – DDD 11 SP. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem.
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Próximo Episódio
Muito bem! isso é tudo para o GuiaKast de hoje, o canal do Guia Corporativo em podcast. Na
próxima segunda feira voltaremos com um novo tópico sobre Logística e Supply Chain. E se você
acredita no trabalho do GuiaKast e quiser apadrinhar o programa através de uma doação simbólica,
basta ir até o site guiacorporativo.com.br/apoio e participe.
Tchau tchau!
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