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Objetivo do dia 

Sistemas de Apoio em Supply Chain e Logística é um tema extremamente 

amplo, e que atingiu uma relevância alta recentemente. 

 

Por outro lado, estamos no meio da chamada quarta revolução 

industrial, e novas tecnologias devem mudar estruturalmente algumas 

áreas de Supply Chain. 

Nosso objetivo hoje é dar um overview sobre o tema, a fim de 

gerar discussões que agreguem para todos  
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Principais Mensagens 

Estamos no meio de mudanças 

tecnológicas importantes que 

impactam diretamente Supply 

Chain e Logística 

1 

Alguns Highlights: 

 Automation of jobs & the 4th industrial revolution 

 The rise of big data 

 Smart Sensors 

 3D Print 

 Mobile Devices 

 IoT 

 

 Drones 

 Driveless trucks 

 



4 

Mudanças Tecnológicas Impactando o Supply Chain 

Veja o que nossos 

Clientes dizem 

Carros já são 
produzidos através de 
impressoras 3D, 
mudando toda a 
cadeia de 
abastecimento 

https://www.youtube.com/watch?v=WwvwvjNjQaQ 
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Mudanças Tecnológicas Impactando o Supply Chain 

Evolução de 
Aplicativos com 
potencial de impactar 
totalmente as 
operações logísticas 

https://countingthings.com/ 
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Mudanças Tecnológicas Impactando o Supply Chain 

Inteligência artificial 
começa a ser testada 
em varejistas, 
podendo impactar 
todo o 
reabastecimento de 
lojas. 

Fonte: Estadão 



7 

Mudanças Tecnológicas Impactando o Supply Chain 

Produtividade dentro 
do armazém 
diretamente 
impactada pelas 
novas tecnologias 

https://www.youtube.com/watch?v=SxeLIMOvI04&feature=youtu.be 
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Principais Mensagens 

Estamos no meio de mudanças 

tecnológicas importantes que 

impactam diretamente Supply 

Chain e Logística 

O universo de sistemas de apoio e 

tecnologias aplicados à logística é 

muito amplo, e a eficiência das 

empresas depende mais do que 

nunca de seu uso correto  

1 

2 

Alguns Highlights: 

 Roterizadores dinâmicos 

 Visibilidade, Monitoramento e Centrais de Frete 

 Apps de contratação de frete 

 Demand Planning 

 MES 

 …. 

Alguns Highlights: 

 Automation of jobs & the 4th industrial revolution 

 The rise of big data 

 Smart Sensors 

 3D Print 

 Mobile Devices 

 IoT 

 

 Drones 

 Driveless trucks 
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Universo de Sistemas de Apoio à Logística e Supply Chain 

PLAN SOURCE MAKE DELIVER 

PRINCIPAIS 

SISTEMAS 

 Planejamento de demanda 

 Planejamento de capacidade 

 Planejamento dos Estoques 

 S&OP (workflows) 

 Colaboração (VMI, CPFR) 

 Gestão da carteira 

 Integrated Financial Planning 

 Supply Network Planning 

 Portais de compra 

 Leilões eletrônicos 

 SRM (Supplier Relationship 

Management) 

 E-Catalogue Systems 

 Spending Analysis 

 Contract Mgmt Systems 

 Should Cost and TCO tools 

 

 MRP 

 Sequenciamento e Planejamento da 

Produção 

 MES (Manufacturing Execution 

System) 

 MOM (Manufacturing Operations 

Management) 

 Visibilidade e monitoramento 

 Contratação de frete 

 Pagamento de fretes 

 Roteirizadores 

 WMS 

 YMS  

 Pickig by voice 

 Slotting Optimization 

 Labour Management Systems 

 Centrais de trafego 

NOVAS 

TECNOLOGI-

AS 

 Demand sensing 

 Machine learning aplicado 

 Forecast Outsourcing 

 Real Time Inventory Planning 

 Gestão de Eventos e Social Networks 

 Otimização colaborativa 

 Modelagem dinâmica de custos 

 Industry 4.0 

 Robotização 

 IoT aplicada às operações 

 Mobile devices vs coletores 

 3D printing 

 3D printing 

 Picking por robôs 

 Drones para entregas e/ou 

rastreamento de cargas 

 Colaborattive transportation 

companies (ex: CargoX) 
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Universo de Sistemas de Apoio à Logística e Supply Chain 

Os aplicativos de contratação de frete foram lançados em 2013 e já são uma realidade, impactando diretamente a contratação de 

autônomos, fretes retorno, e ameaçando substituir a figura do agenciador. 

COMO FUNCIONA OS APLICATIVOS PARA AGENCIAMENTO DE CARGA: 

Anuncia Carga 

Embarcadores 

anunciam as cargas 

disponíveis para 

motoristas 

autônomos 

1 2 3 4 5 6 

Procura Negociação Coleta Rastreamento Entrega e Pag. 

Motoristas 

cadastrados 

procuram cargas 

para atendimento 

Há uma negociação 

entre ambas as 

pontas para o preço 

do frete, horário de 

coleta e entrega. 

O motorista 

autônomo faz a 

coleta da carga. 

Alguns aplicativos 

oferecem o recurso 

de rastreamento 

Real time do 

caminhão até a 

entrega da carga. 

Após a 

comprovação da 

entrega da carga, 

realiza-se o 

pagamento do frete.  

PLAYERS NO MERCADO  

Algumas empresas receberam aporte de 

investidores e tiveram um crescimento 

expressivo. Como fonte de receita, elas exploram 

a publicidade nos aplicativos e fornecem 

informações a outras empresas do segmento de 

transportes. 
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Universo de Sistemas de Apoio à Logística e Supply Chain 

Softwares avançados de planejamento de demanda existem há pelo menos 20 anos no mercado, porém recentemente tem sido 

usados de forma mais adequada por muitas, que aprenderam a interpretar, ajustar e utilizar as previsões. 

 
COMO FUNCIONA UM SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE DEMANDA 

Tratam. dados 

A base histórica de 

vendas é inserida no 

sistema e tratada 

para limpeza de 

outliers (ex.: ações 

promocionais) 

Proj. demanda 

A demanda de cada 

item é projetada a 

partir de modelos 

estatísticos e 

causais 

2 

Colaboração 
Recebe ajustes na 

projetação por 

usuários que 

colaboram no 

processo (área de 

Vendas, Marketing, 

Trade) 

3 

Consenso 

É possível visualizar 

a demanda projetada 

e ajustes em níveis 

de granularidade para 

decisão. Os ajustes 

finais são registrados. 

4 

Indicadores 

O sistema calcula 

indicadores de 

acuracidade do plano 

(MAPE/BIAS) nos 

diferentes estágios 

de colaboração 

5 1 

PLAYERS NO MERCADO  

É um mercado que vem inovando, com novos 

players entrando, através do uso de big data, 

demand sensing e machine learning. 



12 

Universo de Sistemas de Apoio à Logística e Supply Chain 

ALGUMAS INOVAÇÕES EM PLANEJAMENTO DA DEMANDA 

DIFERENCIAIS EMPRESA 

 Soluções sofisticadas de Big Data e Machine Learning para analisar comportamento do cliente e prever padrões de consumo, 
já aplicadas a pricing e recomendações de busca 

 Piloto de metodologia para antecipação do frete antes da compra pelo consumidor final, a partir da análise de dados 
coletados nas páginas dos produtos (ex.: quanto tempo o mouse permanece sobre o produto) 

 Utilização de Big Data e análises avançadas para identificar e capitalizar tendências atuais de design, moda e conversão de 
feedbacks de clientes em produtos acabados 

 Investimentos em demand sensing para planejamento de demanda. 

 Utilização do Machine Learning para melhorar o planejamento de demanda considerando ações promocionais e divulgação 
de propagandas em mídias. Adicionalmente possui o demand sensing para detectar os padrões e prever as vendas para 
hypermercados.   

Softwares avançados de planejamento de demanda existem há pelo menos 20 anos no mercado, porém recentemente tem sido 

usados de forma mais adequada por muitas, que aprenderam a interpretar, ajustar e utilizar as previsões. 

 

TOP 3  

Varejista 

TOP 10  

Varejista 

TOP 10 FMCG 

TOP 10 FMCG 
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Principais Mensagens 

Estamos no meio de mudanças 

tecnológicas importantes que 

impactam diretamente Supply 

Chain e Logística 

O universo de sistemas de apoio e 

tecnologias aplicados à logística é 

muito amplo, e a eficiência das 

empresas depende mais do que 

nunca de seu uso correto  

O maior desafio está na escolha das 

tecnologias e na sua implementação 

1 

2 

3 

Alguns Highlights: 

 Automation of jobs & the 4th industrial revolution 

 The rise of big data 

 Smart Sensors 

 3D Print 

 Mobile Devices 

 IoT 

 

 Drones 

 Driveless trucks 

 

Alguns Highlights: 

 Visão complete do desafio 

 Supply como líder e não TI 

 PMO e Change Management geralmente menosprezados 

Alguns Highlights: 

 Roterizadores dinâmicos 

 Visibilidade, Monitoramento e Centrais de Frete 

 Apps de contratação de frete 

 Demand Planning 

 MES 

 …. 
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Desafio da Escolha e Implementação 

Escolha do sistema de acordo com as 
necessidades do negócio e definição 

customizações 

Sign off da solução pelas áreas  
clientes (buy in da solução) 

Critérios de Go vs. No Go 

Mapeamento e gestão de riscos 

Mapeamento e gestão de impactos 

Plano de Cut-Over 

Sign off da solução pelas áreas clientes 
(abastecimento, operações de loja, etc) 

Comunicação constante sobre benefícios 
e plano de implementação 

Canal aberto de comunicação 

War Room para gestão de ocorrências e 
indicadores de estabilização 

Suporte local nas unidades 

Preparação e condução dos  
treinamentos dos usuários 

Avaliação da prontidão dos usuários  
para utilização do sistema 

Teste pelas áreas clientes para  
validação do funcionamento do sistema 
corretamente e conforme solução 
desenhada 

Desenho do novo processo  
com base nas novas funcionalidade 

Sign off da solução pelas áreas clientes (buy in da 
solução) 

Definição da estratégia de  
virada a fim de minimizar riscos  

para o negócio e de acordo com a  
capacidade de suporte pós virada 

FATORES 

CRÍTICOS DE 

SUCESSO 

Organizational  
Readiness 

Usuários 
treinados e 
preparados 

Usabilidade do 
Sistema 

Engajament
o das Áreas 

Clientes 
Alinhamento  
de processos e 
sistema 

Solução do  
Sistema Aderente 

à Necessidade  
Suporte 

Pós-
Virada 

Estratégia de 
Implementaçã

o 

Nossa experiência 
mostra que as 
empresas 
subestimam os 
desafios de 
implementações de 
sistemas complexos 
em logística por falta 
de uma visão mais 
ampla do desafio 
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Principais Mensagens 

OBRIGADO 
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