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Qualidade
Planejamento Estratégico
Compras / Supply Chain
Processos
Tecnologia
Financeira
Produção
Comercial
Engenharia
Novos Negócios
Desenvolvimento Organizacional
Desempenho Estratégico
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Raio X de 2013
15%

20%
10%

31%

24%

SÓCIOS
DIRETORES
GESTORES
COORDENADORES
ANALISTAS

Oportunidade de Patrocínio
5%

A B2G – Business to Group reúne os principais Decision Makers do país em um
ambiente propício ao desenvolvimento de novos negócios que potencializa o
network entre as empresas.
O evento permitirá estabelecer contatos e conhecer os mais destacados
profissionais de segmentos como consultorias, instituições financeiras, investidores e
empresas com projetos em potencial.
Será possível:
Ø
Ø
Ø
Ø

8%
3%
19%
18%
11%
2%

Aproximar-se de importantes e renomados executivos;
Ampliar a notoriedade da sua marca e estabelecer contato com profissionais
que poderão viabilizar seus negócios;
Estabelecer relações comerciais em um mercado de grande potencial;
Praticar o benchmarking dos seus produtos e soluções com outros players do
mercado.

4%
2%
2%
9%

Para avaliar essas e outras oportunidades comerciais,
contate: marketing@b2group.com.br

8%
8%

VAREJO
TECNOLOGIA
TRANSPORTE AÉREO
SERVIÇOS
OPERADOR LOGÍSTICO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
GOVERNO
ENERGIA
EMBALAGENS
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
ALIMENTOS E BEBIDAS
INDUSTRIA EM GERAL

Opiniões de executivos que
já participaram de eventos na área de
Supply Chain organizados pela B2G
“Ótima oportunidade para compartilhar experiência e ver como os diversos
segmentos reagem com o
desafio de redução de custos nas empresas.”
J.C.R., da Moto Honda da Amazônia
“Boa organização e conteúdo”
R.C., da UPL do Brasil
“Excelente a B2G promover palestras com
profissionais do mercado”
A.L.F., do Banco do Nordeste
“Informações muito ricas e excelente troca de experiências.”
F.Z.N., da CEVA Logistics
“O evento atingiu o objetivo de demonstrar os desafios e as oportunidades
na área de supply chain, de forma versátil. Uma palestra focada em reduzir
problemas comuns em todas as empresas..”
L.G.A., do Comitê dos Jogos Olímpicos Rio 2016

Primeiro dia da conferência: Terça-feira, 16 de setembro de 2014

INOVAÇÃO EM TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO
08:30 Credenciamento e Welcome Coffee
09:00 Abertura Solene da Conferência
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PAINEL DE DEBATES
PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA E TENDÊNCIAS EM
TÉCNICAS DE ROTEIRIZAÇÃO

PAINEL DE DEBATES
RESULTADOS DA LOGÍSTICA EM 2014 E
EXPECTATIVAS PARA 2015
09:15 Brieﬁng: Este painel tem como objetivo avaliar o atual cenário de
logística no país e traçar um paralelo entre os resultados de 2014 com as
projeções e expectativas de 2015, discutindo a viabilidade econômica dos
investimentos em logística para fortalecer o planejamento estratégico da
companhia
è
è
è

A logística de 2014 em números
Pós-copa: avaliação dos investimentos feitos em pessoas,
processos e tecnologia
Como planejar 2015: quais variáveis considerar dentro do
panorama econômico-ﬁnanceiro
Manoel Reis
Consultor e Professor
FGV

Moderação:
Rodolpho Weishaupt Ruiz
Consultor e Professor
ESPM

14:45 Brieﬁng: O planejamento de distribuição e a roteirização no transporte
são tendências necessárias para garantir competitividade atualmente. A
adoção de novas tecnologias permitem estabelecer uma sequência
otimizada de entregas, visando satisfazer as necessidades dos clientes
ﬁnais. Este painel trará novidades que possibilitarão aperfeiçoar os atuais
modelos adotados pela empresa visando garantir mais competitividade no
mercado.
è
è
è

José Paulo Pereira
Vice Presidente de Logística
WALMART

Paulo Quiriuno
Diretor Geral de Supply Chain
RECKITT BENCKISER

Variáveis a serem consideradas no planejamento
Uso da tecnologia: ferramentas disponíveis de planejamento
e roteirização
Ações de correção para desvios e imprevistos externos

Marcos Gonçalves
Diretor de Operações
HABIB´S

Diclei Remorini
Diretor de Distribuição
VIA VAREJO

Paulo Sérgio de Carvalho
Gerente de Logística
ANGELONI

Rodrigo Faro
Gerente de Projetos
MAPLINK

Moderação:
Ramon Garcia de Alcaraz
Diretor Comercial
FADEL TRANSPORTES

10:45 Coffee Break e Networking

PAINEL DE DEBATES
DESEMPENHO LOGÍSTICO E IMPACTOS ECONÔMICOS
11:15 Brieﬁng: Este painel tem como objetivo analisar o panorama brasileiro
de infraestrutura, trazendo suas principais deﬁciências e gargalos no intuito
de propor soluções que superem os entraves logísticos, maximizem a cadeia
produtiva das organizações e consequentemente fomentem o desempenho
econômico do país.
è
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Fatores que impedem o desenvolvimento econômico
Relação entre o custo logístico e os gargalos no transporte
Qual é o real impacto econômico em decorrência do atual
desempenho logístico nas empresas?

Mauricio Lima
Sócio
ILOS - INSTITUTO DE
LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN

Paulo Resende
Diretor Executivo
FUNDAÇÃO DOM CABRAL

PAINEL DE DEBATES
MOBILIDADE URBANA E INOVAÇÃO EM DISTRIBUIÇÃO EM
GRANDES CENTROS
16:15 Brieﬁng: As recentes mudanças nos padrões de consumo somadas
aos enormes problemas de mobilidade e distribuição nas áreas urbanas das
grandes cidades fazem com que os desaﬁos de logística sejam cada vez
maiores. Este painel trará novidades e alternativas para aperfeiçoar a
distribuição nos grandes centros que possam superar os atuais gargalos.
è
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Como contornar os desaﬁos da mobilidade urbana?
Novas ferramentas e alternativas para a distribuição física e
entrega
Análise de casos de sucesso no Brasil

Renato Ribeiro
Diretor de Operações Logísticas
LEROY MERLIN

Rodrigo Vilaça
Diretor Executivo
ANP TRILHOS

Wagner Colombini Martins
Presidente
LOGIT

Victor Castello Branco
Sócio
ECOLIVERY COURRIEROS

Moderação:
Pedro Moreira
Presidente
ABRALOG

Moderação:
Hugo Yoshikaki
Professor
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

12:50 Intervalo e Visitação à Feira
17:45 Encerramento da Conferência, Coffee Break e Networking

Segundo dia da conferência: Quarta-feira, 17 de setembro de 2014

INOVAÇÃO EM PROCESSOS E GESTÃO
07:45 Credenciamento e Welcome Coffee

PALESTRA
LEAN NA LOGÍSTICA

08:00 Abertura da Conferência

PAINEL ABIAF - GCCA
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PERSPECTIVAS E INOVAÇÕES NAS OPERAÇÕES
LOGÍSTICAS DA CADEIA DO FRIO (COLD CHAIN)
08:10 Brasil: Soluções para um desaﬁo complexo
Brieﬁng: Fornecer aos participantes uma visão geral e atual sobre a cadeia de
frio no Brasil: o que está funcionando bem, levantamento dos pontos críticos e
o que ainda precisa ser melhorado.

12:20 Brieﬁng: Exempliﬁcar como a metodologia lean na logística permite
aumentar a eﬁciência da entrega por meio da eliminação de desperdícios,
transformando a logística num diferencial competitivo estratégico. Objetivo da
apresentação é compartilhar experiências práticas de como eliminar os
desperdícios na operação logística de abastecimento interno, inbound e
outbound através dos conceitos da logística lean.
è
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è
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Ozoni Argenton Junior
Conselheiro
ABIAF

Implementação da logística lean na empresa
A gestão lean
Processos da logística lean
Lean como diferencial competitivo
Ugo Ibusuki
Gerente Senior de Compras
MERCEDES-BENZ DO BRASIL

08:40 Conectando os elos da cadeia do frio
Brieﬁng: Respeitando a importância de cada elo da cadeia do frio,
apresentaremos os desaﬁos na operação logística brasileira, pela visão de
um executivo, líder varejista mundial. Na sequência, o painel trará mais duas
experiências, representantes dos segmentos de food service e da indústria
alimentícia, que irão abordar o funcionamento das operações logísticas em
suas respectivas empresas e falarão sobre os desaﬁos para os próximos
anos.
José Paulo Pereira
Vice Presidente de Logística
WALMART

Giovani Schiavone
Gerente Geral
MARTIN BROWER DO BRASIL

Moderação: José Roberto Lopes Lyra, executivo da área de Logística e Supply Chain

PALESTRA
SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA REVERSA
13:10 Brieﬁng: Discutir com especialistas os impactos da nova Lei de
resíduos sólidos nas empresas, avaliando pontos importantes no âmbito
técnico e jurídico, bem como as adaptações setoriais que regulamentam as
diversas atividades
è
è
è

Evolução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 2015
Avanço de práticas de sustentabilidade na logística brasileira
Melhores práticas em logística reversa: avaliação de
resultados
Ricardo Vieira
Presidente
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Mauricio Bahl
Gerente de Projetos Logísticos
JBS

Moderação: José Vitor Mamede, Executivo da ECORODOVIAS

10:10 Coffee Break e Networking

14:00 Intervalo e visitação à feira

10:30 Soluções tecnológicas: Segurança, Rapidez e Eﬁciência A cadeia do frio do futuro
Brieﬁng: Essa sessão apresentará soluções técnicas para os principais
problemas encontrados na indústria da cadeia do frio. Os palestrantes terão
15 minutos cada para compartilhar suas ideias e proporcionar o
benchmarking aos participantes.

1° case

2° case

Kazuo Watanabe
Gerente de Negócios
SELTA SERVIÇOS

Jorge Monzém
Engenheiro
EBM-PAPST

3° case

4° case

Luiz Antônio Rêgo
Presidente
GRUPO ALCIS

Luiz França
Diretor Comercial
LOW ENERGY DESIGNS

PALESTRA
OMNI CHANNEL E E-COMMERCE
11:30 Brieﬁng: Analisar o conceito de Omni-Channel que deﬁnirá o futuro do
mercado varejista nacional e internacional, exempliﬁcando todos os canais de
distribuição de integrados para atender o consumidor onde ele estiver. Sob
uma perspectiva mais evoluída do multicanal ou cross channel em
consequencia da mudança da demanda do consumidor. Esta palestra irá
explorar o Omni-Channel, que integra lojas físicas e virtuais, para que o
comprador possa utilizar todas as possibilidades de interação com a marca.
è
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A integração de processos logísticos: e-commerce e ponto de
venda
Desaﬁos e oportunidades
O papel do proﬁssional de logística nesta nova tendência de
consumo
Hugo Bethlem
Presidente do Conselho de Administração
DOT LEGEND

Moderação: João Batista da Silva, Executivo dos CORREIOS

WORKSHOP

TERCEIRIZAÇÃO EM LOGÍSTICA
«CONHEÇA OS ASPECTOS CONTRATUAIS,
TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS»
15:20 Saiba Como Evitar Riscos e Problemas Jurídicos na
Contratação e Gerenciamento de Serviços Terceirizados
Objetivo: Apresentar de forma prática e clara como a empresa deve fazer a
contratação de serviços terceirizados ou cooperativados, passando por toda a
gestão contratual e demonstrando os cuidados necessários para prevenir
riscos trabalhistas e tributário.
è
è
è
è
è
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A terceirização sob a ótica da legislação brasileira
Quais as vantagens e desvantagens da terceirização?
Como proteger o tomador de serviços?
Quais os cuidados na seleção da empresa prestadora de
serviços ou fornecedora da mão de obra?
Quais serviços realmente podem ser terceirizados?
Exemplos práticos de terceirização utilizados pelas empresas
Apresentação de erros comuns na contratação desses
serviços
Alessandro Dessimoni Vicente
Diretor Jurídico
ABRALOG

Formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unida e Pós graduado em Direito Tributário pela PUC/SP.
MBA em Marketing pela ESPM/SP, MBA em Varejo pela FIA/USP e Pós graduação em Direito Ambiental “in
company”, além de MBA Executivo IBMEC. Foi sócio do escritório Menezes, Dessimoni e Abreu Advogados de 1997
a 2008. Atualmente é sócio do escritório Dessimoni e Blanco Advogados, Consultor Jurídico da ABAD (Associação
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) e Consultor Jurídico da ABRAREC (Associação Brasileira de empresas de
Call Center). Autor dos livros Resumos de Direito Constitucional (2002), Estratégias Colaborativas da Distribuição
(2004) e do Guia Jurídico do Atacado Distribuidor (2007). Possui curso de extensão em Fusões e aquisições no
ICSS, concluído na Universidade de Vanderbuilt em Nashiville/Tennesse – EUA.

Euzébio Angelotti Neto
Diretor de Auditoria Interna
TAM

Economista, Contador, pós-graduado em Finanças e MBA em Logística. Co-autor do livro «Alquimia de uma
Corporação», foi gerente contábil da GE, controller na Citrosuco, controller na Vulcabrás e Diretor operacional da
Skam. Atualmente é diretor de auditoria da TAM Linhas Aéreas, onde também já exerceu as funções de diretor de
cargas e controller.

18:00 Encerramento da Conferência, Coffee Break e Networking

Terceiro dia da conferência: Quinta-feira, 18 de setembro de 2014

INOVAÇÃO EM INTRALOGÍSTICA
08:20 Credenciamento e Welcome Coffee
08:50 Abertura da Conferência

VISITA TÉCNICA - Roteiro
PALESTRA

NATURA COSMÉTICOS

09:00 Brieﬁng: Esta apresentação tem como objetivo trazer as principais
novidades de administração e movimentação de materiais, abordando novas
tecnologias que dispensam o uso de papéis, exempliﬁcando sistemas de rádio
frequência, códigos de barra e reconhecimento de voz.

Agenda:
07:30 Saída do Expo Center Norte
14:00 Retorno ao Expo Center Norte

Edson Carillo
CEO
CONNEXXION BRASIL

Empresa:

Moderação: Marcio Frugiuele, Diretor da Beta 80 Group do Brasil

PALESTRA
INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
09:50 Brieﬁng: Análise dos atuais esforços para potencializar a capacitação de
executivos na área de logística, os avanços das empresas e uma abordagem
sobre as novas e atuais exigências do mercado em relação ao perﬁl do
proﬁssional de logística.

A Natura é referência no Brasil na área de cosméticos, conhecida como
uma das melhores empresas para se trabalhar e marcada pela
preocupação com o meio ambiente. Além disso, a Natura é reconhecida
também pela eﬁcácia nos procedimentos logísticos, no armazenamento,
separação, movimentação e distribuição de seus produtos para todo
Brasil e países da América Latina e França.

Riccardo Barberis
CEO
MANPOWER GROUP

Moderação:

10:40 Coffee Break e Networking

PALESTRA
CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS E GALPÕES COMPARTILHADOS
11:10 Brieﬁng: Atualmente os condomínios logísticos são vistos como uma
solução de terceirização que gera economia e aumenta a eﬁciência. A utilização
de galpões logísticos tem como principal objetivo reduzir tempo e custos com
transporte de longa e curta distância. Desta forma, os condomínios logísticos
estão estrategicamente em ascensão e com demanda quase em 100%. Esta
palestra tem como objetivo trazer os reais benefícios dessa modalidade, seus
desaﬁos e perspectivas de crescimento.
Fernanda Assuiti
Gerente de Negócios
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES

Alex Martins
Gerente de Property Management
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES

Brieﬁng:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ú
ú
Ÿ
ú
ú
ú

Moderação:

PALESTRA
INOVAÇÃO NO LAYOUT DE ARMAZÉNS

Ÿ
ú

História da Natura no Brasil;
Estrutura da empresa
Dados de crescimento;
Roteiro da visitação:
03 linhas de produção (perfumaria, creme e maquiagem)
Processos e equipamentos
Distribuição:
Picking
Recebimento de matérias primas e embalagens (inbound)
Despacho de produtos para CDs (outbound)
Visita às dependências sociais da empresa
Estrutura da planta

12:00 Brieﬁng: Esta palestra tem como objetivo discutir aspectos relacionados à
localização e o layout dos centros de distribuição, bem como apresentar diversas
formas de aproveitamento do espaço físico e do tempo, por meio das atividades
de movimentação e armazenagem de materiais. Desta forma, será possível
aperfeiçoar o planejamento do layout de armazém para obter maior eﬁciência e
também minimizar os custos de armazenagem.
Pierre Berenstein
Chief Operating Ofﬁcer
SARAIVA

Moderação:

PALESTRA

BENEFÍCIOS NA LOGÍSTICA COM A METODOLOGIA S&OP
12:50 Brieﬁng: Apresentar como um sistema de inteligência baseado na
utilização dos conceitos S&OP pode ajudar a gestão da área de compras e
suprimentos e garantir agilidade na logística empresarial
Gerardo Weiland
Diretor de Logística
TGESTIONA

Moderação:

13:40 Intervalo e visitação à feira
INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA PARA LOGÍSTICA
Brieﬁng: Assim como na grande maioria dos setores de uma empresa, a logística também está em constante
inovação de suas tecnologias, e é fundamental estar por dentro dessa modernização. A inovação permite abrir
novos horizontes para quem deseja aprofundar seus conhecimentos em logística, através da abordagem de
temas como a inovação tecnológica na logística de suprimentos, na distribuição física dos produtos, entre
outros assuntos relevantes. Este workshop tem exatamente o objetivo de trazer a inovação em tecnologia
logística para que de uma forma prática e objetiva seja apresentada aos participantes em 5 etapas:
è
è
è
è
è

Módulo 1 - Tecnologias disponíveis para coleta de dados - INTERMEC
Módulo 2 -Tecnologia para integração de dados - WMS - GENERIX
Módulo 3 -Sistemas e métodos para movimentação de materiais - SYTHEX
Módulo 4 -Inovação na separação de materiais - picking - VOCOLLECT
Módulo 5 -Tecnologia para planejamento e rastreamento de cargas - ZATIX

Horário: 15:00 às 18:00

WORKSHOP PRÁTICO
CONDUÇÃO:

XVIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE LOGÍSTICA

TENDÊNCIAS EM SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E
ARMAZENAGEM DE MATERIAIS

Mauricio Fabri
Sócio
RUNTEC

Edson Carillo
CEO
CONNEXXION BRASIL

Mauro Henrique Pereira
Conselheiro
ABRALOG

boleto / transferência /
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C o n f e r ê n c ia 1 6 /0 9

R $ 9 0 0 ,0 0

R $ 1 .5 3 0 ,0 0

R $ 1 .0 0 0 ,0 0

R $ 1 .7 0 0 ,0 0
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R $ 9 0 0 ,0 0

R $ 1 .5 3 0 ,0 0

R $ 1 .0 0 0 ,0 0

R $ 1 .7 0 0 ,0 0
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R $ 9 0 0 ,0 0

R $ 1 .5 3 0 ,0 0

R $ 1 .0 0 0 ,0 0

R $ 1 .7 0 0 ,0 0

Pa c o te 2 d ia s

R $ 1 .6 2 0 ,0 0

R $ 2 .7 5 4 ,0 0

R $ 1 .8 0 0 ,0 0

R $ 3 .0 6 0 ,0 0

Pa c o te 3 d ia s

R $ 2 .1 6 0 ,0 0

R $ 3 .6 7 2 ,0 0

R $ 2 .4 0 0 ,0 0

R $ 4 .0 8 0 ,0 0
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Tabela de
Investimento

POLITICA DE
DESCONTOS
PARA GRUPOS

De 2 a 4 inscritos

De 5 a 7 inscritos

De 8 a 10 inscritos

10% de desc onto

20% de desconto

30% de desconto

Apoio Institucional

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
PESADA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Associação de
Comércio Exterior
do Brasil - AEB
Brazilian Foreign Trade Association

A B2G possui parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente,
entidade privada e sem fins lucrativos. A AACD trabalha em prol do bem-estar e
da reintegração de pessoas com deficiência física, há mais de 60 anos. Nossa

informações
16, 17 e 18 de setembro de 2014
Horário de Realização: 9:00 às 18:00

local

empresa desenvolve, voluntariamente, capacitação executiva com foco no
desenvolvimento dos funcionários e voluntários.

efetive sua inscrição, entre em contato
logistica.inscricao@reedalcantara.com.br
atendimento@b2group.com.br

+55 11 3803 9722
+55 11 2626 9161
www.b2group.com.br
Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333
Vila Guilherme, São Paulo - SP
A B2G tem o compromisso de levar até você a discussão dos temas mais relevantes no mundo corporativo, antecipando tendências e promovendo debates que são fundamentais para
tomada de decisões estratégicas. Nossos eventos foram estruturados para atender as necessidades do mercado e assim empenhamos todos os esforços para que a temática do evento seja
cumprida conforme nosso objetivo inicial, mesmo quando circunstâncias que fogem do nosso controle levarem a substituições, alterações ou cancelamentos de palestrantes e tópicos. A
B2G reserva-se no direito de atualizar a programação do evento, caso julgue necessário, e informar a mudança no site www.b2group.com.br assim que possível.
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Perspectivas da Movimat
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200 marcas expositoras
30.000 compradores de 40 países
15.000m² de exposição
50 conferências com 600 participantes
5 milhões de impactos gerados pela campanha de
marketing, por meio de mídia impressa e eletrônica,
redes sociais e assessoria de imprensa
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Por que Participar?
Ÿ
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Encontro com o mais alto nível de produtores, varejistas e proﬁssionais de
logística, exposição de equipamentos, sistemas, e relacionamento cara a cara
objetivando fortalecer os negócios e encurtar o ciclo de vendas
Promoção de seus novos produtos e serviços para milhares de produtores,
distribuidores e compradores do setor logístico
Fortalecimento de sua imagem como líder da indústria devido ao grande suporte e
visibilidade na mídia
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