
Consultoria em Logística
Um elo importante entre a Tecnologia da 

Informação e as Operações Logísticas nas empresas 

“- Precisamos implantar um WMS, TMS ou YMS

para melhorar as operações logísticas

em nosso depósito”.  

Esta frase pode estar vindo da Diretoria para sua Gerência

Operacional, mas como reportar que antes da implantação

esperada, existe uma série de atividades ou processos logísticos 

necessários e que não possuí-los ou não atualizá-los, impedirá

a tão sonhada implantação solicitada pela Diretoria? 

  

Muito provável que esta problemática esteja acontecendo na sua empresa, mas fiquem tranquilos pois você

ou sua empresa, não estão sozinhos. Uma grande dificuldade hoje relatada pelas empresas destas soluções

logísticas, têm sido a dificuldade em   mapear processos, obter informações,  dados ou volumetria  de seus

clientes. O fato é que aquela área de inteligência logística ou de processos devidamente estabelecida em sua

empresa, não existe mais e deixou uma lacuna muito grande para todas as necessidades empresariais.

Principalmente quando forem  implantar ou atualizar sistemas que demandem exatamente  estas expertises

das quais estamos falando.

Supondo que tivéssemos que  implantar um Sistema WMS para  gerenciar as operações logísticas no depósito

de sua empresa, onde logo após a aprovação/contratação fossem necessárias as seguintes informações:

- Mapeamento de todos os processos inerentes ao sistema, em especial, Recebimento, Armazenagem, Picking,

Expedição, Faturamento e Inventário; 

- Definições de lay-out, plantas dos armazéns e  organização  áreas específicas  onde serão  executados  os

processos acima;

- Extração  de  dados de volumetria  das operações  logísticas,  considerando os  produtos,  temporalidade, 

sazonalidade, locais, entre os mais comuns;

- Obtenção de todas as informações cadastrais de seus SKU’s, ainda que estejam desatualizados; 

- Análise  comparativa  destas informações  digitais com os  produtos físicos,  revisando  todos os  dados

dimensionais dos produtos e das embalagens, composição e unitização dos SKU’s, assim como preparando-

os para correção, já que o novo sistema demandará a exatidão destas informações;

- Apoio na  elaboração das  interfaces  inbound e outbound  entre os processos  de seu  ERP e o  WMS a  ser

instalado;

- Revisão e atualização das estratégias de picking, com análise de movimentação e giro, preparando o lay-out

para atendimento de suas funções;

- Treinamento de toda a equipe, nas atividades de capacitação,  entendimento e uso  satisfatório pós go-live

nas atividades do armazém com WMS. 

  

Muitas empresas não possuem mais equipes logísticas em condições de preparar todo este processo. Não 

pela expertise ou conhecimento dos profissionais de sua empresa, pois temos certeza de que dariam conta

do recado.  Contudo, faltam  “mentes e  braços” para  pensar e  trabalhar  paralelamente,  já que a  atividade 

logística de sua empresa não pode parar. 

  

Da mesma forma, estas atividades necessárias ou demandas antecipadas, ainda que sejam conhecidas pelas 

software houses ou provedoras de soluções logísticas da Tecnologia da Informação, não fazem parte de seu

escopo de negócios e se necessárias desenvolvê-las, poderiam adicionar um custo muito grande ao projeto.

É nesta oportunidade que empresas de Consultoria em Gestão Empresarial e Logística, conseguem apoiar 

as implantações, viabilizando os projetos e integrando Empresas (Embarcadores, Indústrias ou Comércio) e 

Provedores de Soluções Logísticas de TI. 

  

As Consultorias de Logística são capazes de  rapidamente entender as  suas necessidades, mapear as atuais  

operações logísticas (As Is), considerar todos os requerimentos  negociados e atuar de forma paralela ou até

antecipadamente aos projetos, sem que isso venha interferir nas operações ou ter que postergar implantações.

As consultorias conseguem participar e  propor melhorias,  desenhando novos  processos (To Be) que serão

necessários ao futuro das operações logísticas de seu armazém.

 

  
Por isso, se foi identificado alguma similaridade entre a reflexão acima e suas operações logísticas 

ou seu futuro projeto, não deixe de consultar antes uma consultoria.  
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A Br&Go Manager – Consultoria em Gestão e Logística poderá lhe ajudar a implantar seus sistemas

de WMS, TMS, YMS, Roteirizador ou outras demandas da área de TI, para as suas operações logísticas e de transporte.  


