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A agilidade demonstrada pelas equipes de operação e logística de alimentos e bebidas em todo 
o mundo nos últimos 12 meses tem sido fenomenal. Agora, com o aumento dos programas de vacinação, 
há esperança real de que voltaremos ao normal. Embora ainda haja muito debate sobre como será esse 
“normal”. Os comportamentos desencadeados pelo lockdown serão mantidos? Até que ponto os antigos 
comportamentos reaparecerão?

Nesta edição do Cordstrap Insights, examinamos:  
• O papel da automação e maior visibilidade 

   na condução de eficiências logísticas. 

• O impacto do Brexit e a mudança de atitude 

   em relação às tarifas comerciais.

• A importância dos procedimentos de Saúde 

   e Segurança em um mundo em rápida evolução.

Aconteça o que acontecer, todos que operam cadeias de 
suprimentos de alimentos e bebidas terão que continuar 
a melhorar seus níveis de agilidade para aproveitar novas 
oportunidades globais à medida que surgirem. As eficiências 
impulsionadas pela pandemia terão que ser sustentadas 
e melhoradas, para proteger ou aumentar as margens 
em tempos que prometem ser mais desafiadores.
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Como a pandemia trouxe graves interrupções para muitas 
cadeias de suprimentos em 2020, muitas empresas 
perceberam que não tinham os recursos, pessoal ou 
infraestrutura de computação para lidar com os desafios.

Enquanto as empresas menores, com orçamentos mais 
baixos e cadeias de suprimentos menos complexas se 
voltaram para fornecedores 3PL, as empresas maiores 
tiveram que procurar em outro lugar. Elas precisavam de 
tecnologias digitais sofisticadas e processos simplificados 
da cadeia de suprimentos para ajudá-las a sobreviver.

E é por isso que tantas multinacionais estão agora transferindo 
o controle de sua cadeia de suprimentos para fornecedores 
terceirizados de logística (4PL). O uso de tecnologias digitais 
como big data e computação em nuvem permite que eles 
mantenham a visibilidade de todos os elos da cadeia de 
suprimentos.

A tendência para 4PL já estava em andamento antes do 
início da pandemia. Um estudo da The Insight Partners avaliou 
o mercado de 4PL em mais de US$ 56 bilhões em 2019 
e previu que aumentaria para US$ 78 bilhões em 20271. 
Mas a pandemia fez com que um número cada vez maior 
de empresas maiores recorresse a fornecedores de 4PL para 
atuar como seu departamento de logística, lidando com 
questões como gerenciamento de pedidos, conformidade 
legal, armazenamento e gerenciamento de fornecedores, 
deixando-os concentrados em seus negócios principais.

Enquanto isso, seus parceiros 4PL podem ajudar a minimizar 
custos, resolvendo os pontos fracos na cadeia de suprimento 
e encontrando as melhores soluções pelo menor preço. Essa 
abordagem é particularmente atraente para os setores de 
alimentos e bebidas, com seus requisitos de armazenamento 
e transporte abrangentes e complexos.

Embora o corte de custos e a eficiência sejam uma meta 
principal, os fornecedores 4PL devem proteger a segurança 
e as especificações de todos os processos logísticos. 
A padronização das melhores práticas em todos os 
subcontratados e 3PLs que atendem ao negócio é 
essencial para manter a qualidade e proteger a reputação 
do cliente no local. Trabalhamos com 3PLs e 4PLs para 
garantir que suas operações de proteção de carga cumpram 
os regulamentos e atendam aos mesmos altos padrões de 
eficiência e segurança, onde quer que estejam no mundo.

4PLs, tecnologia digital e visibilidade: 
uma ótima combinação, mas apenas 
se a segurança e proteção não forem 
comprometidas pelo custo. 

Riscos de infecções no local de trabalho e escassez de mão 
de obra durante a pandemia reforçaram as vantagens 
da automação. O investimento em automação de logística, 
especialmente armazenamento, vinha ganhando ritmo 
de forma constante antes da pandemia, mas foi intensificado 
em 2020.

Instalações de armazenamento automatizadas têm grande 
potencial para melhorar a produtividade e os tempos de 
resposta. A robótica pode garantir que o estoque seja 
armazenado com eficiência máxima, utilizando cada centímetro 
do depósito e minimizando o desperdício. No entanto, 
a automação também requer níveis enormes de despesas 
de capital.

Para maximizar o ROI desse investimento, é importante 
trabalhar com parceiros especializados para que você 
entenda completamente o que a robótica e a automação 
podem, realisticamente, alcançar e onde humanos bem 
treinados ainda oferecem uma solução melhor e mais prática.

Estabelecer as melhores maneiras de integrar com sucesso 
as atividades humanas com as automatizadas é fundamental. 
Para lidar com o fluxo extremamente elevado que a automação 
cria, operações como a proteção de carga precisam se tornar 
mais rápidas e eficientes. A equipe deve ser treinada para 
saber exatamente quais técnicas usar para diferentes cargas, 
e as embalagens e o maquinário devem ser programados para 
entregar as remessas no formato correto para o carregamento.

A automação tem suas limitações?
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As transições necessárias em um mundo pós-Brexit estão 
se mostrando mais difíceis do que o esperado, com quedas 
significativas nas importações e exportações do Reino 
Unido no início de 2021, principalmente para os setores 
de alimentos e bebidas. Isso reforça a necessidade de 
melhorar a visibilidade e a automação para acelerar o fluxo 
de mercadorias entre uma área regulatória e outra.

Mas a automação não removerá completamente o atrito 
nas fronteiras. Tarifas e mudanças regulatórias continuarão 
a ser feitas pelos países que tentam proteger suas economias 
dos piores impactos da globalização. As guerras comerciais 
que Donald Trump começou não terminaram com sua saída 
da Casa Branca. Com a economia da China se recuperando 
mais rápido do que a maioria das outras nações após a crise, 
continuará a haver atividades protecionistas em todo o mundo.

Como vimos com o Brexit, isso aumentará a probabilidade 
de inspeções. Para evitar que uma inspeção rápida se 
transforme em um atraso caro ou rejeição, é vital que 
as remessas sejam devidamente embaladas e protegidas 
de acordo com as regulamentações locais e da IMO.

Os atritos comerciais globais continuam
– aumentando a probabilidade de 
inspeções e cargas atrasadas ou recusadas.

O dia 28 de abril é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no 
Trabalho da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Este 
ano, eles procuram aumentar a conscientização e estimular 
o diálogo sobre a importância de criar e investir em sistemas 
resilientes de Segurança e Saúde Ocupacional (SST). É algo 
que nos preocupa muito na Cordstrap e passamos muitos 
anos protegendo não apenas a carga, mas todos os que 
trabalham com ela. Normalmente, as remessas de alimentos e 
bebidas são pesadas e carregá-las e protegê-las corretamente 
é fundamental para a integridade do contêiner e a forma como 
ele é manuseado durante o transporte. Cargas mal protegidas 
também podem representar um risco real para quem abrir 
o contêiner durante ou no final de sua jornada.

Parte de sua política de SST deve consistir em verificações 
periódicas para que todos que operam em sua cadeia de 
suprimentos entendam perfeitamente como as cargas devem 
ser contidas e protegidas de acordo com as políticas da 
empresa e regulamentos internacionais. Também deve haver 
um regime de inspeção de rotina para contêineres e pontos 
de ancoragem. E é importante se comunicar regularmente 
com toda a sua cadeia de suprimentos para garantir que todos 
entendam os padrões exigidos. Teremos o maior prazer em 
fornecer materiais e suporte para ajudá-lo a implementar 
isso. Com uma rede global, podemos apoiar sua cadeia de 
suprimentos onde quer que ela se estenda.

A saúde dominou as notícias do ano 
passado, mas agora é a hora de adicionar 
segurança à agenda.



Proteção de carga segura e confiável em 
um mundo imprevisível.
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As cadeias de suprimentos de alimentos e bebidas continuam sendo as mais importantes do planeta 
e nós fazemos o possível para protegê-las para você. Para falar conosco sobre como podemos enfrentar 
os desafios da recuperação pós-pandemia, entre em contato.

Com novos níveis de automação, tecnologia e visibilidade 
digital transformando as formas de operação da logística, 
é importante manter os pés no chão e a carga no lugar certo. 
Na Cordstrap, projetamos soluções sofisticadas de proteção 
de carga para lidar com as leis básicas da física e elas 
permanecem fundamentais para suas operações, 
independentemente de como sejam gerenciadas. Um dos 
nossos maiores pontos fortes é a nossa rede de suporte 
internacional, que garantirá que, não importa para onde 
vá a sua cadeia de suprimento, você sabe que estará seguro 
e protegido.

• Projetamos soluções inovadoras de proteção de carga 
   desenvolvidas para proteger qualquer tipo de carga em 
   qualquer modalidade em todo o mundo.

• Todos elas podem ser ajustadas para atender a tipos 
   específicos de carga e embalagem.

• Nossos sistemas de amarração e sacos infláveis foram 
   projetados para serem mais simples e rápidos de aplicar, 
   economizando tempo e trabalho, ao mesmo tempo que 
   proporcionam resistência e segurança incomparáveis.

• Nosso serviço de Monitoramento de Carga permite que 
   nossos clientes saibam o que está acontecendo em seu 
   contêiner, desde o momento em que as portas são 
   fechadas até a chegada ao seu destino.

• Nossas soluções de controle de umidade líderes de 
   mercado oferecem as taxas de absorção mais eficazes 
   disponíveis atualmente.

• Como o único especialista em proteção de carga 
   verdadeiramente global no mundo, estamos em uma 
   posição única para apoiá-lo na implantação de novas 
   rotas da cadeia de suprimento.

• Todas as nossas soluções de proteção de carga estão em 
   conformidade com o código CTU e conquistaram a 
   aprovação dos principais reguladores e seguradoras do 
   mundo, incluindo: Germanischer Lloyd, IMO, Mariterm AB, 
   Eurosafe e a Association of American Railroads (AAR).
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