122 ANOS DE
OPERAÇÕES
Entrevista exclusiva
revela segredos
da excelência em
Logística e Supply
Chain da Elekeiroz,
uma das pioneiras na
história da indústria
química brasileira

A

Elekeiroz S.A. é uma
das primeiras indústrias químicas brasileiras, com 122 anos
de operações. A empresa de capital aberto é controlada
pela Holding Itaúsa – Investimentos
Itaú S.A., sendo a maior produtora
brasileira de especialidades químicas intermediárias de uso industrial
do segmento.
Ao longo dos anos, a empresa
diversificou e ampliou a sua linha de
produtos em resposta às demandas
do processo de desenvolvimento
industrial brasileiro. Na América do
Sul, é a única a produzir, de forma
integrada, oxo-álcoois, anidridos
ftálico e maleico e diversos tipos de
plastificantes, sendo, neste último,
isoladamente, a maior fabricante do
Brasil. Soma-se a esses intermediá-
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rios a produção de formol, concentrado ureia, formol, ácido fumárico,
ácido normal-butírico, ácido 2-etil
hexanoico e resinas poliéster, completando o segmento de produtos
orgânicos da companhia. A empresa
produz também um produto inorgânico: o ácido sulfúrico.
Em formato B2B (business to business), os produtos e soluções da
Elekeiroz atendem os segmentos da
construção civil, tintas e vernizes,
calçados e vestuário, química industrial, filmes e embalagens, transporte, defensivos, papel e celulose
e fertilizantes.
A Revista Logística e Supply
Chain entrevistou com exclusividade o gestor de Logística e Excelência
Operacional, Manoel Escobedo Fernandez. Antes de ingressar na Elekeiroz, Manoel atuou como supply
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chain excellence durante quatro anos
na França, em seu período de expatriação pela Rhodia.

Localização

A Elekeiroz possui três sites estrategicamente localizados: dois
deles no maior polo petroquímico
do Brasil, no município de Camaçari (BA), e o outro em Várzea Paulista (SP), próximo ao maior mercado
consumidor de insumos industriais
do País, a região Sudeste. Na Bahia,
as plantas são ligadas por tubovias
(pipelines) entre elas e com os fornecedores parceiros de matérias-primas, garantindo uma logística de
transferência de materiais eficiente e
competitiva. A transferência de materiais entre as plantas da Bahia e
de São Paulo, distantes aproximadamente 1.800 quilômetros, e para os
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clientes de longa distância representam um desafio de competitividade
para a área de Logística. De acordo
com Manoel, para minimizar esses
impactos, o setor foca os trabalhos
em projetos colaborativos, ou seja,
aproximação com nossos clientes,
transportadores e fornecedores buscando criar operações logísticas inovadoras e conjuntas para minimizar
os custos operacionais e viabilizando
mais negócios. Para exemplificar, a
Elekeiroz possui, com um dos seus
principais clientes, uma operação de
cabotagem com fluxo reverso (frete de retorno), otimizando o transporte e minimizando custos. “Outro
exemplo de projeto colaborativo foi
buscar rotas rodoviárias com volume e cadência em sentidos opostos
(Camaçari – São Paulo) com outras
empresas químicas também minimizando os custos e alavancando a
competitividade”, detalha o responsável de Logística e Excelência Operacional da Elekeiroz.

Terminal logístico

A Elekeiroz possui um terminal
logístico com pátio para aproximadamente 50 caminhões com toda
a infraestrutura e conforto para os
motoristas. O processo é completamente informatizado e as balanças de
entrada e saída são automatizadas,
permitindo a pesagem do caminhão
em 1,5 minutos em média. Telas com
dashboards, contendo as informações
atualizadas em tempo real estão disponíveis para as equipes operacionais,
para reação rápida aos desvios. Como
um painel de aeroporto, outro dashboard gerencial informa o time comercial e de serviço ao cliente sobre o
atendimento dos pedidos, criando clareza, agilidade e transparência na comunicação entre a área de logística e
as áreas comerciais. No site de Várzea
Paulista ocorrem, em média, 45 expedições e 25 recebimentos de matérias-primas, ou seja, com base no horário
de funcionamento do terminal, há um
caminhão entrando ou saindo da em-

presa a cada 4,5 minutos, e, nos momentos de pico, a cada 3,5 minutos.
“Nesse cenário, todos os seus processos precisam ser claros, simples e performantes, pois as equipes não devem
perder tempo fazendo contatos para
esclarecer dúvidas”, explica Manoel.

Macroprocessos

A logística da Elekeiroz foi desenhada basicamente sobre três macroprocessos: Inbound, Outbound e
Handling (movimentação interna).
Esses processos foram desenhados
pelas equipes envolvidas, garantindo o engajamento das pessoas e
a aplicação das melhores práticas,
extraindo o melhor do nosso know-how. Com base na metodologia
MIFA (Material Information and
Flow Analysis) é possível ajustar o
fluxo de informação com o de materiais, pois os problemas geralmente surgem com o descompasso
entre esses dois. Por exemplo, há
produto no estoque, mas não há li-

dezembro 2017

21

beração no sistema ERP (Enterprise
Resource Planning). O processo de
logística Inbound é desenhado por
um processo chamado PTR (Procurement to Receive), que trata o fluxo
de informações e materiais desde a
necessidade de matéria-prima requerida pelas operações, que é um
output do processo de SIOP (Sales
Inventory Operations Planning), até
o recebimento efetivo nas fábricas
mensurando o indicador estratégico
chave, o OTIF-S (On Time in Full –
Supplier). “A correta gestão do OTIF-S nos permite minimizar os níveis
de estoques das matérias-primas
sem rupturas de abastecimento”, explica Manoel. O processo de logística Outbound tem como base o OTD
(Order to Delivery), que trata o fluxo
de informações e materiais desde o
pedido até a entrega no cliente, utilizando a ferramenta ATP (Available
to Promise) para informar às áreas
comerciais se e quando o produto
estará disponível para ser prometido
aos clientes nas datas e nos volumes
desejados. O processo OTD possui
diversos indicadores de processo e
um indicador estratégico chave de
resultado chamado de OTIF-C (On
Time in Full Customer), que mensura e garante o nível de serviço acordado com cada cliente (SLA, Service
Level Agreement). A Elekeiroz pratica
três atividades de Handling, ou seja,

as movimentações internas. As movimentações internas entre as plantas,
quando o produto de uma planta é
matéria-prima de outra, são realizadas no modelo de “Kanban” (reorder
point), ou seja, quando os estoques
de destino atingem um determinado
nível, isso representa um gatilho automático de puxada de material para
as atividades de movimentação interna. As movimentações realizadas
para o armazém central (paletizados,
sacaria e big bags) com objetivo de
retirar os produtos acabados das fábricas e levar para o armazém central
onde os produtos serão separados
(picking), carregados e expedidos
são realizadas no modelo de milkrun, ou seja, o caminhão de movimentação interna passa nas plantas
com data e hora marcadas, como
um trem, recolhendo os produtos
e levando para o armazém central.
E, por fim, o entamboramento, que
consiste no fracionamento em embalagens menores, como tambores,
IBCs e flexibags (caixa bolsa), são
realizadas somente com a colocação
de pedidos firmes, no modelo ATO
(Assemble to Order) com um lead
time pré acordado com os clientes
(SLA, Service Level Agreement).

Custos

O desafio da Elekeiroz passa pelo
desafio do Brasil, que é como ter uma

Manoel Escobedo Fernandez é o
gestor de Logística e Excelência
Operacional da Elekeiroz
logística eficiente e competitiva com
a infraestrutura e os gargalos logísticos brasileiros atuais, como a ineficiência dos portos, disponibilidade
de tancagem nos portos (estoques), e
alta dependência do modal rodoviário em função dos acessos limitados
ao modal ferroviário para longas e
médias distâncias. Para ilustrar o problema, Manoel explica que os custos
de transporte rodoviário do polo de
Camaçari para São Paulo são praticamente iguais ao marítimo da China
para São Paulo. Visando endereçar
soluções nesse sentido para os órgãos governamentais competentes,
a empresa participa de um grupo de
estudo sobre a competitividade logística na Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM).

Inovação

A Elekeiroz aposta verdadeiramente na inovação de processos e
produtos, sendo reconhecida pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) como um dos 22 cases de sucesso de inovação em 2017. De acordo com Manoel Fernandez, o setor
de Logística participa do processo
de inovação desde o início, pois nas
análises de viabilidade econômica
leva-se em conta, além do UMC (Unit
Manufacturing Cost), o UDC (Unit
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Delivery Cost), ou seja, com qual custo o produto novo chegará na porta
do cliente. Isso por meio do estudo
dos melhores modais de transporte
para volumes, embalagens e destinos
planejados, levando em conta a curva
de crescimento dos volumes dentro
do ciclo de vida do produto.

Mão de obra

Estão envolvidos na área de Logística da Elekeiroz aproximadamente 50
profissionais, entre terceiros e pessoal
próprio, distribuídos nos três sites.
Esses colaboradores ocupam cargos
como analistas de logística, operadores de carga e descarga e faturistas.
A empresa conta com dois experts
em logística, focados em projetos de
melhoria da competitividade, sendo
um para a região Sudeste e outro para
região Nordeste. No site de Várzea
Paulista, a Elekeiroz conta a parceria
da Cesari, uma das maiores empresas

brasileiras de transporte e logística especializada no setor químico.

Insumos

Segundo Manoel, a Elekeiroz tem
significativos volumes de matérias-primas importadas, além da quantidade interestadual de transferências
entre suas plantas. Esse processo de
logística Inbound foi desenhado no
processo PTR, que começa na necessidade, com o PCP (Production Planning and Control, em português, Planejamento e Controle da Produção),
passando pelas áreas de Compras,
Aprovisionamento, Importação, Qualidade, Logística e Produção.

Eficiência ambiental

A empresa possui um plano para
migração do modal rodoviário para o
modal de cabotagem e/ou ferroviário.
Nas operações já existentes de cabotagem, a Elekeiroz registrou uma redu-

ção da emissão de poluentes e ganho
de competitividade, retirando das rodovias 150 mil quilômetros por ano, o
que é equivalente ao plantio de 5.800
árvores, além da redução da exposição
dos riscos inerentes ao transporte rodoviário de produtos perigosos.

Economia nacional

A Elekeiroz possui um diversificado
portfólio de produtos, em suas cinco
unidades de negócios com diferentes
drivers de mercado, como, por exemplo, o agronegócio, a indústria automobilística, de tintas e de calçados.
De acordo com Manoel, a empresa
foi afetada pela crise em diferentes intensidades em cada nicho de negócio.
“Porém, a crise foi um grande alavancador de oportunidades, pois criamos
operações logísticas eficientes, nos
aproximamos dos nossos clientes e
fornecedores para lançar iniciativas
colaborativas”, explicou.

