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tudo que é bom...
...dura o tempo necessário  
para fazer a diferença na  
vida das nossas equipes!

editorial

A revista Encontrinho está chegando à sua 

última edição, com a gratificante sensa-

ção de dever cumprido. Ao longo de seus 

10 anos, ela se consolidou como um canal 

de comunicação efetivo porque sempre 

contou com a participação ativa de todas 

equipes de Supply Chain da Unilever.

Foram 46 edições construídas com a aju-

da de vocês. Por isso, queremos agra-

decer imensamente a sua colaboração: 

vocês tornaram este projeto possível! 

Nossa comunicação seguirá por meio 

de todos os nossos demais canais e es-

peramos continuar contando com a sua 

presença em todos eles: vocês são os 

responsáveis por impulsionar nosso 

constante processo de evolução.

Anote nosso e-mail e mantenha contato:

Rh.Supplychain@unilever.com

Um grande abraço,

Equipe de Comunicação –

Recursos Humanos para Supply Chain

Relembrem abaixo algumas  capas da história da revista
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Relembrem abaixo algumas  capas da história da revista

Encontrinho Supply
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integração

Força-tarefa
Times de Qualidade e Finanças avaliam de forma coordenada as causas 

do waste e encontram juntos soluções para reduzir o problema

O Write Off, que é o descarte de produtos já prontos ou 

de matérias-primas, tem origem em diferentes causas-raiz. 

Uma delas corresponde a problemas de qualidade, como 

insumos avariados ou impróprios para utilização ou produ-

tos finalizados fora da especificação. Visando entender as 

causas e propor soluções a estes problemas, as equipes 

de Qualidade e Finanças uniram forças nabusca pela redu-

ção do waste. “Com a estruturação de uma área dedicada 

a liderar centralmente o tema de waste, foi estabelecida 

uma forma de trabalhar que garantisse que a visibilidade 

dessas perdas fosse consolidada e disponibilizada pelo 

time”, diz Elena Cabral, Gerente Business Waste Brasil.

A meta de redução de Write Off para o
Brasil é desafiadora e tem como objetivo
eliminar 57% do impacto causado por
descarte de produtos e matérias-primas
devido a problemas de qualidade.

Soluções
Para isso, foi criado um indicador de custo 

de não qualidade, em que o waste é acom-

panhado pela equipe de Qualidade. Entre as 

ferramentas que apoiam este processo está 

o Scorecard, que ajuda a tornar visível o im-

pacto por fábrica e quais foram os motivos.  

O instrumento possibilita também o mapeamen-

to das razões de Write Off de forma unificada.

Foi possível dentro do Fórum Zero Challenge, 

dar visibilidade do custo da não qualidade aos 

líderes das fábricas, à Qualidade Logística e à 

Qualidade Regional. Outra equipe importante 

para o alcance dos resultados é o time de Distri-

buição. “Eles treinam os operadores logísticos 

para ter um olhar crítico aos defeitos encontra-

dos e buscar o reaproveitamento das avarias. 

Trocando a caixa de embarque secundária quan-

do temos o produto interno intactos, por exem-

plo”, diz Otávio Thomé, Coordenador de Qualida-

de Personal Care/Waste.

contra o Write Off
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Resultados
Para Elena, a centralização do tema por parte do time de 

Waste junto ao de Qualidade possibilita clareza e ajuda a 

definir quais devem ser os projetos prioritários para atacar 

as principais perdas. “O Brasil está sendo pioneiro nessa 

atividade quando comparamos com outras grandes opera-

ções da Unilever, e podemos nos tornar um modelo global”, 

destaca Otávio.

A integração trouxe, ainda, uma forma diferenciada de ava-

liação, por meio da visibilidade das maiores perdas de forma 

monetária, possibilitando ver o impacto financeiro atrelado 

aos principais problemas de qualidade. Isso transforma a ma-

neira de priorizar os temas, deixando de considerar apenas 

a quantidade e a recorrência de eventos. Elena conta que a 

meta de redução de Write Off para o Brasil é desafiadora e 

tem como objetivo eliminar 57% do impacto causado por 

descarte de produtos e matérias-primas devido a problemas 

de qualidade. Em termos financeiros, a ideia é reduzir dos 4 

milhões de euros contabilizados em 2015 para o valor máximo 

de 1,6 milhão de euros. “Este trabalho nos possibilitou ter 

uma correta visibilidade de quais são os principais problemas 

e as ações mapeadas para combatê-los, dando-nos a clareza 

de que estamos no caminho certo”, conclui Elena.

“Com a estruturação de uma liderança 
dentro de Qualidade, foi possível 
centralizar a gestão do tema de waste, 
estabelecendo uma forma de trabalho  
que garantisse a visibilidade adequada
e tratativa das perdas.”
Elena Cabral, Gerente Business Waste Brasil

Elena Cabral, Gerente
Business Waste Brasil,  
e Otávio Thomé, 
Coordenador de 
Qualidade Personal Care/
Waste: equipes unidas 
contra o Write Off
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PES

A loja
Até o final do ano todas as fábricas da Unilever poderão contar com um jeito  
mais fácil, ágil e econômico de executar as compras de seus almoxarifados:  
através do “integrador” da loja perfeita – “PES”, do inglês, Perfect Engineering Store.  
Veja o que muda no processo de compra e quais são os principais benefícios  
dessa loja, que já está em operação em Indaiatuba, Vinhedo e Valinhos

Perfeita

O projeto global PES surgiu da necessidade de simplificação 

e economia para as compras das peças dos almoxarifados 

das fábricas, já que elas possuem materiais de vários fabri-

cantes e fornecedores, cada uma com sua necessidade pró-

pria de estoque. 

Com a loja perfeita, as compras das plantas são feitas por 

meio de um “integrador”, que diminui o capital empregado 

nas fábricas e agiliza a reposição. As compras deixam de ser 

pulverizadas e o integrador pode concentrá-las sob seu pró-

prio gerenciamento. Com as peças sob a responsabilidade do 

fornecedor, a Unilever não precisa manter um inventário gran-

de dentro das fábricas, diminuindo assim o valor empregado 

em materiais que entram indiretamente na cadeia produtiva.

Além disso, o integrador “otimiza os pontos 

de pedido, presta consultoria de especifica-

ções e busca fabricantes alternativos”, expli-

ca Patricia Viviani, Gerente Senior de Compras 

– Capex América Latina.

Os benefícios não param por aí: o novo pro-

cedimento tende a diminuir os erros por fal-

ta de informações das peças, os atrasos por 

falta de cadastro e o não pagamento devido 

a inconsistências de notas fiscais, além de 

eliminar custos de fretes de diversas trans-

portadoras, ressalta Patricia.

“a implantação do pES tam-

bém contribui para dois gran-

des objetivos da unilever: 

diminuição do estoque, já que 

são consolidados dados de todas as fá-

bricas, e diminuição de custos, pois a 

negociação em grande escala possibi-

lita melhores preços”, enfatiza Eliana de 

Miranda Ferreira, Coordenadora de Com-

pras Portfolio – Capex & MRO, responsá-

vel pelo projeto para o Brasil. 
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O PES entrou em ação em março deste ano  
na planta de IndaIatuba (SP), gerando mais  
de 20% de economIa, considerando o custo  
de aquisição envolvido e um potencial de  
dImInuIção do nível de InventárIo de 33%, 
com base na primeira análise detalhada do estoque.  

Novidades
Com o PES, as compras são automatizadas via catálogo: 

todos os materiais do almoxarifado que migram para o 

projeto são codificados, o que possibilita o rastreamen-

to tanto na pesquisa de consumo, como na de preço. 

Para Elson Santos, Coordenador de Almo-

xarifado/Utilidades na fábrica de Indaia-

tuba (SP), a primeira do Brasil a contar 

com o integrador, uma das principais 

vantagens do novo processo é a facilidade 

e agilidade na gestão do estoque. O projeto também 

melhorou a forma de gestão de spare parts para manu-

tenção preventiva em Indaiatuba, deixando o estoque 

mais saudável com itens que giram frequentemente.

Elson destaca que o menor volume de entregas, que 

são planejadas e agrupadas em um único transporte, 

reduz a quantidade de caminhões na fábrica, sendo 

positivo também para o meio ambiente.

Projeto Global
O Perfect Engineering Store está em operação desde 

2013 na Unilever e iniciou em países-chave de vários 

continentes como Ásia e Europa. O plano é que até 

2017 esteja presente nas demais fábricas da América 

Latina. Por aqui, entrou em ação em março deste ano 

na planta de Indaiatuba e já foi possível o atingimento 

de mais de 20% de economia, considerando o custo 

de aquisição envolvido e o potencial de diminuição do 

inventário de 33%, com base na primeira análise deta-

lhada do estoque.

A ideia da planta de Indaiatuba ser o projeto piloto era 

ajustar o processo antes de implantá-lo nas demais 

fábricas, possibilitando a expansão com as melhores 

práticas já garantidas. Com o sucesso, o integrador do 

PES já foi expandido para as fábricas de Vinhedo (SP) 

e Valinhos (SP) e ainda neste ano mais operações de-

verão contar com a loja perfeita: Aguaí, Pouso Alegre, 

Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns, Suape, Igarassu 

e Goiânia. Aguarde novidades!

“A implantação do PES contribui 
para dois grandes objetivos da Unilever: 
diminuição do estoque e diminuição  
de custos, pois a negociação em grande 
escala possibilita melhores preços.”  
Eliana de Miranda, Coordenadora de Compras
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Entrega Perfeita

detalhesTimes de Distribuição e Customer
Service de Ice Cream criam
projeto com oito pilares para
garantir uma “entrega perfeita”
aos clientes de Kibon e B&J

Nos mínimos

O principal objetivo é uma melhor efici-

ência nas entregas atrelado a um baixo 

índice de devolução e máxima satisfação 

dos clientes desde o momento da solici-

tação do pedido até a entrega de nossos 

produtos no ponto de venda.

Diante de uma complexa malha logística, 

a distribuição de sorvetes abrange mais 

de 120 mil pontos de vendas pelo Bra-

sil. Daí surgiu a ideia. “No começo deste 

ano a partir da necessidade de padroni-

zação dos processos relacionados à entrega de nossos produtos, maior 

satisfação dos clientes e redução drástica dos índices de devolução”, diz 

João Elias, Coordenador de Distribuição - Recife, Natal e Fortaleza.

Por dentro do cliente
Para entender as expectativas dos 

clientes e parceiros de negócio, foram 

feitas entrevistas para capturar as ex-

pectativas de uma entrega perfeita 

dentro do contexto de Ice Cream e 

uma pesquisa direta com mais de 300 

clientes. “As informações coletadas 

estão ajudando a formar um manual 

para apoiar o crescimento do negócio 

de sorvetes, consolidar a liderança da 

Kibon e construir um diferencial de 

mercado reconhecido e valorizado”, diz 

Rândalo Santos, Coordenador de Distri-

buição – Regional Leste.

Desafios e próximos passos
Com a disseminação de práticas melhores, os clientes serão impactados posi-

tivamente no ato da entrega, o que melhora a percepção de excelência do ser-

viço e gera redução de custos, com reconhecimento dos envolvidos. Para isso 

acontecer, Jonas Pareschi, Coordenador de Distribuição Ice Cream – Regional 

São José dos Campos, conta que entre os objetivos da próxima fase estão: 

definir o sistema de monitoramento de entrega on-line para todas as regionais, 

realizar pesquisas de satisfação trimestral e treinamento com as áreas de inter-

face e parceiros logísticos. “O maior desafio é garantir que todos incorporem 

o conceito e entendam a importância dos oitos pilares nos pontos de venda. 

Como fazemos isso? Por meio de treinamentos mensais e auditorias em cam-

po”, diz Vicente Silva, Coordenador de Operações e Distribuição.

Segundo Elder Camargo, Analista de Distribuição, após a montagem inicial 

desses materiais, serão solicitadas aos departamentos envolvidos avaliações 

para ajudar a compor um manual único para todo o Brasil.

Com a disseminação de práticas melhores, os clientes serão 
impactados positivamente no ato da entrega, o que melhora a 
percepção de excelência do serviço e gera redução de custos,
com reconhecimento dos envolvidos
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O projeto é baseado em oito pilares (veja box ao lado) cuida-

dosamente estudados para abranger tudo o que faz uma en-

trega ser perfeita. No caso de equipamentos, “foram feitas 

propostas de curto prazo como padronização de visibilidade 

dos baús e adesivos adequados da marca; e, a longo prazo, 

como unidade de frio abastecida a energia solar e unidade 

de frio fora do baú, garantindo um peso menor e menos des-

gaste nos veículos”, conta Leandro Amaral, Coordenador de 

Operações de Distribuição ICE – CD Rio de Janeiro.

Já o pilar pessoas foi dividido em três blocos: treinamento 

das equipes, apresentação visual e relacionamento com os 

clientes. “Treinaremos todo o time de entregas para bus-

carmos a excelência do programa”, diz Silvano Souza, Coor-

denador de Logística – Regional SP Interior.

Com relação a pedido, Alberto Kamada, Coordenador de Ope-

rações de Distribuição – Regional SP, destaca que é preciso 

ser crítico na hora de roteirizar para não deixar nenhuma de-

manda de fora e não perder a janela de entrega dos clientes.

Pilares

VEJA OS PRINCIPAIS  
OBJETIVOS DE CADA PILAR 

Equipamento: manutenção em

dia, veículo dentro dos padrões de

apresentação, limpeza dos baús e

segurança das equipes de entrega.

pessoas: uniformes adequados,

relacionamento cordial com

os clientes.

papelada: equipe capaz de explicar o

tipo de pedido e nota fiscal, conferência

dos dados e produtos que constam na

nota, assinatura do canhoto e entrega

do boleto de pagamento.

produto/Qualidade: entrega dos produtos

na temperatura correta, embalagem

intacta e garantia de produtos adequados

para exposição e consumo.
 

Execução/arrumação: exposição

adequada dos produtos, conhecimento

de cada tipo de conservadora, descarte

correto das caixas vazias.

conservadora: manutenção das

conservadoras em dia, adesivo em

bom estado, atendimento técnico

eficiente, descarte correto de produtos

avariados ou vencidos.

canal/comunicação: serviço de

atendimento ao cliente pró-ativo para

avisos de eventos relacionados à entrega

e execução de pesquisa de satisfação.

pedido: respeitar a frequência de entrega

de acordo com o potencial, prazos e

restrições dos clientes, que terão dia

certo para visita do vendedor e entrega

de seus pedidos.
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Colaboradores do Cone Sul vêm ao Brasil para realizar intercâmbios profissionais temporários e
permanentes. Veja como a troca de experiências alavanca a visão multicultural da Unilever!

Cone Sul Brasil

Interligados
Presente em mais de 190 países, a Unilever faz da integração

uma forma de fortalecer suas unidades ao redor do mundo. 

Com a inauguração da Torre de Valinhos (SP), que vai centra-

lizar o gerenciamento dos meios de distribuição de países do 

Cone Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai), 

esta característica multicultural tem sido enriquecida com a 

transferência de profissionais estrangeiros para o Brasil. Co-

nheça alguns funcionários que vieram para cá e o que espe-

ram desta experiência!

há dois anos na unilever, e pela primeira

vez no Brasil, o chefe do controle de

Estoque e otimização decidiu vir perma-

nentemente para cá por ser um país

grande e com muitas oportunidades de

aprendizado nas operações da companhia.

ligado ao esporte, manuel já jogou basquete e vôlei e

praticou esqui e surfe. Sente falta das comidas típicas

do chile e usa a tecnologia para matar a saudade da

família. além de seu desenvolvimento profissional, ele

espera compartilhar experiências culturais.

pela primeira vez no Brasil,

carlo está há seis anos na

companhia e há cinco anos

no planejamento da divisão

ice cream. Sua vinda permanente

foi motivada pelo desejo de

se desenvolver, aprender mais sobre os proces-

sos utilizados na logística gigante que tem o 

país. o que ele mais aprecia por aqui é o clima,

já que no chile faz mais frio. ainda fala pouco

português, mas aprende a cada dia mais.Manuel Maturana

Carlo Sanchez

“Sinto falta do meu povo, das ruas
do meu bairro e das festas típicas do
Chile, como o Dia da Independência,
quando o país é pintado nas mesmas
cores e há celebrações por todos os
lugares. Mas espero aprender como
as tarefas são realizadas e assim
adicionar cada vez mais conhecimento
para seguir avançando na Unilever.

“Temos realizado vários projetos e 
melhorias, como a implementação de
um inventário digital e otimização do
armazém. Como busco o crescimento
profissional, estou constantemente
participando de cursos e atividades.”
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Veterano de 32 anos na companhia,

em sua primeira experiência longa

fora de seu país, o uruguaio Sergio  

ficará nove meses por aqui para agregar 

e transmitir conhecimentos antes

de sua aposentadoria. Sempre curioso

por aprender coisas novas e aplicar no seu trabalho, ado-

ra o tratamento cordial e afetuoso dos brasileiros com os 

visitantes. apesar de não falar português, o Supervisor 

de distribuição consegue entender bem o idioma e já fez 

viagens a passeio para cidades como rio de Janeiro e 

Florianópolis. Sergio conta que sua história profissional 

na unilever passou por vários departamentos.

há três anos na companhia,

o chefe de planejamento e

transporte gBa veio da

argentina para passar seis  

meses em São paulo com o obje-

tivo de estabilizar o funcionamento 

de seu departamento. desde a infância sempre 

teve grande fascínio por descobrir como as coisas 

funcionam, o que o levou a estudar Engenharia 

mecânica e lecionar em uma faculdade. para ele,  

o Brasil é um país maravilhoso, com pessoas  

amigáveis e bem dispostas, o que o deixa confor-

tável em trabalhar por aqui.

ginger entrou na unilever como

Estagiária e há mais de três anos

lidera no panamá uma equipe na

área de order management para

os países do cone Sul. a uruguaia

diz que suas expectativas são altas

pelos desafios de trabalhar em um país com uma 

população tão grande e que espera enriquecer suas 

experiências neste um ano que passará por aqui.

Diego Cavalchini

Sergio Isola Ginger Vaccaro

“Há mais ou menos
25 anos estou em
Distribuição, onde
colegas de trabalho  
se tornaram amigos.”

“É um belo desafio coordenar uma
equipe com pessoas de diferentes
nacionalidades, o que permite crescer não  
só como profissional, mas também como 
pessoa. Essa integração leva a Unilever a 
um passoacima, compartilhando soluções 
diferentes entre os países que fazem parte 
do Cone Sul e desenvolvendo as melhores 
práticas entre todos.”

“Sem dúvida sairei uma pessoa ainda
mais forte profissionalmente, devido

à interação com colegas altamente
qualificados, que têm uma visão mais

ampla de negócio, que eu poderei
aplicar no futuro aonde
quer que eu vá. Espero
também contribuir com
meu conhecimento onde
fui recebida com tanta

simpatia e cooperação.”
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Eu Também Já Fui Criança

“Saiba: todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu”

já foi criança
Os versos acima são parte da música “Saiba”, 

de Arnaldo Antunes. Nela, o cantor nos lembra 

como todos já passamos por esta fase e nos 

convida a manter viva a chama da curiosidade 

tão característica dessa época.

Inspirados pela canção, convidamos nossos co-

laboradores a compartilharem imagens de quan-

do eram crianças. E agora convidamos você a 

tentar adivinhar quem são esses pequenos.

Você também
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Gestão de Serviço

Os serviços
como um

A situação econômica desafiadora pela qual o Brasil vem 

passando nos últimos anos pede que as empresas reve-

jam suas metas e redirecionem seus planos para driblar 

as curvas do baixo crescimento. No caso da Unilever, a 

intensa atuação na prestação de serviços a seus clientes 

tem se transformado em mais uma importante ferramen-

ta para enfrentar este cenário.

“Nós já estávamos trabalhando forte e desafiando paradigmas antes mesmo de a crise chegar ao país. Várias áreas 

já haviam passado por uma transformação segmentada por categorias e canais, o que foi fundamental para melhorar 

a qualidade dos nossos serviços e reforçar junto aos nossos clientes a nossa parceria”, diz Eduardo Martins, Gerente 

de Supply Planning Deos Aero, Oral Care & Stock Availability Leader.

Planejamento
Eduardo destaca que, nesses momentos, contar com 

um bom plano, e fazê-lo sair do papel, pode fazer toda 

a diferença. “No caso de Supply Chain, isso significa 

estarmos próximos dos clientes e acelerarmos cada 

vez mais o tempo de resposta para atender ao merc 

do, que é moldado pelos desafios a cada dia”, enfatiza. 

E, para que as necessidades dos clientes fossem 

atendidas rapidamente, as áreas de Planejamento e 

Gestão de Serviço foram aproximadas e novas ferr 

mentas e estratégias foram criadas. Além disso, des-

de o início do ano, os times passaram por treinamen-

tos voltados a suprir essas demandas e aperfeiçoar os

processos internos.

Reformulação
Uma das principais estratégias implementadas foi a 

nova Árvore PSTK, que visa auxiliar o time de Plane-

jamento a entender a flutuação de estoque, identifi-

cando uma causa macro. Além disso, ela reduz o 

tempo gasto pelos colaboradores, consolidando os 

fatores mais importantes em um único sistema. En-

tre os objetivos da nova ferramenta estão desenvol-

ver um processo padrão para propiciar a melhor to-

mada de decisão, garantir a qualidade do estoque, 

aumentar o nível de serviço, reduzir os custos e ter 

uma resposta mais rápida às necessidades dos 

clientes e consumidores. “Ela também permite criar 

uma visão única do processo, obter mais colabora-

ção e liberar tempo para os planejadores com um 

sistema simplificado. Isso é qualidade de serviço e 

certamente vai se destacar como mais um grande 

diferencial da nossa Empresa”, finaliza Eduardo.

diferencial
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Veja como as equipes de Planejamento e Gestão
de Serviçoestão transformando-se para atender
às demandas dos clientes e consumidores de
maneira cada vez mais eficiente


