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Apresentação
Perspectivas para a Economia Brasileira em 2021

 Quais as perspectivas para a agenda de reformas nos próximos anos?

 Como se comportarão as principais variáveis econômicas (inflação, taxa de juros, taxa de câmbio)?

 Como será o crescimento da economia brasileira num cenário de economia mundial mais protecionista e pós COVID-19?

 Quais setores crescerão mais? Quais as regiões do País puxarão o desenvolvimento?

SALAS MOEMA A+B+C+D

DIA 1
4 DE NOVEMBRO 2020

10:00

09:55

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Apresentação - Estudo de Caso - Oxiteno
Estratégia de Transformação Digital com a Aplicação Efetiva no 
Processo Procurement-to-Pay

● Parceria estratégia entre os times de Procurement e TI

● Definição profunda de escopo e atuação alinhados com as 
ambições do negócio

● Organização dos times de TI e Procurement por processos 
end-to-end, focados nos clientes internos

● Iniciativas categorizadas em diferentes dimensões, com 
recursos e metodologias alinhadas aos resultados esperados

● Resultados e Entregas efetivas com monitoramento dinâmico

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B

ESTRATÉGICAS E MODELOS DE NEGÓCIOS 
INOVADORES EM SUPPLY CHAIN
ABERTURA DO STREAM A

IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DE TECNOLÓGICAS 
DISRUPTIVAS EM SUPPLY CHAIN
ABERTURA DO STREAM B

a sessao 09:20 - Perspectivas para 
a Economia Brasileira em 2021

Fabio Zanandrea
Head of Global 

Procurement
Oxiteno

PROPÓSITO CORPORATIVO
Apresentação - Estudo de Caso - Pfizer
Suprindo com Propósito
Reflexão sobre como a área de Supply Chain pode ser 
impactada através da adoção de um propósito corporativo 
claro, simples e alinhado com objetivos estratégicos  

 A importância que uma clara definição de propósito 
corporativo tem para um Supply Chain holístico  

 Estruturação das operações e processos

 Definição de acordos com prestadores de serviços

 Priorização de atividades  Interação com stakeholders

 Engajamento das equipes

Carlos Jardim
Head of Supply 
Chain Brazil
Pfizer
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10:40

11:40

11:20
INTERVALO PARA CAFÉ E NETWORKING

Apresentacao - Estudo de Caso da Natura &Co
Supply Chain - Transformação Digital e Integração da Natura & 
Co Dentro da Pandemia de Covid 19

  Estratégia  de Digitálica de Supply Chain 4.0

 Integração de Avon e Natura em uma única Organização 
Natura &Co

 Adaptação a novo normal com uso de digitalização

 Resultados e entregas efetivas com monitoramento 
dinâmico

Apresentação - Estudo de Caso - Bayer
Transformação Digital - Excelência Operacional na Cadeia de 
Suprimentos 

 Implementação do Smart Logistics Center

 Modelos preditivos em Customer Service

 Torre de controle e automações na área de planejamento

 Networking e visita à exposição/área de demonstração 

 Explorando novas tecnologias, produtos e processos

TRANSFORMAÇÃO EM 
PROCUREMENT
Apresentação - Estudo de Caso - J. Macedo
A Jornada de Transformação em Procurement Rumo ao Protagonismo

 Skills do profissional moderno

 A importância do legado do departamento

 O papel dos processos e ferramentas

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B

12:20
ESTRATÉGIAS DE OMNICANAL
Apresentação - Estudo de Caso
Supply Chain e Transformação Omnicanal 
Construindo um sistema integrado do fornecedor até ao cliente 
de modo a oferecer uma experiência única ao consumidor

 A convergência do comércio físico e digital  - facilitando a 
experiência ininterrupta ao cliente em dispositivos móveis, 
sites e compras na loja

 Insights e analytics para prever o comportamento do usuário 
e adaptar recomendações personalizadas

 Proporcionando uma experiência de compra rápida e fácil em 
grande escala

 Recursos digitais emergentes para fidelizar o cliente

GESTÃO DE OPERAÇÕES EM 
AMBIENTE DE CRISE PANDÊMICA
Apresentação - Caso de Estudo - Pierre Fabre 
Gestão de Operações em Ambiente de Crise da COVID-19 - Uma 
Jornada de Crescimento e o que Aprendemos com essa Crise
Explorando aspectos técnicos de desafios à continuidade da 
operação industrial e de supply chain no meio da pandemia, e 
fatores geradores de sucesso
 Gestão de fornecedores e cadeia de suprimentos globais no 

momento de escassez de modais

 Soluções encontradas e principalmente negociações bem 
sucedidas

 Impacto do SRM bem realizado

 Agilidade industrial para lançamentos e “Fast track” para 
mudança de sourcing

 Aspectos de liderança: Como manter equipes concentradas e 
motivadas em tal ambiente

MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 
DE CARGA
Apresentação - Estudo de Caso - Acer
Quebrando Paradigmas para Eliminar Custos e Sinistros no  
Transporte de Cargas Eletrônicas

 Desafios do transporte rodoviário de carga - incluindo furtos

 Novos modelos de negócio para minimizar estes desafios

 Impacto prático nas taxas de seguro, custos logísticos e SLA 

Claudio Marcos 
Ferreira
 Head of 
Procurement
 J. Macedo

Nestor Felpi
Latam Innovation 

Supply Chain 
& Integration 

Executive Director
Natura &Co

Carlos Ricardo 
Andrade

VP Supply Chain 
Management 

LATAM
Bayer

Alexandre 
Gerardo
Diretor de 
Operações (COO)
ACER

Denner Evangelio
Industrial & 
Operations 
Director, Business 
Unit Head
Pierre Fabre
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AGENDA

14:45

14:55

15:35

ANALÍTICA APLICADA A SUPPLY 
CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
Análise de Dados em Supply Chain: Uma Abordagem Empírica para 
uma Fonte e Verdade Única
Fornecendo maior precisão, clareza e insights para uma 
inteligência mais contextual compartilhada por toda a sua 
cadeia de suprimentos

 Análise de dados para um modo de produção mais eficiente e 
inteligente, maximização do lucro e da manufatura e redução 
radical de custos

 Dificuldades e barreiras à adoção de projetos de análise de 
dados 

 Integração de analítica de dados em ferramentas de 
otimização, previsão de demanda, precificação preditiva, 
manutenção preditiva, planejamento de negócios integrado e 
colaboração com fornecedores e análise de risco

 Estrutura proposta e instrumentalização para a adoção de 
projetos de análise de dados em SCM

 Ferramentas / software para analisar grande volume de 
dados - para traçar rotas, escolher parceiros de transporte ou 
robôs para centros de distribuição

SMART LOGÍSTICA
Apresentação - Estudo de Caso
Smart Logística: Como Transformar a Gestão de Supply Chain em um 
Diferencial Competitivo

 Qual a importância da digitalização e integração da Cadeia de 
Fornecimento de ponta a ponta

 Quais as novas tecnologias e os novos processos que podem 
trazer resultados rápidos para a organização?

 Quais as formas de antecipar, detectar e mitigar os fatores de 
risco em um ambiente complexo?

REDES DE SUPRIMENTO DIGITAL 
(DSNS)
Apresentação - Estudo de Caso
Transformando seu Modelo Tradicional de Cadeia de Suprimentos 
Linear em Redes de Suprimento Digital (DSNs) 
Apoiando a capacidade das empresas de resistir a choques em 
supply chain como o provindo da recente pandemia global 

 Novas tecnologias da cadeia de suprimentos que melhoram 
drasticamente a visibilidade em toda a cadeia de suprimentos

 Quebrando silos funcionais

 Conectando sua rede de suprimentos completa para permitir 
visibilidade, colaboração, agilidade e otimização de ponta a 
ponta

 Aproveitando tecnologias avançadas como Internet das 
Coisas, inteligência artificial, robótica e 5G e DSNs para 
antecipar e enfrentar desafios futuros

ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO
Apresentação - Estudo de Caso - General Mills
Orientação Prática para a Elaboração de Um Plano de Distribuição 
Acionável, Eficaz e Centrado no Cliente
Network design pós covid - alteração de toda a malha em 
resposta a mudanças no cenário da demanda

 Segmentando e implementando estratégias inovadoras de 
distribuição em supply chain

 Modelos analíticos para otimizar a rede de distribuição de 
modo a reduzir custos, estoque e riscos, e melhorar o nível de 
serviço

 Identificando as melhores localidades para instalação 
de centros de manufatura e distribuição  - tendo em 
consideração a infraestrutura, incentivos fiscais, mão de obra 
disponíveis e as lições aprendidas com a intensa disrupção 
provinda da recente pandemia global

S&OP EM SUPPLY CHAIN 
Apresentação - Estudo de Caso
Adotando Metodologias Inovadoras de S&OP na Gestão de Supply Chain 
Implementação prática de conceitos de S&OP (planejamento  
de vendas e operações) na gestão de supply chain 

 Como alinhar a visão estratégica corporativa com o S&OP/IBP

 Integrando todos os planos operacionais da empresa (plano de vendas, 
plano de produção e compras) em um único plano estratégico

 Prevendo demanda, estoques e capacidade de armazenamento 
adequados

 Medindo resultados  - redução de estoques, aumento da produtividade 
operacional, redução do custo de suprimentos, melhoria do nível de 
serviços aos clientes e rentabilidade maximizada

MELHORIA CONTÍNUA NA SUA 
CADEIA DE SUPRIMENTOS
Apresentação - Estudo de Caso
Definindo e Implementando uma Estratégia de Melhoria Contínua na Sua 
Cadeia de Suprimentos
Ajustando sua visão à sua estratégia - definindo desafios, 
oportunidades e capacidades

 Alinhando a sua cadeia de fornecimento interna e externa com os 
seus clientes

 Desenvolvendo um plano de negócios integrado e uma mentalidade 
interna holística  - incluindo vendas, marketing, finanças e operações

 Planejando o abastecimento de acordo com as alterações da 
demanda e de modo a melhorar o tempo de resposta

 Avaliando o desempenho do estoque e definindo metas estatísticas

 Implementando e harmonizando programas de excelência 
operacional 

 Assegurando um procurement sustentável na cadeia de suprimentos  
- em face de por exemplo a forte demanda de matérias-primas de 
geo players como a China 

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B

13:00
ALMOÇO DE NETWORKING

Paula Proenca
Director Supply 
Chain Logistics
General Mills 
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16:35

Painel de Discussão - Estudos de Caso
Criando uma Cultura Organizacional Que Inspira Resultados
Adotando uma cultura de confiança que maximiza a inovação, desempenho, aprendizagem, diversidade, crescimento colaborativo e uma visão 
compartilhada de sucesso

 Como criar uma cultura organizacional alinhada aos valores da empresa e objetivos estratégicos 

 Como identificar e estabelecer valores que criam uma cultura que transmita identidade, comprometimento e entusiasmo da parte dos seus funcionários

 Capacitando e estimulando os seus funcionários a serem criativas e inovadoras e contribuir com idéias, e desta forma engajar na jornada da empresa 

 Como desenhar um programa de mudança que tornará a empresa à prova de futuro

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B

16:05
INTERVALO PARA CAFÉ E NETWORKING

 Networking e visita à exposição/área de demonstração 

 Explorando novas tecnologias, produtos e processos

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

17:20

17:25

Fecho da Conferência pelo Presidente
Mestre de Cerimônias

Fecho do Dia 1 da Conferência

08:00

09:00
ABERTURA DO DIA 2 DA CONFERÊNCIA

CAFÉ DA MANHÃ

Mestre de Cerimônias
Presidente da Conferência

SALAS MOEMA A+B+C+D

DIA 2
5 DE NOVEMBRO 2020

Clarissa 
Brandão Otsuka

Procurement 
General Manager 

North Latam
Louis Dreyfus 

Company
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AGENDA

09:10

09:50

TRANSFORMAÇÃO DE MODELOS GLOBAIS DE SUPPLY CHAIN

Apresentação
Repensando e Transformando seu Modelo de Supply Chain Pós Pandemia Global
Como o COVID-19 forçou muitas empresas e indústrias a repensar e transformar o seu modelo global de cadeia de suprimentos

 Preparando-se para minimizar a dependência do papel dominante da China como “fábrica do mundo” de matérias-primas e produtos acabados

 Como as organizações podem responder à esta mudança necessária?

 Como estes desafios se podem transformar em oportunidades

IMPLEMENTAÇÃO DE 
AUTOMAÇÃO
Apresentação - Estudo de Caso
Implementação de Automação em Toda a Cadeia de Valor
Transformando digitalmente o gerenciamento de suas cadeias 
de suprimentos

 Alterando a forma como os produtos e serviços são 
fabricados e entregues

 Permitindo a criação e o compartilhamento de informações 
da cadeia de suprimentos via novas formas por um conjunto 
mais diversificado de “atores”

 Tornando as cadeias de suprimentos hiper transparentes - à 
medida que fornecedores, trabalhadores e comunidades 
acessam tecnologias cada vez mais sofisticadas e as usam 
para criar e compartilhar informações

 Implicações para os líderes de supply chain

GESTÃO DE RISCOS EM SUPPLY 
CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
Gerenciamento de Riscos e Interrupções na Sua Cadeia de Suprimento 
Após COVID-19
Gerenciamento de riscos e interrupções na cadeia de 
suprimentos em tempos de incerteza e vasta disrupção 

 Como o Coronavirus destacou a necessidade de transformar 
os modelos tradicionais da cadeia de suprimentos

 Ações de curto prazo que as empresas podem adotar para 
responder à interrupção dos negócios e aos desafios da 
cadeia de suprimentos  - lições da disseminação global do 
COVID-19

 Soluções de longo prazo para redes de suprimentos  - fisicas e 
digitais

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

ABERTURA DO STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B
ABERTURA DO STREAM B

10:30 INVESTIMENTO EM AUTOMAÇÃO
Apresentação - Estudo de Caso
Investimento em Tecnologias de Automação e Logística
Inovação versus custos e conservadorismo

 Tendências atuais em automação

 Ganhos de eficiência que podem ser obtidos 

 Como podem escalar o volume do seu negócio

 Implicações da falta de incentivo econômico, recessão e mão-
de-obra barata no investimento na informatização do setor 

PLANEJANDO PARA O IMPACTO 
DA AUTOMAÇÃO
Apresentação - Estudo de Caso
Planejando Para o Impacto da Automação na Cadeia de Suprimentos

 Repensando como coletar, interpretar e extrair as  informações cruciais 
e realmente úteis para decisões do vasto número de dados emergentes 
da cadeia de suprimentos

 Investindo em recursos como canais de acesso aberto (ex. IPE Blue 
Map), plataformas digitais avaliando a satisfação e o envolvimento dos 
trabalhadores, …

 Remodelando a força de trabalho e os custos totais de fornecimento

 Desenvolvimento de planos claros para apoiar uma transição 
sustentável da força de trabalho

11:10
INTERVALO PARA CAFÉ E NETWORKING

 Networking e visita à exposição/área de demonstração 

 Explorando novas tecnologias, produtos e processos

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B

ESTRATÉGICAS E MODELOS DE NEGÓCIOS 
INOVADORES EM SUPPLY CHAIN

IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DE TECNOLÓGICAS 
DISRUPTIVAS EM SUPPLY CHAIN
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11:30

14:00

12:10

ROBÓTICA EM SUPPLY CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
Adaptando Robótica para Expandir Manufacturing e Cadeias de 
Suprimentos Mais Perto de Casa

 Desenvolvendo e expandindo a capacidade de fabricação no 
Brasil

 Adaptando robótica quando a qualificação humana não está 
(ainda) disponível

 Identificando robôs industriais facilmente personalizáveis 
e com software simples  - permitindo programação por 
trabalhadores com pouca ou nenhuma experiência em 
robótica 

VISIBILIDADE EM REAL TIME
Apresentação - Estudo de Caso
Implementação de Ferramentas de Real Time Visibility
Melhorando a experiência do cliente, maximizando a excelência 
operacional e desenvolvendo uma equipe preditiva e proativa 
com base no poder de dados e conceitos de lean management

 Melhorando a disponibilidade de, visualizando e interagindo 
com grandes quantidades de dados em tempo real (campo 
para fábrica para o cliente)

 Usando ferramentas estatísticas e analíticas, algoritmos e 
machine learning para impulsionar decisões proativas e 
preditivas em todas as etapas da cadeia de suprimentos

 Analisando os benefícios em eficiência, produtividade e nível 
de serviço

 Combinando dados de demanda em tempo real com 
tendências históricas para prever a falta de estoque

 Implementando tecnologia para permitir informações em 
tempo real do status de aprovação da fatura e facilitar 
transações mais rápidas

 Expandido para outras áreas da cadeia de supply-chain como 
Customer Service - integrando ferramentas preditivas com 
dados externos (ex. social media)

RFID EM SUPPLY CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
Usando RFID para Melhor Gerenciamento de Inventário e Eficiência 
Operacional
Implementação de RFID em centros de distribuição

 Acelerando a rastreabilidade do stock em toda a cadeia 
de suprimentos - ampliando a visibilidade da demanda e 
eliminando out-of-stocks

 Utilizando ferramentas RFID de gestão de inventário 
itemizado como apoio a iniciativas omnichannel de supply 
chain

 Melhorando a relação com fornecedores de serviços

ESTRATÉGIAS DE EXPERIÊNCIA  
DO CLIENTE EM SUPPLY CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
Mudança nas Demandas dos Consumidores e a Necessária Transformação do 
Papel do Atendimento ao Cliente
Planejando para mudar o fluxo global de bens e serviços para redes 
nacionais, regionais e locais de compradores e fornecedores

 Atingindo o sucesso via otimização de portfólio e definição de 
proposta de cliente

 Avanços na tecnologia digital  - como estes permitem altos níveis de 
personalização em marketing e design de produtos, e alimentam a 
crescente economia sob demanda 

 Oportunidades de crescimento em novos mercados e entre novos 
grupos de clientes

 Necessidade de prazos de entrega mais rápidos  - como esta dinâmica 
pode, e deve, promover o abastecimento local e a manufatura de 
produtos acabados mais próximo dos clientes finais

INOVANDO E COLABORANDO 
COM FORNECEDORES
Apresentação - Estudo de Caso
Inovando e Colaborando com Fornecedores
Planejando para mudar o fluxo global de bens e serviços para redes 
nacionais, regionais e locais de compradores e fornecedores

 Identificando mais fornecedores oferecendo inovação de produtos e 
processos, e parcerias em áreas de benefício mútuo

 Oportunidades para fortalecer o planejamento da demanda e o 
gerenciamento de estoque em conjunto com os fornecedores

 Necessidade de aprimorar suas plataformas de desenvolvimento de 
fornecedores - para alcançar metas de sustentabilidade voltadas para 
o público, e com metas climáticas baseadas em dados científicos 

SIMPLIFICAÇÃO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS
Apresentação - Estudo de Caso
Simplificando Seu Supply Chain: Reduzindo o Número de Fornecedores em Sua 
Cadeia de Suprimentos
Criando condições para otimizar a eficiência de negócios, 
rastreabilidade, parceria com fornecedores, inovação e reduzir a 
incerteza e o risco

 Criando incentivos para empresas e fornecedores colaborarem em 
oportunidades de desenvolvimento e projetos de inovação

 Garantindo que os seus fornecedores preferenciais sejam adequados/
estejam preparados para o futuro

 Acompanhando os avanços tecnológicos e as  tendências globais de 
modo a se preparar para o futuro

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B

12:50
 ALMOÇO DE NETWORKING
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14:40

15:20

AI & MACHINE LEARNING, I0T, 
REALIDADE AUMENTADA E 
BLOCKCHAIN EM SUPPLY CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
Pilotando e Aplicando Tecnologias Disruptivas às Atividades 
Tradicionais de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos
Implementação prática de Inteligência Artificial, Machine 
Learning, IoT, Blockchain e Realidade Aumentada

 Como impulsionam a conectividade, transparência e 
eficiência

 Os desafios e as oportunidades

 Ganhos de eficiência que podem ser obtidos e como podem 
escalar o volume do seu negócio

TECNOLOGIAS PARA 
PREVISÃO E  GERENCIAMENTO DE 
RISCOS
Apresentação - Estudo de Caso
Ferramentas e Tecnologias para Previsão e  Gerenciamento de Riscos

 Requisitos legais e expectativas das partes interessadas para 
triagem de riscos e due diligence

 Ferramentas e tecnologias disponíveis para apoiar a 
previsão de riscos da cadeia de suprimentos, incluindo 
sustentabilidade, riscos ambientais, éticos e de direitos 
humanos

 Compreendendo e testando estas ferramentas e 
considerando a integração e interoperabilidade com os 
sistemas existentes nos negócios

TALENTO EM SUPPLY CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
Transformação em Gestão de Pessoas em Tempos de Mudança 
Recrutamento, retenção e desenvolvimento de talento e change 
management na era da transformação digital e de desafios sem 
precedentes

 Como construir uma estratégia de pessoas que suporte as 
transformações necessárias para a empresa

 Como garantir o capital humano necessário - para engajar com 
e liderar a implementação de novas tecnologias e impulsionar a 
transformação digital na cadeia de suprimentos

 Como recrutar e preparar o profissional híbrido ideal para o futuro

LIDERANÇA EM SUPPLY CHAIN
Apresentação - Estudo de Caso
O Papel dos Líderes de Supply Chain na Previsão Estratégica de Negócios 
Como liderar através da incerteza no mundo pós-pandémico de supply chain 

 O que os CEOs buscam dos CPOs e outros lideres em supply chain para 
entender a dinâmica do mercado e providenciar uma previsão estratégica 
aos negócios

 Apoiando a agilidade dos negócios através da previsão, e diferenciação e 
inovação com os fornecedores

 Entendendo forças de mudança e incerteza, e comunicando os “pontos 
fracos” da cadeia de suprimentos  - valiosa inteligência de negócios 

 Como ser um líder inspirador, criativo e proativo  - capaz de desafiar, prever 
e estar sincronizado com a transformação neste novo mundo 

16:00
INTERVALO PARA CAFÉ E NETWORKING

 Networking e visita à exposição/área de demonstração 

 Explorando novas tecnologias, produtos e processos

SALAS MOEMA A+B 
STREAM A

SALAS MOEMA C+D
STREAM B

16:20

17:00

Painel de Discussão - Estudos de Caso
Ampliando a Colaboração na Cadeia de Suprimentos
Forjando win-win partnership alliances para impulsionar a cooperação e escalabilidade do mercado

 Colaboração para desenvolver / apoiar centros de fornecimento (Sourcing Hubs) regionais - fornecendo bens e serviços em novos locais e formatos

 Desenvolvendo redes de fornecedores regionais e ágeis que possam atender às expectativas comerciais e às aspirações de sustentabilidade

 Lições de locais de fornecimento “desgastados” como a China, para desenvolver modelos de fornecimento inteligente em hubs emergentes

 Incorporando a responsabilidade social e ambiental no design destes centros regionais de suprimentos

 Cases de cooperação entre varejistas, atacadistas, distribuidores e indústria (CPFR e VMI)

Sorteio de Um Ingresso Gratuito para o Supply Chain Summit Brazil 
2021 (SCB 2021)
Fique connosco até ao fim - este ingresso pode ser seu!

COLABORAÇÃO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

SORTEIO DE UM INGRESSO - SCB 2022 

17:10

17:15

Fecho da Conferência pelo Presidente
Mestre de Cerimônias

Fecho da Conferência
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A OMP ajuda empresas que enfrentam desafios 
complexos de planejamento a se destacarem, 
crescerem e prosperarem oferecendo a melhor 
solução digital de planejamento da cadeia de 
suprimentos no mercado.Seu conceito Unison 

PlanningTM tem uma abordagem única. Ele lida 
com todos os desafios do planejamento da ca-
deia de suprimentos de maneira unificada, sin-
cronizando todas as etapas, horizontes, funções 
e cargos. 

PATROCINADORES 2020
4 STAR SPONSOR

NETWORKING SPONSOR

Obtenha uma visão holística de supply chain 
em um só lugar, e descubra como:
 Definir metas estratégicas adequadas ao 

nível de maturidade de sua organização
 Validar a sua visão estratégica e decisões 

de investimento 
 Junte-se a outros líderes de supply chain  e 

suas equipes para:

- Ouvir os principais especialistas de 
supply chain de diversas indústrias

- Aprender de casos de estudo de 
implementação prática para preparar 
o seu negócio para o futuro

-  Descobrir o que há de novo e o 
que está previsto para você poder 
reajustar a sua estratégia

- Avaliar e comparar as últimas 
tecnologias, serviços e parcerias

- Puxar os limites tradicionais, 
impulsionar a inovação e descobrir 
novas fontes de valor para a empresa

- Re-posicionar seu supply chain  para 
o sucesso, agora e a longo prazo

PORQUÊ PARTICIPAR

• ABOL  - Associação 
Brasileira de 
Operadores Logísticos

• Acer Brasil
• AGCO Company
• AGFA
• Albert Einstein 

Hospital
• Alcon, A Novartis 

Division
• Amgen
• ArcelorMittal Brasil
• Avon
• B. blend, Whirlpool 

Corporation

• Bayer
• Bosch Brasil
• Boston Scientific
• BRF
• Bunge
• Cargill
• CIA Brasileira de 

Aluminio
• Citrosuco
• Coty
• Danone Nutricia
• DHL Supply Chain
• Epson
• Essilor
• GE Healthcare

• GE Renewable Energy 
- Wind

• General Motors
• Grupo Boticário
• Heineken
• Honda
• Hospital Albert 

Einstein
• Houghton
• J. Macêdo
• Johnson & Johnson
• Laboratorios Servier 

do Brasil LTDA
• Leroy Merlin Brasil
• Levi’s

• L’Oreal Brazil
• Magazine Luiza
• Natura
• Novartis
• Nufarm
• Patria Investimentos
• Pfizer
• Philips Health 

Systems
• Pierre Fabre
• Souza Cruz
• Suzano
• Syngenta

Empresas participantes em 2019 incluem: INVESTIMENTO
P R E Ç O  

E A R L Y   B I R D
P R E Ç O 

S T A N D A R D

Economia de  
R$ 800,00

 

Válido somente até 
dia 30 de junho de 2020

1 Dia R$ 1.850,00 R$ 2.650,00
2 Dias R$ 3.150,00 R$ 3.950,00

+55 11 3280-2804
info@w6connect.com / diogo@w6connect.com

A Dassault Systèmes, empresa 3DEXPERIENCE, for-
nece para empresas e pessoas universos virtuais 
para a criação de inovações sustentáveis e que con-
tribuem a melhoria de processos e práticas de negó-
cios. Suas soluções conhecidas mundialmente trans-
formam a forma como produtos são desenvolvidos, 
produzidos e gerenciados. As soluções colaborativas 
da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, 
ampliando as possibilidades de aprimoramento do 

mundo real por meio do mundo virtual. A empresa 
entrega valor a mais de 210.000 clientes de todos os 
portes e indústrias, em mais de 140 países. 
3DEXPERIENCE, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DEL-
MIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA,3DSWYM, 
3DEXCITE, BIOVIA, NETVIBES e QUINTIQ são marcas 
registradas da Dassault Systèmes e/ou de suas sub-
sidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Para obter mais informações, acesse www.3ds.com/pt-br.



Localização:

   
Hilton São Paulo Morumbi Hotel

Av. das Nações Unidas, 12901
São Paulo  - SP  04578-000  - Brasil

Tel.: +55 11 2845-0000 
www3.hilton.com

Registre-se:  
Tel: +55 11 3280.2804
www.w6connect.com

diogo@w6connect.com
W6connect

TERMOS E CONDIÇÕES
O pagamento total é devido no ato do registo. Política de Cancelamento 
e Substituição. Cancelamentos de registros devem ser recebidos por es-
crito. Não serão atribuídos reembolsos. Os participantes da conferência 
receberão o crédito total para uma conferência futura, ou recomendarão 
uma substituição da mesma organização sujeita à aprovação da W6con-
nect. Alterações da Conferência e Agenda. A W6connect reserva-se o 

direito de adiar ou cancelar um evento, alterar a localização e/ou os pales-
trantes anunciados. A W6connect não é responsavel por qualquer perda 
ou dano ou custos incorridos como resultado de substituição, alteração, 
adiamento ou cancelamento de um evento por qualquer razão mesmo 
por causas que sejam imputáveis a atos de Deus, desastres naturais, sa-
botagem, acidentes, disputas comerciais ou industriais, terrorismo ou ou-

tras hostilidades. Proteção de Dados. As informações pessoais fornecidas 
serão armazenadas no banco de dados da W6connect. Estas podem ser 
usadas para mantê-lo(a) atualizado(a) sobre desenvolvimentos em seu 
setor, ou em atividades de promoção de eventos futuros. Se você não 
deseja que seus dados sejam usados para este propósito, envie um e-mail 
para info@w6connect.com.

 SCS BRASIL 2020

FICHA DE INSCRIÇÃO (DADOS DO PARTICIPANTE )

Nome:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Nome no crachá:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Empresa no crachá:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Cargo/Área:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Telefone:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Whatsapp/SMS:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Email:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Para pagamento com cartão de crédito ou débito preencha os dados 
abaixo:

Por meio deste documento AUTORIZO E RECONHEÇO O DÉBITO em 
minha conta do Cartão de Crédito conforme abaixo:

(   ) MASTERCARD Nº CARTÃO:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

(   ) VISA              VALIDADE:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

(   ) AMEX              CÓDIGO DE SEGURANÇA:  _  _  _  _  _  _  _

W6connect Supply Chain Summit Brazil  é 
uma plataforma que lhe dá acesso a:
 Um público de nível sênior pré-qualificado 

de alto perfil onde todos os participantes 
são tomadores de decisão

 Reuniões de negócios pré-agendadas 
para se poder preparar

 Pacotes de patrocínio personalizados 
para promover novos produtos, se desta-
car da concorrência, atrair mais pessoas 
para o seu estande e/ou aumentar a fide-
lidade do cliente

 Post Summit feedback e interesse dos 
participantes 

Destaque-se da Multidão
O patrocínio do W6connect Supply Chain 
Summit Brazil é uma ferramenta de mar-
keting eficaz para promover a sua marca,  
mensagem, produtos empresa e serviços. 

Não Perca  
Esta Oportunidade!

PORQUÊ PATROCINAR

Diga-nos o que  
você deseja alcançar.  

Nós vamos ajudá-lo a chegar lá.
Para informações detalhadas  
sobre de patrocínio entre em  

contato com Loran Mariano em
loran.mariano@w6connect.com 

ou em 11 3280.2804


