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6 de Novembro, 2019 - Hilton São Paulo Morumbi Hotel, São Paulo, Brasil

35+ EXPERTS EM SUPPLY CHAIN INCLUINDO:

• Inove e transforme sua estratégia de cadeia de suprimentos
• Automatize processos e acelere eficiências

• Melhore previsibilidade de demanda e prazos de entrega
• Assegure sustentabilidade e escalabilidade

• Reduza custos e maximize o potencial de receita

SUPPLY CHAIN SUMMIT BRAZIL
SCS

Eduardo Multari
Procurement Director 
Southern Latin America
Pfizer

Gustavo Taboas
CPO-VP/Executive Director 
Purchasing, Supply & 
Logistics - Corporate 
Hospital Albert Einstein

Erik Pimenta
Head of Customer Service
Danone Nutricia

Felipe Cohen
Planning and  
Operations Director
Magazine Luiza

Alexandre Gerardo
Diretor de Operações (COO)
Acer

Cesar Meireles
Diretor Presidente
ABOL - Associação 
Brasileira de  
Operadores Logísticos

Denner Evangelio
Diretor Industrial 
Pierre Fabre

Denise de Pasqual
Co-Founder &  
Commercial Director
Tendências  
Consultoria Integrada

Claudio Marcos Ferreira
Head of Procurement
J. Macedo

Carlos Ricardo Andrade
VP Supply Chain  
Management LATAM
Bayer

Andre Cordeiro Cabral 
Director of Operations 
Patria Investimentos

BRAZIL

Marcelo Cardoso
Sales Director | Business 
Network – LATAM
OpenText

Joseph Henry
Director of Omni Channel  
Supply Chain
Leroy Merlin Brasil

Jorge Ryzwaniuk
Head of Supply  
Chain - Brazil
Novartis

Marcelo Ikaro
Supply Chain  
Development
Grupo Boticário

Marcelo Terrazzan
Sócio Diretor 
Pier8  
Logística para 
e-commerce

Mauricio Valadares
Commercial Operations  
Director
GE Healthcare

Mauricio Ornellas
Chief of Logistics Officer
Shopper

Patricio Hopff
Latin America Supply 
Chain Director
Boston Scientific

Patrick Dietz
Head of Logistics 
Operations Latin America
Bosch

Paula Proença
Head of Supply Chain 
Project Management
Cargill

Rodrigo Teixeira
Diretor Comercial
Comexport

Renata Figueiredo
Líder de Inovação 
Supply Chain
Natura

Paulo Victor Andrade
Head de Operações Brasil
Epson

Renato Mussacredi
Sales & Business  
Development Director
LLamasoft

Reinaldo Lanza
Supply Chain Director
General Motors

Roberto Coltro
Managing Director 
LATAM
Proco Global Group

Roberto Hasil
Head of Logistics Planning
Souza Cruz

Paulo Leônidas Moreira
Supply Chain Executive 
Director Brazil & South Cone
Coty

Roberto Regente Jr.
Vice President Sales LATAM
OpenText 

5 STAR SPONSOR 3 STAR SPONSOR 2 STAR SPONSOR

referência em logística

PARCEIRO DE 
MÍDIA

NETWORKING 
SPONSOR

ORGANIZAÇÃO

W6connect

INSTITUTIONAL 
PARTNER

Erica Couto
Director, Business 
Development 
Consumer Sector
DHL Supply Chain

Glauber Pitanga
Head of Procurement 
and Facilities
Grupo GR



2

AGENDA

Denise de Pasqual
Co-Founder &  
Commercial Director
Tendências  
Consultoria Integrada

Registre-se, desfrute do café da manhã e junte-se aos demais participantes.

Cesar Meireles
Diretor Presidente 
ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos

Mestre de Cerimônias
Presidente da Conferência

Apresentação
Tendências Consultoria Integrada

Perspectivas para a Economia Brasileira em 2020
 Impactos do cenário internacional do desempenho da 

economia brasileira

 Perspectivas para a evolução das principais variáveis 
macroeconômicas (PIB, inflação, câmbio, juros)

 Desdobramentos do cenário macroeconômico para os 
principais setores e perspectivas para os preços de commodities

09:05 - 09:35

09:35 - 10:05

10:05 - 10:35

SALAS MOEMA A+B+C+D
08:00 - 08:55

09:00 - 09:05

08:55 - 09:00

ABERTURA DA CONFERÊNCIA

BOAS-VINDAS DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

REGISTRO & CAFÉ DA MANHÃ

Marcelo Terrazzan
Sócio Diretor

Pier8
Logística para 
e-commerce

Rodrigo Teixeira
Diretor Comercial
Comexport

Apresentação
Pier8 Logística para e-commerce

Logística para E-Commerce
Atraindo e fidelizando clientes e assegurando a 
sustentabilidade do seu negócio

 Apresentação de soluções de armazenagem, gestão de 
estoque e fulfillment

 Implementação de soluções logísticas customizadas e 
operacionalmente mais ágeis e eficientes - que satisfazem as 
necessidades do cada vez mais exigente cliente e otimizam 
a sua experiência de compra

 Adoção de uma logística de entrega e devolução, integrada 
e eficiente - que evita atrasos de entregas, produtos 
danificados ou trocados e entregas em locais errados

Apresentação
Comexport

Trading 4.0 – Instrumento de Inovação
Como as Tradings se transformaram de “mal necessário” 
a poderosas ferramentas de inovação, ompetitividade e 
conformidade em comércio exterior

 Uma história de inovação e transformação
 Inovações em comércio exterior na era digital
 Trading – Um poderoso instrumento de inovação
 Casos de sucesso da líder de mercado - Comexport

Loran Mariano         
Managing Director                   
W6connect

Elsa Costa
Global Head of Content 
W6connect

PANORAMA MACROECONÔMICO

LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE

TRADING 4.0
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ABERTURA DO STREAM B

Mestre de Cerimônias do Stream B
Manhã

ABERTURA DO STREAM A

Mestre de Cerimônias
Presidente da Conferência

STREAM A
Regulamentação, Fiscalização e Transformação 

na Gestão de Processos de Supply Chain
SALAS MOEMA A+B

STREAM B
Implementação de Inovações  
Tecnológicas em Supply Chain
SALAS MOEMA C+D

11:05 - 11:10

Paulo Victor Andrade  
Head de  

Operações Brasil
Epson

Cesar Meireles
Diretor Presidente 

ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos

DESENVOLVIMENTOS  
REGULAMENTARES E TRIBUTÁRIOS
Apresentação
Epson

Desenvolvimentos Regulamentares e Tributários no Brasil 
e Impacto Prático na Sua Estratégia de Supply Chain
Navegando a complexidade regulamentar, fiscal e 
tributária no Brasil

 Política de frete mínimo para transporte de cargas - quais 
as implicações para o seu negócio?

 Novas leis trabalhistas no Brasil e novos modelos de 
contratação

 Guerra Fiscal nos estados e impacto na cadeia logística
 O alto custo das empresas com as obrigações fiscais e 

tributárias.
 Ações da Receita Federal Brasileira e reflexos na 

indústria, agentes e provedores de serviços:
 Programa Brasileiro de Operador Econômico 

Autorizado (OEA)
 Portal Único de Comércio Exterior (Duimp, cadastro 

único, DUE)

Patricio Hopff
Latin America Supply 
Chain Director  
Boston Scientific

ESTRATÉGIAS E  
TECNOLOGÍAS INOVADORAS 
Apresentação - Estudo de Caso
Boston Scientific

“Race to the Top”: Estratégias e Tecnologías Inovadoras para 
Transformar Supply Chain no Mercado Latino Americano
Como utilizar a inovação para transformar a experiência dos 
clientes interno e externo e também converter Supply Chain em 
um diferenciador no mercado 

 Apresentando Supply Chain como driver do negócio
 Preparando-se para o Omni-channel  
 Inovação na área de atendimento ao cliente (People, 

Process & Technology)
 Melhoria de processos – Aplicando Lean / 6 nos processos 

administrativos
 Transformação do Back office
 Blockchain e RFID para o gerenciamento de inventário no cliente
 “Outside-in” Supply Chain – Foco no cliente
 Como ser ágil, flexível e eficiente num mercado altamente regulado
  Liderando uma estratégia regional adaptada às 

necessidades locais de cada país
  Novos skills do professional de Supply Chain

11:10 - 11:45

COFFEE BREAK

ESTRATÉGIAS DE  
MELHORIA CONTÍNUA
Painel de Discussão - Estudos de Caso
Nutricia Danone - Hospital Albert Einstein - Alcon

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 através do Brasil e América Latina

  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

TRANSFORMAÇÃO ESTRATÉGICA
Estudo de Caso
Natura - LLamasoft 

Transformações Estratégicas no Supply Chain da 
Natura

 Como a Natura revisou a malha maximizando benefícios 
fiscais e nível de serviço

 Roadmap de transformação da Natura

 Sinergias do grupo Natura&Co

Erik Pimenta
Head of Customer Service

Nutricia Danone

Gustavo Taboas
CPO-VP/Executive Director 

Purchasing, Supply & 
Logistics - Corporate

Hospital Albert Einstein

10:35 - 11:05

11:45 - 12:25

Renato Mussacredi
Sales & Business 
Development Director
LLamasoft

Renata Figueiredo
Líder de Inovação 
Supply Chain
Natura

Marcelo Fonseca
Brazil Supply Chain & 

Customer Service Head
Alcon 

Roberto Regente Jr.
Vice President Sales, Latam 
OpenText
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ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO
Estudos de Casos
Cargill - DHL

Orientação Prática para a Elaboração de Um Plano de 
Distribuição Acionável, Eficaz e Centrado no Cliente

  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 e mão de 
obra disponíveis

  Avaliando processos alternativos para 
minimizar os custos de armazenagem

  Implementando o modelo de distribuição 4pl

Paula Proença
Head of Supply Chain 
Project Management

Cargill 

Erica Couto
Director, Business  

Development Consumer Sector
DHL Supply Chain

Carlos Ricardo 
Andrade  
VP Supply Chain  
Management LATAM 
Bayer

SMART LOGÍSTICA 
Apresentação - Estudo de Caso 
Bayer
Implementação de Ferramentas de Real Time Visibility na 
Logistics Smart Center da Bayer 
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

  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 - desde o deslocamento de carga 
e armazenamento de produto, gestão de estoque e financeira, 
extração e tratamento de dados até ao transporte ao cliente final

  Analisando os benefícios em eficiência, produtividade e nível 
de serviço - como o aumento de entregas no tempo correto, 
melhoria na acuracidade de inventário, redução distância 
percorrida com a otimização da roteirização de entregas, 
redução de emissão de CO2

  Expandido para outras áreas da cadeia de supply-chain como 
Customer Service - integrando ferramentas preditivas com 
dados externos (social media) que impactem na operação Big 
Data, IoT, robotização e automatização de sistemas e processos

14:05 - 14:15

12:25 - 13:05

Reinaldo Lanza
Supply Chain 

Director
General Motors

TRANSFORMAÇÃO NA 
GESTÃO DE PROCESSOS
Apresentação - Estudo de Caso
GM

GM Mercour – Supply Chain Changeover
  Transformação na gestão dos processos envolvendo todas 

as áreas do  Supply Chain de um modelo tradicional para sistemas 
integrados, ágeis e flexíveis

  Estratégias e processos implementados para garantir “Zero 
interrupção” nas Linhas de Montagem devido a cadeia de 
fornecedores diretos e indiretos

  Benefícios da digitalização nos resultados do negócio como também 
na motivação e retenção de talentos na área de Supply Chain

14:15 - 14:50

14:45 - 15:20

NETWORKING LUNCH
13:05 – 14:05

AGENDA

METODOLOGIAS  
INOVADORAS DE S&OP
Painel de Discussão – Estudo de Caso
Novartis –  L’Oréal – Patria Investimentos

Adotando Metodologias Inovadoras de S&OP na  
Gestão de Supply Chain
Melhorando o processo de S&OP e Supply Chain 4.0 
(IOT e Big data) 

  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

Denner Evangelio
Diretor Industrial 

Pierre Fabre

Andre Cordeiro Cabral
Director of Operations
Patria Investimentos

Jorge Ryzwaniuk
Head of Supply  

Chain - Brazil  
Novartis

Moderador:   
Marcelo Cardoso

Sales Director | Business Network - LATAM
OpenText

Glauber Pitanga
Head of Procurement 
and Facilities
Grupo GR

LOGÍSTICA 4.0
Apresentação – Estudo de Caso
Bosch 

Logística 4.0 - Estudo de Caso Bosch Automotive 
Aftermarket
  Roadmap Implementação Indústria 4.0 aplicado nos 

processos logísticos

  Tecnologia aplicada e benefícios na qualidade do processo e 
ganhos de produtividade

  Integração Câmeras e WMS, Realidade Aumentada, Drones, 
Simulation, Cloud, Big Data

Patrick Dietz
Head of Logistics 
Operations Latin 
America
Bosch

Mestre de Cerimônias do Stream B
Tarde

Insights e Mitos em Inovação
Soluções e foco na percepção e satisfação do cliente

14:05 - 14:45
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Mauricio Valadares
Commercial 

Operations Director
GE Healthcare

GESTÃO DE TALENTO NUM 
MUNDO DIGITAL
Apresentação - Estudo de Caso
GE Healthcare

Gestão de Talentos em um Mundo Digital
Desenvolvendo o capital humano num mundo digital, 
ferramentas, novos ciclos e desafios

  Atração e retenção de talentos tão necessários a execução 
em supply chain

  Novas ferramentas digitais para auxiliar gestores e 
empregados no ciclo de desenvimento

  Novas carreiras e tendências do mercado de trabalho

  A diversidade como fonte de engajamento e obtenção de 
novas idéias

  Novasmecânicas de reconhecimento

Joseph Henry
Director of Omni  
Channel Supply Chain
Leroy Merlin Brasil

ESTRATÉGIAS DE OMNICANAL
Apresentação - Estudo de Caso 
Leroy Merlin Brasil

Os Desafios da Supply Chain e da Tecnologia para a 
Transformação Omnicanal do Varejo

  Construção de um sistema integrado do fornecedor até ao 
cliente para oferecer uma experiência única ao consumidor

  Transformar as lojas em fulfillment centers através da 
Integração delas na malha B2C e da industrialização das 
operações 

  Desafio da última milha: aumentar a competitividade no 
e-commerce, prazo e custo de frete

  Respeito da promessa cliente, chave da fidelização

Felipe Cohen
Planning and 
Operations 
Director
Magazine Luiza

ESTRATÉGIAS DE OMNICANAL
Apresentação - Estudo de Caso
Magazine Luiza

A Logística como Protagonista da Estratégia 
Omnichannel

  A jornada Omnichannel: os desafios da implantação do Buy 
online, pick up in store (BOPIS) e do ship from store

  Os desafios que vieram juntos: a complexidade da nova 
malha logística com 15 CDs e 1.000 lojas

  Como estas iniciativas contribuíram para o aumento de 
vendas no e-commerce e nas lojas

14:50 - 15:2515:20 - 15:55

 SCS BRAZIL 2019

IMPLEMENTAÇÃO DE RFID 
Apresentação - Estudo de Caso
Grupo Boticário

Usando RFID para Melhor Gerenciamento de Inventário 
e Eficiência Operacional 
Implementação de RFID num centro de distribuição do Grupo 
Boticário, incluindo a adição de tags a todos os produtos a 
enviar para quatro localizações
  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

Marcelo Ikaro
Supply Chain 
Development
Grupo Boticário

15:25 - 16:0015:55 - 16:35

O FUTURO PROFISSIONAL  
DE PROCUREMENT
Painel de Discussão - Estudos de Caso
Pfizer - J. Macedo - Coty

O Novo Profissional de Procurement 

  Qual o perfil do novo profissional de procurement?

  Quais as novas competências exigidas para o Novo 
Profissional de Procurement?

  Quais os principais desafios enfrentados pelas 
empresas, para encontrar este novo profissional?

 Porque as empresas necessitam deste novo profissional? 
O que mudou no mundo e nas empresas?

 Qual e o futuro do Profissional de Procurement?

NETWORKING COFFEE BREAK
16:35 – 16:50

16:00 – 16:35

Claudio Marcos Ferreira
Head of Procurement

J. Macedo

Paulo Leônidas Moreira
Supply Chain Executive  

Director Brazil & South Cone
Coty

Eduardo Multari
Procurement Director  
Southern Latin merica

Pfizer

Moderador:   
Roberto Coltro 

Managing Director LATAM 
Proco Global Group  
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Painel de Discussão - Estudos de Caso
Acer - Souza Cruz - Shopper

Ampliando a Colaboração na Cadeia de Suprimentos
Forjando win-win partnership alliances para impulsionar a 
escalabilidade do mercado

  Compartilhando recursos de segurança e 
gerenciamento de risco com clientes e concorrentes - 
processo e redução de custos inerente

  Case de colaboração na indústria - dificuldades em 
iniciar um projeto colaborativo e vantagens para o 
consumidor

  Cooperação entre varejistas, atacadistas, distribuidores, 
fornecedores e provedores de serviços - usando a 
capacidade ociosa de entregas last mile para reduzir o 
CMV, e qual a economia atingida

Alexandre Gerardo
Diretor de Operações 
(COO)
Acer

Mauricio Ornellas
Chief of Logistics Officer 
Shopper

16:50 - 17:30 

SORTEIO DE INGRESSO PARA O SCS 2020

Mestre de Cerimônias
Presidente da Conferência

Cesar Meireles
Diretor Presidente 
ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos

17:40 - 17:45

17:30 - 17:40

ENCERRAMENTO DA CONFERÊNCIA

SORTEIO de um Ingresso Gratuito 
para o SCS 2020
Fique conosco até o fim, este 
ingresso pode ser seu!

SALAS MOEMA A+B+C+D

COLABORAÇÃO EM TODA A CADEIA DE SUPRIMENTOS

AGENDA

Loran Mariano         
Managing Director                   
W6connect

Valeria Lima
Diretora, Logweb e 
Editora Presidente
Instituto Logweb de 
Logística e Supply 
Chain

Elsa Costa
Global Head of Content 
W6connect

Roberto Hasil
Head of Logistics Planning
Souza Cruz
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Sediada em Michigan, a LLamasoft é líder em solu-
ções de Supply Chain Design e Tomada de Decisões. 
Desenvolvida com o mais abrangente conjunto de 
analíticas do supply shain, a tecnologia da LLamasoft, 
ajuda líderes de negócios a desenharem a cadeia de 
suprimentos que necessitam para atingir rentabilida-
de, melhorias em serviços e metas de crescimento. 
A LLamasoft cria uma verdadeira visão de ponta-a-
-ponta da cadeia global para revelar o desenho ideal, 
avaliar trade-offs e permitir a tomada de decisões es-

tratégicas, táticas e operacionais dentro de perspec-
tivas temporais. No mundo, mais de 750 companhias 
confiam na LLamasoft para responder as mais com-
plexas questões do Supply Chain. No Brasil, cerca de 
60 já utilizam a solução para modelar, otimizar e si-
mular suas cadeias, conduzindo a grandes melhorias 
em custos, sustentabilidade e mitigação de riscos.  
Atualmente, a empresa trabalha em parceria com or-
ganizações humanitárias, entidades governamentais 
e é membro do “World Economic Forum”.

A OpentText é a empresa líder em EIM – Enterprise 
Information Management. Nossas soluções permi-
tem que as empresas cresçam mais rapidamente, 
reduzam seus custos operacionais e diminuam os 

riscos relacionados a segurança e a governança de 
informações, aumentando a velocidade dos proces-
sos de tomada de decisão e melhorando os resulta-
dos do negócio.

A Pier8 é líder em logística para e-commerce. Com 
20 anos de experiência possibilita o crescimento 
de empresas e pessoas através da tecnologia e ex-
pertise em logística. A Pier8 faz a armazenagem e 

operação logística de 110 clientes B2B e B2C em 
todo o Brasil com uma localização estratégica de 
10.000m² na Lapa em São Paulo.

A OMP ajuda empresas que enfrentam desafios com-
plexos 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 aborda-
gem única. Ele lida com todos os desafios do pla-
nejamento da cadeia de suprimentos de maneira 
unificada, sincronizando todas as etapas, horizontes, 

funções e cargos. Da origem à entrega. Do planeja-
mento estratégico ao operacional. Da liderança aos 
programadores.
Centenas de clientes utilizam a solução para uso na 
nuvem da OMP para gerar mais valor, tomando deci-
sões com informações. Avaliada como visionária por 
especialistas como a Gartner, a OMP investe um em 
cada três dólares ganhos em inovação.

DSV – Transporte e Logística Global. Nós oferecemos 
e gerenciamos soluções para a cadeia logística de 
milhares de empresas todos os dias – desde que pe-
quenos negócios familiares até corporações globais. 
O nosso alcance é global e nossa presença é local e 

próxima de nossos clientes. São 60.000 funcionários 
em mais de 90 países trabalhando apaixonados por 
entregar experiências excepcionais e alta qualidade 
de serviços.
Leia mais em www.dsv.com.

No segmento de comércio exterior desde 1973 e 
com diversos escritórios no Brasil e no Exterior, a 
COMEXPORT atua com soluções personalizadas de 
acordo com as necessidades de cada cliente. Nos-
sos serviços incluem a gestão parcial ou integral 
do processo de importação, sempre com foco na 

melhor solução de custo e eficácia ao seu negócio.
Operando em diversos segmentos, a COMEXPORT 
possui a mais eficiente, completa e qualificada estru-
tura em comércio internacional, com amplo conhe-
cimento operacional, logístico, tributário, aduaneiro 
e financeiro.

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

do de alto perfil onde todos os partici-
pantes são tomadores de decisão

 Reuniões de negócios pré-agendadas 
para se poder preparar

 Pacotes de patrocínio personalizados 
para promover novos produtos, se des-
tacar da concorrência, atrair mais pes-
soas para o seu estande e/ou aumentar 

a fidelidade do cliente
 Post Summit feedback e interesse dos 

participantes 
Destaque-se da Multidão
O patrocínio do W6connect Supply Chain 
Summit é uma ferramenta de marketing 
eficaz para promover a sua marca,  mensa-
gem, produtos empresa e serviços. 

Não perca  
esta oportunidade!

PATROCINADORES 2019

PORQUÊ PATROCINAR

3 STAR SPONSOR

5 STAR SPONSOR

2 STAR SPONSOR

NETWORKING SPONSOR

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

 SCS BRAZIL 2019
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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

INVESTIMENTO

P R E Ç O  
S TA N D A R D

R$ 2.650,00

REGISTRE-SE
+55 11 3280-2804
info@w6connect.com

diogo@w6connect.com

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
 Convergir cadeias de suprimentos físicas 

para digitais
 Validar a sua visão estratégica e decisões 

de investimento digital supply chains

Junte-se a outros líderes de Supply  
Chain e suas equipes para:
 Avaliar e comparar as últimas tecnolo-

gias, serviços e parcerias
 Puxar os limites tradicionais, impulsionar 

a inovação e descobrir novas fontes de 
valor para a empresa

 Compartilhar melhores práticas
 Re-posicionar sua cadeia de suprimen-

tos para o  sucesso, agora e a longo prazo

O pagamento total é devido no ato do registo.
Política de Cancelamento e Substituição
Cancelamentos de registros devem ser recebi-
dos por escrito. Não serão atribuídos reembol-
sos. Os participantes da conferência receberão 
o crédito total para uma conferência futura, ou 
recomendarão uma substituição da mesma or-
ganização sujeita à aprovação da W6connect. 
Alterações da Conferência e Agenda
A W6connect reserva-se o direito de adiar 

ou cancelar um evento, alterar a locali-
zação e/ou os palestrantes anunciados. 
A W6connect não é responsavel por qual-
quer 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, sabotagem, acidentes, disputas co-
merciais ou industriais, terrorismo ou outras 

hostilidades. 
Proteção de Dados
As informações pessoais fornecidas serão 
armazenadas no banco de dados da W6con-
nect. Estas podem ser usadas para mantê-lo(a) 
atualizado(a) sobre desenvolvimentos em seu 
setor, ou em atividades de promoção de even-
tos futuros. Se você não deseja que seus dados 
sejam usados   para este propósito, envie um 
e-mail para info@w6connect.com.

PORQUÊ PARTICIPAR

TERMOS E CONDIÇÕES

• Acer
• AGCO South 
• Agfa HealthCare
• Alcon
• Align Technology 

(Invisalign)
• Alimentos Ltda
• Alumínio
• America
• ArcelorMittal Brasil
• Avon
• Bayer

• Bosch Latin America
• Boston Scientific
• Brasileira de 
• Bunge
• Cargill
• Citrosuco
• Companhia 
• Coopercarga
• Coty
• Danone
• DHL
• Epson

• Equinor
• GE Healthcare
• General Motors
• Gradus Consultoria
• Grupo Boticário
• Grupo Maringa
• Haidar Logistics
• Hospital Albert 

Einstein
• Honda do Brasil
• Investimentos
• J. Macedo

• Japan Tobacco 
International (JTI)

• Johnson & Johnson
• Katoen do Brasil
• L’Oréal
• Laboratoires Serviere
• Leroy Merlin Brasil
• LLamasoft
• Magazine Luiza
• Mantiqueira 
• Minerva Fods
• Natura 

• Novartis
• Nufarm
• OpenText
• Patria 
• Pfizer
• Philips Health 

Systems
• Philips
• Pier8
• Proco Global Group
• Prologis
• Sem Parar

• Shopper
• Suzano
• Syngenta
• Tendências  

Consultoria Integrada 
• Zoetis
e muito mais......

150+ empresas já confirmadas incluindo:

AGENDA


