Logística no coração econômico da
Europa
Delegação de Logística à Alemanha

Descubra todo o know-how alemão aplicado à logística

Networking com experts alemães do setor.
Oportunidade para gerar novos contatos com
potenciais parceiros e para o desenvolvimento
de projetos em logística.

Alemanha:
líder
mundial
em
tecnologias
e
procedimentos para melhor organizar a cadeia logística

A viagem à Alemanha oferece uma excelente oportunidade para
ampliar contatos no segmento de logística. Mais importante
ainda é vivenciar diretamente como os alemães aplicam a
tecnologia para planejar e executar os processos da forma mais
eficiente.

Na Alemanha, com mais de 3 milhões de pessoas empregadas, o setor de
logística é o maior depois da indústria automotiva e do comércio. O
controle de bens e fluxos de informação, assim como o transporte de
mercadorias e seu armazenamento, são funções econômicas importantes
que criam muito valor à economia alemã. Cerca de 267 bilhões de euros
em receita foram gerados em 2017 no setor. Desde 2014, o país ocupa a
posição de liderança no “Logistics Performance Index” (LPI) do Banco
Mundial, atingindo o primeiro lugar em 5 dos 6 critérios do LPI
(Aduaneira, Infraestrutura, Qualidade e Competência da Logística,
Rastreamento, Pontualidade).

Uma série de visitas técnicas fornecem a visão prática das
soluções utilizadas atualmente no país. Tudo isso com a
tranquilidade de uma viagem em grupo com organização,
coordenação e assessoria de equipe brasileiro-alemã altamente
qualificada. As renomadas empresas visitadas serão:

Pouco menos da metade dos serviços logísticos prestados na Alemanha
consiste no movimento geralmente visível dos bens pelos prestadores de
serviços. A outra metade acontece no planejamento, controle e
implementação dentro das empresas.
O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos populacionais.Com
mais de 200 milhões de habitantes, o país depende de uma logística
eficiente que supere os desafios geográficos e o crescimento exponencial
do e-commerce. Para poder garantir essa qualidade no suprimento de
produtos, é necessário desenvolver procedimentos nos centros de
logística que atendam a este requisito. Mesmo estando em posse de
equipamentos e softwares modernos, o Brasil ainda tem potencial
inexplorado para melhoramento dos processos, o que pode significar
grandes oportunidades de negócios e redução de custos para empresas
brasileiras.

Grupo-alvo

Custos, condições e informações adicionais

O projeto é direcionado a todos os players envolvidos na cadeia
logística, com foco em: administradores de centros de distribuição
(alimentícios e industriais), fundos de investimento imobiliário em
logística, operadores logísticos, transportadores e fornecedores de
infraestrutura logística e-commerce. Visitas técnicas a operações
logísticas alemãs de ponta oferecerão desde visões sobre o
planejamento e a organização dos procedimentos logísticos até o
rastreamento do transporte dos bens com o objetivo de melhoramento
da eficiência dos seus próprios processos internos. Além disso, será
possível trocar experiências com experts alemães com a oportunidade
de criar parcerias de negócio.

A participação na delegação tem o valor de EUROS 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos euros) por pessoa.
O que está incluso no pacote de viagem:
• Organização de visitas técnicas
• Tradução simultânea (Português-Alemão)
• Acompanhamento de um profissional da Câmara BrasilAlemanha
• Transporte local na Alemanha para as visitas técnicas
• 5 noites de hospedagem (hotéis de 4 e 5 estrelas), com café da
manhã, internet e taxas já inclusos
• 5 almoços em grupo nos dias de trabalho
• Seguro de Viagem Internacional com cobertura médicohospitalar de US$ 60.000,00
O pacote de viagem só poderá ser contratado por meio da agência
autorizada do evento, a empresa Seiva Turismo, associada à
Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. Clique aqui para
visualizar este pacote.

Inscrições
Deseja realizar sua inscrição?
Entre em contato conosco! As vagas são limitadas.
Responsável pelo projeto:
Laurenz Weber
Coordenador de Projetos
Internacionalização de Empresas e Desenvolvimento de Negócios
Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo
E-mail: comex3@ahkbrasil.com
Telefone: +55 (11) 5187-5109

Importante: o programa não cobre os seguintes gastos, permitindo
a cada participante a flexibilidade de eventualmente estender sua
viagem à Alemanha conforme planejamento individual:
• Voo internacional Brasil-Alemanha-Brasil
• Traslados de e para o aeroporto
• Despesas pessoais
• Qualquer despesa extra não mencionada anteriormente
Não serão aceitos participantes que estiverem fora do pacote
proposto pela Seiva Turismo devido à alta complexidade
organizacional.
Para mais informações sobre o pacote, pedimos a gentileza de
entrar em contato diretamente com a Seiva Turismo. Dados de
contato disponíveis na subseção Contato.

Seu time de especialistas
Organização
A Câmara Brasil-Alemanha apoia o intercâmbio bilateral econômico e tecnológico entre os dois países há mais de 100 anos, conta
com cerca de 1.700 associados e tem bases em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, além de um escritório em Blumenau. É a
maior Câmara Binacional europeia em atuação no Brasil e se posiciona na vanguarda do pioneirismo do debate de temas do futuro e
que fomentem o desenvolvimento das relações entre os dois países. Exemplo disso são os numerosos projetos e delegações realizados,
tanto privados quanto com subsídios de programas públicos brasileiros e alemães. Devido aos seus anos de atuação nos dois países,
a Câmara Brasil-Alemanha possui uma rede abrangente, através da qual o contato com empresas alemãs e a realização de visitas
técnicas na Alemanha serão realizados.

Dados de contato
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo
Ricardo Castanho
+55 11 5180-2321
awi@ahkbrasil.com

Laurenz Weber
+55 11 5187-5109
comex3@ahkbrasil.com

Seiva Turismo
- Para eventuais necessidades logísticas individuais de algum integrante:
Nome: Glaucione Barbosa
Telefone ou Fax: +55 11 2973-6469
E-mail: glaucione@seivaturismo.com.br

Viagem à Alemanha

O pré-viagem
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo organizará um encontro em sua sede com todos os integrantes da delegação
em data prévia à delegação. Tendo em vista que os integrantes se localizam em diferentes estados brasileiros, aqueles que não puderem
comparecer presencialmente terão a possibilidade de participar por meio de uma videoconferência. Os detalhes deste encontro serão
compartilhados por e-mail.
Os vouchers de viagem serão enviados em e-mail individuais pela agência de viagens associada Seiva Turismo.
Lembrete - é necessário levar roupas confortáveis, seguras e adequadas para uma visita técnica profissional, tais como: esporte fino; calça
comprida e sapato fechado e/ou botas.

Data
19/05/2019
Domingo

PROGRAMAÇÃO PREVISTA*
Delegação brasileira à Alemanha
De 20 a 24 de maio de 2019
Horário
Atividade
Ao longo do dia
Chegada individual em Hamburgo
19:30

Jantar em conjunto em Hamburgo

08:30

Saída do hotel
Visita técnica ao Hamburger Hafen und
Logistik AG (Porto de Hamburgo)
•

09:00 – 12:00

•
•

•
•

12:30 – 13:30

20/05/2019
Segunda-feira

Em termos de rendimento de TEU (Unidade
Equivalente de Vinte Pés), Hamburgo é o segundo
porto mais movimentado da Europa (depois de
Roterdã) e o 15º maior do mundo.
Renda em 2017: 1,25 bilhão de euros, 5.500
funcionários
Opera 3 dos 4 terminais de contêineres no Porto de
Hamburgo (manuseio de aproximadamente 6,9
milhões de TEUs)
Visita ao terminal completamente automatizado
Apresentação da HPC Hamburg Port Consulting GmbH
sobre o status quo e os preparos técnicos para o futuro

Almoço
Visita técnica à Kühne+Nagel (Cidade:
Hamburgo)
•

14:00 – 15: 30

•

•

O centro de distribuição de produtos da Beiersdorf AG
também serve como armazém de produtos acabados
para a maior fábrica da Beiersdorf na cidade
hanseática. Com o uso de veículos controlados
automaticamente e robôs de armazenagem
colaborativos (os chamados Cobots), investimentos em
novas tecnologias de coleta de pedidos e
armazenagem, bem como a expansão do armazém
totalmente automatizado, a Kuehne + Nagel está
expandindo seu centro logístico de última geração.
250 funcionários
Centro de distribuição com sistema solar e piso
térmico

Visita técnica à DB Schenker (Cidade:
Hamburgo)
•

16:00 – 17:30
•
•

Sob a marca DB Schenker, a Deutsche Bahn AG opera a
unidade de negócios para todos os serviços de
transporte e logística do Grupo DB
Visita à operação DCP Hamburg:
26.000 m² de galpões; áreas separadas para
importação e exportação, consolidação e mercadorias

•
•
•

17:00

Transfer ao hotel (Cidade: Hamburgo)

08:00

Saída do hotel
Visita técnica à Volkswagen AG (Cidade:
Wolfsburg)
•

21/05/2019
Terça-feira

perigosas; distribuição / armazenagem; área de carga e
descarga de contêineres cobertos; docas para
caminhões cobertas;70.000 m² de área aberta; espaço
para 6.000 TEU
Visita ao Terminal de Contêineres Altenwerder (state
of the art em terminal de contêineres completamente
automatizado)
Operação iniciada em 2002; instalações da empresa
distribuídas em 1 km²; 4 píeres de atracação; 15
portêineres
Apresentação da DB Schenker sobre os
desenvolvimento atual e futuro do mercado logístico
na Alemanha

11:00 – 16:00

•
•

Apresentação do Tour da Volkswagen AG sobre o
manuseio de veículos na fábrica de Wolfsburg
Traslado para a Embarcação Turística de Fallersleben
Westrampe Fallersleben
Apresentação de um gerente da área de logística com
posterior oportunidade para perguntas / discussão
acompanhada de um pequeno lanche

16:30

Transfer ao hotel (Cidade: Düsseldorf)

08:00

Saída do hotel
Visita ao cluster EffizienzCluster Logistik
Ruhr (Cidade: Mülheim an der Ruhr)
•

09:00 - 10:30

•

•

22/05/2019
Quarta-feira

Bem-Vindo e Introdução: Thorsten Huelsmann, Digital
Hub Logistics and EffizienzCluster Logistik
Desafios e inovação futura na gestão de Logística e
Cadeia de Suprimentos: Andreas Nettsträter,
Fraunhofer IML
Soberania de dados em Logística e Cadeias de
Fornecimento globais: Lars Nagel, International Data
Spaces Association

Visita técnica ao Duisburger Hafen AG
“Duisport” (Porto de Duisburg)
11:30 – 13:00

12:30 – 13:30

•
•
•
•
•

Maior porto fluvial do mundo
1.400 hectares de área de terra
20.000 navios e 25.000 trens por ano
Apresentação na sede do Duisburger Hafen AG
Visita pelo porto de navio e ao Packaging Center

Almoço

Visita técnica à Amazon (Cidade: Dortmund)
•
•

50.000 m², 1.600 funcionários
Primeiro centro Crossdock altamente automatizado na
Europa

•

"Parcel Identifier" de última geração. Onde os
produtos eram escaneados individualmente, eles
agora tem "túnel de visão". Aqui, os pacotes são
digitalizados a partir de seis ângulos diferentes, para
que um algoritmo possa capturar o peso, a dimensão e
o código de barras do conteúdo. Dependendo do
status, as encomendas são então transportadas
diretamente para a saída de mercadorias ou para uma
estação de triagem.

15:30 – 17:30

17:30

Transfer ao hotel (Cidade: Düsseldorf)

08:30

Saída do hotel
Visita técnica ao Centro de Distribuição
Esprit (Cidade: Mönchengladbach)
•

09:30 – 11:00

•
•
•

23/05/2019
Quinta-feira

11:00 - 12:00

Almoço
Visita técnica à Hermes (Cidade: Mainz)
•
•
•
•

14:30 – 16:00

•

•

16:00

A Esprit é uma das principais redes varejistas de moda
básica na Alemanha. Atua em 40 países, com 761 lojas
próprias e outros 6.332 pontos de venda (franquias,
espaço loja-em-loja
130.000 m², 750 funcionários, 80 estações de
carregamento
Pertence aos maiores centros logísticos do setor de
moda
Faz parte do “Regiopark Mönchengladbach”, um dos
maiores hubs logísticos da Europa

Tecnologia de transporte e classificação de última
geração
10.500 m², 250 funcionários,
220.000-230.000 encomendas por dia
116 estações de carregamento, 200 vagas para
contêineres
Visita à Expedição (controle de caminhão etc.),
Escritório (centro de controle e gerenciamento de
pátio), Serviço técnico, Ponto de esclarecimento do
produto, Componentes técnicos individuais, como
localização remota, etc.
Tour pela frota de veículos próprios (40 t e sistema de
docas)

Transfer ao hotel (Cidade: Frankfurt)

08:30

Saída do hotel
Visita técnica à FRAPORT (Cidade:
Frankfurt)
•
•
•

24/05/2019
Sexta-feira

09:30 – 15:30
•

•
•

15:30 – 17:30
17:30

2 milhões de toneladas de carga por ano, o maior hub
de carga de transporte aéreo da Europa, estando entre
os 10 principais do mundo
Mais de 250 linhas aéreas, agentes de carga, serviços
expressos e outros prestadores de serviços
No Perishable Center (CargoCity North), mercadorias
perecíveis, como frutas, flores ou animais marinhos,
são armazenadas em 20 zonas de temperatura
diferentes, em mais de 9.000 m².
Animal Lounge da Lufthansa recebeu cerca de 2.000
cavalos, 15.000 animais de estimação, 80 milhões de
peixes ornamentais e 150 animais de zoológico em
2016.
Visita à empresa de logística do aeroporto e
armazenagem de mercadorias perigosas
Apresentação da FRAPORT sobre futuros desafios

Traslado ao centro de Frankfurt
Encerramento da programação

* Todas as visitas foram pré-agendadas. Os hosts se reservam o direito de analisar os participantes da delegação em momento prévio à visita.

