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9 e 10 de setembro de 2020

Realização:

Inscreva-se

data
local

09 e 10 de setembro de 2020

O evento será realizado todo de forma
digital, em um ambiente virtual que simula
o ambiente real. Com recepção, auditório,
ambiente de expositores, etc. O ambiente
permite a interação entre participantes,
expositores, palestrantes e organizadores.
É um ambiente totalmente inovador e
alinhado com a proposta do evento!

público

Estima-se um público de mais de 1.000 profissionais compostos em sua maioria por:
• Executivos que buscam liderar mudanças de processos e modelos logísticos dentro de suas organizações
• Empreendedores que buscam entender desafios e oportunidades do cenário logístico nacional
• Especialistas que buscam atualização e entendimento do caminhos de evolução da logística
• Profissionais das mais diversas áreas que querem fazer parte desta drástica mudança em andamento
dos modelos de atendimentos aos clientes e consumidores
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DIA 01 - TRANSFORMANDO A LOGÍSTICA DE HOJE

DIA 02 - CONSTRUINDO A LOGÍSTICA DE AMANHÃ

Tema

O mundo mudou! Cidadãos, consumidores, cidades, tecnologia...
Nada mais é como antes.

Na realidade pós-COVID, prioridadades e modelos de abastecimento precisam
mudar, se adequar, reconquistar a eficiência.

Descrição

Painel com diferentes e complementares visões sobre as mudanças decorrentes da
pandemia global: crescimento do e-commerce, mudanças nos padrões de consumo,
crise econômica. Foco nos impactos para as operações logísticas.

A crise global trouxe diversos novos desafios de abastecimento e agora é preciso
repensar modelos logísticos, trazer o real estate logistics para a agenda e tirar ainda mais
aprendizados dos dados.

Tema

Num cenário pós-COVID, quais as mudanças que ficam? Como mudaram
processos, serviços, matriz de custos, mercados?

Soluções colaborativas, digitais e transparentes ganharam relevância durante e
pós-pandemia. É preciso alavancar mais e melhores negócios a partir disso.

Descrição

Palestra com uma visão ampla sobre mudanças que vieram para ficar nas cadeias de
abastecimento, olhando diferentes mercados, países e segmentos.

Palestra trazendo casos e resultados decorrentes de colaboração durante a
pandemia, complementada com visão de futuro sobre ganhos de eficiência e
rentabilidade - e, claro, mais investimentos!

Networking + visitação stands de soluções

Networking + visitação stands de soluções

Tema

A crise, o crescimento acelerado do e-commerce e a digitalização às pressas
alteraram todas as etapas do Supply Chain.

Mudanças de padrão de consumo e modelos de abastecimento decorrentes da
crise e do crescimento do e-commerce

Descrição

Contando executivos de diferentes setores e segmentos, um debate sobre mudanças,
desafios e oportunidades enfrentadas pelas cadeias de abastecimento, com destaque a
integrada, colaboração e sincronização das ações.

Empresas que encararam os desafios nas cadeias de abastecimento durante a crise,
reformularam estratégias e serviços, garantindo entrega de valor e sustentabilidade aos
negócios.

Sessão abertura

Palestra 01

Networking + visitação dos stands de soluções para Supply Chain

10:00

Agenda

Conexões
Painel 01

Tema

Caso DIAMANTE 01

Caso DIAMANTE 02

Descrição

Grande empresa do ecossistema de Supply Chain trazendo um caso para debate com
foco na reação à crise e nos processos de retomada dos negócios.

Grande empresa do ecossistema de Supply Chain trazendo um caso para debate com
foco na reação à crise e nos processos de retomada dos negócios.

Tema

A pandemia acelerou - e muito - a transformação digital dos mercados e
consumidores. O que aprendemos? Como extrair ganhos de eficiência deste
movimento global?

Combinando soluções para se adequar à nova realidade de exigência de
serviços logísticos: mais eficiência, mais limpa, maenos trivial.

Descrição

A partir de casos reais de transformação, executivos compartilham experiências, vivências
e aprendizados para acelerar implementação de mudança em grandes empresas.

Empreendedores sem prévia experiência em logística criando soluções eficientes e
inovadoras para prestação de serviço e aumento da rentabilidade.

Networking + visitação stands de soluções

Networking + visitação stands de soluções

Caso + debate

Painel 02

Conexões
Tema

Casos

Tema

Total de 12 casos de soluções/projetos na reação à crise e na retomada dos negócios no pós-crise

Casos

Tema

Durante o início da crise e nos processos de retomada dos negócios (business continuity), as empresas precisaram buscar novas formas de atuar, rever sesu processos, fazer melhor
uso da tecnologia. Nestas 12 sessões de 45 min, serão apresentados casos, sempre seguidos de debates com especialistas.

Encerramento

Tema

Colaboração nas cadeias de abastecimento, aumentando resiliência e
eficiência, atravessando a crise coletivamente.

Mas afinal, como será a logística do futuro?

Descrição

Grandes empresas atuaram de forma rápida e eficiente para garantir continuidade dos
negócios de seus clientes e parceiros. Resultado é construção de cadeias mais fortes,
resilientes e rentáveis.

Indo além de processos e sistemas, a logística transforma negócios através da efetiva
implementação de inovações e disprupções nos negócios. A logística assume papel
estratégico dentro das organizações.

Sessões de apresentação / demonstração de soluções de eficiência para
cadeias de abastecimento.

Sessões de apresentação / demonstração de soluções de eficiência para
cadeias de abastecimento.

Conexões

Conexões
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espaço de negócios

O evento será realizado todo de forma digital, em
uma plataforma virtual que simula o ambiente real.
Com recepção, auditório, salão de expositores, etc.
A tecnologia do Logística do Futuro permite
a interação entre participantes, expositores,
palestrantes e organizadores.
É um modelo de evento totalmente inovador e
alinhado com a proposta da Logística do Futuro!

Transformando a logística de hoje! Construindo a logística de amanhã!
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www.mundologistica.com.br
publicidade@revistamundologistica.com.br
(44) 3041-3919

www.scamboconsultoria.com.br

