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Total Service
 


A Total Service (Fone: 

34 3249.1600) – Operador 

Logístico mineiro – adquiriu 

o WMS Alcis AG – versão 

para armazém geral, que 
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com os módulos adicionais 

Dashboard, Trigger, Builder 

e Billing. Segundo Luiz 

Rêgo, CEO da Alcis (Fone: 

11 5531.7444), o WMS 

Alcis AG é um sistema de 

gerenciamento de armazém 

que, através de uma única 

instalação, gerencia vários 

depósitos, físicos ou lógicos. 

“Ele permite, com um baixo 
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adaptar-se às necessidades 

concretas de cada depósito, 

cobrindo sem necessidade de 

customizações adicionais a 

maioria das funcionalidades 

exigidas pelas operações.” 

O Dashboard Alcis é uma fer-

ramenta criada para facilitar a 

visualização dos indicadores 

de inúmeros processos em 

uma operação, de maneira 

simultânea e em tempo real, 

via web. Já o Trigger envia 

e-mail, SMS ou gera um 

relatório conforme tenha sido 
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função de uma ocorrência.  

O Builder é um extrator 

de dados para criação de 

relatórios. E com o Billing é 

possível fazer o faturamento 

automático das operações 

dos clientes, com cadastros 

de serviços de cobrança, 

associação de serviços a con-

tratos, geração de ordem de 

faturamentos, entre outros. 

Vantine Consulting   
A Vantine Consulting (Fone: 11 

3598.1200) está comemorando 30 anos de 

existência, ao mesmo tempo em que José 

Geraldo Vantine recebeu, no dia 31 de agos-

to último, em Brasília, DF, a Medalha de 

Mérito do Transporte – láurea máxima do 

setor de transporte e logística –, por decisão 

do Conselho Superior da NTC&Logística.

A Consultoria nasceu em 1986, no dia 

15 de agosto, em plena crise do Plano 

Cruzado, período do ex-presidente Sarney, 

e de lá para cá, junto com o seu presidente, 

participou e promoveu diversas atividades: 

missões internacionais em parceria com 

Universidades Americanas e Entidades 

Europeias, levando executivos brasileiros 

para cursos e visitas técnicas dedicadas; rea-
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fase de formação aqui no Brasil ministrados 

por professores da Academia Americana e 

Inglesa; realização de seminário nacionais, 

na maioria, temáticos, formatados com 

vários palestrantes dentro de um tema cen-

tral e subtemas, visando o intercambio de 

informações através de cases; publicação 

da revista Logística Moderna, considerada 

 a primeira integralmente dedicada à 

logística e SCM; realização do Prêmio 

Logistop, também considerada a primeira 

premiação no Brasil para os Melhores da 

Logística; em parceria com a IM&C, espe-

cializada em grandes eventos, realização, 

a partir de 1988, do Logistech Brasil´88 

- durante 5 dias, 60 palestras foram 

disponíveis para mais de 400 participan-

tes; através de alianças com entidades de 
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e de média/longa duração, com destaque 

em especial para o 1º MBA de Logísti-

ca, realizado em conjunto com a Escola 

Trevisan de Negócios e a Universidade 

UNA em Belo Horizonte. No ambiente do 

Logistech Brasil´88, José Geraldo convidou 
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Hotel Transamérica e plantou a semente 

que, após dois anos de estudos e formatação 

dos estatutos, no dia 06 de junho de 1989, 

em Assembleia Geral com mais de 300 

pessoas, deu origem à Associação Brasileira 

de Logística – ASLOG. Nos últimos anos 

da década de 80, José Geraldo coordenou 

o Comitê de Logística da ABRAS, no qual 

foram desenvolvidos estudos de produ-

tividade na operação de abastecimento 

entre fornecedores e supermercados – um 

deles derivou no Projeto do Palete Padrão 

Brasileiro – PBR, projetado pela Vantine 

e testados/ensaiados pelo IPT, e criado o 

Comitê Permanente de Paletização – CPP, 

responsável pela curadoria da qualidade e 

gestão da intercambiabilidade dos pale-

tes. Outra inovação da Vantine, visando a 
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do “Clube da Logística – LOGISPOINT”. 

“Um Ponto de Encontro mensal durante 

um almoço de networking e conhecimento 

através de palestrantes de renome. E uma 

vez ao ano, a realização do Logistrends, 

oferecendo um panorama do ano encerrado 

e a previsão para os anos posteriores, num 

jantar festivo”, lembra o presidente. Ainda 

dentro da ABRAS, José Geraldo criou o 

Comitê de Distribuição Urbana – CDU, 

formado por mais de 15 entidades, entre 

elas ANFAVEA, SETCESP, CET, de onde 
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do VUC – Veículo Urbano de Carga. Como 

instrumento de apoio a todas as demais 
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também foram lançados diversos livros 

e vídeos, com destaque para os vídeos: 

“Logística Integrada”, de 1988, e “Logística 

– Teoria e Prática”, produzido pela NTC, 

em 2012. Também trouxe o livro “Adminis-

tração Estratégica da Logística” traduzido e 

adequado ao Brasil, de autoria de Douglas 

Lambert, James Stock e Vantine. 

Vantine (dir.) e Cesar Meireles, presidente da ABOL 

– Associação Brasileira de Operadores Logísticos


