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DR. Caixeta, da ESALQ-LOG, ministra palestra no lan çamento do 
setor de transporte e logística da Fenasucro 2013 

Os desafios e estratégias do setor de logística, um dos principais fatores de influência na competitividade 
da cadeia sucroenergética, serão alguns dos temas debatidos por José Vicente Caixeta Filho, professor 
do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ-USP), durante lançamento oficial do setor de Transporte e Logística, da Fenasucro – 
Feira Internacional de Tecnologia Sucroenergético. O evento acontece na próxima terça-feira, 2 de abril, 
às 9h, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP) e contará com a presença de outras 
autoridades, entre elas, Antonio Eduardo Toniello, presidente da Fenasucro 2013, Antonio Eduardo 
Toniello Filho, presidente do CEISE Br, Ricardo Amadeu da Silva, diretor do Comitê de Logística do 
CEISE Br, Daniel Rossi, gerente de Transporte Ferroviário da Rumo Logística, e a diretoria da Reed 
Multiplus, entre outras lideranças do setor.  

"A Fenasucro 2013 será uma ótima chance para agentes do setor aprofundarem sua experiência nesta 
área de logística agroindustrial. A feira de 2013 contará com apoio do ESALQ-LOG (grupo de pesquisa 
focado em Logística Agroindustrial) e do PECEGE (Programa de Educação Continuada em Economia e 
Gestão de Empresas), que enriquecerão os debates com a participação de empresas renomadas nesta 
temática”, afirma Caixeta Filho reforçando que o tema é, atualmente, fator de competitividade nas cadeias 
agroindustriais. “O que antes era apenas custo, hoje é oportunidade, seja no que se diz respeito à gestão 
da frota, de pessoas, de sistemas informacionais, de fornecedores, entre tantos outros elos envolvidos na 
análise logística de uma cadeia”, complementa. 

O Setor de Transporte e Logística passará a integrar o novo layout da Fenasucro, nesta 21ª edição da 
feira, que é promovida pela Reed Multiplus, e realizada pelo CEISE Br. A iniciativa tem a adesão de 
importantes agentes deste setor, como a da ESALQ-LOG e PECEGE, grupos de Pesquisa da 
ESALQ/USP, que organizarão a programação de palestras do 1º Seminário de Transporte e Logística, 
para debater com especialistas desde a logística inbound da produção canavieira até a logística marítima 
internacional. O seminário compõe o espaço de Transporte e Logística da Fenasucro.  

A expectativa da Reed Multiplus é que o Módulo Transporte e Logística contribua para agregar 
conhecimento sobre logística com especialistas da área, trazendo novidades em equipamentos e 
produtos, além de promover a integração com os fornecedores dessa cadeia produtiva aos clientes.  

 


