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processos intralogísticos - com uma ampla gama de tecnologias, 
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O resultado é uma solução única e pronta para o futuro que responde 
aos seus desaios. 
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Editorial

Caras leitoras e caros leitores,

A SSI Schäfer escreve histórias de sucesso há mais 
de 80 anos. Muito mais importante do que as nossas 
próprias histórias são as histórias de sucesso que 
escrevemos junto com os nossos clientes. Em suas 
mentes estão seus desaios, e nós os traduzimos em 
projetos e soluções através do intercâmbio de infor-
mações e da colaboração. Soluções que os equi-
pam para o futuro, que entregam mais eiciência na 
movimentação de materiais, mais competitividade e 
por im, mais sucesso nos seus negócios.

Desde o começo deste ano, temos mostrado essas 
histórias de sucesso para um público mais amplo. 
Os primeiros dois capítulos são apresentados nesta 
edição da Revista Update: nossos gerentes de pro-
duto trabalham junto com a Märklin – fabricante de 
trens na Alemanha – para criar um modelo inteli-
gente e customizado. E para a Heinemann – um dos 
maiores players globais do free shop – nós imple-
mentamos um centro de distribuição totalmente 
automatizado para a distribuição de mercadorias 
para as regiões Sul e Central da Europa.

Escrever histórias de sucesso exige não apenas 
colegas comprometidos e motivados, mas tam-
bém novos produtos e novas tecnologias. Recen-
temente, a SSI Schäfer introduziu uma variedade 
de novos modelos de sucesso, como os sistemas 
shuttle cheios de funcionalidades, o premiado 
SSI Carrier (pouch sorter), a última geração do  
SSI ORBITER®, e o WAMAS® LRM – Sistema e Gestão 
de Mão-de-Obra e Recursos. Estamos felizes em 
apresentar estas soluções inovadoras em mais deta-
lhes ainda nessa edição.

Por que a coniança é o aspecto mais importante 
da nuvem digital de dados, e quais as oportuni-
dades que essa ferramenta pode oferecer para a 
intralogística? Qual o impacto que o e-commerce 
tem tido nos processos logísticos dos varejistas? 
Respostas para estas perguntas também podem 
ser encontradas nesta edição da nossa revista 
corporativa.

Uma vez, o ator austríaco Freddy Quinn disse: “Não 
há nada mais antigo que o sucesso de ontem” – 
essa verdade tem inluenciado nossos pensamen-
tos e ações todos os dias. Portanto, posso assegu-
rar-lhe que toda a equipe da SSI Schäfer continuará 
se esforçando para escrever novas histórias de 
sucesso com paixão, inovação, liderança, ampla 
capacitação, experiência, agilidade e coragem 
empreendedora. 

Atenciosamente,

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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A NUVEM DIGITAL DE 
DADOS: UMA QUESTÃO 
DE CONFIANÇA

M ais de 50 % das empresas europeias* já utilizam 
soluções na nuvem ou planejam implantar. Elas 
reconhecem a importância da nuvem na era 

da digitalização e da automação. Ela concede a capa-
cidade de acessar ativos de TI e dados de forma lexível 
de qualquer lugar do mundo, e trabalhar virtualmente, 
independentemente da localização física. Segundo estu-
do da KPMG, cerca de um terço das empresas – e com 
tendência a aumentar – usam nuvens públicas (externas), 
principalmente para armazenar dados corporativos 
que não sejam críticos ou conidenciais, e que sejam de 
acesso público como por exemplo, conteúdos de sites ou 
informações sobre produtos.

A nuvem é geralmente mais segura que os sistemas 
internos de TI
A integração de novas soluções de negócios com o 
ambiente de TI existentes exige uma estratégia bem-
-pensada tanto dos provedores, como da organização
dos usuários. É essencial considerar os benefícios e
o desenvolvimento estratégico de gerenciamento de
segurança de dados (segurança na nuvem). Portanto,
é importante não apenas prestar atenção aos padrões
de segurança dos provedores, mas também avaliar as

próprias necessidades (por exemplo, dados sigilosos 
versus não sigilosos) e registrar os requisitos de forma 
abrangente junto aos fornecedores.

As dúvidas que impedem a aplicação de soluções inde-
pendentes geralmente são emocionais, e não sempre 
racionais. Por um lado, os responsáveis temem o acesso 
não-autorizado a dados corporativos sigilosos e, por 
outro, consideram o perigo da espionagem da concor-
rência. Neste sentido, a área TI da própria empresa está 
frequentemente numa posição pior em relação aos pro-
cedimentos abrangentes de segurança. Especialmente 
as PMEs não conseguem competir internamente com a 
infraestrutura de segurança dos provedores de nuvem 
por causa das regulamentações legais.

Novos requisitos legais com a Lei Geral de Proteção 
de Dados
No inal de maio de 2018, entrará em vigor a nova Lei 
Geral de Proteção de Dados. Por isso, as empresas pre-
cisam adaptar totalmente a conformidade em relação 
aos dados pessoais quando coletarem, armazenarem 
ou processarem dados de cidadãos da UE**. A lei tam-
bém vale para soluções na nuvem. Tanto os provedores 

Mídias sociais, serviços de streaming e mecanismos de 
pesquisa – cada vez mais serviços e sistemas dependem 
dos benefícios da computação em nuvem. À medida 
que as infraestruturas de TI e de software ganham com-
plexidade, as soluções proissionais de nuvem tornam 
os processos mais eicientes e lexíveis - superando a 
inlexibilidade interna dos departamentos de TI. No  
entanto, optar por soluções em nuvem não é só uma 
decisão racional, mas também emocional – acima de 
tudo, a nuvem exige coniança.

Tendências e inovações

* Cloud-Monitor 2017 | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
** Vogel Business Media GmbH

Saiba mais em 
ssi-schaefer.com

67 %
das empresas temem que 
a computação em nuvem  
ameace seu compliance
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(processadores de dados) quanto os usuários da nuvem 
(responsáveis pelos dados) são igualmente responsáveis 
pela implementação e conformidade, por exemplo, por 
garantir assegurando preferências favoráveis à privaci-
dade por meio do provedor. A legislação também esti-
pula que a localização do centro de dados e a sede do 
provedor – e, portanto, os dados – estejam dentro da UE.

Intralogística na nuvem
A indústria da logística também reconheceu o valor da 
nuvem e oferece a seus clientes soluções e sistemas 
de intralogística na nuvem. Para otimizar a cadeia de 
suprimentos no ambiente interno, as empresas contam 
especialmente com estruturas centrais de servidores na 
nuvem. A logística gera muitos dados e, posteriormente, 
eles não são usados de maneira econômica. Os sistemas 
de gestão de armazém apoiados pela nuvem facilitam 
a reação rápida e eiciente aos dados que estão sendo 
avaliados, independentemente da localidade. O mesmo 
vale para a manutenção preditiva, na qual grandes quan-
tidades de dados são usadas para obter informações 
valiosas sobre a manutenção das unidades. No futuro, 
a nuvem como parte da digitalização ganhará cada vez 
mais relevância para a automação logística e industrial 

quando se tratar de redes de empresas (nuvens múltiplas) 
ou quando forem criadas sinergias com base em análises 
de big data. Já é possível reconhecer uma tendência da 
TI interna clássica no sentido dos sistemas em nuvem, 
com a exploração do potencial futuro de inovação. 

Tendências e inovações

“Picos de carga de curto prazo ou 
sazonais na logística exigem o dimen-
sionamento da infraestrutura de TI.  
As soluções em nuvem permitem 
uma economia potencial por meio  
de ajustes flexíveis”. 

Uwe Rohlof
VP de Desenvolvimento de Produtos de Software  
da SSI Schäfer

Seu contato para mais informações: 
cloud-solutions@ssi-schaefer.com

77 %
dos clientes que usam a  
nuvem esperam que seu provedor 
tenha sede na União Européia46 %

dos usuários da nuvem  
relatam um aumento na segurança 
de dados desde a implantação

91 %
dos usuários da nuvem usam  
serviços de segurança especiais para 
proteger suas soluções de nuvem

53 %
das empresas não têm uma  
estratégia para usar a computação 
em nuvem

65 %
das empresas na Alemanha  
usam a computação em nuvem
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A tradicional fronteira entre os canais de distribuição físicos e ele-
trônicos estão se desfazendo. Consumidores de todo o mundo 
estão cada vez mais se beneiciando com a possibilidade de fazer 
compras a qualquer hora e em qualquer lugar. Espera-se que as 
mercadorias sejam entregues com rapidez e sem erros, em casa ou 
em pontos especíicos. Também é necessário haver uma eiciente 
gestão de devoluções. Todas essas necessidades e expectativas só 
podem se encontrar com uma intralogística avançada e poderosa.

GERENCIANDO 
OS DESAFIOS DO E-COMMERCE 
COM SUCESSO
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Giro pelo setor 
Atacado e Varejo

M egatendências como a digitalização, a urbani-
zação, e a mudança demográica tem criado 
verdadeiros desaios para os varejistas, tor-

nando ainda mais difícil alcançar a diferenciação em 
um ambiente cada vez mais competitivo. Menores 
prazos de entrega, maior coniabilidade e qualidade 
de entrega e lexibilidade máxima geram mais com-
plexidade nos processos logísticos. Para garantir alto 
desempenho, é importante simpliicar os processos 
logísticos e, ao mesmo tempo, ter extrema lexibili-
dade. Essa é a única maneira que os comerciantes, 
especialmente atacadistas, têm de reagir às mudanças 
da carteira de produtos, tão habituais no comércio 
eletrônico, às lutuações sazonais e à necessidade de 
prazos de entrega curtos, garantindo a disponibilidade 
permanente de mercadorias. 

Encontrando o nível certo de automação
A automação pode ser um fator de sucesso nesse 
aspecto, mas o caso especíico de aplicação determina 
o dimensionamento correto. Como não existem dois
varejistas iguais, o uso de múltiplos canais de distri-

buição varia de indústria para indústria. Por exemplo, lojas 
de produtos eletrônicos, livros e outros meios usam a distri-
buição online automatizada com muito mais frequência do 
que, por exemplo, lojas de móveis. Nestas últimas, os clientes 
têm necessidades especíicas que exigem um contato direto 
com o produto - portanto, a loja clássica continua sendo um 
elemento importante em sua estratégia omnichannel. Em 
contrapartida, a digitalização entrará cada vez mais no mer-
cado e mudará o comportamento de compra a longo prazo. 
Com aplicativos de realidade virtual, os clientes podem, 
por exemplo, ter contato com novos móveis em sua própria 
sala de estar. 

Processos de armazéns automatizados têm o potencial de 
aumentar a eiciência em comparação com os processos 
manuais equivalentes. Além disso, os locais de trabalho 
manuais geralmente realizam uma automação parcial para 
melhorar ergonomicamente as condições de trabalho dos 
colaboradores. Como resultado, é comum que varejistas 
alavanquem a automação para suas necessidades de “cargas 
básicas”, mas também implantem robôs para auxiliar colabo-
radores humanos a melhorar sua performance. Eles também 
recorrem a mão-de-obra manual para lidar com os picos 
sazonais: pessoas continuam a ser uma escolha lexível e ei-
ciente para o picking de pedidos individuais e devoluções.

A ergonomia é o início e o fim no ambiente laboral
A automação parcial é, portanto, geralmente a melhor 
abordagem, especialmente em termos de condições ergo-
nômicas. As tendências em direção aos processos de “produ-
to-ao-homem” não apenas reduzem as distâncias que os ope-
radores de picking devem percorrer, mas também aumentam 
a qualidade, e a diminuição de erros na área de picking, como 
por exemplo, por meio das estações de trabalho Pick-to-tote. 
As novas tecnologias possibilitam responder dinamicamente 
a portfólios de produtos em expansão e cada vez mais com-
plexos, além de acomodar processos em constante mudança. 
O resultado é parcialmente automatizado, com estações 
de trabalho ergonômicas que oferecem aos colaboradores 
maior suporte - garantindo a máxima qualidade.

Saiba mais em 
ssi-schaefer.com

Contato para mais informações: 
e-commerce-solutions@ssi-schaefer.com

 “Auxiliares de elevação, acessibilidade 
a contêineres, a transportadores de 
carga e o uso da robótica garantem 
processos ergonômicos e apoiam nossos 
colaborares”.

Markus Schellinger  
Diretor de Tecnologia e Soluções  
de Atacado e Varejo da SSI Schäfer



Por dentro da SSI Schäfer

Muitas coisas estão acontecendo na SSI Schäfer: novos produtos, 
nova aparência, novas mensagens. Qual é a história da empresa, 
e o que você acredita ser importante nos próximos meses e anos?
Harrie Swinkels: Nos últimos meses, e especialmente nas últimas 
feiras, nós detectamos um grande interesse na nova direção que o 
negócio tem tomado. Estamos muito contentes com isso. Nosso lema 
é “Pensar globalmente, agir localmente”, sem esquecer o que é e con-
tinua sendo a SSI Schäfer: uma empresa familiar e independente com 
10.500 colaboradores em todo o mundo. O crescimento dos últimos 
anos nos permite ampliar nossas unidades e instalações de produção 
globalmente. No entanto, essa internacionalização não ocorre de 
cima para baixo a partir da sede em Neunkirchen, mas localmente, 
nas iliais e empresas nacionais. Nestes locais, estamos ampliando 
nossa expertise: as equipes trabalham de forma independente e, 
quando faz sentido para os negócios, fortalecemos nossa posição 
adquirindo empresas locais.

Cada cliente gostaria de ter seu próprio centro de logística adap-
tado exatamente às suas necessidades e exigências. E, de prefe-
rência, para amanhã. Isso é possível?
Michael Mohr: Naturalmente, isso não acontece da noite para o dia. 
Porém, graças às nossas tecnologias padronizadas, operamos com 
muito mais lexibilidade e conseguimos acelerar as fases de design 
e planejamento. O resultado é, sem dúvida, maior velocidade. Para 
atingir a visão “plug & play”, começamos primeiramente pelo setor 
de mercado em que o cliente atua. Com o tempo, nós adquirimos um 
grande conhecimento sobre a cultura, a competência e os desaios de 
cada segmento. E o cliente sempre tem um ponto central de contato.
A SSI Schäfer é uma marca e um negócio. Nós não apenas conhecemos 
nossos mercados, mas também temos expertise em soluções - porque 
somos capazes de fornecer soluções completas, incluindo sistemas de 
armazém e intralogística sob medida, incluindo TI e serviços.

Harrie Swinkels foi apontado como CEO da SSI SCHÄFER no início 
de 2018, assumindo a responsabilidade sobre o presente e futuro da 
companhia. Junto a Franz Bauer-Kieslinger, VP Executivo de Soluções 
em TI e Michael Mohr, VP Executivo de Vendas, ele leva os leitores  
a uma jornada pelo universo da intralogística, e explora o futuro da  
liderança de uma empresa familiar.

PENSE GLOBALMENTE, 
AJA LOCALMENTE

Harrie Swinkels 
CEO da SSI Schäfer
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Por dentro da SSI Schäfer

O que é especialmente importante do ponto de vista 
da operacionalização de um novo centro logístico? 
Michael Mohr: Continuamos a ser um parceiro coniável 
para nossos clientes após o funcionamento uma vez 
que uma instalação entra em operação. Muitos produ-
tos e serviços de intralogística foram comoditizados, 
e como resultado, a coniabilidade da parceria torna-
ram-se ainda mais importantes. Com nossas soluções 
personalizadas de Atendimento e Suporte ao Cliente, 
que já consideram as possibilidades da Indústria 4.0, 
garantimos tempos de reação curtos, disponibilidade 
permanente do sistema, vida útil de longo prazo e o 
melhor desempenho. Além disso, também implemen-
tamos a modernização de armazéns de maneira per-
sonalizada para o cliente. Não nos importa se é uma 
planta da SSI Schäfer ou de outro fornecedor: os fatores 
mais importantes são a otimização dos luxos de mate-
riais, a máxima produtividade e a economia de energia. 
Assessoramos e apoiamos os nossos clientes em todos 
os momentos, e muitas vezes ao longo de décadas.

“Décadas” é uma boa palavra-chave; a tecnologia 
da intralogística muda constantemente, e temos 
a sensação de que as transformações ocorrem 
cada vez mais rapidamente. Como os produtos da  
SSI SCHÄFER estão acompanhando essa mudança?
Harrie Swinkels: A SSI Schäfer é líder de mercado em 
muitas tecnologias de intralogística. No momento, es-
tamos nos concentrando na digitalização e na robótica. 
O objetivo é atender as demandas de mercados e no-
vas tecnologias com rapidez, competência e agilidade. 
Adquirimos participações majoritárias em líderes de 
tecnologia, como a RO-BER e a MoTuM, e estabele-
cemos parcerias com start-ups. Nós monitoramos o 
mercado de perto e percebemos as tendências desde 
o início. Elas se transformam em soluções assim que
isso izer sentido.

Como tornar algo novo em uma solução pa-
drão que, como o Sr. Mohr explicou, acelera 
o planejamento de um centro logístico?
Harrie Swinkels: A “velocidade até a solução”
ou o “time-to-market” são imensamente im-

portantes porque o mundo, além da intralogística de 
nossos clientes, está cada vez mais rápido. O tempo 
que costumava ser levado para projetar e construir 
um armazém, algumas empresas já terão modiicado 
seus modelos de negócios em várias ocasiões, então 
esperaram que uma instalação possa ser adaptada de 
maneira lexível às novas necessidades. E uma vez que 
implementamos uma nova tecnologia ou completamos 
uma instalação, então começamos a considerar o quais 
elementos podem ser padronizados.

A área TI é considerada um elemento essencial da 
intralogística. O Sr. Bauer-Kieslinger poderia con-
textualizar estes novos termos dentro do setor  
logístico? Onde a SSI Schäfer se concentra? 
Franz Bauer-Kieslinger:O desenvolvimento de software 
identiicou há algum tempo três áreas que impulsionam 
o desenvolvimento: Primeiramente, o aprendizado de
máquinas, que é uma versão da Inteligência Artiicial. Em 
segundo e terceiro lugares: o Cloud Computing e o Big
Data, novas formas de processar grandes quantidades
de dados criados num armazém. Esses três campos se
reúnem no nosso próprio software logístico padronizado, 
o WAMAS®, que está em constante desenvolvimento. As-
sim, o novo WAMAS® Labor and Resource Management
pode otimizar processos no armazém e ajudar a distribuir 
os colaboradores de maneira eiciente. Este é mais um
passo no caminho para uma representação abrangente
dos luxos internos de materiais. O big data e companhia 
não devem se desviar do fato de que a representação
de informações terá grande importância no futuro. Assim, 
nós monitoramos, controlamos e otimizamos a produti-
vidade de todo o sistema com o painel de controle de
visualização WAMAS® Lighthouse. Isso ajuda a acompa-
nhar a situação geral.

Harrie Swinkels: Assim como a SSI Schäfer coloca o 
cliente no centro de suas atividades, todos os novos 
desenvolvimentos em TI não devem ser apenas inova-
dores, mas também fáceis de usar para os seres huma-
nos. Estamos em um bom caminho para encontrar as 
soluções certas para a intralogística do futuro, tanto no 
âmbito global como no âmbito local.

Franz Bauer-Kieslinger 
VP Executivo de Soluções 
de TI da SSI Schäfer

Michael Mohr 
VP Executivo de Vendas 
da SSI Schäfer



Histórias de Sucesso

NO CAMINHO PARA UMA 
HISTÓRIA DE SUCESSO 

Há mais de 80 anos a SSI Schäfer vem escrevendo histórias de sucesso com 
seus clientes. No início deste ano, foi lançada uma campanha da marca, onde 
foram compartilhadas algumas destas histórias, focando em duas principais 
perguntas: Qual foi o desaio especíico em cada caso? E: Com sua maneira 
especial de pensar e agir, como a SSI Schäfer poderia transformar esse desa-
io nem uma história de sucesso? A diversidade de referências é, sem dúvida, 
uma atração especial: a tradicional Märklin e a Gebr. Heinemann, que é um 
dos players mais importantes no setor de free shops.

CAPÍTULO 1: 
O “PASSO A PASSO” 
GARANTE MÁXIMA 
FLEXIBILIDADE
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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Histórias de Sucesso

A Gebr. Märklin & Cie. GmbH é líder mundial no mer-
cado de brinquedos de ferromodelismo. Ao contrá-
rio de outras grandes empresas, a Märklin decidiu 

manter toda a sua produção na Europa. Os cobiçados itens 
de colecionador são produzidos na Hungria e na sede em 
Göppingen. Os produtos artesanais eram constantemente 
daniicados durante o transporte entre cada etapa da pro-
dução. Em particular, as pinturas eram afetadas devido ao ar-
mazenamento em caixas que não proporcionavam o encaixe 
perfeito. Produtos que são produzidos com tanta atenção 
aos detalhes também deve ser transportado com a proteção 
perfeita. Em vista disso, a Märklin demonstrou uma grande 
demonstração de coniança quando escolheu a SSI Schäfer 
para resolver este problema de longa data e excepcional-
mente caro.

A caixa azul
A solução é uma caixa azul, discreta à primeira vista, mas que 
contém um trabalho de desenvolvimento conjunto de dois 
anos entre a Märklin e SSI Schäfer: desenvolvida até o último 
detalhe. Hoje, cerca de 10 mil caixas azuis são transportadas 
ou movimentadas de maneira coniável pela linha de produ-
ção da Märklin. Implementada individualmente para a em-
presa da Suábia, as caixas constituem um sistema robusto 
de fenda e rosca para que os pequenos modelos iquem 
imóveis, além de poderem ser carregadas e esvaziadas com  
rapidez e facilidade.

O próximo capítulo
Depois de transformar a caixa azul numa história de su-
cesso que diminuiu os custos de transporte para quase zero, 
a Märklin e a SSI Schäfer estão inaugurando o capítulo se-
guinte da cooperação: uma caixa amarela com um sistema 
especial de encaixe para as locomotivas a vapor. 

Saiba mais sobre nossas 
histórias de sucesso em
success-stories.ssi-
schaefer.com

“O transportador de carga é fundamental 
para garantir a qualidade das peças 
sensíveis. Assim, é importante que elas 
sejam protegidas contra sujeira e danos 
e, ao mesmo tempo, os custos de emba-
lagem devem ser baixos. Era necessária 
uma solução feita sob medida”. 

Michael Ludwig 
Chefe do Departamento de Gestão 
de Superfícies/Resíduos da Märklin



CAPÍTULO 2:
O DOCE AROMA 
DA LOGÍSTICA 
INTEGRADA
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Como capturar as fragrâncias do mundo? Com a variedade 
de perfumes disponíveis nos free shops Heinemann é possível 
explorar antes mesmo de embarcar para o seu próximo destino. 
A sede da empresa ica localizada em Erlensee, perto de 
Frankfurt, é ali onde a Gebr. Heinemann, uma das líderes 
mundiais no setor de free shops, opera um centro logístico  
que é um dos mais modernos de sua categoria. 

Histórias de Sucesso
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Em gigantescos 32.000 m², a Gebr. Heinemann cuida de mais de um terço 
do volume total de seus pedidos. Com 55 mil produtos de free shop, ela 
atende a toda a demanda da Europa Central e do Sul. Para conseguir isso, 
foi necessário um conceito logístico eiciente e lexível. Um sistema inteligen-
te que irá ajudar a empresa, a longo prazo, continuar sendo a primeira esco-
lha na indústria duty free.

COMO A SSI SCHÄFER 
PRODUZIU UM ARMA-
ZÉM ALTAMENTE DI-
NÂMICO E COMPLETO 
PARA A HEINEMANN

C om mais de 300 lojas duty free e travel value 
shops, além lojas de marcas licenciadas e lojas-
-conceito a Gebr. Heinemann está presente em

78 aeroportos de 28 países. A Heinemann precisava de 
um armazém automatizado de última geração para o 
abastecimento pontual das free shops na Europa Central 
e do Sul, garantindo que alta disponibilidade por meio 
do acesso rápido a todos os itens. Seguindo o princípio 
de separação de “produto-ao-homem”, os processos no 
novo centro de distribuição foram projetados de maneira 
eiciente e são controlados de maneira transparente. 

A solução: um armazém de serviço completo, alta-
mente dinâmico 
Construído com uma instalação de autoportante, o arma-
zém com altura de quase 40 metros dispõe de 22.900 
posições palete. A partir desta área, também se abastece 
um armazém automático de peças pequenas (miniload) 
que surpreende por suas inovações tecnológicas: aces-
sando rapidamente cada espaço de armazenamento e 
sequenciando os estoques que já estão dentro do arma-
zém, a eiciência do processo é garantida. Nas estações de 
separação ergonômicas interligadas, vários pedidos são 
separados diretamente nas caixas de remessa. O resul-
tado inal é um desempenho de 750 paletes por turno 
em Erlensee, que é complementado por um serviço de 
transporte otimizado de acordo com a rota.
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“O acesso rápido a cada local de armazena-
mento e o sequenciamento da armazenagem 
dentro da própria planta asseguram uma 
alta eficiência do processo. O conceito da 
instalação também oferece máxima flexibili-
dade. Em termos globais, o design do sistema 
melhora o nosso nível de serviço”.

Gebr. Heinemann 

O destaque: a 3D-MATRIX Solution® patenteada
A Gebr. Heinemann sempre foi uma empresa moderna. E assim, não optaram 
simplesmente por uma solução clássica de sistema de armazenamento e recu-
peração nem por uma solução de transporte convencional, mas seguiram a 
recomendação prospectiva da SSI Schäfer. A inovadora solução 3D-MATRIX 
combina as vantagens de ambos os sistemas. Ela transforma o armazém 
automatizado de peças pequenas – com sua função de depósito – numa zona 
intermediária de sequenciamento para fabricação de encomendas especíicas 
de cada loja. Os 64 transportadores Navette multinível, sistemas de elevação 
integrados e estações de trabalho ergonômicas garantem a máxima lexibili-
dade de um sistema é expansível em todos os níveis.

Saiba mais sobre nossas 
histórias de sucesso em
success-stories.ssi-
schaefer.com
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Visão de produtos: Novos Modelos de Sucesso 

C omo uma solução nova e dimensionável, o 
SSI Flexi Shuttle garante o armazenamento otimi-
zado de espaço de caixas, bandejas e recipientes 

cônicos e cúbicos. O projeto modular consiste em um 
sistema de transporte shuttle, elevação e prateleiras que 
permite conceitos de disposição sob medida com exce-
lente utilização do espaço e rendimento mais alto com 
máxima lexibilidade. 

O SSI Flexi Shuttle, com seu dispositivo de manuseio 
de cargas universal de amplo deslocamento, permite 
armazenar em uma, duas e mais profundidades uma 
ampla variedade de unidades e dimensões de trans-
porte com até 50 kg de peso, mesmo sob condições de 
ultracongelamento.

Único: O design de prateleiras com pontos de armaze-
namento cujas dimensões podem ser dinamicamente 
adaptadas, dispensando posições x de armazenamen-
to atribuídas de maneira ixa, o design das prateleiras 
possibilita a alocação otimizada de prateleiras, com 
máxima densidade de armazenamento. Isso é possível 
mesmo com uma grande heterogeneidade de unida-
des de transporte e uma ampla gama de dimensões 
de transporte.

Em combinação com a solução patenteada 3D-MATRIX 
Solution® aumentos signiicativos no desempenho são 
alcançados: além dos elevadores de alta potência na 
parte frontal, com estas soluções, podem ser utilizados 
elevadores integrados, cujo posicionamento e número 
são livremente selecionados no corredor de armazena-
mento. Assim, é possível produzir soluções altamente 
dinâmicas com armazenamento automatizado e tem-
porário, além de sequenciamento integrado em um 
único sistema.

SSI FLEXI SHUTTLE: 
NOVO, DINÂMICO E 
DIMENSIONÁVEL

Com o inovador SSI Flexi Shuttle, a SSI Schäfer 
adiciona um componente importante à sua  
gama de produtos de transporte de alto desem-
penho, aumentando a cobertura de mercado 
de seus sistemas de armazenamento totalmente 
automáticos.
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•  Conceitos personalizados e expansíveis com excelente utilização de espaço e desempenho

•  Manuseio seguro de uma grande variedade de unidades de transporte combinadas com até 50 kg de carga útil

•  Tamanhos de localização dinamicamente adaptáveis permitem lexibilidade durante toda a vida útil da
instalação, maximizando a densidade de armazenamento

•  Adequado para uso em ambientes congelados

•  Aumento do rendimento e integração com o 3D-MATRIX Solution®

• Inovador abastecimento de energia dos shuttles, com supercapacitores para atingir o máximo de eiciência
energética

•  Comunicação segura e de alta velocidade pela LAN Industrial sem Fio (IWLAN) da Siemens

RESUMO

SSI Flexi Shuttle

Velocidade até 4 m / s

Carga útil até 50 kg

Dimensões máximas (C x L) 860 x 680 mm (incl. tolerâncias)

Unidades de transporte Contêineres, caixas e bandejas cúbicos/cônicos

Comprimento até 150 m

Altura até 30 m

Armazenamento profundidade simples, dupla e múltipla

Dados técnicos

Saiba mais em
ssi-schaefer.com



S SI Carrier, uma solução patenteada inovadora, alcançou 
o prêmio da indústria de 2018. É um novo capítulo para
a SSI Schäfer no âmbito das tecnologias de transporte

suspenso e consolida a posição de mercado de um verdadeiro 
modelo de sucesso. Assim, a SSI Schäfer continua escrevendo 
a história de sucesso na tecnologia de transportadores sus-
pensos lexíveis. O prêmio cimenta a posição de mercado da 
SSI Schäfer como modelo genuíno de sucesso.

O SSI Carrier é adequado ao processamento paralelo de 
vários canais de distribuição, sendo caracterizado como um 
transportador suspenso extremamente versátil para produtos 
de até 3 kg.

O sistema consiste no SSI Carrier como um suporte de car-
gas, além de um transportador de circulação e acumulação, 
juntamente com estações de trabalho ergonomicamente 
otimizadas. Componentes padronizados podem ser combi-
nados modularmente, variavelmente e economicamente para 
formar sistemas complexos, que podem ser individualmente 
estendidos. O transportador combina em uma única unidade 
cinco funções diferentes: transporte, acumulação, distribui-
ção, bufering e classiicação.

Uma grande vantagem do transportador suspenso é que ele é 
capaz de transportar em “bolsas”, de maneira lexível e suave, 
mercadorias em cabides, mercadorias deitadas ou outros 
produtos dos setores farmacêutico, cosmético, eletrônico ou 
alimentício. Uma das aplicações mais eicientes é o uso do 

Carrier como um sistema de armazenamento tempo-
rário dinâmico para devoluções. Outra vantagem do 
SSI Carrier é a possibilidade de fazer entregas para a 
loja de forma eiciente. (shop-friendly).

SSI CARRIER: DISTRIBUIÇÃO 
OMNICHANNEL ALTAMENTE 
FLEXÍVEL

  Maior densidade de armazenamento graças 
ao transportador de dimensões reduzidas

  Transporte suave das mercadorias graças ao 
conceito inovador e patenteado de transpor-
te de acumulação

  Uso otimizado do espaço devido à disposi-
ção horizontal, com estrutura de aço ajustada 
de maneira compacta 

  Maior eiciência energética, facilidade de 
manutenção e vida útil

  Maior segurança do processo 

  Tudo de um só fornecedor: desenvolvimento 
do transportador, produção, planejamento, 
estrutura de aço, TI personalizada, instalação, 
operacionalização e manutenção.

EM RESUMO

BEST OF

2018

Visão de produtos: Novos Modelos de Sucesso Saiba mais em 
ssi-schaefer.com
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SSI Orbiter LHD: Altamente eficiente e dinâmico em sistemas 
totalmente automatizados
Os armazéns em canal totalmente automatizados são uma exce-
lente solução para aumentar o aproveitamento do espaço em 
comparação com um armazém tradicional de prateleiras eleva-
das. Eles representam, ainda, uma alternativa interessante para 
aplicações semiautomáticas.

O dispositivo de carga SSI Orbiter LHD pode ser utilizado 
tanto com o sistema universal de armazenamento e retirada 
Exyz quanto com o sistema Schäfer Lift&Run, desde ambientes 
congelado (-30 °C) até ambientes de alta temperatura (+45 °C). 
Um design plano e uma dinâmica de condução incondicional 
caracterizam esta solução dinâmica. Além disso, um sistema de 
gerenciamento de energia especialmente desenvolvido com 
Power Caps garante máxima eiciência energética mesmo em 
operação ininterrupta.

Combinado com o seu próprio software de logística WAMAS®, 
os processos de manuseio são controlados de forma otimizada 
e realizados com alto rendimento. O layout dimensionável leva 
individualmente em consideração as necessidades do cliente.

SSI Orbiter: Seguro, flexível e fácil de usar em apli-
cações semiautomatizadas 
Em aplicações semiautomáticas, o inovador SSI Orbiter, 
junto a uma estação de ancoragem, permite a utilização 
ideal do espaço com máxima lexibilidade, segurança, 
sustentabilidade e facilidade de uso em armazéns de 
canal. Ele permite, ainda, um enorme aumento na ei-
ciência do manuseio de paletes. 

Como a estação de ancoragem do SSI Orbiter per-
manece na frente do canal, o acesso não autorizado é 
impedido. Além disso, o transporte seguro dentro do 
armazém é garantido pelo bloqueio do Orbiter na esta-
ção de ancoragem. O CLP de segurança integrado e 
os sensores redundantes garantem a máxima proteção 
do pessoal.

O SSI Orbiter impressiona devido a sua alta lexibili-
dade: com uma operação FIFO/FILO mista no mesmo 
armazém e o uso paralelo de diferentes tipos de pale-
tes. Além disso, ele pode ser usado facilmente em 
áreas de terremotos ou em ambientes congelados. 
Graças às tolerâncias de entrada dimensionadas, a 
inserção na estanteria é muito fácil e rápida. O traba-
lho paralelo também é possível com diversos shuttles.

SSI ORBITER®: A NOVA GERAÇÃO
Sistemas de armamento em canal são milagres genuínos quando trata-se de 
redução de espaço. Para aproveitamento total e alto desempenho, eles exigem 
veículos altamente dinâmicos. Com a última geração do SSI ORBITER, a 
SSI Schäfer melhora ainda mais a solução existente, aumentando sua eiciência 
e lexibilidade, além de levar em conta os desaios da Indústria 4.0.

Saiba mais sobre o SSI 
ORBITER® em  

ssi-schaefer.com
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Do “atual” para o “previsto” com o WAMAS LRM 
“O WAMAS LRM garante a total transparência de 
todos os processos de armazém relacionados aos 
colaboradores”, airmou Franz Bauer-Kieslinger, 
VP Executivo de Soluções de TI. “Com isso, espe-
ramos aumentos de produtividade na faixa per-
centual dos dois dígitos. Finalmente, ampliamos 
nossa oferta de serviços com análise e otimização 
de processos”. 

O novo modelo calcula todas as distâncias e todos 
os tempos de deslocamento e levantamento resul-
tantes no armazém. Dependendo do meio de 
transporte usado ou da velocidade da etapa, o sis-
tema divide todos os processos do armazém em 
blocos de tempo livremente deinidos. Posterior-
mente, os tempos previstos predeterminados das 
atividades são comparados aos tempos reais, a 
im de calcular o desempenho, avaliá-lo em tempo 
real, comparar e analisar o trabalho que agrega e 
o que não agrega valor.

Fator de sucesso: Gestão integral de mão-de-
-obra e recursos
Mais do que nunca, o uso da gestão de mão-de-
-obra para aumentar a eiciência revela-se um
aspecto decisivo para muitas empresas em merca-
dos altamente competitivos. Devido ao constante
crescimento de volumes que devem ser manusea-
dos nos armazéns e a quantidade de recuperação
que variam devido aos eventos promocionais como 
a “Black Friday”, a pressão sobre os operadores
também cresce. “Essa tendência faz com que o uso
eiciente, o rápido fornecimento de recursos, e o
monitoramento em profundidade da produtividade 
sejam mais importantes do que nunca. Isso também 
signiica que serão necessários sistemas intralogís-
ticos ainda maiores e mais colaboradores”, acres-
centa Bauer-Kieslinger. De um modo geral, quanto
maior a força de trabalho, mais atraente se torna um 
soisticado sistema de gerenciamento de força de
trabalho.

WAMAS® LRM: PARA UM DESEMPENHO 
MÁXIMO E TRANSPARENTE 

Com o novo sistema de “Labor and 
Resource Management”, a SSI Schäfer 
otimiza o desempenho da intralogís-

tica e garante a máxima transparência 
das informações. 

C om o WAMAS LRM – Labor and Resource 
Management, a SSI Schäfer está ampliando 
seu bem-sucedido portfólio de serviços 

de TI com um software de logística patenteado 
WAMAS®. Seja como um sistema independente 
acoplado a um WMS existente ou já integrado ao 
WAMAS, além da carga de trabalho total de todos 
os colaboradores, o sistema LRM também regis-
tra o desempenho do armazém e avalia todos os 
dados coletados individualmente, em grupos ou 
de acordo com o desempenho do turno. Após 
uma avaliação completa, o WAMAS LRM otimiza o 
uso de todos os recursos utilizados para a execu-
ção mais eiciente de todas as atividades na ope-
ração diária. Em várias instalações de clientes, as 
vantagens do WAMAS LRM já foram validadas, e 
transparência da aplicação aumenta a eiciência.  

Visão de produtos: Novos Modelos de Sucesso 

Video:  WAMAS LRM 
garante informação e 
transparência. 
Saiba mais em
ssi-schaefer.com
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Coluna

E m 2007, o lançamento do 
iPhone inaugurou uma nova 
era da digitalização. Nossa vida 

privada mudou radicalmente desde 
então. Estamos conectados de forma 
permanentemente, e somos capazes 
de nos comunicar em todos os luga-
res com o resto do mundo e, assim, 
produzir grandes quantidades de 
dados. Mentes engenhosas reconhe-
ceram que esses dados poderiam ser 
explorados e modelos de negócios 
poderiam ser desenvolvidos. Essa 
revolução digital também abriu 
caminho no ambiente industrial nos 
últimos anos, e a nova economia está 
desaiando os antigos gigantes, o 
que está causando enormes mudan-
ças. O atendimento ao cliente tam-
bém está em fase de transição. Na 
SSI Schäfer, consideramos isso uma 
oportunidade e usamos as novas 
tecnologias para desenvolver pro-
dutos inovadores e otimizar nossos 
processos internos. 

Manutenção preditiva – mais do 
que uma expressão da moda
Um exemplo de um novo produto é 
a manutenção preditiva. Trata-se de 
uma estratégia de manutenção que 
possibilita prever danos em nossos 
equipamentos para tomar as devidas 
providências de maneira preventiva. 
Analisando dados por meio da 
autoaprendizagem, algoritmos 
inteligentes geralmente permitem 
essa previsão. Os desenvolvimentos 

no campo da inteligência artiicial 
nos últimos anos foram enormes. No 
entanto, também é preciso dizer que 
estamos agora, por exemplo, com o 
Deep Learning, no “Peak of Inlated 
Expectations” (Gartner Hype Cycle). 
Ou seja, levará mais dois a cinco 
anos para que a Inteligência Artiicial 
esteja em um nível produtivo. Não 
devemos deixar de lado essa tendên-
cia, mas também não devemos con-
centrar toda a nossa energia nesse 
tópico. Há muitas outras ferramentas 
digitais à disposição no atendimento 
ao cliente e na manutenção devem 
ser levadas em conta.

Digitalização como otimizador de 
processos internos
Empresas multinacionais em cresci-
mento, enfrentam o desaio para se 
organizarem de forma descentrali-
zada, atendendo rapidamente às exi-
gências dos clientes. Em virtude do 
forte crescimento, o atendimento ao 
cliente da SSI Schäfer emprega, agora, 
mais de mil pessoas espalhadas por 
todo o mundo. Construir e gerenciar 
uma organização desse porte é uma 
tarefa grandiosa. Para manter os cus-
tos otimizados e continuar reagindo 
com agilidade, também é possível 
recorrer aos recursos da digitalização. 
Já é possível rastrear processos até o 
nível do chão-de-fábrica, sem grande 
esforço tecnológico. A partir dos 
dados consolidados, o desempenho 
de cada sub-organização pode ser 
avaliado de maneira totalmente auto-
mática e neutra e, com isso, as deci-
sões gerenciais podem ser tomadas 
objetivamente. Ferramentas digitais, 
como os painéis de controle, podem 
ser usadas aqui como ferramentas 
de controle simples, mas poderosas, 
para toda a organização.

O homem no contexto da digitali- 
zação
Em toda a discussão das possibi-
lidades técnicas, no entanto, não 
devemos ignorar os seres humanos. 
Devemos ter em mente que a digi-
talização mudará muitos grupos 
profissionais. No atendimento ao 
cliente, bem como na manutenção, 
estamos na feliz situação de que a 
tendência aponta para a seguinte 
direção: com um elevado grau de 
automação e máquinas cada vez 
mais complexas, a necessidade de 
técnicos de manutenção está aumen-
tando – e esses técnicos devem ser 
altamente qualiicados. A clássica 
divisão entre eletricistas e mecânicos 
de manutenção desaparecerá. Serão 
necessários cada vez mais técnicos 
de mecatrônica, mas eles também 
precisam ser capazes de lidar com 
sistemas de TI e analisar dados. Com 
a crescente necessidade de pessoas 
e a crescente relevância da manu-
tenção, a imagem deles também é 
otimizada.

Todos nós, e não apenas a imagem 
do funcionário de manutenção, 
estamos enfrentando grandes 
mudanças. Porém, com uma boa pre-
paração, é possível enfrentar isso de 
maneira positiva. No atendimento ao 
Cliente da SSI Schäfer, estamos dei-
nitivamente otimistas em relação ao 
futuro digital e esperamos ansiosos 
pelos novos desaios.

Elie Zita 
VP Executivo de Atendimento  
ao Cliente da SSI Schäfer

O ATENDIMENTO AO 
CLIENTE NA TRANS- 
FORMAÇÃO DIGITAL



UM MERCADO ATRATIVO: 
AMÉRICA LATINA E A  
DEMANDA POR UM FUTURO  
AUTOMATIZADO E LUCRATIVO

A automação intralogística não é mais um tópico exclusivo para pioneiros 
e visionários. Fatores importantes na Indústria 4.0, como Big Data, Cloud 
Computing, a Internet das Coisas e sistemas ciberfísicos, provam isso 
como nunca.

Mercados globais
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Nos últimos anos, as empresas latino-americanas têm 
tirado seu foco de discussões como ROI e redução de 
colaboradores, para demonstrar cada vez mais interesse 
em adquirir know-how sobre automação, tratando-a 
como um fator estratégico importante de sucesso em 
seus negócios. Foi o caso da Riachuelo, a maior rede de 
lojas de moda no Brasil, que teve o ano mais lucrativo de 
sua história de 70 anos após a automação do seu centro 
logístico. 

A Natura, líder do mercado brasileiro no setor de 
cosméticos e proprietária da marca “The Body Shop”; 
a Droguería del Sud, uma das maiores distribuidoras 
farmacêuticas da Argentina; e a Volkswagen do México 
são exemplos de empresas latino-americanas que já 
desfrutam das vantagens da automação intralogística.

No entanto, nos últimos três anos, o Brasil – o motor da 
economia latino-americana – enfrentou a pior crise eco-
nômica desde a Grande Depressão, que se reletiu no 
mercado: muitas empresas decidiram adiar seus inves-
timentos totais, inclusive seus planos para a automati-
zação. Os vizinhos Argentina e México também estão 
lutando com incertezas e perdas econômicas.

Além disso, é claro, todos os mercados estão expostos 
a ciclos econômicos. Porém, graças ao aumento do 
grau de automação, as empresas podem lidar melhor 
com as consequentes lutuações e se tornarem mais le-
xíveis. A SSI Schäfer implementou inúmeras soluções na 
região nos últimos anos, entre elas os sistemas de trans-
porte shuttle Cuby e Navette, o software de logística 
WAMAS®, a tecnologia de transportadores suspensos, 
veículos automaticamente guiados (AGVs), e paletiza-
dores e despaletizadores automáticos.

O mercado latino-americano é tão exigente quanto 
qualquer outro mercado no mundo, e o nível de auto-
mação nos vários países está aumentando constante-
mente. O pano de fundo é que as empresas latino-ame-
ricanas esperam uma recuperação econômica por meio 
do uso de soluções automatizadas de armazenamento. 
Além disso, a América Latina tem um enorme potencial 
de crescimento, e a SSI Schäfer é uma das melhores 
empresas do setor. 

“A escolha de uma cadeia de supri-
mentos interna automatizada deve 
ser impulsionada pelas oportuni-
dades que a automação oferece em 
termos de manutenção e vantagem 
competitiva. Um número cada vez 
maior de empresários latino-ameri-
canos está investindo em intralogís-
tica. Este deixou de ser apenas um 
tópico para visionários”. 

Daniel del Campo 
Diretor Administrativo da SSI Schäfer da LATAM

Mercados globais
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eletrônico e automação lexível – apresentando casos 
reais de sucesso. O painel de especialistas inspirou não 
apenas os inúmeros visitantes do estande em Stuttgart, 
mas também um grande número de espectadores por 
meio da transmissão ao vivo.

Stuttgart/Hannover, Alemanha. Nas feiras LogiMAT e 
CeMAT, a SSI Schäfer apresentou novos produtos e soluções 
inteligentes voltadas para o futuro. Na LogiMAT, o novo e 
lexível SSI Flexi Shuttle foi apresentado com exclusividade, 
e foi um dos destaques da CeMAT com sua variedade 
inteligente de funções, tamanhos variáveis de pontos de 
armazenamento, e modularidade máxima. 

Com acumulação, armazenamento temporário, distribuição 
e classiicação por meio de um sistema único de aciona-
mento, os visitantes também foram apresentados à versátil 
funcionalidade do inovador pouch sorter SSI Carrier. A  
SSI Schäfer demonstrou as mais recentes inovações no setor 
de software com a vitrine “WAMAS® por controle de voz” 
e a estreia mundial do novo sistema “Labor and Resource 
Management”, o WAMAS® LRM. 

Os especialistas em logística
Pelo segundo ano consecutivo, o foco da exibição da  
SSI Schäfer foi o estande “LET’S TALK”: Na nova edição do 
painel de especialistas, líderes dos setores econômicos e 
cientíicos, entre eles Magna, IBM, IKEA e Zalando, discuti-
ram temas atuais do futuro da logística, como a Inteligência 
Artiicial, soluções em nuvem, fábricas Inteligentes, comércio 

LOGIMAT E CEMAT 2018: DESTAQUES
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Oldenburg, Alemanha. O grupo 
PHOENIX, líder em distribuição de 
produtos farmacêuticos na Europa, 
reconhece a especialização em imple-
mentação da SSI Schäfer dentro dos 
prazos e concedeu o Supplier Award 
2017 aos especialistas em Atendimento 
e Suporte ao Cliente (CSS) do fornece-
dor mundial de intralogística.

Após análise e avaliação detalhadas dos 
projetos implementados, um comitê 
da sede corporativa em Mannheim 
determina anualmente os vencedores. 
A seleção é feita entre mais de 200 
projetos implementados pelo grupo 
PHOENIX durante o período considera-
do. A equipe de CSS da SSI Schäfer foi 
a vencedora com uma implementação 
coniável e dentro do prazo, sem afetar 
a prontidão de entrega e os processos 
de negócios da PHOENIX. 

Giebelstadt, Alemanha. Com os 
objetivos de expandir sua competência 
em manutenção, intensificação da 
proximidade com o cliente por meio 
de uma presença local e aumento das 
capacidades de processamento com 
foco em projetos de pequeno e médio 
porte, a SSI Schäfer tomou a decisão 
de gerar recursos extras e, em abril 
2018, assumiu a equipe da P@P Picking 
Systems GmbH. 

MELHOR  
EQUIPE DE PROJETO

EQUIPE DE MANUTEN-
ÇÃO AMPLIADA

Aalter, Bélgica. Sem interromper a operação, a SSI Schäfer ampliou e 
modernizou com êxito a operação intralogística da empresa internacional 
de laticínios FrieslandCampina. Isso resultou na otimização dos processos, 
aumentou a capacidade de armazenamento e proporcionou uma econo-
mia signiicativa de custos. O armazém logístico totalmente automatizado 
é conectado à planta existente e inclui um armazém expandido de pra-
teleiras elevadas e uma tecnologia personalizada de transportador. Os 
luxos de materiais são controlados pelo software de logística WAMAS®.

MODERNIZAÇÃO BEM-SUCEDIDA

Vansbo, Suécia. A empresa Lyko Group AG, da Suécia, especialista em 
omnichannel na área de produtos de beleza e cuidados com os cabelos 
no norte da Europa, conta com a SSI Schäfer como contratante geral para 
implementar seu novo centro de distribuição automatizado. A solução 
inclui o transportador shuttle de alto desempenho Cuby, estações de 
trabalho ergonômicas e o software de logística WAMAS®. A operação está 
prevista para o início de 2020.

LOGÍSTICA OMNICHANNEL NA SUÉCIA

Biella, Itália. A SSI Schäfer anunciou a aquisição da Incas S.p.A., a principal 
empresa italiana de automação de cadeias de suprimentos. A aquisição 
da Incas, com cerca de 200 funcionários e ampla experiência nas áreas de 
integração de sistemas e TI, se encaixa perfeitamente na estratégia geral da 
SSI Schäfer. Com isso, a empresa está fortalecendo de forma sustentável sua 
presença local no sudoeste da Europa.

CRESCIMENTO NA ITÁLIA



MAIS INTELIGÊNCIA PARA 
SUA INTRALOGISTICA

Preparado para os desaios de hoje e do amanhã: Com as soluções padronizadas 
de software WAMAS® e SAP EWM, que contemplam perfeitamente seus processos 
logísticos. Com análises inovadoras de KPI e painéis para visualização dos seus 
dados em tempo real. E com mais de 1.100 proissionais de TI experientes que 
entendem seu setor e prestam suporte a você o tempo todo. Converse conosco 
sobre sua área TI de intralogística, porque a troca mútua é a base de histórias de 
sucesso compartilhadas.

ssi-schaefer.com


