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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NO SUPPLY CHAIN

A inteligência artiicial está em ascensão e já se tornou parte de nossas vidas 
cotidianas, seja para o reconhecimento facial nos smartphones ou em algoritmos 
de otimização nos processos logísticos. Trabalhar sem a IA tornou-se impensável: 
ela é uma tecnologia chave para o futuro. Na SSI SCHÄFER, já estamos pensando 
na logística do amanhã. Com o nosso time de TI com aproximadamente 1.100 
colaboradores, sabemos quais são as novas possibilidades que a IA oferece aos 
nossos clientes. Descubra junto conosco o mundo da digitalização em nosso 
novo E-book.

ssi-schaefer.com

Baixe agora o E-book 
Inteligência Artiicial na 
Logística - Ele também 
pode ser encontrado 
no ssi-schaefer.com
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Editorial

Caras leitoras e caros leitores,

Quo vadis, IA? O tema da Inteligência Artiicial 
(IA) é onipresente e desempenha um papel funda-
mental tanto no setor empresarial como na esfera 
privada. A euforia na sociedade rapidamente dá a 
impressão de que a tecnologia já está bem desen-
volvida. Se olharmos para a logística operacional, 
ica imediatamente claro que a IA está apenas nos 
estágios iniciais de desenvolvimento.

Nossos especialistas em TI estão reagindo a esse 
sentimento heterogêneo com o novo documento 
técnico e na coluna da nossa revista: Eles apresen-
tam deinições claras do amplo panorama concei-
tual e também examinam quais áreas de aplicação 
já são adequadas à IA e quais perspectivas surgem 
para a logística.

Do futuro ao presente: aqui, junto com nossos 
clientes, desenvolvemos e implementamos solu-
ções individuais para seus desaios e suas visões 
do dia-a-dia. Junto com eles, escrevemos histórias 
de sucesso. Nós contaremos os próximos capítulos 
nas páginas a seguir: Por exemplo, adaptamos a 
Schaeler, um dos principais fornecedores auto-
motivos do mundo, à mobilidade do futuro com 
um centro de distribuição pioneiro. E projetamos e 
implementamos com sucesso um centro de logís-
tica exclusivo para a Suning, especialista chinesa 
em omnichannel, aumentando ao máximo sua le-
xibilidade e velocidade.

Você já pensa hoje na logística do futuro? Para nós, 
isso não é nem uma pergunta, e sim um elemento 
central de nosso raciocínio e da nossa ação per-
manente, que atua em todas as áreas de negócios. 
Gostaríamos de apresentar a você nas páginas a 
seguir como isso funciona na prática: com a partici-
pação na DS AUTOMOTION, consolidamos nossa 
competência no campo de sistemas de trans-
porte sem condutor. E com nossa ampla gama 
de serviços, garantimos que podemos encontrar 
as respostas certas para os desaios do mercado 

e as perguntas dos nossos clientes amanhã. Os 
modelos de sucesso incluem os nossos produtos 
padrão, como o sistema de prateleiras PR 600 e 
nossas inovadoras soluções de TI, que incluem a 
unidade de negócios Enterprise Solutions.

Como automatizar da maneira ideal os luxos de 
materiais complexos na indústria? Quais são os 
desaios dos novos modelos de negócios, como 
o e-Grocery, e como essas tendências afetam a
intralogística? Na nossa revista corporativa, você
terá as respostas para essas e outras perguntas.

Estamos ansiosos para conhecê-lo pessoalmente  
e discutir ideias. Talvez possamos, em breve, 
escrever juntos a próxima história de sucesso.

Atenciosamente,

Harrie Swinkels 
CEO da SSI Schäfer
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SSI Schäfer Inside

CRIANDO JUNTOS
O MERCADO DE AGVS

Com a participação na DS AUTOMOTION, fabri-
cante líder mundial de veículos automaticamente 
guiados (AGVs), queremos integrar os sistemas 
lexíveis e coniáveis da Áustria em soluções logís-
ticas holísticas e impulsionar a tecnologia a longo 
prazo. Na entrevista, Manfred Hummenberger  
e Wolfgang Hillinger (ambos diretores da DS 
AUTOMOTION) e Rob Schmit (VPE de Tecnologia e 
Inovação da SSI Schäfer) dão  
insights sobre os planos futuros da parceria.

 Sede:  Linz

 Colaboradores:  220

 Fundação:  1984

  AGVs produzidos: mais de 6 mil

DS AUTOMOTION GMBH

Da esquerda para a direita: M. Hummenberger, W. Hillinger, R. Schmit
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SSI Schäfer Inside

Sr. Schmit, a SSI Schäfer anunciou recentemente a par-
ceria com a especialista em AGVs de Linz, a DS AUTO-
MOTION. Quais foram as razões dessa decisão?
R. Schmit: Esta participação foi um passo de importân-
cia estratégica para a SSI Schäfer e, assim, complemen-
tamos nossa competência técnica atendendo as de-
mandas do mercado para o futuro. Além disso, estamos
buscando a direção estratégica de intensiicar nossa
cooperação com empresas parceiras nas quais partici-
pamos da maneira ideal.

Sr. Hummenberger, como o senhor justifica a deci-
são de cooperar com a SSI Schäfer no futuro?
M. Hummenberger: A DS AUTOMOTION é fornecedora
líder mundial em AGVs e se especializa, desde 1984, no
desenvolvimento e na produção de soluções de auto-
mação para uma ampla variedade de aplicações e se-
tores. Esses anos de experiência e soluções individuais
permitem que os usuários gerenciem com lexibilidade
os luxos de materiais. Com a SSI Schäfer, encontramos
o parceiro certo para atender a esse mercado futuro,
especialmente na área de soluções logísticas integrais.

As cooperações existentes com fornecedores de 
AGVs e produtos próprios já caracterizam sua ampla 
gama de serviços nesta área. Como o senhor descre-
veria este desenvolvimento? 
R. Schmit: A SSI Schäfer foi um dos primeiros fornecedo-
res do setor a implementar soluções integrais de intralo-
gística com AGVs. Num estágio muito inicial, consegui-
mos atender às demandas crescentes dos clientes por
um transporte lexível e sem barreiras. Com a aquisição
da start-up belga MoTuM NV, Mechelen, em meados de
2015, impulsionamos o extenso trabalho de pesquisa
e desenvolvimento nas áreas de inteligência coletiva e
tecnologia de controle descentralizada. Além disso, com 
parceiros como a inlandesa Rocla, temos uma ampla
rede em que podemos coniar os nossos negócios no
dia-a-dia. Estamos particularmente orgulhosos do nosso 
produto WEASEL®, um AGV para transportadores de pe-
quenas cargas, que inclusive recebeu o prestigiado prê-
mio IFOY Logistics Award em 2016. Com a participação
na DS AUTOMOTION, estamos ampliando constante-
mente nossa competência em AGVs. Complementamos
nossa gama de serviços com implementações de siste-
mas de acordo com as necessidades de cada cliente, as-
sim como soluções para aplicações especiais (ex. logísti-
ca de produção). Por isso, os usuários se beneiciam com 
soluções holísticas abrangentes para transportadores de 
cargas de grande e pequeno porte, integrada com solu-
ções logísticas completas.

Sr. Hillinger, qual é o futuro do mercado de AGVs? E 
quais são as consequências disso para a intralogística? 
W. Hillinger: Os veículos guiados automaticamente são
um elemento essencial da intralogística moderna, espe-
cialmente no contexto das aplicações da Indústria 4.0
para a contínua conexão de sistemas em rede e digitali-
zação. Com base nos desenvolvimentos nas áreas de tec-
nologia e software de navegação, as exigências são cada
vez maiores. Ao mesmo tempo, é importante oferecer
uma variedade de tipos de veículos. Isto já está sendo im-
plementado e estamos constantemente desenvolvendo
nosso portfólio.

R. Schmit: Ao mesmo tempo, a especiicação dos veí-
culos depende muito da respectiva aplicação. Por esse
motivo, há, por um lado, demanda por veículos padroni-
zados e, por outro lado, demanda por veículos persona-
lizados. Isso cria desaios especiais para a intralogística.
Veículos personalizados e conceitos atendem aos requi-
sitos individuais das tarefas de transporte que precisam
ser executadas. Com a nossa nova cooperação, estamos 
aumentando a cobertura do mercado no campo da con-
iguração de dispositivos personalizados e, portanto,
levando em consideração esse desenvolvimento.

Por meio de quais competências a DS AUTOMOTION 
pode complementar o atual portfólio de serviços da 
SSI Schäfer, e vice-versa? Por último, mas não menos 
importante, o que isso significa para seus clientes?
R. Schmit: Com a nova parceria, recebemos inúmeros
impulsos positivos: Maior variedade de tipos de veículos,
mais competências em tecnologia de navegação, gestão 
abrangente de projetos, entre outros. Além disso, a DS
AUTOMOTION tem uma forte presença nas áreas de
logística de produção, automotiva, hospitais e saúde,
agricultura e indústria, e automatiza veículos produzidos 
em série para complementar a linha de produtos – e nos
beneiciamos à medida que a parceria nos dê acesso
a novos mercados. Combinando a competência das
nossas duas empresas em AGVs, estamos equipados de
forma sustentável com base no desempenho global, no
amplo portfólio de soluções e em nossa ampla compe-
tência em TI neste campo voltado para o futuro.

M. Hummenberger: Temos muitos anos de experiência
e usamos diferentes tecnologias para produzir AGVs
lexíveis e coniáveis, especialmente no setor de grandes
volumes. Além disso, oferecemos um portfólio de AGVs
extremamente amplo para todas as aplicações. Junto
com a SSI Schäfer, somos mais do que capazes de aten-
der à crescente demanda por sistemas ágeis.
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Os desaios enfrentados pela indús-
tria exigem soluções sob medida para 
luxos complexos de materiais em ar-
mazéns próximos à linha de produção. 
Conceitos holísticos – que podem ser 
representados por sistemas manuais, 
parcialmente ou totalmente automati-
zados – são essenciais.

F abricar produtos de alta qualidade ao menor custo 
possível e, ao mesmo tempo, economizar tempo e 
recursos, exige novos métodos de trabalho como o 

uso inteligente do homem e da máquina. No entanto, a 
colaboração permite não apenas um maior luxo de pro-
dução, mas também distâncias curtas para os funcionários, 
bem como um uso de recursos humanos que economize 
tempo – o que, no longo prazo, afeta positivamente os 
processos de trabalho ergonômicos. 

Soluções inteligentes para o fluxo interno de materiais
A importância dos processos logísticos para a geração de 
valor, como na indústria automotiva, vem aumentando há 
anos. Uma solução para os desaios especíicos dos clien-
tes são os depósitos automáticos de peças pequenas, 
nos quais vários artigos são armazenados em recipientes, 
caixas e bandejas para economizar espaço. A ligação com 
o armazém e com a produção é feita por meio de tecnolo-
gias de transporte ou veículos guiados automaticamente
(AGVs). Na engenharia mecânica, a crescente demanda
por minisséries ou séries especiais também impõe
grandes desaios para a logística. Sistemas de transporte
dimensionáveis garantem um armazenamento otimizado, 
com transporte rápido de materiais e tempos de acesso
curtos – garantindo, portanto, processos eicientes. Os
fatores decisivos são, acima de tudo, a lexibilidade em
termos de capacidade e a alta eiciência dos sistemas – a
SSI Schäfer oferece isso com seu portfólio de transporte
de alto desempenho.

Intralogística 4.0
Há muitos anos, as soluções da SSI Schäfer têm apoiado 
a criação inteligente de redes de pessoas, máquinas, sis-
temas e produtos no coração da Indústria 4.0. A área de 

TI desempenha um papel central na integração de pla-
nejamento, controle, monitoramento e comunicação. As 
soluções de software da SSI Schäfer, feitas sob medida, 
oferecem uma gama completa desde o controle de luxo 
de materiais até a gestão de armazéns, bem como con-
sultoria e produção, com base em nosso próprio Sistema 
de Gestão de Armazéns WAMAS® ou SAP. O painel de 
controle logístico WAMAS® Lighthouse combina tarefas 
clássicas de visualização com a apresentação de indi-
cadores de logística. Isso permite que a “pulsação” do 
sistema seja lida e avaliada para assim, tomar decisões 
informadas.

AGV: flexível, eficiente, inteligente
Os AGVs já são parte integrante do portfólio de soluções 
para sistemas intralogísticos automatizados e dão respos-
tas inovadoras para os atuais desaios da intralogística. 
Na indústria, isso signiica garantir um luxo inteligente de 
materiais do depósito até a produção ou montagem, até 
a saída das mercadorias. No caso das áreas de armaze-
namento geralmente estreitas, é necessária lexibilidade 
acima de tudo, para que o desempenho interno também 
seja garantido. A SSI Schäfer oferece uma ampla gama de 
AGVs para vários campos de aplicação: o WEASEL® para 
transportadores de pequenas cargas, veículos maiores 
com empilhadeira ou elementos transportadores para 
paletes, além de contentores colantes para tarefas na 
área de transporte, armazenamento e separação de pedi-
dos para transportadores de grandes cargas.

Giro pelo setor

FLUXO INTELIGENTE 
DE MATERIAIS PARA 
A INDÚSTRIA
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Parabéns pelos 35 anos, RO-BER

E m 2016, a SSI Schäfer adquiriu a participação 
majoritária na RO-BER Industrieroboter GmbH, for-
talecendo de forma sustentável sua competência 

numa das mais importantes tecnologias futuras. “Damos 
os parabéns ao nosso parceiro por 35 anos de sucesso, 
e esperamos explorar juntos o potencial de integração e 
desenvolvimento de soluções de automação inovadoras 
a longo prazo”, airmou Rob Schmit, VPE de Tecnologia e 
Inovação da SSI Schäfer.
 
“Com nossos sistemas robóticos padronizados, com-
plementamos perfeitamente o portfólio de produtos 
da SSI Schäfer. No futuro, gostaríamos de fazer um 
uso ainda melhor da nossa parceria – através da inte-
gração contínua de nossas soluções aos projetos da  
SSI Schäfer”, explicou Elmar Stöve, diretor executivo da 
RO-BER. “A otimização da interface é um elemento cen-
tral do nosso processo de desenvolvimento e promove a 
máxima agilidade na execução do projeto; e os clientes se 
beneiciam disso no longo prazo”.

Na exposição interna realizada por ocasião do aniversário, 
a especialista em robótica apresentou o portfólio de ser-
viços desenvolvidos ao longo de 35 anos, através de um 
show de robôs. Inúmeros visitantes e clientes puderam 
experimentar ao vivo soluções sustentáveis para despale-
tização camada por camada, paletização em im de linha e 
manuseio de produtos planos e de grande formato. Além 
dos armazéns planos, foram apresentados e demonstra-
dos o Demogreifer e os sistemas Vision para a detecção 
de pequenos transportadores de carga (PTCs) em bande-
jas e caixas. Além disso, o Sistema de Veículos Guiados 
Automaticamente (AGVs) da SSI Schäfer demonstrou 
como são lexíveis podem ser integrados a sistemas ino-
vadores de robôs.
 
Uma retrospectiva da empresa no início do evento foi 
seguida por apresentações especializadas dos parceiros, 
que convidaram todos a discussões abertas. Representan-
tes da SSI Schäfer apresentaram um resumo dos desen-
volvimentos atuais do mercado e apontaram tecnologias 
sustentáveis para contemplar essas tendências.

COMPETÊNCIA NUMA  
DAS MAIS IMPORTANTES  
TECNOLOGIAS FUTURAS

Soluções de Logística
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A MELHOR PARTE DE UMA 
HISTÓRIA DE SUCESSO? 
O PRÓXIMO CAPÍTULO.

Com o centro de distribuição de última geração da Schaeler e a 
inovadora solução omnichannel para a Suning, a SSI Schäfer está 
inaugurando mais capítulos de suas histórias de sucesso.

Histórias de sucesso
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A CAMINHO DO 
FUTURO MÓVEL

CAPÍTULO 3:

Histórias de sucesso

Experimente o projeto 
interativamente no site 
ssi-schaefer.com
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Ú ltima geração: em Kitzingen, foi criado um conceito 
intralogístico incomparável: a SSI Schäfer instalou um 
armazém de alta capacidade (AAC) de sete corredores, 

tecnologia de transporte completa para paletes e containers, 
bem como um transportador elétrico de piso. Os 28 mil luga-
res para euro paletes e os 56 mil lugares para paletes Düssel-
dorfer no AAC serão, no futuro, atendidos por sete transeleva-
dores de dois mastros de alto desempenho, do tipo Exyz, com 
eiciência energética. Cada um deles está equipado com dois 
monta-cargas e podem, simultaneamente, comportar dois eu-
ropaletes ou quatro paletes Düsseldorfer. O armazenamento 
de peças pequenas ocorre num armazém automático para 
peças pequenas de 6 corredores. Doze transelevadores do 
tipo Schäfer Miniload Crane funcionam em dois níveis, um em 
cima do outro, para uma alta capacidade de processamento. 
No futuro, cerca de 100 mil containers do tipo LTB estarão 
circulando por toda a fábrica, e também farão parte do esco-
po de fornecimento da SSI Schäfer. As aplicações robóticas 
totalmente automatizadas para despaletização e paletização 
de containers, bem como os locais de trabalho ergonômicos, 
completam o pacote de produtos e serviços.

  Otimização da cadeia de abastecimento em 
termos de custo, velocidade e lexibilidade.

  Maior disponibilidade e eiciência de merca-
dorias no processamento de pedidos.

  Redução signiicativa do tempo de entrega: 
expedição consolidada de encomendas no 
prazo de 24 a 48 horas na Europa.

  Aumento do desempenho logístico por meio 
de processos enxutos para agrupar estruturas 
complexas de pedidos.

  Aumento da capacidade de entrega do clien-
te, por meio de processos logísticos integrais.

  Pacote de soluções para monitoramento  
preditivo e manutenção semiautomatizada.

  Visualização dos componentes do sistema no 
painel de controle de logística do WAMAS® 
Lighthouse.

EM RESUMO

Histórias de sucesso

CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 
PIONEIRO PARA A REDE 
EUROPEIA DE 
FORNECIMENTO DA 
SCHAEFFLER

O novo Centro de Distribuição Europeu 
(CDE) da fornecedora automotiva e industrial  
Schaeffler se ergue no parque tecnológico  
de Kitzingen, numa área de 148.000 m² que 
servirá como o coração da nova rede de  
distribuição europeia da empresa para seus 
clientes industriais. O centro de distribuição 
representa o tópico mais importante a que a 
Schaeffler se dedicou: a mobilidade do 
amanhã.
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“Quando projetamos nosso 
centro de distribuição europeu 
em Kitzingen, nosso objetivo era 
fazer uma mudança – abando-
nando a manutenção preventiva 
com intervalos de manutenção 
estáticos para adotar a manu-
tenção condicional e manutenção 
semiautomatizada”. 

Egon Grief
Gerente de Manutenção do CDE-Central 
da Schaeler



Histórias de sucesso

C om o conceito de “Manutenção 4.0 para Intralogística”, a  
SSI Schäfer [como integradora de sistemas] e a Schaeler 
[como fornecedor de sistemas] produzem, em cooperação 

com parceiros, um pacote integrado de soluções para o monitora-
mento de condições de sistemas de acionamento operacionalmente 
relevantes, e de manutenção semiautomatizada para logística de 
armazéns. Por um lado, o Monitoramento de Condições é usado na 
prática no CDE Central para os transelevadores, no motor e na trans-
missão dos acionamentos de deslocamento e elevação, por meio de 
um total de 58 SmartChecks da Schaeler. O estado de alarme dos 
dispositivos SmartCheck, bem como de outros sistemas do armazém, 
são visualizados no painel de controle de logística WAMAS® Light- 
house. Além disso, os sistemas de lubriicação com controle central 
Concept8, que contam com pinhões lubriicantes, especialmente 
desenvolvidos em transportadores de corrente e esteiras rolantes 
garantem a relubriicação contínua e precisa durante a operação. 

MANUTENÇÃO 4.0  
PARA INTRALOGÍSTICA

14
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O conceito produzido pela SSI Schäfer e pela 
Schaeler é um dos vencedores da “Prática Reco-
mendada de Escolha do Leitor da LOGISTRA: 

Inovações 2018“. O prêmio no contexto da votação  
conirma o caráter inovador e a sustentabilidade da solu-
ção de monitoramento de condições e manutenção 
semiautomatizada.

Com a eleição, a revista Praxis quer responder à pergunta 
sobre as inovações mais empolgantes do ano. A equipe 
editorial da revista especializada colocou em votação um 
total de 24 produtos e soluções inovadores em oito cate-
gorias. Cerca de 900 leitores votaram nos vencedores de 
cada categoria. 

“Estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos 
dessa maneira pelo desenvolvimento do nosso sistema 
sustentável”, airmou Peter Berlik, Diretor Executivo de 
Tecnologia da SSI Schäfer. “O prêmio na categoria Arma-
zenamento e Separação conirma nossa capacidade de 
integrar a manutenção preditiva, soluções de monitora-
mento preditivo e manutenção de componentes de sis-
temas operacionalmente relevantes ao nosso portfólio 
de serviços”.

PREMIADO COMO PRÁ-
TICA RECOMENDADA:
INOVAÇÕES 2018

Histórias de sucesso

Innovationen 2018
Lagern / Kommissionieren

Schaeffler / SSI SCHÄFER:  
Maintenance 4.0 for Intralogistics
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OFERECER AO CLIENTE UMA 
EXPERIÊNCIA DE COMPRA 
EQUIVALENTE EM CADA CANAL

A Suning, especialista chinesa em omnichannel, mostra como funciona, 
com seu armazém de última geração em Nanquim, China, entre outros. 
Dali, os clientes tanto das lojas físicas da Suning como o número crescente 
de clientes de comércio eletrônico recebem um portfólio de produtos 
extremamente amplo. A produção bem-sucedida do centro logístico, que 
levou em conta vários canais de distribuição, prova a competência da 
SSI Schäfer como parceiro extremamente centrado em soluções para os 
desaios intralogísticos.

O IMPOSSÍVEL SE 
TORNA POSSÍVEL

CAPÍTULO 4
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Histórias de sucesso
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Coordenação perfeita
Fundada há 25 anos como loja de produtos eletrônicos, a Suning oferece agora 
uma ampla gama de produtos eletrônicos e materiais de escritório, livros, artigos 
domésticos e brinquedos, cosméticos, moda e até mesmo itens de mercearia em 
mais de 4 mil lojas e na sua principal plataforma online suning.com. A empresa 
aplica com sucesso uma estratégia online-to-oline (O2O) para criar uma experi-
ência diferenciada de compra para seus clientes, interligando totalmente os vários 
canais de distribuição. O pré-requisito para isso, é um centro de distribuição de 
última geração.

Flexibilidade e qualidade
Com o sistema personalizado, a Suning está reagindo à explosão contínua do 
comércio omnichannel e atendendo à crescente demanda no comércio eletrô-
nico. Tudo gira em torno da alta velocidade e, ao mesmo tempo, da qualidade 
de entrega e lexibilidade, além da máxima ergonomia em todos os processos de 
intralogística. O centro de distribuição armazena cerca de 20 milhões de itens e 
processa até 1,8 milhões de itens por dia. Máxima disponibilidade, segurança e boa 
relação custo-benefício completam as demandas da solução logística para poder 
reagir, de maneira ainda mais dinâmica, às crescentes exigências do mercado frente 
à expansão da empresa.

Ingredientes da história de sucesso
O armazém da Suning impressiona com vários componentes. O armazém de alta 
capacidade e o armazém automático de peças pequenas, formam a espinha dorsal 
da solução altamente dinâmica do sistema. O Schäfer Carousel System garante a 
eiciência ideal de armazenamento e separação da Suning. 

Outros ingredientes da receita de sucesso: Graças ao programa ergonomics@
work!®, não apenas o armazém processa, mas acima de tudo os funcionários se 
beneiciam do soisticado sistema de separação de pedidos e estação de trabalho. 
O luxo interno de materiais é complementado por poderosos separadores e um 
centro de devoluções. Enquanto o sistema SAP existente é usado na gestão do 
armazém, o software de logística WAMAS® da SSI Schäfer mostra seus pontos fortes 
no nível de controle.

Mas não são apenas os números e processos internos que fazem a diferença no 
inal. Acima de tudo, a parceria entre a Suning e a SSI Schäfer foi e continua sendo 
importante. Só a junção da força global da especialista em intralogística, com sua 
competência local na China, poderia contribuir para isso. As sinergias são perfeita-
mente aproveitadas, com uma equipe no local e outros especialistas que acompa-
nham o projeto na Europa.

“O fator essencial da nossa decisão, em favor 
da SSI Schäfer, foi que o fornecedor do sistema 
é capaz não só de planejar um centro logístico 
omnichannel, como também de organizar a 
implementação e equipá-la com produtos da 
sua própria linha”. 

Meng Lei Ping
Vice-Presidente do Instituto de Pesquisa Suning
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O comércio on-line em rápido crescimento, impõe maiores demandas sobre 
a intralogística de alimentos. O fornecimento preciso das mercadorias na área 
de conlito entre custos e eiciência do processo é decisivo para o sucesso da 
empresa. “Encomendado hoje, entregue hoje” – para manter esse elevado 
padrão, as empresas devem transferir a dinâmica do supermercado virtual para 
sua cadeia de abastecimento. 

Tendências e desenvolvimentos

E-GROCERY:
SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA  
CARRINHOS DE COMPRAS INDIVIDUAIS

Para atender as crescentes demandas dos consu-
midores em termos de prazo e local de entrega, 
processos perfeitamente coordenados são essen-

ciais para a oferta do carrinho de compras on-line. A 
mais ampla variedade de opções de entrega deve fazer 
parte do planejamento dos processos logísticos: Desde 
a entrega em domicílio até a retirada na loja e a retirada 
nas caixas de transferência. Ao mesmo tempo, preferên-
cias semelhantes em termos de momento de pedido e 
entrega dos que compram pela Internet geram grandes 
variações de demanda, que devem ser atenuadas por 
sistemas integrais e inteligentes.

Uma variedade exigente de itens 
Picos recorrentes semanais, além de uma data de ven-
cimento uniforme, rastreamento do número de lote e 
manuseio delicado dos produtos, impõem as mais altas 
exigências à intralogística do comércio de alimentos. Isto 
diz respeito especialmente ao processo de consolidação. 
Para a combinação de diferentes itens de diferentes zonas 
de temperatura, é necessário dispor de layouts de sistema 
lexíveis para uma cadeia frigoríica integrada e perfeita-
mente coordenada, que leve em consideração as caracte-
rísticas individuais da variedade de itens. O resultado: um 
processamento de pedidos demorado e de custo elevado 
em comparação com a entrega tradicional na loja. 

Além disso, o comércio de alimentos pela Internet apre-
senta uma estrutura de pedidos diferente, em compara-
ção com a entrega tradicional na loja: enquanto as uni-
dades de embalagem precisam ser consolidadas para 
a entrega nas lojas, cada produto deve ser escolhido 
individualmente no supermercado virtual. A reunião de 
pedidos nas menores unidades de venda de diferentes 
formas de embalagem impõe uma exigência elevada à 
eiciência da logística. Em comparação: no supermercado, 
o cliente de logística assume essa etapa e faz a separação 
por si mesmo. E, ao contrário do armazém de separação
de caixas para a tradicional entrega na loja, a acentuada
variedade de formas dos produtos para o cliente inal não 
permite a automação completa e o manuseio de robótica 
sem um cuidado maior.

O menu: uma variedade de soluções para todos os 
gostos
A eiciência do processo graças à automação personali-
zada é, portanto, o foco do planejamento do sistema para 
os supermercados on-line e permite um aumento signi-
icativo na produtividade dos funcionários. Layouts de 
sistema lexíveis e de alto desempenho, que combinam 
de forma inteligente os processos manuais e automati-
zados, são mais procurados do que nunca. As rotas de 
transporte rígidas e permanentes da tecnologia clássica 
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de transporte estão sendo cada vez mais substituídas 
por meios de transporte sem barreiras, como veículos 
compactos e automatizados, pelo desejo de maior lexi-
bilidade. Estações de trabalho ergonômicas e otimizadas 
para produtividade permitem uma separação rápida e 
precisa. A automação de atividades auxiliares não-ergo-
nômicas, como o carregamento de racks de transporte, 
contribui para melhorar ainda mais o uso de recursos. 
Pelo menos tão importantes quanto isso são as áreas 
de espera de consolidação poderosas e eicientes – em 
outras palavras, uma solução para desacoplar a entrega 
e a separação. Isso permite a otimização de algoritmos 
de separação e, portanto, um melhor desempenho de 
separação. Além disso, os picos de carga de trabalho 
causados pelas variações de demanda podem ser atenu-
ados e os processos podem ser melhor planejados.

Um olhar além do armazém
Esses módulos de solução permitem a preparação ei-
ciente de entregas no último quilômetro, o que inluen-
cia consideravelmente o conceito de logística. Para 
poder enfrentar desaios, como a entrega no mesmo dia 
e no mesmo horário no futuro, uma visão integrada da 
cadeia de abastecimento será essencial – não apenas, 
mas acima de tudo, no comércio eletrônico.
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IT Solutions

D esde 2001, a COOP conta com o know-how da  
SSI Schäfer. Para sua gestão de armazéns, o vare-
jista conta com o software de logística WAMAS. 

“Por causa das considerações de disponibilidade, opta-
mos deliberadamente por uma solução descentralizada”, 
explica August Harder, gerente de TI do Grupo COOP. 
“Assim, nem tudo é controlado de forma centralizada num 
só lugar, mas sim individualmente no local do armazém”. 
Os especialistas em TI da SSI Schäfer se dedicaram a duas 
tarefas centrais: primeiro, o estabelecimento de uma solu-
ção única de WMS em todas as unidades e, em segundo 
lugar, a conversão para o novo software de logística 
WAMAS.

Escalabilidade prioritária
No início do projeto, a SSI Schäfer recebeu uma avalia-
ção detalhada dos processos existentes e a deinição 
dos complementos necessários ao programa. Ainal, um 
software de logística só pode atender dessa maneira às 
necessidades individuais do cliente. Para a COOP, isso 
inclui a escalabilidade da solução e uma arquitetura de 
software moderna. A multiplicidade de unidades e inter-
venientes com diferentes características logísticas torna 
a modernização do software um desaio muito especial. 
Sejam os processos logísticos manuais, semiautomáticos 
ou totalmente automatizados, uma solução uniicada de 
WMS está sendo usada passo a passo em muitas unida-
des locais na produção, na distribuição e no comércio 
eletrônico. O resultado é uma versão do WAMAS com ele-
mentos personalizados para a COOP. Uma complicação 
especial na implementação: A substituição dos sistemas 

existentes ocorreu em praticamente todas as unidades 
com a operação em andamento, bem como a conexão 
com parceiros externos e subsistemas, que foi acompa-
nhada pelo estabelecimento de inúmeras interfaces.

Novos padrões definidos
Os projetos-piloto foram realizados em cinco armazéns 
até o inal de 2016; até abril 2017, seguiram-se mais cinco 
implementações e, até o inal de 2019, serão realizadas 
20 modernizações e, em seguida, outras 50.

O WAMAS® 
TRAZ TRANSPARÊNCIA 
AOS PROCESSOS

Em processos logísticos complexos, menos é mais. A SSI Schäfer equipa 
numerosas unidades da empresa varejista suíça COOP com o WAMAS, uma 
solução de software uniicada.
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Soluções de TI 

O que está por trás da ideia da plataforma logística 
unificada?
A produção individualizada, as expectativas cada vez maiores 
dos clientes e os ciclos de vida cada vez mais curtos dos 
produtos, modiicaram maciçamente o comportamento dos 
consumidores nos últimos anos. Além disso, a rota de entrega 
tradicional passou a ser apenas uma das muitas maneiras de 
levar as mercadorias ao cliente. Isso muda a cadeia logística 
e impõe novos desaios à logística: Os armazéns fornecem 
diretamente aos clientes, as lojas são usadas para separação e 
também para entrega aos clientes e, ao mesmo tempo, atuam 
como um ponto para possíveis devoluções dos clientes.

Os sistemas de Previsão e Inteligência Artiicial (IA) calculam 
antecipadamente as probabilidades da demanda do cliente 
e acionam os respectivos processos de transferência de mer-
cadorias na rede logística para garantir o atendimento mais 
rápido possível de um pedido real do cliente. Como resultado, 
um único sistema de WMS ou TMS dedicado a um ou mais 
armazéns abrange uma escala muito pequena, e não con-
segue mais atender sozinho às necessidades desse mundo 
modiicado. Para se adaptar a essas condições de mercado, é 
necessária, no médio prazo – além dos sistemas já existentes 
mencionados acima – uma plataforma de planejamento logís-
tico planejada de forma centralizada para controlar todos os 
parceiros que atuam na cadeia de processo. 

Com a importância do software de logística, o mesmo acon-
tece com os requisitos. O que deve ser considerado aqui?
A plataforma de planejamento, tem uma importância estraté-
gica excepcional na rede inteligente de luxos de materiais, 
processos e parceiros da cadeia de abastecimento nesses 
processos de transformação. Uma instância de controle de 
nível superior para otimizar, controlar e monitorar todos os 
luxos de dados e todas as mercadorias na cadeia de abaste-
cimento, torna-se necessária para que seja possível entender 
claramente todas as movimentações e reservas de mercado-
rias relevantes. Todos os pedidos, os dados-mestres, os esto-
ques e as alterações de estoque, as instâncias de execução e 
a situação de todas as partes envolvidas são vinculados em 
tempo real. Isso permite que a cadeia de abastecimento seja 
controlada e comandada ativamente e de maneira completa. 

Isso signiica que a plataforma logística deve ser entendida 
como uma solução central, por um lado, para operar a cadeia 
de processos com maior eiciência e, por outro lado, para  
excluir possíveis problemas de interface.

Como a SSI Schäfer otimiza os processos logísticos do 
futuro? 
Por parte da SSI Schäfer, o objetivo claro é expandir a suíte 
de software WAMAS® com os componentes apropriados. As-
sim, no futuro, nossos clientes poderão realizar essa gestão 
completa da cadeia de abastecimento com nossos sistemas 
de software integrados. Com a plataforma logística integral, 
queremos garantir a integração de todos os parceiros de aten-
dimento no futuro e oferecer aos nossos clientes um sistema 
completo e de alto desempenho.

O FUTURO DO 
CONTROLE 
ATIVO DO 
SUPPLY CHAIN

A unidade de negócios Enterprise 
Solutions da SSI Schäfer, se deine 
como um instrumento de controle 
logístico entre armazém, transporte 
e clientes. Em resumo: Trata-se da 
realização integral e sustentável dos 
desejos do cliente. 

Hannes Neubauer, VPE de Contas 
de Empresas da SSI Schäfer, explica 
como isso funciona, e o que está 
por trás das soluções inteligentes.
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PR 600: SISTEMA DE PRATELEIRAS DA MAIS 
ALTA QUALIDADE

S eja para paletes planos ou para outros  
equipamentos de carga – as prateleiras comple-
tas da SSI Schäfer proporcionam muita lexibili-

dade para o manuseio rápido de mercadorias. O sistema 
dimensionável PR 600 é adequado para o armazena-
mento de paletes de mercadorias de médio e grande 
volume com carga de média a mais alta – por exemplo, 
para prestadores de serviços de logística ou no arma-
zém de distribuição. Graças ao princípio modular do sis-
tema, o PR 600 pode ser adaptado e pré-conigurado da 
maneira ideal para as necessidades individuais de cada 
cliente, além de poder ser ampliado mais tarde a qual-
quer momento. Os acessórios adequados e uma gama 
diversiicada de complementos possibilitam a criação de 
uma solução de prateleiras descomplicada e personali-
zada, com versatilidade ilimitada.

O padrão mais elevado de qualidade, estabilidade e 
segurança
campos. Um projeto estático comprovado de prateleiras 
oferece estabilidade e segurança máximas no armazém. 
Além disso, todo o espaço de armazenamento da 

prateleira é aproveitado – seja em um ou mais campos. 
As prateleiras completas estão disponíveis em profundi-
dades de armação de 850 mm e 1.100 mm, bem como 
em diferentes alturas, nas quais podem ser incluídos até 
cinco níveis de armazenamento. As armações são apara-
fusadas e projetadas para as cargas mais elevadas. 

DB Schenker: logística eficiente de peças de reposição 
A DB Schenker presta suporte aos seus clientes com ser-
viços coniáveis de armazenamento e transporte. Para 
garantir uma cadeia de abastecimento rápida no mer-
cado suíço, a empresa está construindo um novo centro 
de distribuição para a indústria automotiva em Efretikon. 
Graças à sua modularidade, o sistema de paletização  
PR 600 provou ser a solução ideal para as necessidades 
da Schenker. O armazenamento de pneus é realizado  
em europaletes numa área especialmente projetada  
para pneus. Para a otimização de rotas, também foi criada 
uma passagem para pessoas e empilhadeiras. Para- 
brisas e janelas traseiras são armazenados com segurança 
e cuidado graças ao aglomerado para vigas longitudinais 
e barras divisórias verticais.

Produtos e Equipamentos
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Colunas

A Inteligência Artiicial (IA) abre 
novas oportunidades para 
nós, tanto no âmbito privado 

quanto no industrial. Aplicativos com 
assistente de idiomas inteligentes ou 
supercomputadores para calcular e 
avaliar problemas que, de outra forma, 
seriam insolúveis, demonstram agora 
um enorme potencial e a capacidade da 
IA de ultrapassar a capacidade humana 
de processar grandes quantidades de 
dados. Mas as tecnologias já estão sui-
cientemente maduras para substituir 
os humanos em seus conhecimentos 
técnicos? Ou as máquinas podem até 
mesmo desenvolver um poder inova-
dor e criativo?

Ganhos de produtividade versus falta 
de criatividade
Hoje em dia, os sistemas de IA são capa-
zes de processar grandes quantidades 
de dados e informações, e de selecio-
nar usando algoritmos complexos a 
partir de opções de decisão anteriores 
e, portanto, conhecidas. Assim, as reco-
mendações de ação são apresentadas e 
a tomada de decisão conta com apoio. 
Os sistemas realizam atividades antes 
consideradas de domínio exclusivo 
dos humanos. Uma vantagem inegável 
é que eles geralmente trabalham com 
mais precisão e com coniabilidade 
constante. As consequências disso 
são enormes ganhos de produtivi-
dade, bem como mudanças radicais 
no mundo proissional, no campo da 
tomada de decisões. Mesmo que as 
máquinas adquiram cada vez mais 

habilidades intelectuais, a característica 
exclusiva do raciocínio inovador e cria-
tivo, além das abordagens de soluções 
conhecidas, permanece reservada aos 
seres humanos. 

Como muitos especialistas reconhe-
cem, a IA está nos estágios iniciais de 
seu desenvolvimento. Em comparação 
com a vida humana, a IA ainda estava 
em sua infância e é capaz de fazer distin-
ções simples (“mãe”, “pai”) pela primeira 
vez (palavra-chave: reconhecimento de 
imagens ou gabaritos). Enquanto isso, 
as máquinas são capazes de resolver 
tarefas mais complexas após serem ins-
truídas com dados de treinamento. O 
homem, portanto, comanda os sistemas 
e os “ensina”. 

Melhor desempenho no armazém
Os sistemas de autoaprendizagem já 
realizam tarefas de atendimento ao 
cliente (por exemplo, robôs) na logís-
tica, gerenciam processos logísticos 
por meio de algoritmos de otimização e 
também permitem a detecção precoce 
de riscos na cadeia de abastecimento 
com base na avaliação integral de 
vários fatores. E é justo prever que a IA 
levará os processos de intralogística a 
um novo nível mais lexível no futuro. A 
automação e as amplas oportunidades 
de digitalização aumentam considera-
velmente a produtividade também nos 
armazéns. As tecnologias de IA também 
otimizam, por meio de projeções mais 
confiáveis de um estoque adapta-
tivo, o serviço de separação. Eles são 
positivamente afetados por sistemas 
inteligentes dentro do armazém, pois 
os robôs controlados por IA diminuem 
os tempos de separação e aumentam a 
coniabilidade. 

O desempenho de todo o depó-
sito é elevado. Ao mesmo tempo, a 
integração da IA exige muita capa-
cidade de processamento, além de 

desenvolvimento inicial e programação, 
que muitas empresas (ainda) não con-
seguem gerenciar. Isso exige grandes 
investimentos em pessoal e tecnologia, 
bem como uma mudança no ângulo 
de visão em relação à implementação 
do projeto. É preciso veriicar se isso 
vale a pena em casos individuais. Para 
empresas de pequeno e médio porte, 
são principalmente os prestadores 
de serviços externos que oferecem os 
benefícios da IA (semelhante ao uso da 
nuvem), levando em conta seu pessoal 
próprio e sua capacidade inanceira. 

Abordagem integral para o sucesso 
com a IA
A SSI Schäfer, como muitas outras 
empresas, considera a IA um compo-
nente central da estratégia corporativa, 
bem como um fator decisivo para a ati-
vidade-im futura e a emergente onda 
de digitalização. Isso se fundamenta 
principalmente numa abordagem 
integral. Somente controlando todas 
as interfaces e tecnologias, os sistemas 
de autoaprendizagem têm informações 
suicientes para tomar decisões.

Um fornecedor de gama completa 
como a SSI Schäfer oferece a possibili-
dade de integração horizontal e vertical 
de todos os componentes e de partes 
do sistema como base da implemen-
tação de novas tecnologias baseadas 
em IA. A interação dos componentes 
de hardware com as respectivas ferra-
mentas de software forma a base para 
permitir que as máquinas no luxo de 
mercadorias aprendam umas com as 
outras em todos os níveis e garantam 
um controle inteligente (local), sem 
sacriicar a qualidade e o desempenho. 
Apesar de toda tecnologia, o benefício 
individual para o cliente no decorrer 
de uma operação de armazém ideal, 
lexível e dinâmica sempre determina o 
sucesso do uso da Inteligência Artiicial.

Markus Klug
Líder de equipe de Ciência de  
Dados e Simulação da SSI Schäfer

CRIATIVIDADE HUMANA E IA 
ANALÍTICA: UMA COMBINA-
ÇÃO SUSTENTÁVEL

Read more  
about AI in our 
whitepaper at 
ssi-schaefer.com
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TENDÊNCIA EM  
ALTA – A RÚSSIA  
DESAFIA A QUEDA



Com uma área de 17 milhões de km², a Rússia é o maior país do mundo. No 
entanto, a queda dos últimos anos teve um impacto importante e de longo  
prazo. O que a primeira vista parece uma catástrofe acabou beneiciando os 
setores nacionais de produção. O mercado vem crescendo signiicativamente 
desde então e tem grande potencial para os processos intralogísticos dos 
diversos setores.

“Na Rússia, ocorreu um desenvol-
vimento incrível nos últimos anos. 
Com nossa forte equipe local, 
poderemos em breve falar sobre 
grandes projetos de automação  
da SSI Schäfer.” 

Andrey Belinskiy
Diretor Executivo da SSI Schäfer para a Rússia

Mercados globais
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R ica em recursos naturais e capital humano, a Rús-
sia se deine como um país muito diversiicado. 
Cada região é, e continua sendo diferente em ter-

mos de foco em determinados setores e determinadas 
indústrias, bem como em termos de atratividade para 
os investidores. Em geral, há uma demanda elevada por 
soluções de intralogística, à medida que as empresas 
criam cada vez mais novas instalações de produção, 
abrem novos mercados e introduzem novas tecnologias 
de armazenamento.

A tendência positiva, no sentido da recuperação eco-
nômica do país, continua se fortalecendo graças aos 
preços relativamente altos do petróleo, ao aumento da 
estabilidade macroeconômica, à lexibilização gradual 
da política monetária, e à continuidade da dinâmica 
do crescimento econômico global. Antecedentes: Em 
2015, os baixos preços do petróleo e as sanções ociden-
tais levaram ao declínio econômico da Rússia e ao declí-
nio simultâneo do produto interno bruto (PIB) (-2,8 %). 
No entanto, os anos que se seguiram, levaram a uma 
reviravolta, que levou a uma melhoria em 2016 (-0,2 %) 
e a um crescimento positivo em 2017 (0,6 %). O setor de 
comércio eletrônico, em particular, se beneicia desse 
desenvolvimento: Espera-se que a receita online do ano 
em curso chegue a US$ 626 milhões (comparados aos 
US$ 585 milhões de 2017). Além disso, a penetração do 
mercado de comércio eletrônico na Rússia já está em 
torno de 55,6% este ano. Tendência de alta: por exem-
plo, espera-se um valor de aproximadamente 59  % para 
2022. *

Em virtude da recente queda, algumas mudanças  
estruturais na economia e no comportamento do con-
sumidor, criaram maiores oportunidades na produção 
nacional. Isso é especialmente verdadeiro no comércio 
varejista e na substituição de mercadorias importadas. O 
aumento do investimento em intralogística já é evidente 
em ambas as áreas.

Repensando os processos de intralogística em tempos 
de comércio eletrônico
O mercado de comercio eletrônico continua sendo o de 
maior crescimento na Europa. Ele também está crescendo na 
Rússia. O crescente número de pedidos on-line, está aumen-
tando a pressão sobre a intralogística das empresas. Nos últi-
mos dois anos, eles começaram a investir intensamente na 
automação dos seus luxos internos de materiais. O motivo? 
Eles precisam lidar com a alta demanda pela separação de 
peças individuais, de modo que ela seja rentável, rápida e de 
alta qualidade.

Encontrando a medida certa da automação
Antes, os sistemas manuais dominavam o mercado russo, 
mas hoje as empresas estão se concentrando em acelerar o 
retorno do investimento (ROI) das soluções de automação. 
Eles percebem que o aumento da produtividade – mesmo 
com sistemas transportadores tradicionais – permite melho-
rar consideravelmente o seu ROI. Para o futuro, espera-se um 
aumento dessa tendência ou uma demanda ainda maior por 
soluções semiautomáticas e totalmente automatizadas. 

Repensar as empresas é essencial para manter a competiti-
vidade no mercado. Por exemplo, a automação está sendo 
cada vez mais iniciada ou será ainda mais ampliada. Entre 
os produtos mais populares estão os sistemas de transporte, 
elevadores de armazém, sistemas de transporte e carrosséis.

*Statista, 2017; Ecommerce Foundation, 2017
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Em resumo

Malanów, Polônia. A Sun Garden GmbH, uma 
das líderes de mercado da Europa na área de 
colchões e estofados, contratou a SSI Schäfer 
como empreiteira geral de intralogística com 
a instalação de um novo centro de distribui-
ção em sua unidade de produção em Mala-
nów. Os veículos guiados automaticamente 
(AGV) garantirão luxos de materiais livres de 
barreiras no futuro. Além de criar e simular um 
conceito de luxo de material ideal, o contrato 
prevê, especiicamente, a construção de um 
armazém de alta capacidade automático de 
5 corredores e a instalação de um sistema de 
separação semiautomático apoiado por FTF, 
com base no conceito 2Pick® da SSI Schäfer. O 
software de logística WAMAS® cobrirá todos 
os processos, desde a gestão de armazéns até 
a gestão do luxo de materiais.

Munique, Alemanha. Com transporte, 
acúmulo, armazenamento intermediário 
dinâmico, sequenciamento e classiicação de 
alto rendimento – com essas características 
para processos otimizados na distribuição de 
comércio eletrônico e omnichannel, o trans-
portador portátil SSI Carrier convenceu o júri 
independente do prêmio setorial: Em 9 de 
outubro de 2018, o sistema da SSI Schäfer foi 
homenageada com o “Handling Award 2018” 
como vencedor na categoria “Armazena-
mento, Separação e Intralogística”. O presti-
giado prêmio do setor homenageia o valor de 
novidade e a inovação, os benefícios para os 
clientes, a sustentabilidade e a capacidade de 
comercialização de inovações técnicas, que 
são muito importantes para a Indústria 4.0.

SSI SCHÄFER VENCEDORA 
DO “HANDLING AWARD 
2018”

FROTA DE AGV PARA A 
SUN GARDEN

Walldorf, Alemanha. A SAP Deutschland SE, homenageia a SSI Schäfer 
com o Certiicado de Especialização Reconhecida com a SAP e con-
irma o alto nível de competência das soluções da SAP na gestão da 
cadeia de abastecimento. 

O selo de aprovação ressalta o sucesso da cooperação de longo prazo 
entre a SAP e a SSI Schäfer, o que também é conirmado pelo número 
cada vez maior de aplicativos da SAP implementados. Com base na par-
ceria oicial com a SAP como “Parceiro de Serviços” e “Revendedor de 
Valor Agregado/Parceiro de Canal”, a Especialização Reconhecida com 
a SAP chama a atenção dos clientes potenciais para a competência da  
SSI Schäfer na área de Gestão da Cadeia de Abastecimento. Isso diz 
respeito tanto ao know-how dos produtos quanto à experiência da  
SSI Schäfer na implementação e no suporte do projeto. Um pré-requi-
sito para a certiicação são consultores experientes e qualiicados na 
empresa, bem como uma implementação coniável e eicaz das solu-
ções da SAP.

ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDA COM 
A SAP

Montreal, Canadá. A IKEA decidiu criar um novo centro de distribui-
ção, e encarregou a SSI Schäfer da construção. Os principais elemen-
tos do projeto, são, um armazém com transporte automático, proje-
tado de acordo com a 3D MATRIX Solution® patenteada, um depósito 
de alta capacidade com 245 mil espaços para paletes, estações de 
trabalho ergonômicas para separação d vários pedidos e o software 
de logística WAMAS®.

“Na IKEA, sempre nos esforçamos para ser mais acessíveis, econô-
micos e sustentáveis para nossos clientes. Isso requer uma logística 
inovadora com atividades de atendimento das mais diversas formas e 
formatos, o que possibilita à IKEA ser um varejista multicanal”, explica 
Claudio Marconi, Chefe de Desenvolvimento Logístico da Inter IKEA. 
A conclusão do projeto em Montreal está prevista para a abril/maio 
de 2020. Como resultado de uma parceria positiva e cooperativa, a  
SSI Schäfer também implementará dois outros pedidos para a IKEA em 
Torsvik (Suécia) e Lyssach (Suíça).

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO PARA A IKEA
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PREMIER FARNELL: SINERGIAS NA TECNOLOGIA

Leeds, Reino Unido. A SSI Schäfer tem o prazer de anun-
ciar a assinatura do contrato com a Premier Farnell, um 
distribuidor mundial de produtos e soluções de tecnologia 
para equipar o novo centro de logística, com uma solução 
ultramoderna de atendimento de pedidos. A construção do 
centro de distribuição com mais de 33.000 m² na unidade 
Logic Leeds começou em 29 de março. O centro de logís-
tica será o maior armazém em Leeds, e será concluído até o 
inal do ano. 

Por quase dois anos, a SSI Schäfer trabalhou em estreita 
colaboração com a Premier Farnell numa solução que 
permitirá à empresa não apenas acompanhar as crescen-
tes demandas de negócios, como também gerar um alto 
retorno do investimento. No coração da solução totalmente 
integrada está o eicientíssimo sistema de matriz Navette da 
SSI Schäfer, que opera com máquinas de armazenamento 
verticais e pistas de transporte com base num armazém 
convencional com prateleiras e paletes. Todos os elemen-
tos das soluções são controlados pelo Sistema de Gestão 

Giebelstadt, Alemanha. Um novo edifício moderno para o 
Centro de Competência em Giebelstadt, leva em conta o cres-
cimento permanente da SSI Schäfer. A principal competência 
do local está na realização de sistemas internacionais ‘chave-
-na-mão’, junto com a especialização em soluções altamente
inovadoras e automatizadas de intralogística, bem como o sof-
tware de logística apropriado. Com sua atuação abrangente,
a SSI Schäfer contempla toda a cadeia de valor e desenvolve
soluções totais versáteis nos setores de atividade dos seus
clientes. Ao mesmo tempo, as equipes de especialistas e de

CERIMÔNIA INAUGURAL EM 
GIEBELSTADT

pesquisa se concentram na evolução de tecnologias futuras 
de robótica, veículos guiados automaticamente ou Indústria 
4.0, bem como nos desaios especíicos de setores de mer-
cado individuais.

“Implementamos com sucesso essa estratégia em todo o 
mundo e, assim, alcançamos o desenvolvimento de produ-
tos especíicos para cada cliente, bem como a percepção 
e a reação antecipadas a novos desaios”, airmou a equipe 
de administração, formada por Brigitte Thalmann, Peter Ber-
lik e Peter Lambrecht. Quando concluído em 2020, o novo 
edifício de 5 andares, com duas partes construídas, ofere-
cerá espaço para 450 estações de trabalho, além de salas 
de reunião num espaço de quase 7.000 m².

de Armazéns WAMAS® da SSI Schäfer. Os processos são 
concebidos para levar em conta as características dos 
produtos e as instruções pertinentes para manuseá-lo e 
armazená-lo.



TODOS 
OS CANAIS 

ESTÃO SENDO 
VISADOS.              VELOCIDADE E 

FLEXIBILIDADE PARA UMA 
ESTRATÉGIA OMNICHANNEL 
COMPLETA DA SUNING.

Uma história de sucesso da SSI SCHÄFER. 
ssi-schaefer.com


