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Editorial

Caros leitores,

Perfeito significa perfeito para você. Para poder 
oferecer aos nossos clientes soluções customizadas 
hoje e no futuro, nós da SSI Schaefer pensamos 
sempre à frente e permanecemos desenvolvendo 
as nossas competências e ofertas. Especialmente no 
setor de plásticos, nossas medidas de modernização 
estão valendo a pena cada vez mais. Além do novo 
e ultramoderno centro de produção em Neunkirchen 
(Alemanha), também expandimos consideravelmente 
nosso parque de máquinas em Charlotte, na 
Caro-lina do Norte (EUA) com equipamentos e 
tecnologias de ponta. O tema da embalagem 
personalizada desempenha um papel cada vez 
mais importante para nós em todo o mundo. Por 
isso, ampliamos de maneira consistente e bem-
sucedida nossa linha de produtos e nossa presença 
nas localidades do México e dos EUA. Além disso, 
foi introduzida em Neunkirchen uma linha completa 
para produção de termoformas. 

Para nós, digitalização significa “Internet dos 
bins” (IOB). Em torno de nossos recipientes 
encontram-se produtos e soluções digitais 
inteligentes. Veja na página 24 como essa 
digitalização funciona e como está relacionada a 
nossa ideia de sustentabilidade. As páginas 
seguintes abrangem as embalagens reutilizáveis 
desenvolvidas para a varejista “dm” e as embala-
gens customizadas que oferecem excelente 
proteção aos produtos dos nossos clientes Rowenta 
e Märklin em seus processos de logística e 
produção manuais e automáticos.

Recentemente, recebemos o “Bosch Global Supplier 
Award”, confirmando nossa competência técnica e 
qualidade logística no desenvolvimento, produção e 
implementação de projetos, bem como nosso status 
de parceiro de inovação para nossos clientes. Além 
disso, o prêmio “Melhor marca logística 2019” para 
nossos caixas valida nossa abordagem com foco 
especial no desenvolvimento de produtos em 
termos de usabilidade e durabilidade. Somos muito 
gratos pela confiança em nossa marca.

Nesta edição você lerá histórias de sucesso, como a 
da DSV, que se adaptou aos crescentes desafios do 
comércio eletrônico; como a da Caiba, que está se 
beneficiando do novo SSI ORBITER® e, por fim, como 

o premiado shuttle SSI Flexi está sendo 
utilizado pela Arvato. Na página 10, Elie Zita, 
EVP de Customer Services, descreve como o 
serviço personalizado garante aos clientes a 
máxima disponibilidade do sistema. 

Também analisamos o e-commerce do ponto 
de vista do usuário, apresentando informações 
práticas e dicas úteis. O especialista em comércio 
eletrônico Markus Schellinger, fornece uma visão 
mais profunda desse canal de vendas e do 
impacto que ele tem nos processos logísticos de 
uma empresa de médio porte. Além disso, nossa 
solução de e-commerce para produtos de médio 
giro demonstra como seria um conceito inteligente 
e, acima de tudo, escalável para processar esses 
pedidos.

Apresentaremos também nossa parceria com Mick 
Schumacher. O piloto da Fórmula 2 e a SSI 
Schaefer compartilham um mesmo valor, o qual 
é o nosso lema corporativo: Think Tomorrow. 

Desejo a você uma ótima leitura.

Atenciosamente,

Dr. Armin Vogel
EVP Plastics, SSI Schaefer
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Mercados globais

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO PARA A RICARDO NINI S.A.
Ricardo Nini S.A., uma das principais empresas atacadistas da Argentina, 
escolheu a SSI SCHAEFER para equipar um centro logístico altamente 
automatizado em Moreno, província na região de Buenos Aires.

Buenos Aires, Argentina. A entrega rápida no ponto de 
venda, as flutuações de volume diárias e sazonais 
e o comportamento de compra de clientes em constante 
mudança são grandes desafios para os atacadistas; e,  
como consequência, para a suas logísticas internas. O 
novo centro de distribuição da Ricardo Nini S.A. em 
Moreno atende a essas novas demandas e garantirá o 
fornecimento eficiente para mais de 3.000 lojas na área 
de Buenos Aires, assim como uma área de vendas de 
12.000 m² diretamente conectada com uma ampla gama 
de produtos alimentícios e não alimentícios. O novo 
centro logístico ocupa uma área de 32.000 m² e abriga 
9.000 produtos. Todos os dias, 1.100 paletes, 127.000 
caixas e 194.000 itens individuais serão processados no 
depósito. Os principais elementos do projeto são: um

Os principais elementos do projeto são: um armazém 
automático de shuttles de 117.000 posições caixa, um 
armazém autoportante de 37.000 posições palete, 
estações de trabalho de picking, veículos guiados 
automaticamente, e o software de gestão WAMAS®. O  
armazém autoportante e as áreas de picking estão 
planejadas para entrar em operação já no final de 2019.

“Avaliamos um grande número de opções e soluções de 
intralogística, e a SSI Schaefer nos convenceu desde 
princípio. Confiamos plenamente nas habilidades 
e experiência da SSI Schaefer para planejar, desenvolver 
e implementar sistemas logísticos completos, incluindo 
software sob medida como nós solicitamos”, resumiu 
Carmelo Miguel Nini, proprietário da Ricardo Nini S.A.
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Mercados globais

Barcelona, Espanha. A cooperativa farmacêutica Fede-
farma confiou mais uma vez na SSI Schaefer para projetar e 
implementar seu armazém automatizado. O novo centro 
de logística, que entrará em operação no início de 2021, 
será não apenas um dos maiores do setor na Espanha, com 
um terreno de 34.700 m², mas também um dos mais 
avançados na distribuição farmacêutica europeia.

Com o objetivo de acompanhar o crescimento dos 
últimos anos e estar preparado para desenvolvimentos 
futuros, é importante centralizar a logística e o estoque. 
Com um  volume de pedidos superior a 130 mil linhas por 
dia, a nova solução traz um aumento de capacidade de 
quase 40%, em parte graças ao manuseio automatizado 
de mais de 30 mil itens. 

Além disso, o design do sistema é adaptado às exi-gências 
e aos regulamentos específicos para os tipos de produtos.

O impressionante sistema shuttle de único nível Cuby, 
com 7 corredores, oferece mais de 144 mil posições de 
armaze-nagem para caixas e está conectado a oito 
estações de tra-balho Pick-to-Tote. A Fedefarma alcança 
uma performance de aproximadamente 4.200 
separações/hora para os seus produtos de baixo giro 
através do princípio “produto ao homem”. Por outro 
lado, os produtos de alto giro são sepa-rados 
automaticamente por meio da tecnologia A-Frame, cuja 
produtividade esperada achega às 17 mil linhas de 
pedidos por hora.

FEDEFARMA: NOVO CENTRO 
DE LOGÍSTICA AUTOMATIZADO

ARMAZÉNS HISTÓRICOS
O acervo da Biblioteca da Universidade 
de Cambridge compreende aproxima-
damente nove milhões de livros, manus-
critos e outros itens físicos que devem 
ser mantidos em segurança.

Cambridge, Reino Unido. A solução da SSI Schaefer 
prevê a construção de um armazém autoportante de 
24 corredores e uma área total de armazenamento de 
87.000 m². O resultado é uma excelente densidade de 
armazenamento. 

Mais de 68 mil prateleiras foram equipadas com bande-
jas de armazenamento. O sistema de armazenamento 
em prateleiras de duas ou três profundidades propor-
ciona 100 mil posições de armazenamento. Além disso, 
a SSI Schaefer forneceu 25 armários altamente compac-
tos, com 600 gavetas, para armazenar mapas e documen-
tos de grande formato.

“Nosso novo armazém convence em todas as áreas. Por 
um lado, nos beneficiamos do grande volume e, por outro, 
ele oferece condições perfeitas para o armazena-mento 
sofisticado de nossos livros raros e exclusivos. Com apenas 
um toque no botão, os dados estão disponíveis no Sistema 
de Controle de Armazéns, para que possamos sempre 
identificar a localização exata de cada item. Esta-mos 
orgulhosos dessa solução e do papel considerável que ela 
desempenha na preservação de nossa coleção histórica”, 
afirmou Ady Powell, Gerente de Instalações e 
Armazenamento Bibliotecário da Biblioteca da Universi-
dade de Cambridge.
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DOIS MUNDOS DIFERENTES 
COM A MESMA BASE

Mick Schumacher impressiona há anos por sua 
incessante busca pela melhoria. O filho de 20 anos 
do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael 
Schumacher, já criou sua própria identidade e, 
como integrante do exclusivo círculo de pilotos do 
Campeonato de Fórmula 2 da FIA, é hoje um dos 
melhores pilotos junior do mundo.

O objetivo da parceria é claro: Juntos pela 
excelência! Sobre isso, Michael Mohr, vice-
presidente executivo de vendas da SSI Schaefer, 
afirmou: “Mick traz uma grande paixão que nos 
impressiona. Dar tudo de si, ganhar experiência, 
aceitar desafios e trabalhar numa solução com a 
maior concentração: isso nos liga, enquanto 
empresa, a ele. Fiel ao slogan corporativo Think 
Tomorrow, Sempre esperamos atingir metas 
ambiciosas para nossos clientes”.

“Think Tomorrow. - Isso combina comigo 
também!” 
Na entrevista, Mick Schumacher conta mais 
sobre a parceria e os paralelos com o mundo 
intralogístico da SSI Schaefer, bem como sobre 
seus objetivos e sua motivação.

O atual campeão da Fórmula 3, 
Mick Schumacher, que está 
competindo no Campeonato 
de Fórmula 2 da FIA neste ano, 
e a SSI Schaefer estão fechando 
uma parceria que possui uma 
linha de pensamento comum.

Marca
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O que significa o Think Tomorrow para você?
Para mim, o slogan Think Tomorrow resume do que se 
trata o automobilismo: pensar sempre no futuro, 
nunca des-cansar, desenvolver estratégias para alcançar 
o sucesso, e ter objetivos claros em mente. No nosso 
esporte, existe a frase “parar é regredir”, e eu também 
internalizei clara-mente essa filosofia. 

O que liga você à SSI Schaefer e quais são os aspectos 
compõem a parceria?
Embora nos encontremos em mundos diferentes, os 
princípios e a base de trabalho são os mesmos. Trata-se 
de soluções inovadoras, de pensamento e ação a longo 
prazo, mas também de saber que o sucesso só é pos-
sível através do trabalho em equipe e que, no caso do 
sucesso, não é  possível se destacar sem pôr em risco o 
trabalho futuro. Depois de comemorarmos recente-
mente os primeiros sucessos na Fórmula 2, não estamos 
de forma alguma nos relaxando. Toda a equipe continua 
trabalhando de maneira dedicada, identificando o 
potencial de melhoria e colocando-o em ação. Somente 
assim podemos sobreviver a longo prazo e nos 
desenvolver ainda mais. O mesmo vale para a SSI 
Schaefer, que busca um relacionamento sustentável com 
seus clientes para além da conclusão de um projeto. Em 
cada projeto e cada corrida, aprendemos e formamos a 
base para o sucesso futuro. Como eu disse, são dois 
mundos diferentes e, mesmo assim, a mesma base. 
Estou muito empolgado com essa parceria. 

Com o início da Fórmula 2, você chegou um passo 
mais perto do seu sonho, a Fórmula 1. O que te 
motiva todos os dias? 
Muitas vezes me perguntam, mas, na verdade, essa per-
gunta não existe para mim, porque eu amo o que faço. 
Fico entusiasmado de me desenvolver e aprender 
o máximo possível; aliás, também trabalho com muitas 
pessoas de diferentes culturas. Trabalhar para me 
desenvolver e com a equipe é enriquecedor, e a própria 
competição me faz querer ser melhor. Esse desafio é 
divertido. 

Qual é o fator que faz a dife-rença para o seu sucesso?
Encontrar o último aspecto que importa é 
provavelmente o maior desafio, e estou convencido de 
que não há um ‘fator’ nesse caso. Nunca fique satisfeito 
consigo mesmo, nunca descanse, mesmo que você 
esteja à frente, na minha opinião, é claro. Também é 
preciso tentar criar as condições para o sucesso em 
todos os níveis. Na minha opinião, o sucesso está 
somente na combinação de todos os elementos, quando 
tudo se encaixa e tudo se junta. Isso também pode ter a 
ver com sorte; mas a sorte vem apenas para quem é 
capaz.  

E fora da equipe e do treinamento — como você apro-
veita seu tempo livre?
Eu sou um atleta 100%. Claro, isso também é uma 
grande preparação para o meu esporte, mas também é 
divertido. Eu gosto de andar de bicicleta, na estrada ou 
fora dela, e, no verão, eu gosto de fazer tudo na água. 
Por viajar tanto, também gosto de passar algum tempo 
com meu cachorro. E é claro que tento passar o máximo 
de tempo possível com a minha família! 
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Assim como cada sistema é 
diferente, as demandas cada vez 
maiores da logística, também. O 
mesmo vale para o desejo e a 
necessidade de serviços 
personalizados e suporte confiável. 
Somente dessa maneira é possível 
garantir a mais alta qualidade, a 
máxima disponibilidade do sistema 
e décadas de fornecimento de peças 
de reposição – na engenharia de 
máquinas e instalações. Tudo isso 
forma a base de parcerias de longo 
prazo.
Elie Zita, especialista em atendi-
mento ao cliente, sabe exatamen-te 
o que faz a diferença aqui e explica 
como um serviço comple-to 
personalizado permite que os 
clientes durmam tranquilos.

•  Integração: serviço personalizado de uma única fonte

• Longo prazo: suporte profissional por meio do 
processo de manutenção durante toda a vida  útil do 
sistema

• Alto desempenho: melhoria contínua do desem- 
penho e máximo retorno do investimento (ROI), graças 
à abordagem preventiva de suporte

• Confiável: Cumprimento dos valores de 
desempe-nho acordados

• Segurança e “zero surpresas”: Os riscos 
diminuem e a necessidade inesperada de 
recursos técnicos é limitada

SUAS VANTAGENS

O
suporte pós-venda está ganhando cada vez mais 
importância. Nesse contexto, desenvolvemos um amplo e 
inovador portfólio aprimorado ou prevenção apoiada por 
dados. Os serviços vão desde o suporte técnico 24 horas por 
dia, 7 dias por semana até a modernização de armazéns e a 
manutenção preventiva no local. Com essa abordagem 
integrada de manutenção e suporte contínuos de sistemas e 
projetos de serviços personalizados, nossa equipe de 
atendimento e suporte ao cliente (CSS) garante o máximo 
tempo de atividade dos sistemas. Com custos minuciosamente 
calculados e condições estruturadas, o cliente pode se 
concentrar em seu negócio. Nós cuidamos de todo o resto.
A Filosofia de Manutenção da SSI Schaefer (SSI Schaefer 
Maintenance Philosophy, SMP) deve ser entendida como uma 
abordagem ampliada do sofisticado conceito SSI Resident 
Maintenance®, ou seja, do serviço completo prestado no local 
por técnicos certificados. Com base nos três elementos 
principais que fundamentam a equipe de manutenção resi-
dente da SSI: processos de melhores práticas para 
manutenção e reparo técnico, ferramentas e sistemas de 
serviços integrados, o SMP inclui processos eficientes no 
escopo da manutenção reativa convencional do sistema. Sua 
abordagem integrada vai muito além. Ela contempla 
processos de análise prévias e consultoria para manutenção 
contínua dos sistemas, bem como a implementação de 
atividades e medidas preventivas concebidas 
individualmente, além do desenvolvimento e da integração 
das equipes de manutenção residentes da SSI para a gestão 
permanente dos sistemas. Dessa maneira, o SMP quebra o 
ciclo de manutenção reativa e o transforma num processo 
dinâmico e integrado para obter o máximo em termos de 
desempenho, vida útil e disponibilidade do sistema. Ele é 
implementado em três fases. de serviços usando as 
tecnologias mais recentes, como suporte 

SERVIÇO PERSONALIZADO PARA 
DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE 
TODOS OS SISTEMAS
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A operação do serviço é apoiada pelo nosso 
Sistema Computadorizado de Gestão de Manutenção 
(CMMS). Ele permite o planejamento e o controle 
digitais de todas as medidas de manutenção necessárias 
e visualiza as ativida-des com o toque de um botão. 
Portanto, o potencial de oti-mização pode ser totalmente 
explorado e os custos podem ser sucessivamente 
reduzidos.
O CMMS da SSI Schaefer compreende vários 
elementos que estão vinculados entre si de maneira 
ideal. Isso inclui os elementos principais CMMS Web e 
CMMS App. O sistema é conectado em rede com 
códigos de barras 1D ou QR anexados a cada 
componente do sistema, além de smartphones e tablets 
para os técnicos de atendimento externo. 

No CMMS Web, o gerente de manutenção planeja as 
medidas preventivas que podem ser processadas e 
documentadas pelo técnico após a sincronização no 
smartphone por meio do aplicativo CMMS diretamente no 
sistema. Em caso de mau funcionamento, a manutenção 
reativa pode ser realizada sem perda de tempo e sem 
trabalho extra de planejamento. Todos os dados são 
coletados e avaliados de forma centralizada no CMMS 
Web. A troca contínua de dados garante um banco de 
dados uniforme para análises, avaliações e gerenciamento 
sustentável de manutenção.

DESIGN DE SERVIÇOS
As necessidades do cliente são analisadas e os componentes apropriados do portfólio CSS 
são selecionados e projetados para as necessidades locais. Na prática, geralmente estão entre 
os requisitos, tarefas como suporte técnico contínuo, manutenção preventiva e serviço para 
os sistemas, ferramentas automatizadas de avaliação e manutenção para medição contínua, 
garantia e documentação do desempenho do sistema.

TRANSIÇÃO DE SERVIÇO
Por um lado, nossos técnicos altamente qualificados nos apoiam com sua presença constante 
no local e, por outro, nossa própria equipe de atendimento é reunida ao mesmo tempo para 
prestar atendimento permanente ao cliente. Os técnicos especialmente recrutados pela SSI 
Schaefer recebem treinamentos aprofundados por meio do departamento interno de 
treinamento, o conhecimento dos componentes instalados e das operações, e estão familiari-
zados com o manuseio contínuo específico do sistema. Além disso, implementamos a 
infraestrutura necessária, que muitas vezes é indispensável para a implementação adequada 
do catálogo de serviços acordado com o cliente. Tópicos como a gestão ideal das peças de 
reposição no centro de logística para ação rápida a qualquer momento desempenham um 
papel importante na prática.

OPERAÇÃO DE SERVIÇO
A implementação eficiente do SMP é realizada por um grupo administrativo e um grupo 
operacional. Primeiro, a equipe central de Gestão Residente de Manutenção, lidera a equipe 
local e presta apoio remoto e por linha direta 24 horas para problemas técnicos mais 
complexos. A equipe local (operacional) realiza manutenções programadas, tarefas de 
suporte operacional, solução de problemas, ciclo de vida e gestão de peças, e desenvolve 
um processo de melhoria contínua. Na realização de suas atividades, as equipes levam em 
conta processos específicos no sistema do cliente,  como tempos mais produtivos e picos de 
atividades, a fim de evitar interrupções.

Despreo-
cupação em 
três etapas

Elie Zita
VPE de Atendimento ao 
Cliente da SSI Schaefer 

SSI SCHÄFER Inside



Tendências & Desenvolvimentos

O s consumidores desejam adquirir uma gama 
aparentemente interminável de produtos em 
lojas online altamente profissionais, com 
opções descomplicadas de pedidos, 
naturalmente, na data desejada, com prazos 
de entrega mais curtos ou entregas em 
“pontos de retirada”, inclusive com envio de 
devolução grátis ou devolução em uma loja 
física. Para sobreviver no mercado e 
prevalecer contra grandes concorrentes 
como a Amazon. esses serviços também são 
cada vez mais obrigatórios para empresas de 
médio porte e startups.
Mas o que significa a introdução desse 
dinâmico canal de distribuição? Tudo gira em 
torno de atender às expectativas dos clientes. 
Traduzindo para os termos da logística e para 
os fluxos internos de material de uma 
empresa, isso significa 100% de capacidade e 
garantia de entrega, separação sem erro, 
prazos de entrega mais curtos e transparência 
no armazém e em toda a cadeia de 
abastecimento, tudo a um custo mínimo. 
Na entrevista a seguir com Markus 
Schellinger, você descobrirá o que as 
empresas de médio porte precisam levar 
concretamente em consideração ao entrar 
no e-commerce. 

O QUE O E-COMMERCE SIGNIFICA 
PARA A LOGÍSTICA DE PEQUENAS 
E MÉDIAS EMPRESAS

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

Certamente não é novidade, o e-commerce está crescendo. 
Cada vez mais consumidores desfrutam da disponibilidade 
a qualquer momento e em qualquer lugar e fazem suas com-
pras na Internet. Por isso, suas expectativas são enormes.
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O que diferencia o e-commerce da estrutura tradicional de 
armazéns?
Tradicionalmente, várias filiais ou centros de distribuição 
regio-nais são abastecidos a partir de um armazém central, e 
com prazos planejáveis. No e-commerce, por outro lado, cada 
cliente é atendido individualmente e diretamente. O resultado 
disso são os pedidos muito menores, sendo difícil prever 
quando os produtos serão encomendados, e quais serão 
esses produtos. Isso reflete no portfólio de produtos, a 
variedade cada vez maior deve ser claramente estruturada e 
gerenciada de maneira transparente, a fim de garantir 
disponibilidade permanente. As alterações de catálogo e 
temporada estão aumentando os números nos estoques. 
Além disso, variam em termos de vendas, resultando num 
acúmulo de produtos de baixo giro. No entanto, devido à 
imprevisibilidade do comportamento dos pedidos, esses 
produtos podem se transformar repentinamente em produtos 
muito populares, com giro rápido.

Em virtude desse alto nível de dinamismo, a redução dos 
tamanhos dos pedidos e o amplo inventário significa que o 
foco deve ser na separação individual quando se trata dos 
pedidos do e-commerce. E isso cria uma mudança 
fundamental nos métodos de separação para a logística do e-
commerce. Por isso, uma separação homem ao produto 
tradicional gera execuções mais longas e menos separações 
por posição de retirada, deixando os processos lentos, 
propensos a erros e possíveis perdas.

E como isso funciona na prática para empresas de médio 
porte?
Ao entrar no setor do e-commerce, uma preparação boa e cui-
dadosa significa tudo. Portanto, é aconselhável trabalhar 
juntos em três etapas:

1 - Análise básica de dados
Com essa base, é importante diferenciar e esclarecer os dados 
do pedido, especialmente na direção do e-commerce. O 
crescimento da empresa, o número de pedidos e as possíveis 
alterações nos perfis de pedidos, bem como os picos e as pro-
moções, não devem ser subestimados. Realizar uma previsão 
de venda de produtos individuais é  difícil, e continua sendo 
uma variável permanente.

2 - Compilação do conceito certo de armazém
É preciso considerar que as pequenas e médias empresas es-
tão testando inicialmente o e-commerce como uma alternati-
va a mais de vendas, e não mudarão completamente a partir 
de agora. Isso também significa que o cliente não precisa ne-
cessariamente de um novo centro de logística, mas modificar 
o design existente para um processamento paralelo de 
pedidos é adequado. Selecionamos o  conceito certo em 
relação aos custos por unidade separada, bem como ao 
tempo de processamento do pedido, e levamos em 
consideração os requisitos individuais de ergonomia e 
acessibilidade do cliente para uma solução de longo prazo. 
Para a otimização final do sistema, contamos com uma grande 
equipe de especialistas em simulação internos para 
reconhecer possíveis gargalos e selecionar estratégias ideais. 
O fator de sucesso é maximizar os resultados e minimizar o 
esforço.

Ao contrário das expectativas, as palavras mágicas conti-
nuam sendo “manuais” ou semiautomatizadas”. Os pro-
cessos e a mão de obra manuais não são adequados para 
começar, como também a longo prazo, para poder agir 
com flexibilidade. Com o estabelecimento do e-commerce 
e o aumento das vendas, o grau de automação também 
está se desenvolvendo. Os processos parciais e totalmente 
automatizados contemplam principalmente a carga base e 
destinam-se a substituir tarefas manuais e repetitivas 
desagradáveis. Os picos de pedidos exigem flexibilidade 
especial e, portanto, geralmente permanecem manuais. 
No futuro, também será possível fazer reajustes e 
automatizações passo a passo nesse caso. Além disso, a 
produtividade manual pode ser aumentada, por 
exemplo, adotando sistemas de veículos guiados 
automaticamente, a separação inteligente de pedidos, e o 
uso da robótica.

3 - Escolha da solução de software adequada
Adaptada ao conceito de armazenamento e separação, 
criamos junto com o cliente uma configuração de TI sob 
medida. Isso inclui controle de estoque, a definição e  o  
rastreamento dos principais indicadores de desempenho 
para um controle eficiente, além de planejamento, 
simulação e otimização de armazenamento e separação, 
para conseguir uma visibilidade máxima e rastreável.

Como as empresas de médio porte se beneficiam de uma 
parceria com a SSI Schaefer?
 Cada cliente é diferente e, portanto, também abordamos 
individualmente cada situação inicial. Aqui, exploramos as 
sinergias de nossa profunda experiência em intralogística 
com nosso amplo know-how em e-commerce. Junto com 
o cliente, desenvolvemos soluções, comparamos diferen-
tes abordagens e tomamos decisões fundamentadas. 

Encontrar a solução certa para cada cliente é a nossa aspi-
ração. Portanto, aconselhamos o cliente sem privilegiar 
nenhum produto e resolvemos seu desafio individualmen-
te. Do manual ao semiautomático ou totalmente 
automático usamos nosso portfólio de alta qualidade com 
uma integração vertical de aproximadamente 85%. 
Também cuidamos do TI internamente com nosso próprio 
WMS WAMAS®. Adicionalmente, como um parceiro 
certificado da SAP, prestamos serviço e suporte ao cliente 
24 horas por dia, 7 dias por semana, usando tecnologias 
inovadoras. A escalabilidade dos sistemas é sempre 
garantida e nada impede o crescimento ou ajustes futuros. 
Como fornecedor completo de intralogística, com 
experiência certificada em gestão de projetos, experiência 
como empreiteiros gerais e capacidade de realizar 
trabalhos de construção, reduzimos as interfaces com 
nossos clientes e diminuímos o risco de erros de 
planejamento. A visão geral combinada com uma grande 
atenção aos detalhes nos diferencia do restante do 
mercado.

E se não tivermos algo, contamos com sólidos parceiros 
de cooperação e temos a liberdade de usar os melhores 
produtos da categoria.
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ENTRE O VOLUME DO DIA-A-DIA 
E OS PICOS SAZONAIS
Soluções flexíveis para logística de comércio eletrônico

A disponibilidade imediata de mercadorias, bem 
como a entrega expressa na porta de casa, já são 
há muito tempo uma demanda dos consumido- 
res. Se uma loja online não conseguir entregar o 
produto desejado num prazo curto, os 
consumidores poderão fazer o pedido a outro 
fornecedor que atenda às suas exigências. São 
hábitos que exigem mais da logística das 
empresas de comércio eletrônico e que 
aumentam a con-corrência entre as lojas online. A 
capacidade de entrega, portanto, representa a 
vantagem competitiva decisiva para sobreviver a 
longo prazo no mercado. As soluções logísticas 
personalizadas ajudam a superar esses desafios 
com sucesso. Mas como seria, na realidade, um 
conceito inteligente e, acima de tudo, expansível 
para lidar com pedidos de comércio eletrônico?
Um nível considerável de automação para as 
exigên-cias futuras do mercado
Cada cliente enfrenta desafios específicos. 
Portanto, cada conceito de logística deve ser 
considerado de maneira diferenciada. No entanto, 
a abordagem estratégica é semelhante: a base é o 
desenvolvimento de conceitos, que, por sua vez, 
se fundamenta numa análise abran-gente de 
dados em termos de requisitos de performance, 
número e estrutura de SKUs, e tipos de pedidos. 
Combi-nados com o plano de negócio do cliente, 
os resultados da análise determinam as condições 
essenciais para uma intralogística eficiente. O fluxo 
de materiais esboçado abaixo exemplifica como 
pode ser a abordagem de uma solução para um 
sistema de médio desempenho.

Sistemas de armazenamento para maior capacidade 
de entrega
Após a inspeção das mercadorias recebidas, há duas 
opções de armazenamento: armazém de paletes ope-
rado por empilhadeiras para grandes transportadores de 
cargas e mercadorias volumosas, bem como miniloads 
totalmente automatizados. Os itens que geralmente são 
entregues em grandes quantidades em paletes, são 
armazenados em grandes estruturas de porta pale-tes, 
que podem ter corredores estreitos ou largos. Para 
armazenamento temporário dos artigos volumosos, os 
armazéns manuais de blocos e os porta paletes con-
vencionais são duas possibilidades bastante utilizadas. 
Estes últimos oferecem as mais altas capacidades de 
armazenamento, mesmo com espaço estreito e limitado, 
e são ideais para áreas pequenas. Os itens entregues em 
quantidades menores em paletes mistos ou em caixas de 
papelão passam pela área de “decantação”, onde são 
classificados em estações de trabalho ergonômicas para 
amortecimento no miniload. Dependendo dos requisitos, 
os recipientes, as caixas ou as bandejas são ali armaze-
nados de maneira dinâmica e com economia de espaço. 
Os sistemas são conectados por meio de tecnologia de 
transporte a estações de trabalho
“produtoao homem” ou “homem
ao produto”, ou a robôs na área
de separação de pedidos, onde
os itens são disponibilizados para
a montagem dos pedidos. 
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Conceitos personalizados e ergonômicos de picking 
Devido às flutuações de desempenho no decorrer do ano 
ou do dia e à difícil previsão das necessidades futuras, os 
lojistas online precisam de soluções modulares e flexíveis, 
adaptadas às suas necessidades. Em particular, a área de 
separação deve contemplar simultaneamente dife-rentes 
intensidades de demanda, desde picos sazonais (Natal, 
Páscoa, Black Friday etc.), passando por pedidos de pico 
ao longo do dia, até a média diária de negócios. Esta 
última determina o grau de automação do conceito 
intralogístico. Uma boa base neste caso, são as soluções 
“produto ao homem” com um grau médio de automa-ção, 
como por exemplo, o picking de itens do miniload em 
estações de trabalho ergonômicas. Como alternativa, 
robôs podem suportar ou assumir completamente o pro-
cesso. Dependendo do desempenho necessário, os tran-
selevadores, bem como os shuttles de um ou mais níveis 
podem executar tarefas de armazenamento e recupera-
ção totalmente automatizadas. Isso permite que o negó-
cio principal seja executado de maneira confiável. 

Para picos sazonais, raramente vale a pena investir nessa 
tecnologia. Esses picos de pedidos e a separação de itens 
maiores geralmente são contemplados por soluções 
“homem ao produto”. Os separadores de pedidos pegam 
os itens manualmente de sistemas de prateleiras, bem 
como diretamente de paletes classificadas para montar 
uma única entrega. Paletes e caixas podem ser armaze-
nados e removidos em sistemas de prateleiras manuais 

ou totalmente automatizadas. A diferenciação e a con-
sideração dos requisitos de desempenho sistêmico em 
diferentes intensidades de demanda diminuem o inves-
timento total. Dependendo das necessidades específi-
cas e do rendimento necessário, os módulos de solução 
individuais podem ser integrados e combinados com 
diferentes graus de automação, para que as mercadorias 
saiam pontualmente do centro de distribuição. Portanto, 
a automação completa nem sempre é a solução mais 
econômica.

Sistemas intralogísticos modulares, expansíveis 
e sustentáveis 
No geral, as soluções de logística devem ser individual-
mente escalonáveis e adaptáveis aos desenvolvimentos 
comerciais de curto prazo. Essa flexibilidade, bem como 
os desafios da digitalização, falam a favor da realização 
de um projeto em fases. Por fim, um relacionamento 
construído com base em confiança com um parceiro 
experiente em intralogística desempenha um papel 
signi-ficativo no planejamento de longo prazo e na 
segurança financeira de um projeto. É aqui que entram 
os especia-listas da SSI Schaefer. Eles elaboram 
detalhadamente um conceito personalizado para cada 
cliente. O ponto de partida não são produtos individuais, 
mas a composição sensata, a solução certa, e um ritmo 
econômico de insta-lação. O resultado é um sistema 
intralogístico crescente e sustentável, alinhado ao 
princípio orientador da empresa:  Think Tomorrow.
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Jörg Gonnermann (MISUMI) relata os desafios do 
comércio eletrônico B2B, um setor que não está 
imu-ne à pressão de ciclos de inovação mais curtos 
e às altas demandas do mercado.

Sr. Gonnermann, qual o papel do comércio eletrônico 
na sua empresa?
JG: A integração dos processos de desenvolvimento, 
pro-dução, pedidos e entrega, especialmente em 
engenharia mecânica, que atende pela designação 
geral de Indús-tria 4.0, exige que todas as partes 
envolvidas promovam a digitalização e a integração em 
rede de seus processos de negócios. Nesse sentido, o 
comércio eletrônico, em todas as suas formas, é parte 
integrante de nossa estraté-gia e indispensável para 
sobreviver no mercado.

A digitalização e o assunto do comércio eletrônico 
sempre estiveram sujeitos a um certo dinamismo. Como 
o senhor percebe o desenvolvimento desse canal de 
distribuição, e quais são os desafios enfren-tados por 
empresas como a MISUMI?
JG: A mudança dos processos tradicionais por 
telefone, papel ou fax está progredindo rapidamente. 
A MISUMI aumentou a “proporção digital”, ou seja, a 
proporção de operações comerciais que são 
executadas por canais eletrônicos, para mais de 70% 
nos últimos anos. Existem padrões que um participante 
do mercado deve dominar. Além disso, a customização 
de produtos ou serviços está se tornando um fator 
decisivo no mercado cada vez mais. Os fornecedores 
devem ser capazes de se adaptar rapida-mente às 
mudanças nas necessidades dos seus clientes.

Essas exigências do mercado são muito elevadas. 
O que o senhor considera essencial para ingressar no 
comércio eletrônico e ter sucesso?
JG: O importante é: “Acertar primeiro no básico!” – hoje 
em dia os dados, os processos e a organização precisam 
ser digitalizados. Além disso, arquiteturas de sistema 
robustas, flexíveis e abertas, geralmente disponíveis ape-
nas na “nuvem”, são indispensáveis. Outro ponto chave é 
a qualidade dos dados dos produtos para criar 
conteúdos bons e relevantes, mas também para 
transmitir o “gêmeo digital”.

Quais os rumos do comércio eletrônico?
JG: A integração de fornecedores como a MISUMI na 
cadeia de abastecimento e valor aumentará. Para forne-
cer produtos e serviços no local, essa integração digital 
deve se tornar um padrão no futuro. Já não basta 
apenas estar presente no mercado. Em vez disso, as 
empresas são obrigadas a desenvolver e implementar 
novos con-teúdos e novas ofertas de uma maneira 
específica paracliente, para que possam se destacar da  
concorrência. 

Um tópico empolgante. Vamos para a logística do 
comércio eletrônico: Na sua opinião, quais são os três 
principais aspectos que se devem e que não se 
devem fazer?
JG: O que fazer: Serviços específicos para o cliente, bem 
como processamento rápido e cruzado de pedidos. 
Entre os aspectos que não se devem fazer, estão a não 
disponi-bilidade de mercadorias, o descumprimento 
dos prazos de entrega indicados, ou até mesmo a 
entrega de produ-tos errados.

O novo centro de distribuição da MISUMI em Frank-
furt tem capacidade para cerca de 450 mil itens em 
10.000 m² – quais eram os requisitos especiais 
para esse centro de logística?
JG: Os clientes esperam de um fornecedor 
de comércio eletrônico a disponibilidade 
dos produtos oferecidos e um curto 
prazo de entrega. Produtos 
que estão no armazém, 
em Frankfurt, podem 
ser levados aos 
nossos clientes da 
Europa no prazo de 
um dia. Além dos produtos 
em estoque, ou seja, componen-
tes padrão da produção interna e de 
terceiros, nossos componentes de produção 
sob encomenda (MTO) também passam pelo centro de 
logística. Atualmente, eles são produzidos principal-
mente no Japão, na China e no Vietnã. Para o 
cliente, no entanto, os vários canais de compras 
não devem desempenhar nenhum papel. Todas as 
mercadorias, 

O QUE OS CLIENTES QUEREM 
E A LOGÍSTICA FAZ
Atualmente, um dos maiores desafios para as equipes logísticas é o comércio 
eletrônico. Jörg Gonnermann, Gerente Geral da Plataforma de Serviços de 
Logística da MISUMI, Wolfgang Heldt, Chefe de Logística, e Marc Lohausen, 
Chefe de Comércio Eletrônico, ambos da Carhartt WIP, compartilham suas 
experiências na prática de B2C e B2B.

Investigação
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independentemente de sua origem, são consolidadas no 
depósito em Frankfurt para remessas específicas ao 
cliente.

Certamente, o tópico da automação também desem-
penhou um papel no planejamento do seu conceito de 
logística. O senhor acredita que a automação é uma 
obrigação?
JG: Os ciclos de inovação em engenharia mecânica serão 
cada vez mais curtos. Assim, nossos clientes têm cada vez 
menos tempo para desenvolver seus produtos. 
Portanto, nosso lema é: “Tudo se resume ao tempo”. 
Na MISUMI, a alta participação nos negócios de 
acoplagem cruzada (>  50%) exige um procedimento 
muito individualizado. Para o manuseio de 
componentes MTO, procedemos exatamente de 
acordo com esse princípio: os produtos entregues são 
levados a uma área de consolidação no momento em 
que chegam. Ali, eles são separados indi-vidualmente 
para cada cliente, junto com o estoque do armazém. 
Se um pedido for concluído, a entrega será enviada 
ao cliente no mesmo dia.

É difícil implementar esse processo complexo sem auto-
mação, com um número planejado de 450 mil SKUs 
em estoque e 20 mil posições de remessa por dia. 
Porém, no geral, a automação não é uma obrigação. 
Além disso, organizamos cerca de 250 mil SKUs num 
sistema de pra-teleiras de 4 andares da SSI Schaefer, 
no qual continua-mos trabalhando manualmente. No 
entanto, essa área de armazenamento é conectada ao 
sistema de transporte em 

todos os andares, para que as mercadorias sejam 
trans-portadas automaticamente da área de 
armazenamento e também para ela. 

E quais são os próximos passos nesse projeto?
JG: O trabalho de montagem no centro de logística está 
progredindo bem. O controle coordenado do processo 
dos fluxos de materiais é tratado pelo software de logís-
tica WAMAS®. Em geral, a automação será concluída no 
final de outubro. Ela será seguida pela fase de teste 
e preparação, bem como a entrada em operação de 
todo o sistema em março de 2020. >>

Leia a entrevista 
completa em

ssi-schaefer.com

Jörg Gonnermann
Gerente Geral da Plataforma 

de Serviços de Logística

MISUMI Europa GmbH
O fabricante mundial e principal fornecedor 
de componentes mecânicos e materiais indi-
retos para automação de construção e mon-
tagem de máquinas especiais encomenda-
ram à SSI Schaefer a implementação do novo 
centro logístico de 10.000 m² em Frankfurt am 
Main, feito sob medida para a estratégia de 
comércio eletrônico da empresa e seus objeti-
vos de crescimento.
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Aseguir, Wolfgang Heldt e Marc Lohausen (ambos da 
Carhartt WIP) relatam os principais desafios do co-
mércio de moda que estavam surgindo cada vez 
mais no setor com o estabelecimento do comércio 
eletrônico.

Sr. Heldt, qual modelo de negócios que o senhor segue em 
relação aos seus canais de vendas, e qual a importância do 
comércio eletrônico na sua estratégia (de vendas)? 
WH: Com nossa estratégia omnichannel, abastecemos 70 
de nossas lojas próprias da WIP Carhartt (varejo) e  onze 
pon-tos de venda em todo o mundo, e gerenciamos o 
volume cada vez maior de B2C por meio de nossa loja 
online. Desde a decisão de entrar no comércio eletrônico, 
esse canal de distribuição está crescendo de maneira muito 
dinâmica e na casa dos dois dígitos. Desse modo, também 
dedicamos a maior prioridade à essa área. Ao mesmo 
tempo, observa-mos o mercado e exigimos a máxima 
flexibilidade de nossa logística. Essa é a única maneira de 
reagir rapidamente aos desenvolvimentos do mercado e às 
mudanças nos requisitos dos clientes e projetar nosso 
conceito e nossos processos da melhor maneira possível. 
Assim, projetamos nosso centro de logística junto com a 
SSI Schaefer de maneira modular e expansível.

A flexibilidade nos negócios de B2C (por exemplo, em 
datas importantes como o Natal ou a “Black Friday”) sig-
nifica ser capaz de reagir aos picos de demanda? Quais 
desafios (logísticos) o senhor encontra aqui, no comércio 
eletrônico em comparação com as filiais tradicionais?ML: A 
complexidade dos pedidos do comércio eletrônico em 
relação às devoluções é certamente tão grande quanto os 
diferentes tempos de trânsito, problemas de embalagem, 
etc. Para o nosso centro de logística, remodelamos o fluxo 
de materiais em torno da expedição B2C, do 
processamento de devoluções e do manuseio especial 
(VAS). Ao mesmo tempo, a tecnologia do sistema de 
expedição B2B é ampla-mente considerada e integrada.

A AUTOMAÇÃO 
É UMA NECESSIDA-
DE ABSOLUTA

Parece que o mercado exige muito das plataformas de 
comércio eletrônico.
ML: Com certeza. As empresas precisam manter o mesmo 
nível de serviço 24 horas por dia, 365 dias por ano e, no nos-
so caso, refletir esse desempenho também no contexto da 
apresentação como marca de alto valor.

Quem ou o que determina a dinâmica e o desenvolvi-
mento do comércio eletrônico?
ML: Eu acho que é principalmente a penetração “móvel” 
cada vez maior, mas também a ligação dos vários pontos de 
contato (por exemplo, mídias sociais, papelarias, mercados, 
Google) entre marcas e clientes. Os clientes esperam que 
suas experiências de compra estacionária (por exemplo, ser-
viço) também possam ser online.

O que o senhor sugere, com o conhecimento das empre-sas 
de hoje, aos que desejam ingressar no setor de 
comércio eletrônico?
ML: Só se deve começar se toda a organização estiver entu-
siasmada com a digitalização e sua complexidade.

Em cooperação com a SSI Schaefer, o senhor conta, entre 
outras coisas, com áreas automatizadas de estágio de 
despacho. Na sua opinião, a automação é uma obrigação na 
logística de comércio eletrônico? 
WH: Sem sombra de dúvida. A automação é uma necessida-
de absoluta para alcançar o desempenho necessário, man-ter 
os custos baixos e prestar um serviço perfeito em todas as 
áreas. Por exemplo, o processo de transferência de bens da 
rampa até o depósito automático de peças pequenas é 
realizado sem nenhuma etapa intermediária manual. Ao ter-
ceirizar, também contamos com soluções semiautomáticas 
que garantem alto rendimento e mantêm fluxos de trabalho 
ergonômicos.

Sr. Heldt, outra impressão sobre o desenvolvimento dos 
próximos anos: Como será o futuro do comércio eletrôni-co - 
em geral e na logística?
WH: Acredito que o comércio eletrônico se tornará um canal 
de compras natural, deixando de ser reservado a uma deter-
minada faixa etária ou a um público-alvo específico, mas será 
usado por todos. O comércio eletrônico é, atualmente, um 
dos maiores desafios para os especialistas em logística!

Work in Progress Textilhandels GmbH (Carhartt WIP)
Para a empresa de moda Carhartt – que atua nos setores de B2B e B2C – a 
SSI Schaefer, como empreiteira geral de intralogística, ampliou o centro de logís-
tica central para um salão de aproximadamente 4 mil metros quadrados. 

Wolfgang Heldt
Chefe de Logística

Marc Lohausen 
Chefe de Comércio 
Eletrônico

Investigação
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Colunas

Com sistemas convencionais de 
armazenamento, apenas um 
aspecto – muito importante- desse 

sistema é apresentado: a situação téc-nica. 
Os sistemas de visualização tradi-cionais 
não são capazes de atender aos requisitos 
atuais e futuros dos sistemas 
intralogísticos e são, portanto, fontes de 
informação inadequadas para operar a  
instalação. Outros aspectos importan-tes, 
como o fluxo de materiais ou a com-
paração de KPIs, não são considerados 
detalhadamente.

Para complicar ainda mais esse assunto, 
em muitos casos um “sistema” intralogís-
tico é na verdade, uma conglomeração de 
vários sistemas de diferentes fabrican-tes, 
interagindo entre eles. Para que esses 
sistemas operem da forma mais eficiente 
possível, é preciso ter uma ferramenta de 
TI que possa não somente ler todos os 
dados das diferentes seções de sistemas, 
como também preparar e apresentar essa 
informação rapidamente e de acordo com 
o papel de quem toma as decisões.

Por conta disso, a SSI Schaefer decidiu 
proporcionar um “ponto central de infor-
mação” para as instalações, que combi-
nou uma solução técnica de problemas 
rápida com o fornecimento de infor-
mação logística. Esse é o desafio que a  
SSI  Schaefer procurou superar com o 
novo WAMAS® Lighthouse. A partir de 
análise de mercado e atividades intensas 
de pesquisa com o respectivo grupo de 
usuários. 

WAMAS® Lighthouse – Módulo de 
Visualização do Sistema 
Os operadores podem manter um 
controle constante dos seus sistemas 
intralogísticos graças ao módulo de 
visualização no WAMAS Lighthouse. O 
sistema de visualização proporciona toda a 
informação necessária sobre as condi-
ções técnicas atuais de toda a seção dos 
sistemas em tempo real. A visualização é 
baseada em uma visão topológica do sis-
tema inteiro. O zoom ajustável contínuo 

até o nível do componente traz ainda  
mais detalhes para visualizar. Quando 
você seleciona um componente, dados 
detalhados são exibidos. Dependendo 
do tipo do componente, informação 
como o estado do drive, estado de con-
gestão e unidades de carregamento 
são exibidas. O WAMAS Lighthouse 
é poderoso e cresce com a  comple-
xidade do sistema. As características 
principais incluem:

•   Visualização de todas as tecnologias 
de transporte, armazém e picking

•  Notificação imediata de falhas no 
sistema

•  Estatísticas de erro e logs de evento
•  Disponibilidade dos componentes
•   Visualizações e visão geral detalhadas

WAMAS® Lighthouse – Módulo de 
Representação do Fluxo de Materiais 
Ao fornecer uma representação abs-
trata do sistema inteiro, o WAMAS Ligh-
thouse consegue exibir uma visão geral 
clara de todos os fluxos de materiais e 
engarrafamentos. Essa visualização 
forma a base para explorar o máximo 
potencial de performance dos sistemas 
de intralogística. As características prin-
cipais incluem:

•  Exibição em tempo real dos indica-
dores dos fluxos de materiais

•  Organização em níveis múltiplos de 
abstração (assim como uma somató-
ria de fluxos de materiais)

•  Informação detalhada de fácil acesso

WAMAS® Lighthouse Key Perfor-
mance Indicators
O WAMAS Lighthouse junta todos os 
KPI´s do sistema de fluxo de materiais e 
dos processamentos de pedidos. Os 
dados podem ser conectados de for-
ma apropriada e visualizados como foi 
solicitado. Entre os KPI’s gerados a par-
tir desses dados estão a taxa de arma-
zenamento, a performance do fluxo de 
materiais, status dos pedidos e  a  per-
formance de picking. 

O WAMAS® Lighthouse é a Plata-
forma de Integração para Sistemas 
Logísticos
O WAMAS Lighthouse é um sistema 
aberto que consegue integrar dados 
de todo o TI existente e os sistemas de 
controle de uma instalação de intralo-
gística. Usando tecnologias modernas 
e conceitos de interface, todos os ele- 
mentos são conectados desde o  nível 
de automação até o sistema ERP. Em 
outras palavras, a Indústria 4.0 já é rea-
lidade. O operador tem as seguintes 
vantagens:

•  Integração completa de sistema de 
controle e gerenciamento da SSI 
Schaefer

•  Interfaces padronizadas e abertas para 
sistemas terceirizados

•   Asistencia para interfaces de punta 
como OPC UA, WebServices y Web 
Sockets

MANTENHA-SE  
INFORMADO  
WAMAS® LIGHTHOUSE 

Siga nosso blog 
de TI em  
ssi-schaefer.com

Thomas Klingert 
Chefe de Desenvolvimento  
do Produto WAMAS®  
Lighthouse da SSI Schaefer
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COMO A DSV ATENDE OS PEDIDOS DE 
COMÉRCIO ELETRÔNICO DOS CLIENTES 
DURANTE A ALTA TEMPORADA

Com o aumento da demanda dos con-
sumidores por compras online, a DSV 
- uma empresa mundial de transporte 
e logística 3PL, confiou à SSI Schaefer 
o planejamento e a implementação de 
uma solução automatizada para o 
setor de e-commerce dentro de sua 
planta já existente. 
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A inovação vem em primeiro lugar na DSV. 
A empresa acompanha, avalia, testa e adota 
constantemente vários conceitos inovadores.

A solução SSI Carrier da SSI Schaefer faz parte desta 
estratégia. Antes da implementação, a SSI Schaefer 
avaliou o projeto para garantir que a DSV conseguisse 
manter as opera-ções normais de atendimento durante 
a fase de mon-tagem. Um desafio significativo foi que a 
solução preci-sava se encaixar em uma operação 
existente. A solução SSI  Carrier permitiu não apenas 
que as operações em andamento continuassem, mas 
também que o volume de comércio eletrônico 
aumentasse. Isso garantiu à DSV um processo tranquilo 
e eficiente de atendimento de pedi-dos online.

Picos sazonais com ofertas especiais
Os varejistas online devem aproveitar todas as oportu-
nidades para fechar as vendas de comércio eletrônico. 
Ofertas especiais combinadas com amostras grátis 
ajudam a aumentar as vendas. No entanto, durante 
esses picos sazonais, o processamento da distribuição 
deve acompanhar a alteração no volume. A DSV 
confiou na SSI Schaefer para dar conta desses picos de 
carga. 

Movimentação e classificação simplificados fortale-cem 
os negócios de comércio eletrônico existentes
O processo começa com a separação dos lotes no depó-
sito. As mercadorias são colocadas em contêineres da 
SSI Schaefer e levadas para uma estação de transferên-
cia de veículos guiados automaticamente (AGV). O AGV 
WEASEL® transporta o produto para a estação de indu-
ção. Depois que o item é digitalizado, os produtos indivi-
duais são colocados na solução SSI Carrier. A bolsa então 
se move para o classificador matricial, onde os pedidos 
são classificados e sequenciados antes de serem embala-
dos e enviados diretamente ao cliente.

Veja mais informações 
e ideias no vídeo em 
ssi-schaefer.com
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CAIBA: ARMAZÉM EM CANAIS 
COM O SSI ORBITER® 

Para a Caiba, empresa líder na produção de 
pré-formas e recipientes de PET para os 
setores de alimentos, produtos domésticos e 
cuidados pessoais, a  SSI Schaefer em Laén 
(Espanha) implementou uma solução de 
armazenamento em canais para otimizar os seus 
processos de armazenagem e logística de paletes. 
A solução compacta e semiautomática consiste 
numa estrutura de prateleira autoportante 
combinada com o SSI ORBITER®, permitindo o 
manuseio automatizado de paletes e o uso 
otimizado do espaço.   

O novo armazém de 2.000 m² terá 2.349 europaletes e 
1.971 paletes industriais, cada um com uma capacidade de 
carga máxima de 800 kg. Como parte de uma estratégia 
FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair), a Caiba se 
beneficia, por um lado, de uma alta capacidade de 
armazenamento e, por outro, de um controle de estoque 
confiável. 

Uso ideal do espaço do armazém e redução de custos operacionais

Escolhemos a SSI Schaefer como 
parceira porque a empresa tem ampla 
experiência em projetos de intralogís-
tica e conta com tecnologia de ponta. 
Estamos realizando este projeto com o 
objetivo de melhorar nossa eficiên-cia e 
nosso atendimento ao mercado.
José Luís García, Diretor de Logística do Grupo Caiba 
Brígido Medina, Gerente de Planejamento e Logística

Seguro, rápido, inteligente, conectado
Os sistemas de armazenamento em canais fazem verda-
deiros milagres no que diz respeito ao espaço e ofere-cem 
resultados convincentes, especialmente quando se trata de 
armazenar grandes volumes de itens seme-lhantes. Para 
usar com eficiência a capacidade total do espaço, são 
necessários veículos de armazenamento em canal altamente 
dinâmicos. Com sua última geração de SSI ORBITER®, a SSI 
Schaefer está aprimorando sua solu-ção atual para torná-la 
ainda mais eficiente e flexível. Com isso, ele oferece 
sistemas parcialmente e totalmente auto-matizados para 
aumentar a disponibilidade, capacidade de entrega e a 
qualidade do serviço. 

Em aplicações semiautomatizadas, o inovador SSI 
ORBITER®, junto com uma estação de ancoragem (docking 
station), permite uma utilização ideal do espaço com 
máxima flexibilidade, segurança do pessoal, sus-
tentabilidade e facilidade de uso. Ele permite, ainda, um 
enorme aumento na eficiência do manuseio de paletes. 

Em comparação com armazéns convencionais de única ou 
dupla profundidade, os sistemas de armazenamento em 
canais totalmente automatizados conseguem apro-veitar 
melhor as prateleiras e, com isso, ajudam a diminuir os 
custos fixos. A gestão eficiente de energia completa esses 
sistemas e o tornam uma alternativa interessante para 
aplicações semiautomatizadas.
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A VVA (Vereinigte Verlagsauslieferung), pertencente à Arvato Supply 
Chain Solutions, contratou a SSI Schaefer para desenvolver um armazém 
inovador de shuttles, o qual foi projetado de acordo com o patenteado 
3D-MATRIX Solution®. 

AMPLIAÇÃO 
DO CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 
DA ESPECIALIS-
TA EM LOGÍSTI-
CA EDITORIAL 
ARVATO 

A
jogos de mais de 200 editores para lojistas e lei-tores por 
meio da VVA. Somente no centro de logística principal 
de Gütersloh, são armazenados cerca de 100 mil 
artigos diferentes. Com isso, a participação do comér-cio 
online está crescendo rapidamente. Os volumes de 
entrega cada vez menores por pedido e o aumento 
cres-cente do número de artigos levaram o centro de 
logística em Gütersloh ao seu limite de capacidade. A 
empresa está orientada para o crescimento futuro e 
processa-mento de pedidos em todos os canais 
(omnichanneling). A ampliação é considerada um 
projeto subsequente para uma solução de automação 
que a SSI Schaefer imple-mentou com sucesso para a 
Arvato em 2006. Naquela época, um miniload com 4 
corredores e 24 mil posições de caixas, um sistema de 
prateleiras com 14 mil posições de armazenagem e  24  
sistemas Schäfer Carousel com cerca de 26 mil 
posições de caixas para picking altamente dinâmico de 
artigos foram construídos em Gütersloh.
O novo armazém de shuttle de 2 corredores, que 
será construído ao lado do armazém existente, criará 
38  mil novas posições para transportadores de cargas 
do tipo LTF 6220 (600 x 400 x 220 mm). Isso expandirá 
a capa-cidade disponível do sistema de caixas para 
mais de 60.000 posições de armazenamento.

O design do cubo de armazenamento para o novo 
armazém de shuttles foi projetado de acordo com a 
solução 3D-MATRIX. Isso oferece à Arvato uma solução 
de armazenamento, buffe-ring e seqüenciamento 
integrado do processamento de pedidos totalmente 
preparada para o futuro. Na instala-ção, 84 shuttles de 
nível único, do tipo SSI Flexi, garan-tirão processos 
eficientes de armazenamento e retirada. 20 elevadores 
matriciais integrados permitem fluxos rápidos de 
material no nível vertical do sistema. O shuttle oferece 
máximo desempenho e eficiência energética. Ao 
combinar o sistema flexível de shuttle com a inovadora 
solução 3D-MATRIX, num conceito de sistema personali-
zado, a Arvato pode lidar de maneira flexível com a mais 
ampla gama de requisitos. Além disso, o número de 
estações de separação de pedidos aumentará em 60%. 
Até quatro ordens de pedidos poderão ser processadas 
em paralelo nas cinco estações ergonômicas de picking 
recém-desenvolvidas.

“Com a nova planta, estamos ampliando consideravel-
mente nossas capacidades e criando espaço para novos 
clientes até o final do ano”, afirmou Stephan Schierke, 
CEO de longa data da VVA. “Estamos satisfeitos por 
poder realizar esse projeto novamente em parceria com a 
SSI Schaefer”. A conclusão do moderno sistema de logís-
tica está prevista para o outono de 2019.

partir de três centros de distribuição localizados 
em Gütersloh, Verl e Gilching, a Arvato Chain 
Solutions fornece livros, DVDs, Blu-rays, revistas e
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RECIPIENTES REUTILI-
ZÁVEIS SÃO A PRIMEIRA 
ESCOLHA
A atual discussão climática e o tratamento de 
resíduos plásticos estão influenciando cada vez 
mais o pensamento e a ação das empresas. 
Como resultado, os aspectos ambientais e de 
sustentabilidade desempenham um papel 
importante nas decisões de investimento das 
empresas. Isso também se aplica às soluções  
de embalagem na intralogística.

Já prestamos atenção nos plásticos, 
aditivos e cores que não agridem o 
meio ambiente quando selecionamos 
matérias-primas.

Thomas Jettkant
diretor de vendas de projetos para embalagens 
construtivas da SSI Schaefer

Com unidades de transporte de carga e embala-
gens menores, muitas empresas usam caixas de 
papelão descartáveis ou embalagens plásticas. 

O que, no início, é percebido como uma solução rápida e 
fácil causa um enorme desperdício, ou até mesmo gera 
substâncias prejudiciais ao meio ambiente, após o  uso. 
Além dos efeitos mundiais dos resíduos de plástico, as 
exigências legais estão cada vez mais aumentando e tam-
bém pedem que isso seja repensado. Qual é a melhor 
solução? Sistemas de transporte reutilizáveis. Afinal, eles 
se pagam em todo o seu ciclo de vida, que leva anos, 
e podem ser completamente reciclados. 

Além da produção sustentável de produtos duradouros, 
a SSI Schaefer também implementa uma abordagem 
integrada duradoura que estende o ciclo de vida no 
quesito da habilidade de reciclar recipientes usados. 
Com um modelo de remuneração adequado, incentivos 
financeiros para reciclagem podem ser oferecidos, 
permitindo uma situação em que todos saem ganhando.

Transporte inteligente e seguro de produtos
Além do aspecto da sustentabilidade, os recipientes de 
plástico duráveis e resistentes trazem mais vantagens: 
dessa forma, eles garantem que os processos de logística 
semiau-tomática e totalmente automatizada, possam ser 
executados com precisão e sem problemas. Além disso, 
os produtos sensíveis são protegidos com segurança 
contra danos e descargas eletrostáticas pelos 
recipientes. Além disso, eles podem ser empilhados de 
maneira estável economizando espaço.

Para acompanhar o estoque de recipientes nesses 
processos, especialmente no contexto de redes 
internacionais de pro-dução ou redes de filiais, a rotulagem 
dos recipientes é es-sencial. Além dos códigos de barras 
EAN (Número Europeu de Artigo) para ciclos logísticos e 
aplicações automáticas, a SSI Schaefer também oferece o  
conceito de “Internet of Bins” (IOB), no qual os recipientes 
são marcados com um QR code para rastreabilidade a 
partir da fábrica. O código leva a uma landing page, na 
qual podem ser colocadas diversas informações sobre o 
conteúdo e a circulação do recipiente ou sobre os contatos, 
de maneira transparente e rastreável.

A SSI Schaefer adotou a ideia norteadora da “Logística 
Ver-de” desde muito cedo. E ela investe no 
desenvolvimento de sistemas e soluções preparadas para 
o futuro, proje-tadas para eficiência de energia e recursos, 
por exemplo, máquinas de armazenamento e separação 
que consomem pouquíssima energia. Além de medidas 
para alta compati-bilidade ambiental, a SSI  Schaefer 
segue constantemente o conceito de sustentabilidade em 
termos sociais quanto a segurança e a ergonomia. 

Think Green
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Para garantir mais segurança aos produtos 
fabri-cados em série, as soluções de 
embalagem podem ser personalizadas. Por 
exemplo, a SSI Schaefer oferece embalagens 
construtivas espe-ciais para o manuseio e 
transporte de produtos alta-mente sensíveis, 
que são precisamente adaptadas às 
dimensões específicas de cada produto, além 
de serem adequadas para o manuseio 
automático. Os transportadores que são 
produzidos individualmente por modalgem 
de injeção ou termoformação dão 
proteção máxima e posicionamento pre-
ciso para as mercadorias embaladas neles. 

SOLUÇÕES DE EMBA-
LAGENS INDIVIDUAIS 
PARA UMA EXCELENTE 
PROTEÇÃO

Escolhemos a SSI Schaefer como par-
ceira para desenvolver uma solução 
de recipientes adequada. Queríamos 
ter ao nosso lado alguém que também 
fosse líder de mercado nesse 
segmento, levasse nossas 
preocupações a sério 
e soubesse o que está fazendo.

Michael Ludwig
Chefe de Gestão de Resíduos  
da gebr. Märklin & Cie. GmbH

Märklin
A qualidade e a manutenção do valor têm prioridade 
máxima na Märklin, um fabricante mundialmente 
famoso de brinquedos de metal de alta qualidade e  
líder de mercado no setor europeu de ferromode-
lismo. A solução para o transporte de produtos 
sensíveis e de alta qualidade é um sistema de 
embalagem projetado individualmente, no qual 
Märklin e SSI Schaefer trabalham juntos há mais de dois 
anos. O transportador estável, flexível e leve pode ser 
facilmente adaptado a muitos produtos e suas formas. 

Rowenta
A SSI Schaefer também escreveu uma história de su-
cesso – dessa vez com renomada empresa Rowenta. 
A fábrica em Erbach, na Alemanha, é considerada uma 
das mais modernas siderúrgicas da Europa. Como 
parte do remanejamento de partes da produção da 
Ásia para a Alemanha, a empresa investiu forte na 
automação da produção. Para o manuseio robótico e 
o transporte de componentes sensíveis entre cada 
etapa de produção, fabricante de eletrodomésticos 
desenvolveu em con-junto com a SSI Schaefer uma 
solução personalizada de embalagem para atender 
aos requisitos de alta qualida-de dos clientes.
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A SSI Schaefer entregou os primeiros recipientes para dm na 
Áustriaem meados dos anos 90, e alguns deles ainda estão em uso. 
Desde então, a rede de drogarias vem ampliando continuamente o 
sistema por meio de suas subsidiárias europeias. 

Os recipientes robustos, que são exatamente compatíveis com as 
dimensões dos paletes, são usados pela dm como caixas de 
armazenamento, coleta de pedidos e transporte para os produtos 
farmacêuticos sensíveis e podem ser dobrados para economizar 
espaço quando são devolvidos vazios. Com o sistema de 
circulação, a dm não apenas ganha inúmeras vantagens e econo-
mia, mas também apoia a própria estratégia de sustentabilidade da 
empre-sa. O crescimento e a expansão contínuos da dm levaram a 
uma expansão contínua e à otimização constante dos processos. 
Em 1995, ocorreu a pri-meira grande expansão do centro de 
logística. Em 2009, foram projetados processos para os requisitos 
futuros da Logística 4.0. Após a experiência positiva obtida na 
cooperação anterior, a SSI Schaefer recebeu a encomen-da da 
construção em aço da planta com 57.400 recipientes e 3.200 
espaços para paletes. Para garantir processos uniformes de 
fabricação por contrato, os controles de todos os componentes do 
armazém foram integrados ao WMS WAMAS® da SSI Schaefer. 
Além do equipamento básico do armazém, a dm também 
encomendou mais 60 mil recipientes de plástico. 

Os recipientes do tipo FKE 6320 são usados como recipientes de 
origem e de destino no armazenamento e na separação de pedidos 
no centro de distribuição de Ens. A tecnologia de transporte 
transfere automaticamen-te os recipientes de origem do armazém 
automático de peças pequenas para as respectivas estações de 
trabalho, de acordo com o princípio bens ao homem. Lá, até 3.500 
itens de pedidos são retirados por hora e cole-tados diretamente 
nos recipientes de destino, que também servem como recipientes 
de transporte. Os montadores automáticos de recipientes, antes 
dessa etapa, garantem que as caixas prontas para uso sejam 
apresentadas ao funcionário.

Há mais de 25 anos a cadeia de drogarias dm 
confia nas caixas plásticas da SSI Schaefer 
e montou um circuito fechado retornável para 
abastecer suas mais de 3.500 filiais. 

RECIPIENTES  
DE LONGA  

DURAÇÃO EM 
USO CONTÍNUO

A ampla gama de recipientes, a 
alta flexibilidade de produção e 
a entrega pontual de grandes 
quantidades, além da qualida-
de das caixas plásticas, fazem 
da SSI Schaefer um parceiro 
confiável ao nosso lado.

Herbert Scheiblauer 
Gerente de Transportes e Organização 
de Armazéns da dm na Áustria

Think Green
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Pela quarta vez, inovações marcantes da indústria foram ho-
menagedas com o Prêmio “Melhor da Indústria”. O prêmio na 
categoria “Fluxo de Materiais” foi concedido à SSI Schaefer 
pelo inovador SSI Flexi Shuttle, que já recebeu o “Prêmio 
Alemão de Design” no início de 2019. Um júri especializado 
de alto nível e os leitores da revista MM MaschinenMarkt 
votaram nos produtos mais destacados do setor. 
Somente empresas com produtos que já haviam recebido 
um prêmio de prestígio em 2019 puderam se inscrever.

O SSI Flexi impressiona por seu funcionamento inteligente, 
que permite o armazenamento de uma ampla gama de uni-
dades de transporte e dimensões de até 50 kg, mesmo em 
ambientes congelados. “O design modular permite concei-
tos de sistemas personalizados em qualquer setor, com ex-
celente aproveitamento de espaço e produtividade máxima, 
combinados com alta flexibilidade e escalabilidade”, 
afirmou Andreas Koch, chefe de gestão de produtos da 
SSI Schaefer em Giebelstadt.

A SSI Schaefer foi novamente incluída no círculo das 
“empre-sas mais inovadoras da Alemanha”, e ficou em 
primeiro lugar no setor de logística. A Focus e a Focus 
Money, o DEUTS-CHLAND TEST e o Instituto de Pesquisas 
em Gestão e Eco-nomia (IMWF) pesquisaram as 5 mil 
empresas mais fortes da Alemanha no estudo “As 
empresas mais inovadoras da Alemanha”. Para avaliar as 
empresas, foram considerados os critérios de inovação, 
investimento, pesquisa e desenvolvi-mento, novos 
produtos e tecnologia.

RECONHECIMENTO: EMPRESA MAIS 
INOVADORA DA ALEMANHA

PRÊMIO BOSCH GLOBAL 
SUPPLIER AWARD

PRÊMIO “MELHOR DA INDÚSTRIA”: 
SSI FLEXI

O forte crescimento e a orientação global 
da SSI Schaefer acabam gerando um aumento dos 
investi-mentos mundiais da empresa: novos 
funcionários, edi-fícios de prestígio e modernização 
das instalações de produção. Um marco importante 
atualmente é a cons-trução de novos edifícios nas 
unidades existentes de Giebelstadt (Alemanha) e 
Friesach (Áustria), que não apenas cria espaço para 
novos funcionários, como tam-bém apoia a cultura 
corporativa moderna.
Com o crescimento da automação e a 
complexidade dos sistemas de logística no mundo 
inteiro, as soluções modernas de atendimento e 
suporte ao cliente (CSS) são essenciais para qualquer 
empresa. Com o objetivo de atender à alta demanda 
e às grandes exigências, o número de funcionários 
passou a ser mais que o dobro em apenas alguns 
anos: Dos mais de 1.500 especialistas em CSS no 
mundo, agora existem 130 integrantes da equipe 
na unidade de Graz, o que gerou a necessidade de 
mudar para perto da Arena Merkur.

“Estamos crescendo junto com as necessidades de 
nossos clientes, e estamos em constante evolução 
em termos de tecnologia, know-how e número de 
funcio-nários”, explicou Elie Zita, vice-presidente de 
atendi-mento ao cliente da SSI Schaefer.

INVESTINDO NO FUTURO

A cada dois anos, a Bosch homenageia os seus 
melho-res fornecedores com o “BOSCH GLOBAL 
SUPPLIER AWARD”. Neste ano, o prêmio foi 
concedido à SSI Schaefer na categoria “Compras 
indiretas” na área de “Recipientes de plástico com 
moldagem por inje-ção”. A Bosch concede o 
prêmio por um desempenho acima da média na 
produção e na prestação de servi-ços, 
especialmente em relação a qualidade, custos, ino-
vações e logística. Entre seus aproximadamente 
43 mil fornecedores, a Bosch concedeu o prêmio a 
47 desses, de 15 países diferentes. 

Em resumo



A CAMINHO DO 
FUTURO MÓVEL. COM O CENTRO 

DE DISTRIBUIÇÃO ULTRA  
TECNOLÓGICO A SCHAEFFLER 
ATENDE TODOS OS SEUS  
CLIENTES NA EUROPA. 
ssi-schaefer.com




