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Globalização
made in China
Por ocasião do fórum regional em Boao, Zhon Wenzhong, secretário-geral do equivalente chinês do Fórum Econômico Mundial em
Davos, alertou para a atual fase crítica que a globalização estaria
atravessando. Em janeiro deste ano, em seu discurso durante o
Fórum Econômico Mundial na Suíça, o presidente e líder político da
China Xi Dingpin também já havia prognosticado tempos difíceis
para o livre comércio mundial. Ou seja, dava a entender que, em
tempos do nacionalismo econômico trumpista, a China iria socorrer
a ordem mundial da economia aberta. No entanto, o papel atribuído
ao Reino do Meio nos discursos proferidos pela elite chinesa, tanto
em Boao como em Davos, no cenário da economia mundial, tem
pouca credibilidade. Essa também é a opinião do Instituto de
Estudos Chineses Mercator (Merics). Segundo essa entidade, as
reclamações sobre restrições no acesso ao mercado para investidores
estrangeiros até aumentaram no passado recente. Nesse contexto
também cabe a iniciativa chinesa para uma “Nova Rota da Seda”. Nos
dias 15 e 16 de maio, o presidente da Rússia Vladimir Putin e outros
chefes de estado e governantes reuniram-se em
Pequim, por ocasião da cúpula para a Rota
de Seda. Entre outros temas do encontro,
a agenda incluiu a apresentação de
detalhes sobre a iniciativa mencionada.
Trata-se, concretamente, da construção
de rotas de transporte da Ásia para
Europa, financiadas por bilhões chineses
e construídas por empresas chinesas.
Essa é a globalização made in
China - mercados abertos
somente se for em benefício próprio.
Winfried Bauer
Redator-Chefe
(w.bauer@vfmz.de)
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Cemat 2018: Parceria sólida com
a Hannover Messe
No próximo ano, a Cemat será realizada no Centro de
Exposições de Hannover, juntamente com a Hannover
Messe, a feira mais importante do setor de tecnologia
industrial. A realização conjunta das duas feiras
constitui uma forte parceira, que irá beneficiar a
Cemat na medida em que permite alcançar um
número ainda maior dos principais tomadores de
decisão da indústria mundial. Além disso, os
expositores da Hannover Messe aprovaram a
reprogramação da Cemat, tendo em vista o papel
importante que a intralogística desempenha nas
fábricas inteligentes.

A

CEMAT 2018

Cemat e a Hannover Messe estão sendo organizadas como
eventos independentes, porém, o espaço comum estará claramente identificado em benefício dos potenciais visitantes para
ambas as feiras. As sinergias estarão especialmente evidentes nos
pavilhões dedicados à automação industrial como núcleo pulsante
da Indústria 4.0 - a palavra de ordem para a fabricação integrada,
autônoma e auto-organizada. Cresce a demanda por produtos
individualizados e específicos, e a necessária reatividade e flexibilidade somente podem ser alcançadas através da digitalização e
dos conceitos por trás da Indústria 4.0 “A fabricação está mudando
rapidamente e existe uma necessidade crescente de intralogística
inteligente e interligada. A Cemat e a Hannover Messe juntas irão
proporcionar uma plataforma única para um público global - um
local único onde participantes de todas as áreas podem conhecer

os mais recentes avanços na Indústria 4.0 e Logística 4.0. Sendo assim, também estaremos focalizando os usuários não industriais”,
explicou o Dr. Jochen Köckler, membro do Conselho Administrativo da Deutsche Messe.
Em 2016, a Hannover Messe atraiu nada menos que 190.000 visitantes. Um terço deles vieram de fora da Alemanha, e a metade
eram de setores de fabricação e processamento. Além desse potencial, a expectativa para 2018 é que tomadores de decisão dos setores
de comércio e serviços do mundo inteiro visitem a Cemat. O forte
crescimento do comércio virtual deve continuar e os especialistas
em logística nessa área estão cada vez mais interessados em soluções automatizadas. A Cemat é o local certo para encontrar essas
soluções de vanguarda.

Logística 4.0 na linha de frente
TI para logística novamente estará no foco central das palestras na
Cemat. A exposição estará localizada nos pavilhões 19/20, mas a TI
irá desempenhar um papel importante em praticamente todos os
estandes da feira. “A digitalização da cadeia completa de suprimentos para além do contexto interno da empresa é um pré-requisito
para o estabelecimento de cadeias autônomas e auto-organizadas
de logística. Existem inúmeras soluções técnicas, tais como sistemas de gestão de armazéns, contêineres inteligentes e sistemas de
transporte sem motorista,” comenta Köckler.

Pavilhões da exposição apresentam soluções de
logística
Importantes fabricantes de equipamentos de elevação e movimentação em armazéns novamente irão exibir sua tecnologia em três
pavilhões da feira. Os pavilhões adjacentes também estarão mostrando equipamentos de elevação e movimentação, bem como máquinas relacionadas e, pela primeira vez neste local, guindastes e
equipamentos auxiliares. A área externa também será usada para
a Cemat. Ao todo, a feira irá ocupar um espaço de 110.000 m2, tornando-se a maior feira do mundo para intralogística e gestão de
cadeias de suprimento. “A Cemat proporciona uma abrangência
completa das futuras soluções e sistemas de logística. Graças à sua
realização juntamente com a Hannover Messe, a Cemat alcançará
um público ainda maior e mais internacional, ávido por descobrir
as últimas e revolucionárias tendências que a indústria tem a oferecer,” afirma Köckler.
Fabricantes de tecnologia de movimentação e robôs, bem como
fornecedores de soluções de logística de produção, estarão exibindo no pavilhão 21, enquanto o pavilhão 24 ao lado estará dedicado
à logística de transporte, tecnologia de embalagem e identificação.
“A embalagem”, explica Köckler, “é uma área que estamos continuamente revisando e desenvolvendo como aspecto central da intralogística.” Indústria 4.0 significa novas oportunidades para a embalagem de produtos, não apenas em termos da embalagem individual
e personalizada, mas também de embalagem “inteligente”, capaz
de comunicar informações do produto para as operações subsequentes.
Foto: Deutsche Messe

www.cemat.com
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EQUIPADO PARA
RA
A
O FUTURO
As empresas no mundo inteiro estão conﬁando no SSI SCHAEFER como o parceiro
para soluções logísticas de futuro garantido. Quando se trata de dominar os processos
sempre mais complexos e dinâmicos em seu depósito, os nossos especialistas estão
prontos para atendê-lo. Como o fornecedor de liderança mundial de sistemas logísticos,
nós não apenas oferecemos tudo para as suas necessidades de armazenamento interno,
mas também, força de TI concentrada. Desenvolvido por especialistas que escutam e
não descansarão até você estar satisfeito.
ssi-schaefer.com

Grandes oportunidades para fazer negócios

CEMAT WORLDWIDE

A Cemat está mundialmente em curso de expansão.
Duas novas regiões já estão inseridas no calendário de
eventos internacionais para este ano. Perguntamos a
Krister Sandvoss, Diretor mundial da Cemat Worldwide
sobre a estratégia e o contexto.

Em 2017, a Cemat ocorrerá pela primeira vez, nas regiões da
Indonésia e Canadá. Como você justifica esta decisão e qual é a
sua motivação?
Ambos os eventos seguem a nossa estratégia de introduzir a marca Cemat nos mercados com o maior potencial para nossos clientes. O momento para a estreia da Cemat Southeast Asia (Jacarta),
em março de 2017, foi excelente, porque o governo da Indonésia
está atualmente nos estágios finais de novos projetos de infraestrutura em Java, Sumatra e Bornéu, todos os quais oferecem oportunidades de negócios para as empresas do setor da Cemat. A
nova Cemat Canada (25–28 de setembro de 2017; Toronto) ocorrerá em Ontário, no centro da indústria automobilística canadense. A Fiat Chrysler, a Ford e a General Motors, coletivamente, ope-
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ram seis plantas na província que produz principalmente para os
EUA e mercados no exterior, e muitos de seus fornecedores, também mantêm instalações de produção em Ontário. Aqui vemos
outra grande oportunidade para que nossos expositores na Cemat
façam negócios.
A Cemat, portanto, está em curso de expansão mundial. Que
países e regiões você tem em mente para o futuro?
Nós já organizamos eventos Cemat na Ásia, Austrália, Europa e na
América do Norte. Avaliamos constantemente o mercado mundial, em relação ao potencial para novos eventos da Cemat, mas
preferimos não especular. Direi isso quando identificarmos boas
oportunidades para nossos clientes, em países ou regiões adicio-

nais, então, há chances para que você veja a
Cemat também lá no futuro.

A ideia por trás de “Soluções inteligentes da
cadeia de suprimentos”, é: A logística, é um
bloco estrutural da Indústria 4.0, porque o
A partir de 2018, a Cemat na Alemanha
suprimento preciso e flexível é essencial
ocorrerá em paralelo à Feira de Hannover
para todos os produtores de mercadorias.
- qual a razão estratégica?
Em breve, todo contentor de peças, cada
rack, todos os processamentos de material
A demanda na indústria para personalização,
e sistemas de transporte - cada item de
Assista ao vídeo da entrevista com Krister
flexibilidade e responsividade, continua a
material - deve ter a capacidade de se coSandvoss, gravado em Jacarta por nosso
crescer. Isto exerce uma pressão tremenda
municar com o seu ambiente: máquinas,
editor.
nos fabricantes, para desenvolverem cadeias
robôs, sistemas de contabilidade, de invende fornecimento ainda mais inteligentes. A
tário e etc. A Cemat apresenta soluções de
única forma que eles podem fazer isso, é com a expertise dos espeautomação e de controle integrado para processos inteligentes e
cialistas em intralogística 4.0 da Cemat. Portanto, a Feira de Hannodigitais de logística. Isto vai além de meras soluções de otimizaver é reconhecida mundialmente como o lar da Indústria 4.0. Agoção da logística. Estamos falando em revolucionar toda a cadeia
ra, a Cemat reforça o programa com a intralogística para pequenas
fábricas. A co-locação introduz expositores de ambas as feiras para
uma base maior de clientes potenciais do mundo todo. Para os
visitantes, essa combinação oferece uma visão geral totalmente
valiamos constantemente
nova da cadeia de valor industrial, especialmente nos pavilhões de
o mercado mundial, em
automação industrial, que mostram sistemas de networking e autôr

elação
ao potencial para
nomos, assim como de fabricação auto-organizada.

Conteúdo de multimídia

A

novos eventos da Cemat

Qual é a posição da intralogística nessa nova constelação com a
Feira de Hannover?
Começando em 2018, a Cemat ocupará a parte noroeste da Hannover Fairgrounds, envolvendo do pavilhão 19 ao 26 e conectando
diretamente aos pavilhões de automação. Ambas as feiras mantêm seu branding único. Por exemplo, produziremos ingressos
separados, mas um ingresso da Cemat também valerá para a feira
de Hannover, e vice-versa. A co-locação cria muitas oportunidades transversais de marketing para nós, em ambos os lados, do
expositor e do visitante. Com a Cemat paralela à Feira de Hannover, temos agora uma única plataforma global, que une a tecnologia industrial, os sistemas de energia e a gestão de intralogística e
da cadeia de fornecimento. No mesmo tempo e lugar, os visitantes
encontrarão a completa gama de tendências e inovações, assim
como soluções para seus negócios.
O tema-chave mundial da Cemat é “Soluções inteligentes da
cadeia de suprimentos”. Como você explica o que está por trás
desta declaração?

Krister Sandvoss, Global Director
Cemat Worldwide,
Deutsche Messe AG,
Hanover/Germany

de valor e criar modelos de negócios completamente novos. A
Cemat tem um papel vital nisso, porque é a única feira de negócios que oferece uma visão geral de tendências tecnológicas na
indústria.
As perguntas foram feitas a Krister Sandvoss, Diretor mundial da
Cemat Worldwide Deutsche Messe AG, Hannover, Alemanha, por
Holger Seybold, o editor da World of Industries
Fotos: Deutsche Messe AG, Hannover Fairs Turkey Fuarcilik, World of Industries

www.cemat.com
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Desvendando o potencial da América do Sul

A região da América do Sul é um tipo diferente de
mercado emergente. Ela oferece um potencial de
crescimento, o qual é mais rápido do que a maioria das
economias ocidentais, além de uma base de
consumidores com rendimento per capita mais alto do
que a maioria dos mercados emergentes da Ásia.

NOTÍCIAS E MERCADOS

A

América do Sul se estende desde o istmo do Panamá, à ponta
mais distante ao sul do Chile e da Argentina. Os maiores países na América do Sul são Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia e
Chile. A partir de 2015, a região teve um PIB combinado de mais de
3,5 trilhões de dólares. Essas economias foram amplamente impulsionadas pela produção no setor de commodities como o do petróleo, prata, cobre, minério de ferro, zinco e chumbo. Todos os países
na região são mercados em desenvolvimento ou emergentes. Para
muitas empresas atualmente, a América do Sul forma uma parte intrínseca de suas estratégias de mercado emergente. Isto não é nada
surpreendente, devido à região oferecer um potencial de atingir
mais de 400 milhões de consumidores.

Imagem econômica da América Latina
Em 2015, a economia da América do Sul estava quase estagnada e,
estima-se que tenha retraído em mais de 1% em 2016. A redução na
economia da região em 2016 foi mais profunda do que o esperado,
principalmente, devido aos efeitos combinados de baixos preços de
commodities e fuga de capitais, conforme o super ciclo das commodities chegou ao fim. A América do Sul é um dos maiores produtores de commodities no mundo. Proporcionalmente à produção
mundial total, ela produz 40% do cobre e 15% do minério de ferro e,
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não é surpreendente que o período de crescimento mais rápido da
região tenha ocorrido durante o boom das commodities entre 2002
e 2008. Devido à brusca queda nos preços das commodities, especialmente após meados de 2014, muitos países viveram uma queda substancial nas receitas, e uma massiva fuga de capital. Como
resultado, o crescimento econômico da região e a confiança dos
investidores enfraqueceram. Isto também aumentou as flutuações
nos mercados monetários, causando graves recessões na Argentina, Brasil, Colômbia e uma hiperinflação na Venezuela.

Previsão para 2017
Após um retrocesso em 2016, o PIB da América do Sul está projetado para aumentar em 1% em 2017, e mais de 1,5% em 2018. Espera-se que a região retorne ao estável e sólido crescimento de 2018
em diante. 2017 começou com uma nota ligeiramente positiva, mas
o cenário ainda não está cor de rosa, já que alguns riscos são vislumbrados no horizonte. Apesar do Brexit não ter um impacto direto, as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, têm o
potencial de perturbar mercados financeiros globais e impactar as
moedas na América Latina. Outro risco negativo à região é a restrição da política monetária nos EUA aumentando as taxas de juros no
mercado americano, o que poderia aumentar as fugas de capital na
América do Sul e América Central, disparando a flutuação da taxa de
câmbio na região, levando a uma contração econômica. O impacto
das políticas protecionistas de Trump cairá, mais provavelmente, no
México, dado os elos de ciclo de comércio e negócios profundamente integrados entre os dois países. A América do Sul não parece estar
no radar de Trump. Mas, as exportações do setor agrícola da região
para os EUA, podem ser gravemente danificadas devido a essas políticas protecionistas da nova administração dos EUA.
Autor: Sushen Doshi, Correspondente Índia, World of Industries

Analisemos individualmente o atual cenário das principais economias da América do Sul.

Argentina: crescimento no consumo privado
A Argentina está mostrando alguns sinais de recuperação econômica. Um forte crescimento no setor automotivo e uma rápida evolução
em algumas áreas dos setores de bens de consumo estão dando margem a uma atividade industrial aumentada. A economia reagirá este
ano, porque a baixa inflação sustentará o consumo privado. Além
disso, as reformas econômicas sendo implementadas irão reforçar o
sentimento de negócios e impulsionará os investimentos. Os analistas preveem uma expansão da economia de 3,0% em 2017 e 2018.

Brasil: aumento na produção industrial
Próximo ao final de 2016, a produção industrial no Brasil registrou
o mais rápido crescimento, ao longo de dois anos, sugerindo que a
economia está se dirigindo para uma fase de recuperação. Com a
chegada de 2017, sinais de melhoria continuaram a emergir, com
o aumento dos negócios e a confiança do consumidor. Mas, o crescimento e a recuperação serão pequenos, porque as austeras medidas do governo dificultarão o consumo doméstico. Os analistas
veem um crescimento de meio por cento do PIB, em 2017, em torno
de 2%, em 2018, se o cenário político permanecer estável.

Colômbia: preços mais altos do petróleo
impulsionam o crescimento
Em geral, 2016 foi um ano ruim para a Colômbia, principalmente
devido a um colapso global nos preços do petróleo. No entanto,
perto do final de 2016, uma recuperação nos preços do petróleo
vislumbrou uma retomada nas exportações da Colômbia. O crescimento na produção industrial permanece estagnado, e a confiança do consumidor continuar a cair. Sustentado por preços
mais altos do petróleo no mercado mundial em 2017, por uma política de flexibilização fiscal e com a inflação, agora sob controle,
o PIB da Colômbia tem a probabilidade de crescer 2,4% em 2017
e, 3% em 2018.

Uma visão geral do setor de logística da América
do Sul
Com o aumento da globalização, o papel da logística, como um
parâmetro do desempenho econômico e da competitividade, continua aumentando. O impacto dos custos de logística na competitividade, produtividade, comércio, integração e na inflação é significativo. Os países da América do Sul estão, em sua maior parte,
focando nas commodities e em estratégias de crescimento orientadas à exportação. Para que tais estratégias sejam bem-sucedidas,
uma rede de logísticas eficiente é vital. Para liberar seu verdadeiro
potencial, serão necessárias estratégias para a superação das complexidades da região. Gestores de cadeias de fornecimento devem
primeiro, entender os desafios específicos da região e, em seguida,
adotar estratégias flexíveis e pragmáticas para as cadeias de fornecimento.

Desafios
Uma rápida olhada no mapa deixa claro que a enorme amplitude geográfica representa um desafio. A distância entre São Paulo
(Brasil) e Santiago (Chile), por exemplo, é de 2.500 km, aproximadamente a mesma distância entre Londres e Moscou. A distância
entre Buenos Aires e Bogotá é de 6.800 km, a mesma distância de
Londres a Nova Deli. As barreiras naturais da região, como as mon-

tanhas dos Andes e o rio Amazonas, agregam mais custos e complexidade ao cenário do transporte. Além disso, a rede ferroviária é
ruim e os portos estão superlotados. Os países na região dependem
fortemente das rodovias. O transporte rodoviário é lento e mais
caro do que o ferroviário ou marítimo. Todos esses fatores contribuem para custos mais altos de logística. A expedição marítima de
um contêiner oceânico de 20 pés (6,10 m) do México para o Brasil
custa mais ou menos o mesmo do que a expedição de um contêiner
do Brasil para a China. E ainda, o transporte local é muito caro e
custa mais transportar um contêiner entre as principais cidades na
Argentina, do que custaria para expedir o mesmo contêiner da Europa para Buenos Aires.
Apesar do continente, como um todo, ter as características de
uma economia emergente, ele não é uma região de baixo custo.
Na América do Sul, os custos de logística variam entre 15 a 35% do
valor do produto e, até mesmo mais altos para pequenas e médias‐
empresas (PMEs), cerca de 40 %. Os custos laborais, por exemplo,
são significativamente mais altos do que os da China, no caso do
Brasil, até 3,5 vezes mais altos. Isto é verdade, mas não apenas para
trabalhadores de armazéns, centros de distribuição e de fábricas,
mas também para gerentes e profissionais. O custo para empregar
um gerente da cadeia de fornecimento no Brasil, por exemplo, é
atualmente similar ao dos Estados Unidos.

Estratégias para o sucesso
Apesar dos desafios acima, algumas empresas locais e estrangeiras
construíram negócios extremamente bem-sucedidos na América do
Sul. Uma parte fundamental desse sucesso é adaptar uma abordagem específica da região, ao projeto e execução das cadeias de fornecimento, em conjunto com investimentos direcionados na região.
Revisemos alguns dos elementos essenciais dessas estratégias.
Aumento da localização: As cadeias de fornecimento com pegadas locais maiores, são projetadas de acordo, para atender as exigências dos impostos e regimes alfandegários locais, ou para superar as cotas de importação. Os benefícios desse tipo de abordagem
eficiente dos impostos podem ser consideravelmente grandes, frequentemente ultrapassando os custos mais elevados da fabricação
local. Isto também permite que as empresas sejam mais rápidas e
ágeis em um mercado volátil.
Divisão em setores regionais: Uma cadeia de fornecimento eficiente deve levar em consideração as longas distâncias geográficas
terrestres, barreiras de idiomas e de rendimento na América do
Sul. Como resultado dessas complexidades, a maioria das grandes
empresas operando na região opta pela segmentação de suas cadeias de fornecimento em clusters regionais. Dentro de um cluster,
as empresas precisam, então, assegurar que a compra, fabricação,
venda, armazenagem e ativos de distribuição estejam localizados
de forma a equilibrar os custos, os serviços e a taxação local.
Estratégias para combater a alta volatilidade do mercado: As empresas precisam criar suas estratégias para adequação às realidades
do mercado. Por exemplo, uma empresa de produtos para o consumidor, fabricando na Argentina, descobriu que seu fornecimento
para o Brasil era afetado por variações no tempo necessário para
a liberação alfandegária dos produtos na fronteira, o que variava,
de um dia a diversas semanas, Para reduzir os efeitos dos atrasos,
a empresa monitorou os tempos de trânsito da fronteira e, ajustou
dinamicamente seus estoques de segurança no Brasil, aumentando-os quando o congestionamento na fronteira aumentava e reduzindo-os para diminuição dos custos, conforme os produtos começaram a se movimentar mais livremente. Este tipo de agilidade
estratégica pode ter um impacto rápido e significativo nos custos e
na eficiência da cadeia de fornecimento.
Foto: Fotolia
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A SSI Schaefer atinge a perfeição
em logística de moda

ESTOCAGEM

Um novo centro de distribuição na SSI Schaefer forma
a base logística para o omni-channeling do grupo
finlandês Stockmann, umas das empresas líderes do
mercado de varejo na Escandinávia e nos Países
Bálticos. Uma combinação de produtos pendurados e
de prateleira e um conceito de design, de acordo com a
Solução 3D-Matriz patenteada, facilita o
processamento dos pedidos no comércio de balcão e
online, a partir de uma única instalação de logística.
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E

m meados de outubro, a cadeia de lojas de departamentos finlandesa Stockmann realizou seu trigésimo evento “Hullut Päivät”. Tradicionalmente, esses dias atraem caçadores de barganhas
de todos os lados. Em apenas cinco dias, 1,4 milhões de itens foram vendidos nas lojas do grupo, principalmente na loja flagship
em Helsinki. Com mais de 50.000 m² de espaço varejista distribuído
em oito andares, ela é a maior loja de departamentos na Finlândia, e uma das maiores da Europa. Mais de um milhão de clientes
também visitou a loja online durante esses dias, e os compradores
desembalaram seus pedidos da internet no dia seguinte.
Para lidar com picos sazonais como esse e construir uma base sólida para o futuro crescimento e a expansão das operações da empresa, a Stockmann, remodelou, completamente nos últimos anos,
sua logística corporativa e se direcionou para o omni-channeling.
No núcleo desta estratégia está o armazém de distribuição em Tuusula, próxima a Helsinki, que foi finalizado em maio de 2016. Em

outubro, o armazém processou os pedidos da internet para a caçada de barganhas tradicional, pela primeira vez. Ele é baseado em
um conceito com os mais recentes componentes orientados ao futuro, uma estratégia de acordo com o princípio de coleta “goods to
person”, e um sistema de gestão de armazém de alto desempenho
que coordena a conclusão dos pedidos para os diferentes canais de
distribuição. Após o processo de licitação, a SSI Schaefer recebeu o
contrato para esse novo projeto de construção, como a prestadora
geral de serviços para intralogística. “Um conceito de fluxo de material inteligente, tecnologia de sistema inovadora e serviços pós-venda bem concebidos para o suprimento confiável de todos os
canais de distribuição, a partir de uma única instalação” é a forma
que a Gerente de logística da S
 tockmann, Elina Laine, explica a decisão de optar pela SSI Schaefer.

Máxima disponibilidade
A Stockmann é uma empresa intercontinental e, atualmente, funciona com 16 subsidiárias e 700 lojas em 16 países, da Rússia a Bósnia-Herzegovina a Dubai. A empresa também adotou, desde seu
início, a comercialização online na virada do século. “Os números
de vendas e os pedidos online em outubro, demonstram o enorme
papel significativo que esta forma de varejo tem atualmente”, diz
Laine. “Isto nos forçou a reestruturar nossa organização de logística
e modelou o design de nosso centro de logística”.

Após o começo do novo centro de logística, as capacidades dos quatro antigos locais de armazenamento foram concentradas em Tuusula. Desde maio de 2016, o suprimento de artigos para as lojas de
departamento Stockmann, assim como o processamento e expedição dos pedidos online ocorreram no novo centro de distribuição.
Ele abriga aproximadamente 100.000 artigos diferentes; mais de 1,8
milhões de itens individuais no total. “Todos os tipos de artigos desde produtos grandes, cosméticos e itens decorativos a produtos
têxteis pendurados - são agora agrupados em um local, para cada
canal de distribuição”, explica Laine. “O centro de distribuição é o
componente central de nossa estratégia “omni-channel”.
O suprimento de produtos de prateleira e pendurados a clientes varejistas no balcão e do comércio eletrônico (Imagem 01),
assim como de grandes e pequenos acessórios, a partir de uma
única instalação de logística representa um desafio para um fluxo
eficiente de materiais e informações. A SSI Schaefer desenvolveu
uma solução que organiza processos de manuseio de pedidos em
estruturas claras. Ao considerar o mais eficiente uso de 29.000 m²
de espaço disponível, os componentes de automação e TI instalados, garantem o desempenho necessário. Além disso, uma equipe
robusta de cinco técnicos garante a manutenção contínua e disponibilidade constante da instalação.
A peça central do conceito é um sistema de shuttle com 130.500
localidades de depósito para o armazenamento de profundidade
dupla. O armazém foi projetado de acordo com a solução 3D-Ma-

01 Um sistema de transporte de produtos pendurados permite o transporte automático de peças de vestuário entre os níveis do armazém de
produtos pendurados

02 No sistema de shuttle, 72 transportadores multinível, tipo Navette,
armazenam e coletam simultaneamente até quatro depósitos
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03

27 estações de reembalagem e nove
estações “Pick to Tote” estão posicionadas na
pré-zona do sistema shuttle

trix da SSI Schaefer. Quarenta e cinco elevadores shuttle e 72
transportadores multinível tipo Navette (Imagem 02) garantem a
máxima disponibilidade e eficiência dos processos. “Já estávamos
buscando uma solução de shuttle quando lançamos a chamada
para licitação”, agrega a gerente de logísticas Laine. “O conceito
modular e dimensionável da solução da SSI Schaeffer nos impressionou imediatamente, por prover nossos negócios com aquela
flexibilidade de máxima importância”. Além disso, um armazém
com rack de paletes que inclui 7.800 locais de depósito para reabastecer as unidades de coleta, assim como um armazém de três
níveis de produtos pendurados para mais de 350.000 peças de vestuário, caracterizam o projeto da instalação.

ESTOCAGEM

Conceito eficiente de utilização de espaço
Como outro critério de estruturação, a SSI Schaefer implementou
um conceito otimizado de utilização de espaço em Tuusula. Todo
o complexo de armazém é, assim, dividido em dois pavilhões. Um
pavilhão abriga o sistema de shuttle, assim como as estações de reembalagem e coleta para produtos de prateleira. O armazém de racks de paletes e o de produtos pendurados estão no outro pavilhão.
Entre os dois pavilhões, há um buffer de encaminhamento em uma
construção tipo plataforma, com duas estações de embalagem totalmente automatizadas. O conceito de utilização de espaço previu
as estações de trabalho posicionadas de tal forma que mesmo as
unidades de sistema de transporte mais compactas possíveis poderiam ser instaladas. Isto significa que 27 estações de reembalagem e 9 estações de coleta estão localizadas diretamente em frente
do sistema de shuttle (Imagem 03). Um segundo nível foi criado
em uma plataforma acima da área de entrada e saída de produtos,
que abrange aproximadamente um quarto da área de coleta. Nessa
plataforma (Imagem 04) foram instaladas 22 estações de trabalho
para a expedição dos pedidos do comércio eletrônico. No segundo
pavilhão em frente do armazém de produtos pendurados, estão as
áreas de consolidação para a saída de produtos. “O fluxo de material para pedidos da loja e do comércio eletrônico era consisten-
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temente separado devido aos diferentes prestadores de serviço de
embalagem e transporte”, disse Rami Syrjä, gerente de vendas da
SSI Schaefer na Finlândia. “A coordenação disso, e estruturação, de
acordo com tempos de ordenação e diferentes prioridades, assim
como manter tudo em perfeito equilíbrio em uma única instalação,
representa um desafio considerável para o design de um sistema
de gerenciamento do armazém”. A Stockmann optou pelo software
de logística Wamas da SSI Schaefer. O software é o responsável pela
gestão de estoque, controle de processos para a conclusão coordenada de um pedido, e oferece total transparência através de seus
componentes de visualização.
O recebimento das mercadorias ocorre nas áreas de produtos
pendurados e de prateleira. Nas estações de reembalagem, na área
de produtos pendurados, os funcionários desembalam os itens de
vestuário fornecidos em caixas e os penduram, individualmente,
em cabides de casaco. Após passar pelo controle de qualidade, os
produtos são alimentados em um finalizador em túnel, onde são
vaporizados, para remoção de dobras, antes de serem transportados para a área de produtos pendurados do armazém. Os produtos entregues na área de entrada de produtos para mercadorias
de prateleira são transportados por empilhadeiras de garfo, para
reabastecimento dos racks de paletes ou, diretamente para as estações de reembalagem, onde são depositados em mesas de elevação de paletes. Isto facilita a reembalagem ergonomicamente
otimizada dos artigos, para o depósito do sistema de shuttle.

A solução ideal para supridores de omni-channel
Uma seção transportadora movimenta os depósitos das estações de
reembalagem para os locais de transferência no sistema de shuttle.
“O design, de acordo com a Solução 3D-Matrix, com armazenagem,
buffering e encadeamento em um único sistema, oferece à Sto-

04 Nas estações de trabalho do comércio eletrônico, os

produtos pendurados e de prateleira são consolidados e
embalados em caixas de expedição

ckmamm o máximo de flexibilidade e eficiência de armazenagem”,
explica Syrjä.
A característica de uma construção-chave é a coordenação consistente e paralela das movimentações de produto ao longo dos
eixos X, Y e Z no armazém. Os depósitos transportados das estações de reembalagem são entregues a um dos elevadores shuttle
no sistema de shuttle. Esses transportam os depósitos para um
dos oito níveis de percurso do Navette, e os colocam em estações
de transferência. Lá, o shuttle multinível com dispositivos de processamento de carga (LHD) coleta até quatro depósitos, conforme
o necessário e os transporta para os locais de armazenagem alocados. Por andar, o Navette atende até seis níveis de armazenamento, um em cima do outro. Outro recurso especial é aquele que, em
um ciclo de carga, um Navette movimenta um total de quatro unidades de carga simultaneamente, atendendo locais de armazenagem em dois níveis de armazenagem em uma única sequência
operacional. Isto permite que a armazenagem e coleta ocorram
simultaneamente, resultando em tempos de deslocamento reduzidos e o dobro de eficiência nos processos.

Conceito de sistema dimensionável oferece o
caminho para mais crescimento
A coleta ocorre na sequência inversa. Os depósitos são levados
para uma das nove estações de trabalho “Pick to Tote”, abrangidas
pelo sistema de transporte, onde são coletados, de acordo com o
princípio “Goods to person”. Após a coleta, os depósitos que devem ser entregues às lojas, voltam para o Navette e lá são consolidados, até o pedido ser processado. Para a expedição de pedidos
do comércio eletrônico, os depósitos são transportados diretamente para os locais de embalagem na área de comércio eletrônico, onde são reembalados em caixas de expedição. Paralelo a isso,
uma seção de transporte para produtos pendurados, transporta
qualquer item de pedido do armazém de produtos pendurados,
diretamente para o local de embalagem relevante na plataforma.
Por fim, as embalagens lacradas e etiquetadas são levadas para o
nível do piso por um sistema de transporte, onde são separadas
de acordo com a transportadora e roteadas para a via de expedição relevante. Quando o pedido é processado, os depósitos que
devem ser entregues às lojas de departamento são coletados pelo

sistema de transporte pelo buffer de encadeamento. Finalmente, os
documentos de expedição são impressos e anexados nas estações
de impressão integradas e direcionados às vias do buffer. Em cada
um dos dois níveis, um em cima do outro, estão disponíveis nove
vias como buffer para 10 (capacidade do carrinho) ou 20 depósitos
(capacidade do palete). Quando todos os pedidos são mesclados,
as portadoras de carga são transportadas por baixo da plataforma
por uma estação de movimentação e enviadas a um empilhador de
carrinho automatizado ou robô de paletização. Agora, as empilhadeiras pegam os paletes e carrinhos para a área de saída de produtos, onde são consolidadas com os itens de pedido dos produtos
pendurados, manualmente coletados, e preparados para o carregamento.
O sistema como um todo está projetado, atualmente, para oferecer um desempenho de 55.000 linhas de pedido, com 180.000
artigos por dia. O conceito inovador foi comprovado por si só “No
novo centro de distribuição, temos agora a capacidade de concluir
pedidos para lojas de departamento e pedidos online com muito
mais rapidez e transparência do que antes”, resume a gerente de
logística da Stockmann, Laine.
Fotos: SSI Schaefer

www.ssi-schaefer.com

Sobre o Grupo SSI Schaefer
O Grupo SSI Schaefer é o provedor líder mundial de
soluções de armazenagem modular e de logística. Ele emprega mais de 8.500 pessoas em sua sede em Neukirchen
na Alemanha, em suas unidades de produção nacionais
e internacionais e em suas 60 subsidiárias no exterior.
Presente em seis continentes, a SSI Schaefer desenvolve
e implementa soluções inovadoras específicas do setor
para os desafios únicos dos clientes. Como resultado, o
Grupo tem um papel essencial na formação do futuro da
intralogística.
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Evitar riscos

ESTOCAGEM

Transelevadores proporcionam
a movimentação fácil e
eficiente de mercadorias em
sistemas automatizados de
estantes altas. Indispensáveis
nesses sistemas são os freios de
segurança da empresa Mayr
Antriebstechnik, Alemanha.
Eles garantem um elevado grau
de segurança operacional e
funcional. Leia mais.
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D

isponibilidade imediata em nível mundial e prazos de entrega reduzidos, frequência maior de encomendas com diminuição concomitante do volume de encomendas - a crescente globalização aumenta as exigências para os sistemas de
intralogística. Assim, os atuais sistemas
de estantes altas utilizam hoje transelevadores dinâmicos, que se deslocam
com elevada precisão e máximo aproveitamento espacial. Para garantir a proteção de pessoas, máquinas e materiais em
quaisquer circunstâncias, é indispensável
dispor de uma tecnologia de segurança
adequada. Por esse motivo, um renomado
fabricante aposta nos já consagrados freios
de segurança Roba-Stop-M (figura) da
Mayr Antriebstechnik para seus novos transelevadores.

Dinâmicos e energeticamente
eficientes
Em caso de falhas, tais como queda de energia elétrica ou parada de emergência, os freios de segurança garantem que o transelevador seja imobilizado no menor tempo possível. Além disso, os freios de segurança convencem graças ao consumo mínimo de energia, ao baixo autoaquecimento e aos tempos
curtos de comutação. Com sua longa vida útil, baixo custo de manutenção e montagem simples e rápida, os freios constituem uma
solução econômica.
O transelevador se destaca por seu conceito dinâmico de acionamento. Um acionamento central com controle de frequência engata no trilho superior e inferior com união positiva, sempre com uma
roda dentada numa cremalheira. A sincronização ocorre mecanicamente através de um eixo cardã. O apoio duplo confere extrema rigidez ao mastro, evitando a oscilação da carga. Além disso, o acionamento sincronizado permite realizar uma construção mecânica
mais leve com peso reduzido. Desta forma, um acionamento menor
com menos consumo de energia já é suficiente. Com ele, o transelevador, apesar da dinâmica, opera com eficiência energética.

Segurança graças ao princípio Fail-Safe
Um freio de segurança Roba-Stop-M encontra-se montado diretamente em cada uma das cremalheiras superior e inferior do transelevador. Estes freios eletromagnéticos de molas trabalham de acordo com o princípio Fail-Safe: Isso significa que são à prova de falhas. Os freios estão fechados em estado desenergizado, ou seja,
mesmo em caso de queda de energia ou parada de emergência.
Quando a corrente é religada, um campo magnético é gerado nos
freios. Desta forma, o disco do rotor é puxado para o porta-bobinas
contra a pressão de mola. O rotor, conectado ao eixo do pinhão com
rolamento integrado através de um cubo dentado, está desbloqueado, ou seja, o freio está purgado. O eixo pode movimentar-se livremente, o pinhão acompanha a cremalheira. Em caso de falhas tais
como queda de energia ou parada de emergência, os freios de segu-

O freio de segurança, como sistema independente de
freio, engata diretamente na cremalheira e encontra-se
fechado quando desenergizado

rança, por ser sistemas de freio autônomos, engatam diretamente na cremalheira, independentemente do acionamento e levam à parada total do
transelevador, de forma rápida e confiável. Mesmo
em caso de danos do freio, causados p.ex. por
rompimento de cabo ou falha da bobina, o torque de frenagem permanece inalterado.
Os freios Roba-Stop-M proporcionam máxima segurança, mesmo quando o acionamento é desmontado, p.ex. nos casos de
serviços de montagem ou manutenção.
Além disso, os freios de segurança convencem em relação à segurança operacional e facilidade de manutenção,
quando comparados com outros freios
de mola: Eles se destacam por sua construção fechada e a respectiva classe de
proteção IP 54 ou IP 65 na versão selada.
Concebidos para um ciclo de trabalho de 100 por
cento, os freios Roba-Stop-M são isentos de manutenção enquanto durarem as pastilhas de freio. Sua estrutura compacta e de
funcionamento seguro permite uma montagem rápida. Além disso,
a folga operacional projetada, testada e inalterável, ajuda a evitar
erros de montagem e ajuste. Os pacotes de molas destinados a diferentes torques tornam os freios de segurança extremamente flexíveis.
Fotos: Shutterstock, mayr power transmission

www.mayr.com

Sobre a mayr power transmission
mayr power transmission é um das mais tradicionais e,
ao mesmo tempo, inovadoras empresas alemãs na área
de transmissão de energia. A Mayr é especialista em
limitadores de torque, acoplamentos para eixos e freios
de segurança, bem como embreagens e freios eletromagnéticos. A empresa emprega cerca de 1.000 trabalhadores
no mundo inteiro e não para de crescer. Com sede em
Mauerstetten, Alemanha, a empresa tem fábricas na China e Polônia. 8 filiais na Alemanha e 7 escritórios internacionais, incluindo China, França, Itália, Grã Bretanha,
Cingapura, EUA e Suíça. Depois de várias ampliações das
áreas de produção e administração nos anos anteriores, a
empresa agora funciona em suas instalações de produção
numa área de 17.700 m2 em Mauerstetten, Alemanha.
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Possíveis aplicações e abordagens para o planejamento de
projetos de sistemas de Veículo Guiado Automaticamente
Mais e mais empresas querem automatizar seu fluxo
de materiais dentro da fábrica usando sistemas de
Veículo Guiado Automaticamente (AGV). Graças ao
progresso na comunicação, navegação e engenharia
de segurança, os AGVs podem ser usados flexivelmente
e são fáceis de serem integrados em sistemas
existentes. Para que tipo de aplicação um AGV é
adequado e o que requer atenção num planejamento
do projeto?

A

automação em intralogística está em contínuo avanço. Os usuários querem soluções flexíveis - o que significa sistemas modulares, dimensionáveis e com a interface pronta. Além disso, deve
ser possível implementar soluções no tempo mais curto possível.
Os AGVs oferecem uma solução de automação econômica para
muitas atribuições de transporte. Seu uso oferece inúmeras vantagens: confiabilidade, segurança de processos e um alto nível de
eficiência. Eles também podem ser usados em operações mistas,
com caminhões industriais ou pessoas. Os AGVs também podem
ser adaptados ou expandidos sem dificuldade. Como resultado, o
interesse e investimentos em AGVs cresceram significativamente
nos últimos anos. Mais e mais empresas querem aderir ao potencial de otimização pela automação de seu fluxo de materiais com
os AGVs. Mas quais são as aplicações certas para os AGVs? Que pré-requisitos devem ser atendidos para o uso do AGV, o que pode ser
transportado e, é necessária uma infraestrutura de TI especial?

Aplicações

CAMINHÕES INDUSTRIAIS

Autor: Alexander Zeilhofer, Diretor de vendas técnicas para caminhões
industriais automáticos da Jungheinrich Logistiksysteme GmbH

A automação com AGVs é adequada para empresas de qualquer
tamanho e para praticamente todas as indústrias. Por ser fácil de
de integrar em infraestruturas existentes, um AGV pode ser usado
flexivelmente em ambientes de fábricas existentes ou em novos
prédios. Para determinar suas próprias necessidades, as empresas
devem analisar detalhadamente o processo a ser automatizado. Os
principais campos de aplicação são tarefas de transporte contínuo,

como o recebimento ou transporte de mercadorias da produção
para o armazém, em operações de diversos turnos ou 24 horas.
Os fornecedores de AGVs estão atualmente recebendo a maior
parte de suas solicitações do setor de fabricação, especialmente da
indústria automotiva e também de empresas nas indústrias de alimento e de embalagem. O foco aqui é no fornecimento e descarte
de sistemas de montagem e produção - especialmente se os processos já forem automatizados, de forma que não haja possibilidades
de lacunas na automação.

Análise de necessidades
Antes do planejamento detalhado do projeto começar, as empresas
já devem ter registradas algumas condições operacionais iniciais,
como parte de sua avaliação de necessidades. Isto inclui:
n O ambiente (temperatura, pisos e etc.)
n Meios auxiliares de carga e a carga
n Layout com algumas origens e locais de depósitos
n Volumes de transporte/matriz de transporte
n Controle de pedidos
Como regra geral, meios auxiliares de carregamento, padronizados e uniformes, junto com a boa distribuição e estabilidade das
cargas sendo transportadas, oferecem condições favoráveis para o
uso de AGVs. O armazém deve também ser bem organizado, a faixa
de temperatura deve ser entre 0 e 40 °C, e os pisos devem estar em
boas condições (piso industrial).
O layout deve também já incluir o planejamento aproximado das
rotas de deslocamento e todas as estações de coleta e suprimento
(número e tipo) para a avaliação de necessidades. Outros objetos
periféricos como portas de incêndio, portas de alta velocidade ou
elevadores, também devem ser incluídos no layout. A razão para
isso, é que espaços estreitos, rotas de mão única, portas e elevadores afetam as possíveis velocidades de deslocamento e, portanto,
também os cálculos de capacidade. A largura exigida para as rotas
de deslocamento depende da largura dos veículos, os quais, por sua
vez, são determinados pelo tamanho, formato e peso da carga. As
rotas de deslocamento necessárias para a operação de caminhões
de empilhadeira, controlados manualmente, são normalmente
adequadas.
Para que se possa calcular a capacidade do AGV, a primeira etapa
é calcular os volumes do transporte. Para fazer isso, o número de
tarefas de transporte por hora, entre os pontos de coleta e transferência, já previamente registrados, é calculado ou registrado manualmente e transferido para uma matriz de transporte. Outro aspecto a considerar, é como o AGV receberá pedidos de transporte:
por WMS ou sistema de controle de empilhadeira, por ERP ou PPS,
através da interface da máquina ou de forma manual simples, através de um botão ou aplicativo do tablet, com visualização do sistema. Portanto, nenhum WMS ou outra infraestrutura de TI extensiva
é necessário para o uso dos AGVs.

A capacidade de transporte exigida é usada para calcular o número
de veículos necessários. Os fatores a seguir determinam quão ampla
deve ser a frota de veículos para obter a disponibilidade suficiente
para a utilização média do transporte, mas também abranger picos:
n Volume do transporte
n Condições do ambiente: comprimento das rotas de deslocamento e velocidades máximas de percurso para calcular o número de
tarefas de transporte por hora e por rota.
n Estações de carga: rotas, índice do tempo de carga em relação ao
tempo de transporte.
n Gerenciamento do pedido: proporção de viagens vazias.
O resultado é o número de veículos guiados automaticamente
e estações de carga necessárias, o qual por sua vez, é usado para
determinar o tamanho da frota. Veículos com baterias de íon de lítio e contato automático são capazes de usar os intervalos entre os
transportes para a recarga. Isto torna possível usar os AGVs durante
24 horas sem nenhuma interação do operador. Na operação de dois
turnos, baterias de chumbo ainda são a solução que oferece o melhor retorno de investimento, contanto que o veículo seja equipado
com acionamentos energeticamente eficientes e o fabricante do
AGV garanta a operação em dois turnos sem recarga.
O layout do armazém também influencia o tipo de navegação a
escolher para o AGV. As possibilidades incluem a navegação por
controle de navegação, por ponto magnético e a navegação por refletor, a qual é usada com mais frequência. A navegação por controle que usa somente as imediações como orientação para o veículo,
não requer refletores em paredes, colunas e racks, como usados tipicamente para a navegação por laser.

Tempos curtos de amortização na operação
multi-turno
Os veículos guiados automaticamente oferecem diversas vantagens: confiabilidade, segurança de processos e eficiência. O uso
planejado é um importante fator decisivo . Especialmente na operação de dois ou três turnos, pode valer a pena para as empresas,
pensarem na direção da automação, já que a amortização do investimento é muito atraente nesses casos. No entanto, aplicações
práticas também podem ser encontradas na operação de um turno.
Por exemplo, se o AGV permitir uma clara separação entre a logística e a produção, aumentando, assim, a qualidade da produção.
Ainda assim, a única forma de prever confiavelmente os problemas
com processos posteriormente, é criando especificações funcionais
profissionais. A Jungheinrich terá grande satisfação em auxiliar no
planejamento, concepção e implementação, como competente
parceiro e fornecedor de soluções completas para AGVs.
Foto: Jungheinrich

www.jungheinrich.com.br

Planejamento do projeto com dimensionamento
de capacidade
O desafio técnico no planejamento do projeto para um AGV é devido às diferentes condições no local da aplicação planejada. Assim,
as empresas interessadas devem documentar suas necessidades
em uma folha de especificações ou especificação de exigências.
Com base nessa documentação, os veículos e as unidades de processamento de carga podem ser configurados para as tarefas de
transporte individual possibilitando o trabalho com cargas, alturas
de transferência e de suporte individuais, assim como a tecnologia de transporte existente. Desta maneira a comunicação sem erros entre veículos e uma área de TI e de softwares existente ou de
máquinas de produção, também pode ser implementada para um
projeto específico.

Sobre a Jungheinrich
A Jungheinrich está classificada entre as empresas líderes do mundo para os setores de equipamentos de processamento de materiais, armazenagem e movimentação
de materiais. A empresa é um fornecedor de serviços de
intralogística e de soluções com operações de fabricação, e oferece a seus clientes uma abrangente gama
de caminhões de empilhadeira, sistemas de logística,
assistência e consultoria. As ações da Jungheinrich são
negociadas em todas as bolsas de valores na Alemanha.
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