
Sistemas de armazenagem

Ideais para otimizar o
processo logístico
"A ARMAZENAGEM É, HOJE, UMA DAS PRINCIPAIS FERRAMENTAS QUE PROPICIAM A OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS A
SEREM EMPREGADOS DESDE O PROCESSO PRODUTIVO ATE O ABASTECIMENTO DO PRODUTO AO MERCADO."

arece óbvia a importância da
armazenagem dentro do
processo logístico? Pois

confira o que dizem os representan-
tes das principais empresas do setor
nesta matéria especial da revista
LogWeb, na qual também são
destacadas as tendências.

Agilidade e
redução de custos

Conforme explica Flávio
Miranda, diretor comercial da
Altamira(Fone:11 6195.2855), a
armazenagem dentro do processo
logístico é fundamental, pois é a
partir do seu planejamento que se
consegue segurança, flexibilidade,
agilidade e redução de custos na
cadeia de abastecimento. "Sem um
planejamento técnico adequado às
necessidades de armazenagem de
cada produto/empresa, perde-se
competitividade e, conseqüentemen-
te, oportunidades de negócios no
mercado", alerta.

Mareio Lopes Cruz, gerente
geral de negócios da Dematic (Fone:
11 6877.3607), complementa que a
armazenagem tem a função de
melhor integração entre os
processos de suprimento-produção-

distribuição. "Um dimensionamento
adequado da armazenagem permite
um importante equilíbrio no fluxo de
materiais entre estes processos",
aponta.

Segundo ele, as soluções em
armazenagem devem suportar as
necessidades básicas do processo
logístico, apoiando uma determinada
estratégia de negócio. Tais necessi-
dades envolvem equilíbrio sazonal,
custos e especulação, garantia na
continuidade da produção, redução
de custos operacionais, redução de
perdas por avarias, melhor organiza-
ção e controle da armazenagem,
descongestionamento de áreas, etc.

Citando a qualidade, Mareio
Frugiuele, diretor da Fiel (Fone: 11
2198.4500), declara que a armazena-
gem de materiais é tão importante
quanto todo o restante da
cadeia logística, pois é através dela
que se organiza o abastecimento da
produção, aliada a estratégias de
vendas, e se garante a entrega no
tempo e com a qualidade desejada
pelo cliente. "A armazenagem é hoje
uma das principais ferramentas que
propiciam a otimização dos recursos
a serem empregados desde o
processo produtivo até o abasteci-
mento do produto ao mercado",
define.

Em resumo, Fernando Monte-
negro, diretor comercial da Metal-
Shop (Fone: 81 3452.1212), diz que a
armazenagem é um dos pontos mais
importantes dentro do processo, pois
o correto dimensionamento do
espaço reservado à armazenagem
e o tipo do equipamento a ser
utilizado vão determinar o sucesso
ou não do processo logístico.

Para Marcos Passarelli, diretor
de operações da Ulma Handling
Systems (Fone: 11 5092.6060), uma
adequada solução de armazenamen-
to automático pode oferecer
benefícios tangíveis quanto ao nível
de qualidade de serviço, tanto do
cliente externo como do cliente
interno da empresa, devido, entre
outras coisas, a um maior controle
dos fluxos de materiais. "Além
disso, supõe-se um aumento da
eficiência do sistema ao reduzir o
nível de estoque e os custos
operacionais."

Automatização
Verticalização, sistemas

automáticos e preocupação com o
meio ambiente estão entre as
tendências em armazenagem citadas
pelos entrevistados.

Por exemplo, Miranda, da
Altamira, diz que as tendências
demonstram preocupações que vão
desde a maximização do espaço,
passando pelos materiais utilizados
na fabricação de estruturas e
chegando até o meio ambiente. "A
tendência é que as estruturas de
armazenagem tenham o menor
número de soldas possíveis, isso
porque no processo de soldagem há
liberação de gases, como o ozônio,
que contaminam e poluem o meio
ambiente. As pinturas terão de ser
efetuadas sem solvente, principal-
mente para garantir uma melhor
saúde aos trabalhadores deste setor.
E os fabricantes de estruturas terão
de utilizar aços estruturais mais
resistentes, o que diminui a massa e
também reduz os custos."

Para o diretor comercial da
Altamira, também é preocupação
das indústrias diminuir ao máximo
os descartes e resíduos na fabrica-
ção, contribuindo para menor
poluição do meio ambiente e
reduzindo custos do processo
produtivo.

Outra tendência, ainda segundo
Miranda, é que as soluções de
armazenagem contemplarão cada
vez mais a automatização, atenden-
do a uma exigência do mercado para

menor utilização de mão-de-obra,
menor tempo na movimentação de
materiais e conseqüente redução de
custos.

Também neste ponto toca Cruz,
da Dematic. Para ele, a tendência é
a construção de armazéns cada vez
mais elevados e com maior nível de
automação, "tendo em vista que aos
poucos os clientes estão perceben-
do os benefícios em produtividade e
segurança inerentes aos sistemas
automatizados". Conforme acres-
centa, o fato de já haver um número
significativo de sistemas automáti-
cos instalados no Brasil e em pleno
funcionamento serve de
multiplicador para a conscientização
do mercado. "No caso de armazéns
com alturas elevadas, onde a
movimentação por meio de
empilhadeiras elétricas embute
maiores riscos e maiores investi-
mentos em máquinas mais sofistica-
das (trilaterais), sem dúvida a
redução nos custos dos sistemas
totalmente automáticos com
transelevadores passou a ser uma
alternativa altamente viável
economicamente e com inegáveis
ganhos de produtividade e seguran-
ça", diz o gerente geral de negócios.

As tendências para Frugiuele, da
Fiel, envolvem a implantação de



l edição n°74 abril 2008

sistemas de armazena-
gem "visando maior
aproveitamento do
espaço vertical aliado à
instalação de demais
sistemas auxiliares com
características específi-
cas que proporcionam
manter o estoque
pulmão, o picking e a
expedição num fluxo ágil,
gerenciado por processos
informatizados".

Resumindo, Frugiuele
destaca três tendências:
o aumento vertical dos
sistemas de armazena-
gem, a automatização
dos processos que se
utilizam dos sistemas de
armazenagem e a
utilização de vários tipos
de sistemas de armaze-
nagem empregados numa
única solução.

Além dos equipamen-
tos automáticos,
Montenegro, da
MetalShop, também
aposta no tradicional
porta-paletes. "Com o
desenvolvimento do país
em todas as regiões,
acredito que o porta-
paletes convencional
ainda será o equipamen-
to mais utilizado, pois
sua seletividade facilita a
armazenagem de
qualquer tipo de
mercadoria, porém os
equipamentos tipo drive-
in, push-back, porta-
paletes dinâmico e os
sistemas automáticos
ganharão mais espaço,
visto que conseguem
garantir uma grande
compactação das
mercadorias", expõe.

A armazenagem
automática também é
tendência para Passarelli,
da Ulma, já que, segundo
ele, tem ganhado muita
força nos últimos anos.
"Os profissionais se
mostram convencidos das
premissas do nosso
conceito, pois se trata de
um dos últimos nichos de
possibilidade de efetiva
redução de seus custos.
Isto explica porque o
mercado, ano após ano,
aposta cada vez mais no
investimento em
soluções de armazena-
gem automática", diz.

Passarelli não tem
dúvida de que o futuro
será marcado por uma
inovação tecnológica sem
precedentes e pela
personalização da
solução logística. •
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