
estimulo à globaliza-

ção está levando ao 

desenvolvimento de 

tecnologias mais efi-

cientes de movimen-

tação de materiais. 

A tendência atual entre os siste-

mas de movimentação de materiais 

são sistemas "menores e mais inteli-

gentes". Muitos sistemas estão sendo 

incorporados com inteligência ele-

trônica na forma de interfaces com 

telas sensíveis ao toque, funções de 

controle distribuído, que subst i tuem 

os grandes painéis de controle e pro-

gramas de sof tware atualizados que 

fazem interface com os sistemas ERPs 

("enterprise resource planning", pla-

nejamento do recurso empresarial) e 

WMs ("warehouse management sys-

tem", sistema de gerenciamento de 

armazém). 

Para reduzir a complexidade das 

operações de movimentação de mate-

riais, os armazéns estão implantando 

a armazenagem integrada, que é ca-

paz de movimentar uma grande varie-

dade de SKUs ("stock keeping unit", 

unidade distinta mantida em estoque) 

e reduzir a complexidade geral na dis-

tribuição. A complexidade resul tante 

da segmentação de mercado também 

aumentou a necessidade de ras t rea -

mento e acompanhamento mais rígi-

dos da movimentação dos produtos. 

Embora a movimentação de ma-

teriais fosse considerada uma ope-

Sensores inteligentes e interfaces interativas estão entre as tecnologias disponíveis atualmente 

nos sistemas de movimentação de materiais, agregando-lhes valor 

ração interna completa, graças ao 

crescimento das terceirizações, ela 

atualmente é feita com freqüência por 

operadores logísticos. A colaboração 

interempresarial aumentou com as 

cadeias de suprimentos integradas e a 

movimentação simultânea dos produ-

tos e das informações. 

As iniciativas verdes (sustentáveis) 

estão predominando cada vez mais no 

setor de movimentação de materiais. 

Os profissionais da indústria estão op-

tando por sistemas de movimentação 

de materiais ambientalmente responsá-

veis que reduzem os níveis de emissão e 

produzem menos ruídos. Os fabricantes 

também procuram soluções que levem 

ao aumento da velocidade das separa-

ções combinadas com flexibilidade or-

ganizacional, para a utilização eficiente 

do espaço e o aumento do ganho com 

custo de mão de obra menor. 

Desafios da armazenagem 
Visibilidade do estoque é o fator-

chave para a melhoria dos processos 

de atendimento de pedidos. 

Quando se trata de um armazém, a 

pressão n° 1 é a necessidade de reduzir 

as despesas operacionais mantendo um 

bom nível de serviço. Existem três desa-

fios que devem ser observados para me-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



lhorar o desempenho da armazenagem: 

1. a forma de realizar os processos 

individuais; 

2. os equipamentos para movimenta-

ção e estocagem de materiais utilizados; 

3. os sistemas de software que dão 

suporte às atividades de armazenagem. 

A capacidade de se conectar com 

seus parceiros da cadeia de suprimen-

tos, o ganho de visibilidade do estoque 

e o aumento da eficiência do armazém 

são as caracter ís t icas comuns de uma 

operação de armazenagem de classe 

mundial. 

Mas como melhorar as operações 

e, ao mesmo tempo, ajudar os clientes 

a gerenciar a demanda incerta e ainda 

controlar os custos? 

A resposta está na adoção de pro-

cessos de atendimento de pedidos mais 

eficientes, especialmente com o aumen-

to da visibilidade do status do estoque. 

O aumento da visibilidade permite me-

lhor planejamento da estocagem dos 

materiais necessários. O conhecimento 

dos níveis de materiais disponíveis per-

mite uma produção ininterrupta sem 

atrasos, facilitando as entregas pontu-

ais aos clientes. Entre alguns dos facili-

tadores de tecnologia para atingir esse 

nível de visibilidade estão os sistemas de 

gerenciamento de armazéns (WMS), os 

sistemas de controle de armazéns WCS, 

soluções de BI ("business intelligence, 

inteligência de negócios) e a identifica-

ção por radiofreqüência (RFID). 

O diagrama abaixo (pressões, ações, 

necessidades e facilitadores) ilustra o 

modo para avançar desde a identificação 

de um problema até sua solução. 
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Text Box
Fonte: Intra Logística, São Paulo, ano 32, n. 251, p. 100-101, ago. 2011.




