
O novo normal  
dos armazéns  
são as mudanças
As interrupções e volatilidade nos processos 
pressionam os operadores de armazéns  
para se adaptar a mudanças contínuas. 
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Preocupações 
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dos funcionários

Com qual dessas interrupções você tem que lidar?

Identifique e priorize as mudanças 
operacionais que você precisa resolver

Comece com o principal:
otimização de equipes e fluxos de trabalho

Sincronize três aspectos 
centrais das suas operações

1 2 3

Quando precisar responder a interrupções na cadeia de suprimentos, 
comece na linha de frente das suas operações

Ação:
Defina suas ações com 
base em insights orientados 
por dados para aumentar a 
produtividade e a eficiência

Análise:
Forneça insights úteis 
utilizando dados 
capturados e dos sistemas 
para tomar decisões mais 
informadas, otimizar os 
fluxos de trabalho e definir 
as melhores ações futuras

Detecção:
Crie presença digital para 
todos os ativos físicos e 
pessoas com captura de 
dados em tempo real ou 
por transação

Automação

Sistemas de gerenciamento de armazéns

Otimização de equipes 
e fluxos de trabalho

Ação

Análise

Detecção

Ter uma abordagem por etapas permite melhorar a visibilidade das operações no seu ritmo, sem interrompê-las.

O caminho para o futuro é mais fácil de alcançar por etapas



Planeje suas próximas ações com o Modelo de Maturidade de Armazéns da Zebra
Identifique e priorize as mudanças operacionais necessárias

Qualquer tamanho, qualquer desafio

Veja como aplicar essa estrutura nas suas operações

As ofertas amplas e específicas de hardware, software, soluções e serviços da Zebra abarcam todas as áreas operacionais  
dentro do armazém, solucionando os atuais desafios logísticos. O resultado: risco mínimo e máximo retorno do seu investimento.

Quantos temos 
(ou não temos)? 
A imprecisão dos 
inventários resulta em 
ineficiência nas operações

Como lidar com 
um volume maior? 
Maior volume de pedidos, 
mais picking de produtos  
e movimentos de  
inventário incrementam  
as transações diárias

Como aliviar os pontos 
de congestionamento? 
Os processos iniciados por 
funcionários baseados em 
escaneamento podem não 
ser suficientemente rápidos 
ou precisos

Qual deveria ser 
a minha próxima ação?
Impossibilidade de  
quantificar decisões e 
otimizá-las no momento

Como responder às 
demandas em constante 
transformação?
Estar dez passos à frente 
é uma necessidade 
hoje em dia

Fase 1
 • Rastreie todos os movimentos 
do inventário

 • Conecte todos os funcionários 
ao Sistema de Gerenciamento 
de Armazéns (WMS) com 
dispositivos móveis modernos

Fase 2
 • Implante dispositivos adequados 
a cada tarefa, aumentando  
a comodidade e a captura  
de dados sem esforço

 • Otimize os dados do Sistema  
de Gerenciamento de Armazéns 
(WMS) para obter fluxos de 
trabalho móvel mais dinâmicos

Fase 3 Fase 5
 • Reúna todos os dados do sensor 
usando automação inteligente

 • Preveja e adapte em tempo real

Fase 4
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Fase 0
Coleta básica 
de dados

Fale conosco hoje mesmo!

Sede Corporativa  
e América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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 • Automatize a captura de dados 
em áreas determinadas que 
exigem conformidade

 • Otimize o trabalho gerenciando 
por exceção

 • Obtenha visibilidade operacional 
com dados de localização em 
tempo real

 • Acione o funcionário ou ativo mais 
próximo para realizar a tarefa

 • Reduza etapas dos processos 
com alertas automatizados

https://connect.zebra.com/warehousehub_br?homepagecontact=open

