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enfrentam um volume crescente de pacotes, prazos de entrega
cada vez mais curtos e uma variedade cada vez maior de itens que
devem ser manuseados. Para garantir que os pacotes cheguem
aos seus destinatários da maneira mais rápida e confiável possível,
os centros de classificação precisam de soluções logísticas e
intralogísticas eficientes e flexíveis que otimizem e automatizem
seus processos.

Os sistemas de classificação de pacotes da BÖWE SYSTEC podem
fazer exactamente isso, eles oferecem processamento totalmente

BÖWE SYSTEC
IBERIA
Espanha

automatizado de produtos de entrada para remessa. Seu design

Julián Camarillo, 12
28037 Madrid

cuidadoso economiza espaço e a variedade de maneiras pelas

Portugal

quais eles podem ser configurados garante um alto grau de

Granja Park, 5
2710-142 Sintra

flexibilidade que torna esses sistemas de classificação, soluções

Tel.: +34 913 757 399

eficientes para qualquer centro de encomendas.

e-mail: info@bowe-systec.es
Nossas soluções de logística e intralogística para classificação de

website: www.bowe-systec.com

pacotes podem lidar com materiais de maneiras incomuns, por
exemplo, circulares, graças à sua tecnologia exclusiva de
classificação. Nós não nos contentamos com projetos padrão! A
gama de classificação de pacotes é completada com o software de
classificação BÖWE Sort. Entre em contato conosco!

Atenciosamente,
Roberto Martín

Director de Operações
BÖWE SYSTEC Iberia
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"Como um 'fornecedor integral', queremos ser o primeiro ponto
de contato para todos os requisitos de intralogística de nossos
clientes", destaca Joachim Koschier, diretor geral da BÖWE

A BÖWE SYSTEC REFORÇA
A SUA POSIÇÃO COMO
FORNECEDOR DE
SOLUÇÕES DE
CLASSIFICAÇÃO
AUTOMATIZADA COM A SUA
PARTICIPAÇÃO
MAIORITÁRIA NA
REDLEDGE

SYSTEC. "Eles devem ser capazes de obter tudo o que precisam
de nós para otimizar seu centro de classificação de pacotes e
seus processos internos. Desde o recebimento de mercadorias
até a saída de mercadorias, tudo de um fornecedor. A aquisição
da RedLedge foi, portanto, um passo lógico e é uma pedra
angular de nossa estratégia corporativa.“
"Nossa receita para o sucesso é que ouvimos o que nossos
clientes precisam. Com o RedLedge ao nosso lado, podemos
não apenas fornecer o hardware, que é importante e essencial,
mas também o software que tece tudo de maneira inteligente.
O Warehouse Management System (WMS) e o Warehouse
Control System (WCS) da RedLedge significam que podemos
oferecer aos nossos clientes de classificação um valor agregado

Software como força motriz

substancial ", diz o diretor-geral da BÖWE SYSTEC, Dirk Van
Vinckenroye.

A BÖWE SYSTEC assinou um acordo em fevereiro de
2019 para adquirir uma participação maioritária na

Alan Wilcockson e Andy O'Donnell, CEOs da RedLedge, também

RedLedge, uma empresa de software sediada no Reino

vêem um tremendo potencial na fusão. "Somos um provedor

Unido. A partir de março, a RedLedge será oficialmente
parte do grupo BÖWE SYSTEC.

líder de soluções de identificação automática e nossos sistemas
nos permitem controlar todos os aspectos da intralogística de
maneira altamente eficiente", explica Alan Wilcockson. Andy

A RedLedge foi fundada em 1996 e tem a sede em Yorkshire,

O'Donnell acrescenta: "Na RedLedge estamos envolvidos nos

Reino Unido. Como uma empresa de software estabelecida, a

mercados globais e em forte crescimento, trabalhando com a

RedLedge é especializada em soluções Auto-ID e suas

BÖWE SYSTEC, no futuro poderemos realizar projetos adicionais

tecnologias de código de barras, RFID, voz e sensores são

em particular no mercado de encomendas e intralogística,

usadas com sucesso em todo o mundo em centros de

vemos a fusão como uma" win-win " "Para ambas as empresas

classificação postal e de pacotes, armazéns e instalações de

e estamos ansiosos para trabalhar juntos."

produção.
A principal experiência da RedLedge inclui plataformas de
software competitivas, como Warehouse Management Systems
(WMS), Warehouse Control Systems (WCS) e soluções de
serialização.
A aquisição da RedLedge é um marco importante para a BÖWE
SYSTEC como fornecedor líder de soluções inteligentes de
automação.
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ENTREVISTA COM UNAI
BAUTISTA, TECHNICAL
PRODUCT MANAGER PELA
ULMA HANDLING SYSTEMS
Introdução:
A ULMA Handling Systems desenvolve a sua actividade como
Engenharia Integral em Sistemas de Movimentação de Materiais
através de uma ampla gama de soluções de logística de
armazenamento

automático

e

preparação

de

pedidos

Fazemos parte do Grupo de Negócios ULMA, um dos maiores
Grupos de Negócios do norte da Espanha, com 53 anos de
presença no mercado.

direcionados ao campo de Distribuição e Fabricação Automática.

Vinculado desde seus começos à Experiência Cooperativa de

Projecta e desenvolve soluções automatizadas de intralogística,

Mondragón, o Grupo ULMA faz parte, por sua vez, da

desde a recepção da produção ou fornecedores até ao

Corporação Mondragón. Com uma história construída com base

despacho.

em uma cultura baseada em Valores Cooperativos, o Grupo

Os sistemas ULMA são especialmente projetados para soluções
logísticas de coleta de pedidos e armazenamento automático,
cuja função permite maximizar as taxas de produtividade,
reduzindo o número de movimentos, as tarefas de transporte e
o espaço do depósito.

ULMA é agora um futuro e está na vanguarda dos processos
tecnológicos e de trabalho mais avançados e otimizados.
3. Quais são as chaves para continuar sendo referências
no sector?

1. Qual é a sua atividade principal e que tipo de clientes

Unai Bautista: Uma trajetória de mais de 35 anos no sector é

você está segmentando?

consequência da manutenção de um compromisso com nossos

Unai Bautista: Na ULMA Handling Systems desenvolvemos

clientes e da inovação ao longo do tempo. Assim, evoluímos,

nossa atividade como Engenharia Integral em Sistemas de

antecipando os sistemas intralogísticos do futuro.

Movimentação

de

Materiais

voltados

para

empresas

multisectoriais. Entre nossos clientes, existem empresas de

4. No nível da inovação tecnológica, onde você acha que

diferentes portes, sectores e segmentos que buscam melhorar

o futuro irá?

seu posicionamento diferenciado, o que lhes permite oferecer
uma proposta de valor agregado aos seus clientes. É esse tipo
de empresa que conta com a ULMA para obter soluções
engenhosas às suas necessidades, onde se encaixam soluções
que exigem alto nível de automação para soluções logísticas
com menor grau de automação.

Unai Bautista: A maneira de propor inovação nos próximos
anos deve ser uma que nos permita propor a melhor e mais
económica solução para responder às necessidades de cada
cliente. Essa maneira de abordar a inovação faz com que nossa
organização integre a inovação desde a concepção da solução
logística até ao desenvolvimento do projecto e do serviço de

2. Como você descreveria o modelo cooperativo do qual

reengenharia. Essa abordagem exige que desenvolvamos

a ULMA faz parte?

continuamente melhorias em nossos processos internos e o

Unai Bautista: A ULMA Handling Systems é uma empresa

lançamento de novas ferramentas e soluções de automação

cooperativa onde a participação e integração de pessoas na

cada vez mais eficientes e lucrativas.

gestão, resultados e propriedade da empresa, é o eixo de
acção.
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O mundo virtual da tecnologia da informação, o mundo físico
das empresas e da internet, tornaram-se um só.
As mudanças no perfil de demanda, juntamente com as
oportunidades

oferecidas

pelas

novas

tecnologias,

estão

causando uma importante revolução que nos permite oferecer
ao mercado soluções baseadas em tecnologias como BigData,
Cloud Computing, IoT ou Collaborative Robotics.
7. Quais são as principais vantagens da transformação
para a logística 4.0?
Unai Bautista: O principal objetivo desta nova revolução é
sempre garantir a qualidade do serviço. Na ULMA acreditamos
que a transformação digital está servindo e continuará
melhorando a qualidade dos processos. Tendo um volume
maior de dados para tomar melhores decisões, passar para o
trabalho em um ambiente onde a camada e os negócios ciberfísicos estão interconectados, ... toda essa nova realidade está
permitindo garantir a optimização dos processos.
5. Quais aspectos diferenciam a ULMA de seus
concorrentes?
Unai Bautista: Nosso valor agregado é especificado em uma

"Inovação, mais que uma aposta, é uma

análise abrangente das necessidades de nossos clientes. Esta

obrigação que nos torna responsáveis como

análise preliminar nos permite definir a solução logística mais
adequada

ao

cliente.

Entendemos que uma

automação

Engenharia Logística"

adequada do sistema de logística requer uma compreensão
completa das necessidades presentes e futuras da empresa, e é
a partir desse conhecimento detalhado que as vantagens da
automação serão visíveis em toda a cadeia de fornecimento.
6. Como a INDÚSTRIA 4.0 afeta o setor de
intralogística?
Unai Bautista: Uma transformação está ocorrendo do B2B e
B2C para o C2B, onde o Cliente é o mecanismo da actividade. É
a logística do futuro. É a era da Logística 4.0.
A ULMA Handling Systems já está imersa nesta nova era, o que
corresponde a uma nova maneira de organizar a mídia
intralogística. O objetivo a ser alcançado é a implementação de
um grande número de "armazéns inteligentes" capazes de
maior

adaptabilidade

às

necessidades

dos

clientes

e,

consequentemente, aos processos logísticos.
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CASO PRÁTICO
JERSEY POST
Solução “chave na mão” para classificação
de pacotes
A Jersey Post Group foi criada em 1969 e se juntou ao governo local em 2006; agora a Jersey Post
opera uma rede de 21 agências de correio na ilha de Jersey-UK. Além disso, a Jersey Post presta
serviços de entrega postal a todas as residências e empresas particulares de Jersey, cinco dias por
semana. Localizado ao lado de correios e redes de distribuição, é um serviço complementar que
permite que a Jersey Post forneça um conjunto completo de produtos e serviços postais para
empresas de qualquer tamanho e sector. Isso inclui correio em massa e serviços de suporte
associados, bem como impressão digital e gerenciamento de dados.
Mais recentemente, trabalhando com nossa rede global de parceiros de mais de 190 países, a
Jersey Post desenvolveu uma ampla gama de especialistas em distribuição global no caminho.
Como parte de nossa recente expansão de negócios, estabelecemos locais de comércio exterior
para as Ilhas do Canal, incluindo Newark e Chicago nos EUA, Hong Kong, bem como Basildon no
Reino Unido. Essa expansão nos permite oferecer logística dentro e fora da ilha de qualquer
tamanho ou tipo de item, a fim de apoiar o crescimento e o desenvolvimento de nossos próprios
negócios.

DATOS IMPORTANTES
Projecto:

Jersey Post

Tamanho bandeja:

450 x 700 mm

Destinos:

73 ext. e 73 int.

Comprimento rampa:

2.500 mm

Local:

Jersey - R.U.

Largura rampa:

800 mm

Ano de instalação:

2015

Alimentação:

Automática/Manual

Produto classificado: Pacotes

Modos de classificação:

Rota

Capacidade:

5.500 bandejas/hora

Opções:

Cálculo peso e volume

Comprim. máquina:

48 m

Configuração:

“Zig-Zag”
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O GRUPO POSSEHL, COM
SEDE EM LÜBECK, FECHA
COM CONSISTÊNCIA
OUTRO ANO FISCAL

As crescentes restrições comerciais e o iminente Brexit ainda
não tiveram nenhum efeito económico perceptível.
No exercício financeiro final, o Grupo investiu mais de 100
milhões de euros na renovação e expansão de capacidades
produtivas e em projectos orientados para o futuro. Investir
uma quantidade tão significativa de dinheiro criou o prérequisito para atender à alta demanda por produtos e soluções

•

As vendas do grupo de EUR 3,8 mil milhões correspondem
ao alto nível do ano anterior.

fornecidos pelas empresas do Grupo Possehl em mercados

•

Lucro antes de impostos (EBT) aumentou 3% para EUR 162
milhões.

investir em projectos de digitalização e na criação de condições

•

Implementação
corporativas.

nossa compreensão da sustentabilidade", explica Brenk. O

bem

sucedida

de

cinco

existentes e novos. "Nós nos concentramos especialmente em

transações

de trabalho modernas. Esses são os principais componentes de
índice de investimento do Grupo, baseado em activos fixos,

Possehl continua sua história de sucesso. 2018 foi outro ano

atingiu cerca de 30% e deverá permanecer no mesmo nível nos

financeiro de sucesso para o Grupo baseado em Lübeck, que

próximos

deu vários passos significativos para moldar o futuro do Grupo

exclusivamente com capital social e fluxo de tesouraria.

em termos de continuidade do seu curso de crescimento
rentável a longo prazo.

anos.

Os

investimentos

são

financiados

As baixas taxas de juros continuadas e o alto aumento de
capital no mercado fizeram com que as condições básicas para

Com base em dados preliminares, as vendas consolidadas

a aquisição de novas empresas fossem extremamente difíceis

totalizaram 3.800 milhões de euros e, portanto, permaneceram

para um investidor de longo prazo como a Possehl. No entanto,

estáveis em relação ao ano anterior. Ajustado pela conversão

o

cambial e pelos efeitos dos preços dos metais preciosos que

corporativo por meio de cinco aquisições voltadas para o futuro.

tiveram um impacto negativo nas receitas gerais do Grupo, a

As aquisições da Bolt-on foram realizadas com sucesso para as

taxa de crescimento atingiu cerca de 8% no exercício encerrado

divisões de Finalidade Específica para Construção, Limpeza e

e, portanto, o Grupo continuou o seu desenvolvimento dinâmico

Processamento de Metais Preciosos, enquanto a divisão de

observado nos últimos anos. Tanto o crescimento orgânico

Investimentos da SME passou por um

dentro das empresas operacionais do Grupo e as novas

estrategicamente

aquisições contribuíram para este aumento favorável em igual

participação maioritária no Grupo Hänsel.

medida

Grupo

conseguiu

expandir

avançado

e

após

fortalecer

a

seu

portfólio

desenvolvimento

aquisição

de

uma

Em relação ao mercado de impressoras, a fusão dos sistemas

Em comparação com o ano anterior, os lucros antes de

web manroland e Goss International é considerada uma etapa

impostos (EBT) aumentaram 3%, atingindo o valor recorde de

inovadora de consolidação.

162 milhões de euros. O desempenho das operações de
vendas, sem considerar metais preciosos, permaneceu estável
em pouco mais de 7%. Quase todas as divisões do Grupo
contribuíram

para

esse

conseguiram

aumentar

sucesso
ainda

e,

mais

em
os

alguns
bons

casos,

resultados

alcançados no ano anterior. "Aproveitamos as oportunidades
que surgiram de um clima econômico favorável para expandir
ainda mais nossa posição competitiva", diz o Dr. Joachim Brenk,
presidente do Conselho Executivo da L. Possehl & Co. mbH.
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PRÓXIMOS EVENTOS
2019
•

D-CONGRESS
07 Marςo, 2019
Gotemburgo | SUÉCIA
Svenska Mässan
Pavilhão H | Stand H00:03

•

E-HANDEL
21 Marςo, 2019
Aarhus | DINAMARCA
Tivoli Frideheden (Hermans Kulturhus)

•

SITL
26 – 28 Marςo, 2019
Parc des Expositions - Paris Port de Versailles | França
Pavilhão 1

Image: BÖWE SYSTEC en Hunkeler Innovationdays de 2019

•

PROMAT
08 – 11 Abril, 2019
Chicago | USA
McCormik Place
Pavilhão Sul | Stand S4518

•

LOGISTICS & DISTRIBUTION
02 – 03 Outubro, 2019
Estocolmo | SUÉCIA
Kistamässan
Pavilhão K | Stand K12

•

BÖWE SYSTEC EXCLUSIVE DAYS 2019
14 Maio, 2019
Augsburg | ALEMANHA
Sede Central BÖWE SYSTEC

•

PRINT 19
03 – 05 Outubro, 2019
Chicago | USA
McCormick Place
Pavilhão Norte | Stand 2227

•

THE WORLD MAIL & EXPRESS EUROPE CONFERENCE
2019 (WMX)
17 – 19 Junho, 2019
Dublin | IRELAND
Croke Park

•

D-LOGISTICS
22 Outubro, 2019
Gotemburgo | SUÉCIA
Svenska Mässan

•

PARCEL FORUM 19
28 – 30 Outubro, 2019
Dallas | TEXAS | USA
Gaylord Texan | Stand 533

•

ROBOTICS AND AUTOMATION
29 – 30 Outubro, 2019
Coventry | REINO UNIDO
Ricoh Arena

•

MULTIMODAL
18 – 20 Junho, 2019
Birminghan | REINO UNIDO
NEC Birminghan

•

DOXNET
24 – 25 Junho, 2019
Baden-Baden | ALEMANHA
Kongresshaus

•

IMHX
24 – 27 Setembro, 2019
Birminghan | REINO UNIDO
NEC Birminghan

•

PARCEL+POST EXPO
01 – 03 Outubro, 2019
Amsterdam | HOLANDA
Rai Convention Centre Amsterdam
Pavilhão 8 | Stand 1030
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BÖWE SYSTEC GmbH
Perfil da empresa
A BÖWE SYSTEC é um dos principais fornecedores mundiais de soluções inteligentes de automação. Por mais de
70 anos, os produtos desta empresa de tecnologia melhoraram e otimizaram os fluxos de produção em uma
ampla e diversificada gama de sectores industriais. As tecnologias da BÖWE desempenham um papel
importante em muitas indústrias, seja em sistemas de envelopagem para aplicações clássicas transacionais ou
de envio, soluções de processamento de cartões, sistemas de classificação de cartas e pacotes para centros de
pós-processamento modernos, soluções de automação para intralogística ou serialização farmacêutica. Com
sede em Augsburg, Alemanha, onde estão localizadas as instalações de produção e desenvolvimento, a empresa
presta serviços a seus clientes em todo o mundo por meio de suas 20 subsidiárias e mais de 50 agências gerais.
Desde 2010, a BÖWE SYSTEC GmbH é propriedade do Grupo Possehl, que gerou vendas anuais de cerca de
3.800 milhões de euros com uma equipe de cerca de 12.500 funcionários em todo o mundo em 2017. O único
acionista da L. Possehl & Co. mbH é a fundação de caridade Possehl na cidade hanseática de Lübeck Alemanha.
Mais informações disponíveis em www.boewe-systec.com y www.possehl.de
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