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EM 2018 A SDI ESTÁ DESENVOLVENDO 
ao menos cinco grandes projetos

2018 TEVE SEU PONTO DE INDUÇÃO 
em Las Vegas

2017 foi o melhor ano da SDI no Peru 
desde a implementação do Centro de 
Distribuição da INKAFARMA em 2014. 
Dois anos de trabalho intenso de difusão 
e eventos internacionais renderam frutos, 
e conseguimos fechar cinco novos proje-
tos com empresas de prestígio nos 
setores de Supermercados, Roupas e 
Calçados, Vendas por Catálogo e Lojas de 
Departamento”. Assim destacou Joel 
Díaz, Subdiretor Comercial LATAM, que se 
mostrou muito otimista quanto ao futuro 
imediato das operações. 

O ambiente econômico favorável do Peru 
e o interesse de novas demandas para 
entrada no mercado local são alguns dos 
fatores que ajudarão a SDI a cumprir suas 
metas. 
Esperamos que 2018 seja o melhor ano da 

SDI no Peru. Em breve serão implementa-
das algumas de nossas soluções que 
possibilitarão a abertura de uma quanti-
dade similar de novos projetos, gerando 
assim um pipeline importante na região”, 
acrescentou o executivo.
 
Em relação aos setores de produção aos 
quais a SDI poderia fazer contribuições 
interessantes, a experiência da empresa 
mostra haver capacidade para participar 
de qualquer projeto de melhoria ou 
implementação de soluções automatiza-
das em um Centro de Distribuição, 
independentemente do tipo de indústria 
ou setor.
 
Díaz indicou que a experiência da equipe 
inclui projetos em setores como alimen-
tos e bebidas, roupas e calçados, farma-

cêuticos e outros artigos de diferentes 
tipos de negócio do mundo do varejo, tais 
como e-commerce, lojas de departamen-
to, venda direta ou por catálogo, lojas 
próprias, franquias, etc. 

“O cliente é quem melhor conhece seu 
negócio e tem seu próprio estilo comer-
cial. Sua logística deve responder a isso e 
nós o ajudamos a con�gurar essa respos-
ta. Todo cliente busca crescimento, 
economia, sustentabilidade e uma 
operação sem falhas. Para isso existem 
diferentes drivers, que auxiliam a tomada 
de uma decisão sólida. Uma das vanta-
gens que a SDI oferece é a assessoria para 
encontrar esse fator de decisão, que vai 
deixar o caminho mais claro, com maior 
grau de previsibilidade, permitindo dar o 
passo adiante”, concluiu Díaz. 

A Carter’s Inc., também conhecida como 
William Carter Company, foi fundada por 
William Carter em 1865 e é atualmente 
uma das principais empresas do mercado 
americano de design e venda de roupas 
infantis, condição consolidada quando a 
Carter’s comprou seu competidor, 
OshKosh B’Gosh.
 
Para manter a posição de liderança, a 
Carter’s tem um protocolo de avaliação e 
atualização permanente de seus proces-
sos. Neste contexto, recorreu à SDI em 
busca de uma solução especializada que 
lhe permita �rmar adequadamente o 
crescimento esperado. 

É importante mencionar que a Carter’s 
tem um centro de distribuição em Brasel-
ton, Georgia, que fazia uso de uma combi-
nação de classi�cador cross belt, shuttle 
system, put to store e outros sistemas 
automatizados para apoiar sua operação 
de Omni-Channel. O crescimento das lojas 
de varejo e o aumento da reposição 
começaram a sobrecarregar a automati-
zação existente para entrada em loja. O 
comércio eletrônico também seguia em 
expansão e, com ele, a necessidade de um 
serviço mais rápido, tornando mais 
complexa a demanda em alta temporada. 
Era necessário, portanto, um classi�cador 
�exível, que pudesse além de gerir roupas, 
brinquedos e produtos para bebê, apoiar 
a indústria varejista no cotidiano, se 
ajustando aos pedidos de comércio 
eletrônico durante as horas de pico. 

Esta solução deveria ser entregue em sete 
meses (antes da alta temporada), com 
tolerância mínima a atrasos e com funcio-
namento compatível com fornecedor 
especí�co de esteiras transportadoras.
 
Depois de avaliar as necessidades comer-
ciais e o orçamento da Carter’s, a SDI 
propôs a instalação do SORTRAK de 

bandeja dupla com 600 quedas, para 
gerir a distribuição às lojas varejistas e o 
cumprimento de pedidos de comércio 
eletrônico. O SORTRAK foi instalado em 
uma área de 2.322m² e integrado com o 
fornecedor de esteiras transportadoras 
da Carter’s.

O sistema conta com 16 pontos de 
indução com capacidade para trabalhar 
com vários modos de indução, altura 
adaptada de acordo com os requerimen-
tos do cliente no classi�cador, e software 
de gestão de centro de distribuição da 
SDI em interação com WCS e WMS.
 
A SDI ofereceu um SORTRAK para 
aumento da capacidade de cumprimen-
to de pedidos da Carter’s para utilizar 
14.400 bandejas por hora, a partir de um 
ponto único. A �exibilidade desta solução 
permite à Carter’s múltiplas opções de 
indução (induction Scan on the Fly, 
Presentation Scanning e indução por 
Batch).

“A simplicidade do design permite que a 
equipe compreenda o processo, a mecâ-
nica e os sistemas com muita clareza. 
Realizamos algumas melhorias de 
software para aumentar o turnover das 
quedas e reduzir o impacto dos erros de 
picking”, manifestou Kelly Bryson, geren-
te de Global Ful�llment Process da 
empresa. 

A SDI cumpriu com os prazos de entrega 
de materiais e de fabricação e a tempo 
para a alta temporada, 2017, num esforço 
conjunto com a equipe de gestão de 
projetos da Carter’s.

“A solução aumentou a precisão, o uso de 
espaço e a capacidade na logística de 
Omni-Channel dentro do centro de distri-
buição”, asseguraram os especialistas da 
SDI.
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Com grande sucesso aconteceu no início 
de fevereiro o encontro SELF 18, o fórum 
logístico anual organizado pela SDI em 
Las Vegas, cuja primeira versão se realizou 
em 2006.

O evento foi criado para compartilhar 
informações, trocar experiências na área 
de logística e conferir as últimas tendên-
cias, a nível mundial, de temas relaciona-

dos com a e�ciência dos centros de distri-
buição à nível de fornecimento.
 
As principais conferências do evento 
estiveram a cargo de grandes especialis-
tas da área: Brian Gibson, professor e 
diretor executivo do Centro de Inovação 
em Cadeia de Suprimentos na Universida-
de de Auburn; Gaurang Chatterje, diretor 
de Engenharia Industrial na GNC; Matt 

Ross, VP de Distribuição Global na Youni-
que; Mike Klepfer, VP de Gestões de 
Armazém na The Black Tux; John S. Talbo-
tt Jr., diretor de Pesquisa na Universidade 
de Indiana. Além dos an�triões e 
delegações europeias, o evento contou 
com a signi�cativa participação das 
equipes da SDI na América Latina. 

SELF18
FÓRUM EXECUTIVO DE LOGÍSTICA SDI

A SOLUÇÃO DA SDI PARA 

o crescimento da Carter’s

Desa�os 2018

Estamos muito satisfeitos em compar-
tilhar com vocês esta nova edição do 
nosso boletim, sem dúvida marcado 
pelo sucesso do Fórum SELF 18, realiza-
do em Las Vegas, onde tivemos a 
oportunidade de presenciar os maiores 

avanços da logística mundial. 

Nesta edição apresentamos também 
um fato muito interessante a ser anali-
sado: nosso cliente Carter’s, que enfren-
tou o constante crescimento do comér-
cio eletrônico e os desa�os do Omni-
channel, os quais geraram uma grande 
pressão sobre os custos, e ao mesmo 
tempo a exigência de maior �exibilida-
de. Neste caso, a SDI implementou 
tecnologias que se alinharam às 

de�nições estratégicas do negócio.

Desa�os como este estão se apresen-
tando em toda a região, pois o comér-
cio eletrônico está crescendo em ritmo 
de dois dígitos, e muitos centros de 
distribuição não realizaram a transição 
necessária, incrementando assim os 
custos e tornando a operação cada vez 

mais rígida. 

Diante deste cenário, e com o objetivo 
de encontrar a melhor solução, nossa 
companhia utiliza especialistas que 
estão distribuídos ao redor do mundo. 
Ainda que tenhamos escritórios locais, 
em um projeto podem trabalhar, 
paralelamente, consultores, analistas e 
engenheiros de diversos países, assegu-
rando um enfoque global que garante 

altos padrões de execução. 
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2018 teve seu 
ponto de indução 
em Las Vegas

A solução da SDI 
para o 
crescimento da 
Carter’s

Em 2018 a SDI Peru 
desenvolverá 
grandes projetos em 
diversas indústrias

A SDI TEVE FORTE PRESENÇA NAS INDÚSTRIAS 
do varejo, alimentos e logística de terceiros
“Para a SDI Colômbia o ano de 2017 
foi de muitos frutos, visto que tivemos 
a oportunidade de apoiar o cresci-
mento de empresas de diferentes 
setores da indústria, através do 
desenvolvimento conjunto de proje-
tos que permitiram adequar as 
operações logísticas aos desa�os 
enfrentados por cada uma delas”. 
Assim explicou Daniel Gallón, diretor 
Comercial da Colômbia, que avaliou 
positivamente o encerramento do 
ano e as perspectivas para 2018. 

No último período teve destaque o 
apoio ao setor 3PL (logística de tercei-
ros). A SDI, como aliada estratégica, 
acompanhou a avaliação de novas 
alternativas de automatização que 
permitirão melhorar e otimizar as 
operações logísticas. Isso foi feito 
através do desenvolvimento e revisão 
dos planos para dois centros de distri-
buição que, por sua localização e 
volumes, são de grande importância.
 

Também, no setor de alimentos e 
bebidas, a SDI contribuiu com o 
desenho de novos centros de distri-
buição que procuram, entre outras 
coisas, enfrentar o desa�o de última 
hora de atender de forma efetiva e 
e�caz aos seus clientes.
 
No setor de supermercados e hiper-
mercados, a SDI colaborou ativamen-
te para enfrentar os desa�os deriva-
dos das novas realidades comerciais. 
Neste setor, em geral, os produtos são 
manipulados em caixas completas; no 
entanto, com o crescimento do 
formato express, e o forte desenvolvi-
mento das lojas de conveniência 
como canal de vendas, gerou-se o 
desa�o de contar com um picking 
unitário e�ciente e de baixo custo. 

Neste contexto a SDI está oferecendo 
alternativas inovadoras e de vanguar-
da que não apenas permitirão melho-
rar os processos de picking, mas 

também enfrentar os desa�os do 
crescimento contínuo dessas empre-
sas. Da mesma forma, é preciso men-
cionar o apoio da SDI ao setor de 
varejo através do trabalho conjunto e 
participativo para de�nir novas 
formas de operar que sustentem o 
crescimento em vendas e incluam de 
forma inteligente o desenvolvimento 
e a implementação de novos merca-
dos, como o e-commerce.
 
“A SDI Colômbia continua apoiando o 
crescimento das empresas a nível 
nacional, através de um trabalho 
conjunto, que permite melhorar as 
operações logísticas e enfrentar os 
novos desa�os do mercado para, 
assim, entregar maior variedade de 
produtos no menor tempo possível e 
com a maior precisão e menor custo”, 
concluiu Gallón. 


