
Resultados
 Redução de ciclos em 50% 

 Aumento de números de separação em 
30%

 Vantagens de custo, tempo e qualidade

 Redução de viagens curtas e rotas de 
transporte

solução
 Conselho no mapeamento de todos os 

processos logísticos

 Sistema de Gestão de Armazéns LFS

 Multi-Order-Picking da E+P

 Controle de empilhadeiras pelo TLS

desafio
 Conversão do software durante o 

expediente normal

 Entrega Just-in-time em toda Europa a 
custos baixos

 Crescimento de transparência, velocidade e 
precisão

Sistema de Gestão de 
Armazéns LFS 

Alta performance em logística de armazém é um dos fatores 

de sucesso cruciais na indústria automotiva. Ao mesmo 

tempo, este é um setor nas quais os requerimentos estão 

crescendo constantemente. Para diminuir os tempos de 

produção em seu próprio armazém e assegurar maior trans-

parência e flexibilidade possível, o fabricante de velas e ig-

nição a NGK Spark Plug Europe GmbH tomou a decisão de 

introduzir um novo sistema de gestão de armazém. 

  Entrega por toda a Europa

Com a sua matriz em Ratingen, a empresa opera uma cen-

tral de armazém na qual queria administrar duas  áreas de 

logística controladas separadamente usando o mesmo sis-

tema de gestão de armazém. Aqui, a NGK não fornece ape-

nas montadoras de carro, mas também revendedores em 

toda a Alemanha e Europa.
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Com o sistema de gestão de armazém LFS da 

Ehrhardt+Partner (E+P), este fornecedor para a indústria au-

tomobilística, cobriu às suas exigências: O sistema controla 

e coordena todos os fluxos envolvidos em ambas as áreas, 

ajuda a cortar o tempo de produção e maximiza a transpa-

rência e monitoramento das operações do armazém.

   Ciclos de tempo reduzidos e m�xima pre-Ciclos de tempo reduzidos e m�xima pre-
cisão no armazém automotivo da NGK

“Ambos os concessionários e a indústria automotiva exigem 

muitos requisitos específicos para nós e teríamos sido inca-

pazes de continuar a cobrir estes requerimentos no futuro 

usando o nosso antigo sistema de gestão de armazém” diz 

Timo Esleben, Gerente do Armazém Central da NGK Spark 

Plug Europe GmbH, ao explicar a decisão de implementar o 

novo sistema de gestão de armazém LFS.

   Maior fornecedor de velas de ignição

A empresa é a maior fornecedora de velas de ignição e sen-

sores de oxigênio no mundo. Mais de 500 milhões de velas 

de ignição são produzidas todo ano sob a marca NGK. Além 

disso, a empresa é fornecedora líder de equipamentos origi-

nais para novas séries de veículos, e suas velas também são 

importantes no mercado de veículos a diesel. Ao lado de 

aproximadamente 500 especialistas e negociantes que for-

necem velas de ignição, sensores de oxigênio, sensores de 

temperatura e cerâmicas industriais, a NGK também supor-

ta série de produção e operação de 44 veículos e fabrica 

motor de sua base em Ratingen. Estes produtos são estoca-

dos no armazém em Ratingen em duas áreas que são con-

troladas independentemente um do outro.

 
   Armazém de Logística para 

revendedores

A NGK dedica uma área de aproximadamente 6.000 metros 

quadrados para estocar todos os itens pelos revendedores 

que compõem o chamado aftermarket. Mais de 15.000 itens 

diferentes são estocados aqui. Eles são acomodados em 

4.650 espaços de pallets nas estantes do armazém e 14.000 

locais de estoque no sistema de estante. 54 funcionários 

distribuídos em 2 turnos de processar cerca de 200 pedidos 

envolvendo mais de 6000 separações por dia. Antes da in-

trodução do LFS, a NGK já utilizava um sistema eletrônico 

de gestão de armazéns, contudo, ele não cobria todas as 

exigências.

“Comparado ao nosso antigo sistema, com o LFS, 
podemos agora satisfazer plenamente todos os pedi-
dos dos nossos clientes para entrega just-in-time.“

Para assegurar uma constante visão geral dos crescimentos 

constantes de estoque e conhecimento detalhado de todas 

as operações relacionadas ao armazém, os fabricantes de 

Crescimento dos 

números de 

separação em 

30%
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velas de ignição decidiram introduzir o novo sistema de ges-

tão de armazéns da E+P. Como resultado, não apenas as 

taxas de separação cresceram aproximadamente 30%, mas 

tempos de produção também foram reduzidos em até 50% 

em comparação ao sistema antigo. Devido à capacidade de 

consolidação: Pedidos grandes múltiplos que podem ser 

combinados, são desta maneira processados mais rápido e 

eficientemente. 

   Multi-Order-Picking acelera o ciclo de tem-Multi-Order-Picking acelera o ciclo de tem-
po visivelmente

Multi-Order-Picking é o termo utilizado para descrever sepa-

rações simultâneas de múltiplos pedidos e é uma técnica 

que reduz visivelmente o tempo de produção. “As operações 

no setor aftermarket consistem quase exclusivamente de 

processos padrões. As mercadorias são então empacota-

das e, em alguns casos, fornecidos com etiquetas individu-

ais ou embalagem desejada” explica Timo Esleben. “Dife-

rente do nosso antigo sistema, o LFS nos permite preencher 

completamente os desejos de muitos dos nossos clientes 

para fornecer entregas Just-In-Time. Nós trabalhamos mais 

rápido e mais importantemente mais flexível. Isto é algo ab-

solutamente vital ao manusear pedidos que podem incluir 

de 1 a 1000 itens”.

   Requerimentos especiais na indústria 
automotiva

Na área de armazém dedicada à indústria automotiva, a en-

tão chamada área OEM, 56, funcionários da NGK gerenciam 

uma área de superfície de 8.000 metros quadrados e com-

preendendo cerca de 2.000 itens diferentes. O armazém for-

nece 4.680 espaços de pallets no local de High Rack e mais 

900 espaços no sistema automático de estantes. Todos os 

dias, o time processa aproximadamente 120 pedidos envol-

vendo 300 separações. Extrema precisão e processo preci-

so são requeridos na área de armazém. Aqui é vital cumprir 

todos os requisitos da indústria automobilística em termos 

de instruções de embalagem, estoque, notas de entrega e 

etiquetagem.

“Mesmo pequenos erros durante o processo de entrada de 

mercadorias, separação de estoque ou reembalagem po-

dem levar a atrasos durante os passos subsequentes do 

processo e possivelmente resultar em faltas contratuais.” 

Explica Timo Esleben. “Para ter certeza de que erros são 

detectados num estágio mais cedo ou completamente elimi-

nados, nós normalmente checamos duas vezes tudo o que 

acontece por aqui”. 

NGK Spark Plug Europe GmbH

 Matriz em Ratingen, Alemanha

 200 funcion�rios

 Volume de negócios: 310 milhões 
de Euros em 2009

 Subs.na It�lia, Polônia e Espanha

A sede do Grupo NGK Spark 
Plug Co., Ltd.

 Sede em Nagoya, Japão

 36 subsidiaries

 36 subsidi�rias e 11 f�bricas , 4 
centros de desenvolvimento e 
mais de 20 subsidi�rias de vendas

 12.000 funcion�rios no Grupo.
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   Processos otimizados e especialidade 
logística 

Outra vantagem do novo sistema de gestão de armazéns da 
NGK está no sistema de controle de transporte (TLS) que 
também foi instalado pela E+P. Isto coordena os veículos da 
NGK de maneira que faz com que o uso de capacidades do 
veículo e pessoal seja o melhor possível. “O sistema TLS 
reduz jornadas sem carga e distâncias de transporte cober-
tas por uma frota de empilhadeiras para um mínimo”, explica 
Marco Ehrhardt, Presidente do Grupo E+P.

“Isto resultou em tempos de processamento reduzi-
dos e um aumento considerável da produtividade dos 
empilhadores.”

A Introdução de ambos, LFS e TLS significou para os funcio-

nários da NGK uma familiarização com a nova área em perí-

cia. Isto foi alcançado pelo treinamento conduzido em cur-

sos no Centro de Treinamento da E+P em Boppard-Buchholz 

antes da fase do Go-live. Para assegurar o monitoramento 

contínuo do sistema, otimizá-lo adaptá-lo constantemente 

mudando as circunstâncias e manter a certeza de que as 

informações associadas sempre foram disponíveis interna-

mente, a NGK então decidiu apontar dois novos funcioná-

rios como usuários chave. 

“Isso impulsionou o nosso conhecimento e experiência sig-

nificativamente”, explica Timo Esleben. “O LFS é um sistema 

muito dinâmico e consequentemente oferece enorme flexibi-

lidade. Nossos usuários chaves podem implementar novas 

ideias eles mesmos e com isso são capazes de otimizar 

nossos processos de responder ao cliente exigências em 

uma base contínua. Estamos muito impressionados por esta 

capacidade.”

    Resultados Convincentes

Com a introdução do Sistema de gestão de armazém LFS, a 

NGK tomou posse de um sistema rápido, versátil que é ide-

almente equipado para encontrar os desafios do futuro e 

assegurar processos de alto nível de confiança.

Isto garante uma excelente transparência e monitoramento 

de todos os processos envolvidos na corrente interna de su-

primentos desde a entrada de mercadorias, até a separação 

de estoques e saída de mercadorias. Qualquer problema 

que ocorra, é eliminado rapidamente graças ao monitora-

mento contínuo do sistema pelos usuários chave. Para uma 

empresa interna ativa como a NGK, a capacidade de multi-

idiomas do LFS também é importante e um sistema que de 

fato está disponível em 14 idiomas representa uma vanta-

gem considerável: Seguindo seu plano de implementação 

de sucesso com, a E+P, a empresa NGK quer agora instalar 

o LFS em seus armazéns internacionais.  

   Redução do ciclo de 
tempo em até 50% 
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Ehrhardt+Partner Solutions do Brasil 

Rua Copacabana, 406 Apto. 144  •  02461-000  São Paulo - Brasil 

Tel.: (+55) 11-2384-1024  •  Fax: (+55) 11-2384-1085

E-Mail info@ehrhardt-partner.com.br

Internet www.ehrhardt-partner.com.br

Visão geRal:

 Redução do ciclo de tempo em 50%

 Crescimento de números de 

separação em 30%

 Custo significativo, tempo e qualidade 

vantagens de entrega Just-in-time de 

clientes

 Redução de viagens vazias e rotas de 

transporte de empilhadeiras para um 

mínimo

 Transparência na gestão de Invent�rio e 

estoque

 Adaptação de processos logísticos 

e possível integração de armazéns 

adicionais com próprios recursos através 

da alta parametrização do LFS

   Ehrhardt + Partner

O Grupo Ehrhardt+Partner se tornou um líder expert em lo-

gística de armazém a nível internacional. Fundada em 1987, 

a Ehrhardt+Partner desenvolveu-se em um grupo ativo inter-

nacionalmente de empresas com mais de 250 funcionários 

em 6 locais. As soluções da empresa são atualmente em-

pregadas com sucesso em 5 continentes. 

Junto com as subsidiárias, a Ehrhardt+Partner oferece solu-

ções totais integradas para a logística de armazém de uma 

fonte. Concebida para um uso profissional em prática, todos 

os produtos estão sujeitos a desenvolvimento para mantê-

los em alto padrão. É por isso que os produtos se distin-

guem com um nível muito elevado de qualidade, oferecendo 

ao cliente segurança para o futuro e seus investimentos. A 

escala de produtos da Ehrhardt+Partner incorpora o sistema 

de gestão de armazéns LFS, planejamento de armazém e 

consulta, Pick-by-Voice e soluções de dados wireless, fluxo 

de computador material, solução de gestão de transportes, 

hosting, cloud e serviços EDV, soluções individuais dos 

clientes e seminários de armazéns.

Através do mundo, clientes da Ehrhardt+Partner valorizam o 

conselho relacionados com o armazém, o extenso conheci-

mento especializado em logística de armazém, gestão de 

projeto profissional, projetos executados em curto tempo, e 

suporte confiável. Atualmente, o grupo conta com mais de 

250 funcionários em 6 locais. O sistema de gestão de arma-

zém LFS foi traduzido em mais de 15 idiomas e foi instalado 

em armazéns de todo o mundo. Junto com a E+P, quatro 

subsidiárias do grupo: os especialistas em software LogSo-

lution, IAW (Instituto de logística de armazém aplicada), o 

instituto de pesquisas ITL (Instituto de Suporte Técnico em 

Logística) e a empresa EBL (Ehrhardt+Bomag Logistics).

Atualmente mais de 700 armazéns de todos os setores in-

dustriais foram implementados com sucesso e estão na lista 

de referencia da empresa.


