
Körber para aumentar a acuracidade do 
estoque 

A gigante de automóveis Mitsubishi tinha o desafio 
de manter um controle rígido do seu estoque em 3 
armazéns: fábricas de motores, carros e chassis. A 
necessidade que partia de uma gestão mais minuciosa 
dos itens em estoque deveria culminar em uma 
representativa redução de custos para a montadora 
— afinal, o preço da linha de produção parada por 
falta de informação é muito alto. 

A implantação do WMS Körber foi decisiva para dar 
mais visibilidade às operações do estoque e garantir 
que os veículos vendidos seriam produzidos dentro 
do prazo. 

Melhor abastecimento da linha de produção
A operação de produção da Mitsubishi não é focada 
em manter o estoque cheio, a empresa produz os 
carros após a venda deles aos clientes. Além disso, 
eventualmente acontecem rupturas na entrega dos 
suprimentos que comprometem a produção. Assim, o 
foco da implementação do Körber na empresa era 
justamente melhorar o controle de abastecimento da 
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linha de produção proporcionando uma gestão 
mais consistente do estoque e evitando problemas 
com a entrega dos veículos. 

Projeto adaptado à realidade do cliente
Para atender o cliente em seus desafios na gestão 
do estoque, a Otimis mergulhou na rotina 
de produção da Mitsubishi. Entender sua 
programação de produção e as regras particulares 
de negócio foi fundamental para implementar 
uma solução totalmente aderente à realidade 
do cliente. 

A Mitsubishi usa várias metodologias de trabalho 
características do mercado automotivo. A 
Otimis fez uma leitura de todas essas práticas de 
produção para encaixar o WMS na gestão do 
estoque da empresa. A própria metodologia 
Kanban foi levada para dentro do software 
para startar as tarefas de abastecimento do 
estoque via sistema. Além disso, foi feita a 
integração com o sistema de produção que já 
era usado pelo cliente. 
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Your supply chain is the lifeblood of your business.
That’s why you need more than a vendor. You need a partner. At Körber,  
we have the industry’s broadest range of proven solutions to fit your size, 
business strategy, and appetite for growth. A range that goes beyond 
software, including automation technology, mobile, voice, robotics and 
more. All backed up with a depth of expertise to help you make smart 
decisions about what to invest in now, and how to move forward as your 
needs continue to evolve. We’ll help you manage your supply chain as a 
competitive advantage. A strategic asset. An opportunity to excel.

Conquer supply chain complexity - with Körber.
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Priorização de itens críticos 
Os resultados positivos só foram possíveis porque 
houve um entendimento das regras particulares da 
empresa, tanto que cerca de 50% do abastecimento 
de informações no WMS foi padrão e a outra metade 
foi adaptada ao cliente. 

Com o Körber, os itens mais críticos dentro do 
estoque do cliente passaram a receber um tratamento 
especial depois da implementação de regras específicas 
no sistema para identificar essas demandas. Agora, o 
WMS prioriza as tarefas com uma ordenação que 
sempre irá buscar primeiramente o item crítico 
dentro da operação. A estratégia de cross docking foi 
usada para fazer o sistema entender rapidamente as 
oportunidades de abastecimento e pular algumas 
etapas para tornar o processo mais rápido, mandando 
o item do recebimento direto para a linha. Tudo isso 
para organizar e dar mais vazão à operação, evitando 
que a linha pare. A Otimis trouxe a flexibilidade que a 
Mitsubishi precisava para a implantação de um WMS 
totalmente personalizado, evitando rupturas no 
abastecimento e reduzindo custos. 
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