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NECESSIDADES DO CLIENTE 

O cliente recorreu à Cassioli para a 
construção de um centro de distribuição 
de produtos acabados dedicado à linha de 
eletrodomésticos e ferramentas. A Cassioli 
forneceu um armazém automático para 
produtos acabados com picking integrado 
(Good to Person). A grande dimensão dos 
produtos e a área limitada disponível 
levaram a Cassioli a desenvolver um 
projeto para um transelevador de 40 
metros de altura. 
O projeto começou com uma análise de 
dados estatísticos de fluxo para 
dimensionar o sistema e uma análise de 
volume para o estudo da unidade de carga 
ideal a fim de acomodar com eficiência os 
diferentes tipos de produtos. 
O palete derivado deste estudo tem 
dimensões de 1,45m x 1,45m x 2,8m 
(altura). O projeto exigia uma ligação com 
a área de produção caracterizada por uma 
diferença de altura que foi compensada 
com a instalação de um elevador de 
paletes dedicado. 

 

  

A EMPRESA 
 
A Tramontina é uma empresa 
brasileira que produz panelas, 
talheres e eletrodomésticos com sede 
na cidade de Carlos Barbosa/RS. 
Fundada em 1911 por Valentin 
Tramontina, é hoje uma das empresas 
mais importantes do Brasil, com dez 
fábricas em todo o país e forte 
presença também no mercado 
internacional, exportando para mais 
de 120 países ao redor do mundo. 
A Tramontina produz mais de 18 mil 
itens, entre talheres, panelas e 
utensílios de cozinha, brinquedos, 
móveis de madeira e plástico para a 
casa e jardim, equipamentos de 
jardinagem e muito mais. 
A empresa possui duas lojas 
monomarca no Brasil, além de em 
2013 ter inaugurado sua primeira loja 
conceito na cidade do Rio de Janeiro, 
a Tstore, contando também com 
escritórios de distribuição e vendas 
em todos os continentes. 
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O projeto já está preparado para uma 
possível expansão futura com duplicação 
de capacidade e vazões. 
 

 
 
A SOLUÇÃO CASSIOLI 
 
 Armazém automático composto por 

3 transelevadores de dupla 
profundidade 
 

 3 veículos SLS (RGV - Rail Guided 
Vehicles) para movimentação de 
entrada e saída de paletes 

 
 1 entrada com verificação de palete 

através do controle de forma (área 
de produção) 

 
 Sistema de transporte para conexão 

da unidade de produção com o 
Centro de Distribuição 

 

 1 elevador para alimentar o Centro 
de Distribuição 

 
 2 baias de separação duplas 
 
  1 saída dupla para paletes completos 
 
  1 entrada e saída auxiliar do Centro 

de Distribuição 
 
 Solução de porta paletes 

autoportante de 41 m para otimizar a 
estrutura 

 
 Armazém de dupla profundidade e 

14 níveis para um total de 5.712 
paletes 
 

 
 
 Sistema SLS para alimentação das 

baias de separação 
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 Baias de separação com mesa 

elevatória para melhorar a 
ergonomia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

 

VANTAGENS 
 
 
 INDÚSTRIA ALTAMENTE 

DIGITALIZADA 
 

 GRANDE CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO EM UMA 
ÁREA LIMITADA  

 
 EXPLORAÇÃO MÁXIMA DO 

ESPAÇO DISPONÍVEL 
 
 CONCENTRAÇÃO DE 

ARMAZENAMENTO EM UM 
ÚNICO ARMAZÉM 

 
 AUMENTO DA EFICIÊNCIA 

LOGÍSTICA DE PICKING E 
TRANSPORTE 

 
 ORGANIZAÇÃO MÁXIMA DO 

AMBIENTE DE TRABALHO  
 

 CONTROLE DE 
ARMAZENAMENTO COM WMS 
CASSIOLI E INTEGRAÇÃO TOTAL 
COM ERP DO CLIENTE 

 
 


