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EDITORIAL

Caro leitor,

De acordo com o relatório CNMC 2017 (Comissão Nacional de

Mercado e Concorrência) em relação ao segmento de entrega de

pacotes CEP, os embarques aumentaram em Espanha em 2017

(458 milhões, um aumento de 15,5%), embora suas receitas

diminuiram ligeiramente (2.713,8 milhões de euros, com

decréscimo de 1,9%). O preço unitário do segmento CEP em 2017

foi de 5,92 euros, o que representou um decréscimo de 15,2% em

relação a 2016.

As principais seções de peso neste segmento são inferiores a 20

quilos. Assim, em 2017, 45,5% dos embarques eram inferiores a 2

quilos e 44,5% estavam entre 2 e 20 quilos.

O número de transações de comércio eletrônico (e-commerce)

aumentou 125 milhões no terceiro trimestre de 2017, o que

representou uma melhoria de 9,8% em relação ao primeiro

trimestre do mesmo ano.

Tendo em conta os dados acima, resta apenas ratificar o

crescimento sustentado e pacote do transporte esperado, tudo

aponta para a grande importância que está a atingir uma

otimização adequada dos processos de logística e intralogística em

nossas empresas o que nos permite reduzir custos aumentando o

número de transações, em tudo relacionado ao fabrico,

armazenamento e distribuição de produtos.

Pedimos que pense sobre isso e nós disponibilizamo-nos para

ajudar a obter um objetivo totalmente alcançável através da

implementação das nossas soluções de intralogística flexíveis para

automatizar fluxos de trabalho e classificação de pacotes BÖWE /

OPTIMUS incluindo o nosso software de controle BÖWE Ordenar e

gestão REDE WMS, AMS e MAPS: tudo de uma única fonte.

Aguardamos o seu contacto.

Atenciosamente,

Roberto Martín

Diretor de Operações

BÖWE SYSTEC Ibéria
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CLASSIFICADORA POSTAL 
DE CORREIO MISTO

O sistema de classificação postal BÖWE SYSTEC Simex Flexi

oferece um desempenho inigualável a um preço imbatível. Ele

tem a configuração perfeita para atender aos requisitos mais

exigentes dos provedores de serviços com base no

processamento de correio privado e nacional.

Este sistema modular permite um desempenho confiável de até

30.000 itens por hora com uma espessura máxima de 20 mm e

processa aplicações de formato pequeno DIN C6 ou # 7 3/4

para formato grande DIN B4 ou Flats (Planes). Itens maiores,

como revistas, jornais, catálogos ou itens envoltos em plástico,

também são classificados sem problema. O alto nível de

flexibilidade e modularidade do sistema facilita sua adaptação

às especificações do cliente. Simex Flexi é, como todos os

sistemas de classificação da BÖWE SYSTEC, operado com o

software de fácil utilização BÖWE Sort.

PROCESSAMENTO DE MULTI-
FORMATO NO MÁXIMO 
DESEMPENHO

O Simex Flexi oferece uma classificação profissional e segura de

correspondências combinada com um nível máximo de

desempenho. Seu transporte em linha reta garante que os itens

sejam processados sem danos. O alimentador avançado separa

diferentes tipos de itens, de cartas padrão de até 20 mm de

espessura, catálogos enrolados em polietileno, de forma

confiável.

A uma velocidade de até 30.000 itens por hora, os canais

convenientemente guiados garantem um fluxo suave e

constante de material, mantendo a taxa de rejeição ao mínimo.

A tecnologia de leitura OCR líder de mercado garante as mais

altas taxas de leitura e segurança máxima para todo o processo

de classificação. A extraordinária flexibilidade e modularidade

do Simex Flexi facilitam a adaptação do sistema às

necessidades de cada cliente a qualquer momento, quando

necessário.

OPÇÕES PARA CONFIGURAR A 
MÁQUINA DE CLASSIFICAÇÃO 
IDEAL

A extraordinária flexibilidade do Simex Flexi facilita a

personalização e atualização do classificador a qualquer

momento, quando necessário. Com vários rolos e correias

transportadoras, o sistema de classificação também é ideal para

manusear itens grandes. Abaixo, você encontrará uma seleção

das muitas opções oferecidas pelo sistema de classificação

postal Simex Flexi da BÖWE SYSTEC :

• Correspondência mista classificada em pilhas verticais ou

bandejas de correio nos dois lados

• Exibe em bandejas eletrónicas em destinos

• Leitura de códigos de barras e OCR

• Detector duplo

• Impressão de códigos de barras e gráficos, bem como

etiquetagem e verificação de códigos de barras

• Escala dinâmica

• Sistema de separação de cartões

• Sensores de obstrução iluminados e botões de parada

instalados ao longo do módulo do conteiner
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ENTREVISTA COM JORGE 
COUTO, DIRETOR 
COMERCIAL DA 
CONSOVEYO

Introdução:

A CONSOVEYO é uma empresa líder mundial em sistemas

automatizados de manuseamento e armazenamento de

materiais e possui mais de 30 anos de experiência no setor.

Desde 2015 que integra o grupo Körber e passou a designar-se

CONSOVEYO. Desde esse momento, tem vindo a apostar em

quadros altamente especializados, com principal foco no reforço

do seu Serviço de Apoio ao Cliente e em Investigação e

Desenvolvimento.

1. Qual é a atividade principal da empresa? 

Jorge Couto: CONSOVEYO A Consoveyo produz e comercializa 

sistemas de armazenagem e de transporte automatizados para 

logística interna. A vasta gama de soluções integradas inclui 

sistemas de armazenagem e centros de distribuição totalmente 

automatizados, sistemas de preparação de encomendas e 

sistemas de transporte interno por AGVs, eletrovias suspensas 

ou invertidas no solo.  

Os equipamentos são totalmente desenhados, fabricados e 

instalados por equipas da CONSOVEYO altamente qualificadas. 

O nosso software é também totalmente desenvolvido 

internamente. O facto de dominarmos as várias especialidades 

desde a mecânica, a elétrica, a eletrónica e o software (de 

baixo e alto nível) e determos uma ampla gama de produtos 

totalmente provados, permite-nos oferecer soluções integradas 

com o mínimo risco para o cliente. Para além isso, estamos 

perfeitamente aptos a fornecer projetos chave na mão, em que 

para além da vertente do automatismo podemos encarregar-

nos de toda a construção do armazém / centro de distribuição, 

libertando o cliente para se concentrar no seu verdadeiro 

negócio

2. Como se integrou a CONSOVEYO no grupo Körber?

Jorge Couto: A Körber é um grupo industrial de origem alemã

com várias décadas de experiência na construção de máquinas

para diversas indústrias. A sua atividade tem sido focada na

área produtiva até 2013, ano em que na sequência de um

processo de reorganização, procurou diversificar a sua

atividade, sendo a logística interna a sua prioridade.

Neste âmbito, a CONSOVEYO foi uma das empresas que passou

a integrar este universo, permitindo que a Körber, através da

sua área de Logística possa apresentar soluções globais

totalmente automáticas desde a produção, a embalagem, a

paletização, o transporte interno, a armazenagem e a

distribuição - não só todos os equipamentos, mas também o

software necessário à sua integração de forma totalmente

transparente. O grupo encontra-se em franca expansão sendo

detido por uma fundação promotora de várias ações no âmbito

da tecnologia e líder na digitização dentro da indústria 4.0.

A CONSOVEYO, fazendo parte da área de Logística, tem uma

enorme responsabilidade no rápido crescimento do grupo de

forma sustentada e acompanhando as tendências do mercado.

“Acreditamos que um projeto de sucesso é 

desenvolvido em parceria com as várias 

entidades envolvidas, não só a CONSOVEYO, 

mas também os nossos fornecedores e 

principalmente os nossos clientes”
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3. Como se diferenciam no setor da logística?

Jorge Couto: Temos trabalhado para estar na vanguarda da

tecnologia, desenvolvendo continuamente soluções que

procuram antecipar as necessidades do sector da logística. É

através da nossa experiência, acumulada em mais de 30 anos

de atividade, do profundo conhecimento dos processos em

vários segmentos de mercado e da nossa flexibilidade em

adaptar as nossas soluções aos requisitos de cada caso que

temos atraído os clientes mais exigentes de diferentes

geografias e áreas de negócio. Acreditamos que um projeto de

sucesso é desenvolvido em parceria com as várias entidades

envolvidas, não só a CONSOVEYO, mas também os nossos

fornecedores e principalmente os nossos clientes.

4. Qual tem sido a vossa estratégia na abordagem ao 

mercado?

Jorge Couto: A nossa estratégia baseia-se em três pilares

fundamentais: o foco em soluções totalmente automatizadas

para determinados segmentos de mercado em clientes globais,

que nos tem permitido realizar projetos de grande dimensão em

todo mundo; a crescente oferta de serviços de apoio ao cliente,

apostando na proximidade com o cliente; e o desenvolvimento

de novas tecnologias que antecipem as grandes mudanças na

indústria e distribuição à boleia da logística 4.0.

A nossa proximidade com o cliente e o conhecimento dos seus

processos logísticos permitem que a CONSOVEYO possa

apresentar as suas valências e acrescentar mais valias ao seu

negócio.

A confiança sentida por parte do mercado é motivo de orgulho

e é evidenciada pelos inúmeros projetos realizados para os

mesmos clientes em diversas geografias.

5. Que diferença pode fazer o Serviço de Apoio ao 

Cliente na relação com os clientes?

Jorge Couto: A CONSOVEYO não se fica pelo modelo

tradicional de serviço ao cliente. Na verdade, estamos a investir

em tecnologia de vanguarda, de forma a transformar a forma

como comunicamos com o cliente. A CONSOVEYO está agora

capacitada para envolver o mundo real com conteúdo digital,

integrando hologramas com o espaço em que o cliente e os

nossos especialistas trabalham. Os nossos colaboradores

podem, assim, ajudar em tempo real, a identificar e resolver

problemas sem se deslocarem efetivamente ao local, com

recurso a hologramas. Acreditamos que estamos a construir um

serviço diferenciado, em relação à concorrência, que nos

permitirá resolver qualquer situação no mínimo tempo. A

resposta dos nossos clientes tem sido extremamente positiva e

o seu encorajamento leva-nos a procurar cada vez mais novas

soluções apoiadas na crescente digitização.

6. Uma vez fortalecido, o Serviço de Apoio ao cliente 

pode ser uma nova área de negócio para a CONSOVEYO?

Jorge Couto: O Serviço de Apoio ao cliente já é neste

momento uma nova área de negócio. A verdade é que os

negócios, as estruturas, os produtos e a tecnologia estão

sujeitos a mudanças contínuas. A CONSOVEYO tem, neste

momento, competências abrangentes na reconstrução,

atualização e adaptação de sistemas intralogísticos, tenham eles

sido fornecidos por nós ou por terceiros. Neste campo, os

clientes procuram-nos com a intenção de tornar os seus

equipamentos energeticamente mais eficientes e os sistemas

existentes em conformidade com as normativas de segurança

em vigor. Procuram-nos ainda para a melhoria das

funcionalidades do seu sistema, para aumento das suas

cadências e capacidades ou simplesmente porque a empresa

tem novos requisitos aos quais o sistema existente já não dá

resposta.
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7. No seu entender qual é o futuro da logística?

Jorge Couto: A logística 4.0 corresponde não só no

desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, mas também

na implementação de novos processos internos e na

criação/adaptação de novas formas de negócio. Fazendo parte

de um grupo financeiramente estável e com uma estratégia de

longo prazo bem definida, estamos em condições de não só

continuar a desenvolver novas soluções, mas também de abrir

oportunidades na automação a médias e pequenas empresas

através de modelos de negócio conjuntos.

CONSOVEYO é um especialista global em 

automação de equipamentos e sistemas 

de armazenamento

Esta empresa tem uma base sólida de mais de 30 anos de

experiência com centenas de projetos concluídos com sucesso

em empresas em todo o mundo.

Oferece uma ampla gama de soluções automatizadas que

podem ser encontradas em diferentes indústrias, como

alimentos, bebidas, papel, produtos químicos, peças e

componentes, farmacêutica, automotiva, bem como operadores

logísticos, varejistas, documentação, entre outros.

A sua presença global, com escritórios no Porto, Madrid, Praga,

Singapura e Bombaim, bem como uma vasta gama de parceiros

em vários países, permite-lhe estar um passo mais perto dos

clientes globais e fornecer um alto nível de acompanhamento

comercial e de serviço pós-venda. Com base na sua experiência

e conhecimento anteriores, você está pronto para enfrentar

positivamente os desafios do sistema de armazenamento

automatizado e dos requisitos de armazenamento.

A CONSOVEYO faz parte da Área de Negócios de Sistemas

Logísticos do grupo tecnológico internacional Körber.
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EXCLUSIVE DAYS 2019

14-MAIO-2019

Como todos os anos, a nossa empresa-mãe, a BÖWE SYSTEC

GmbH, realizou o nosso evento mais importante, os Dias

Exclusivos, na nossa sede localizada em Augsburg-Alemanha.

O evento contou com a presença de um grande número de

clientes e do seu próprio pessoal das empresas subsidiárias do

Grupo BÖWE e das Agências de Distribuição.

Tudo começou em 13 de maio com atividades recreativas -

visita guiada ao centro de Augsburg, karting em circuito de

karting e um jantar de confraternização em um restaurante

típico da Baviera, também na cidade de Augsburg.

O evento que aconteceu em 14 de maio. Após a identificação,

recepção e discurso de boas-vindas aos visitantes, foram

realizadas visitas guiadas pela Fábrica e foram realizadas

demonstrações ao vivo de todas as soluções apresentadas,

podendo os clientes serem informados sobre qualquer tipo de

dúvida ou consulta.

Foi apresentada uma gama completa e variada de soluções,

demonstrando o verdadeiro potencial inovador da BÖWE

SYSTEC:

• Novo Sistema de envelopamento Fusion Speed 850/2

(30.000 env/hora)

• Novo Sistema de envelopamento Fusion Cross 24K

850/2 (24.000 env/h)

• Sistema de envelopamento Fusion Cross 874/3-80

(22.000 env/h) equipado com 2 canais de entrada, EPOD

para impressão de envelopes online e novo Small Job

Processing Software.

• Sistema de envelopamento Turbo 9G Basic 151/1

(26.000 env/h)

• Solução de Software BÖWE One + BÖWE Cockpit.

• Sistema de envelopamento Direct Mailer (12.000 env/h)

• Solução para Serialização e Cancelamento de

Medicamentos

• Sistema para mailing de cartões Pace 9 - 687/10

(12.000 env/h)

• Novo Sistema de envelopamento em linha com sistema de

impressão Maxi Bridge 554/4-RISO (12.000 env/h)

• Sistema de classificação postal Simex Flexi (30.000

prod/h) com software proprio BÖWE Sort

• Sistema de classificação de pacotes OptiSorter

Horizontal (18.000 bandejas/h)

• Redledge WMS -Warehouse Management Software-

para gestão de armazen

Participantes da BÖWE Ibéria no evento

A delegação da BÖWE Ibéria consistia em várias pessoas, como

mostrado no instantâneo anterior.

Todos os participantes ficaram agradavelmente impressionados

com a tecnologia inovadora mostrada no evento, assim como

pelo grande número de soluções exibidas e pela qualidade e

amplitude das instalações de nossa fábrica e fábrica de

montagem em nossa sede em Augsburg.

Imagem da área central do exposição
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• LOGISTICS & DISTRIBUTION
02 – 03 Outubro, 2019
Estocolmo | SUÉCIA
Kistamässan
Pabellón K | Stand K12

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

• 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

• NATIONAL MANUFACTURING & SUPPLY CHAIN 
CONFERENCE & EXHIBITION
30 – 31 Janeiro, 2020
Dublín | IRELAND
Citywest Conference Centre

A BÖWE SYSTEC está representada em todo o mundo em

numerosos congressos, exposições e eventos. Reúna-se com os

nossos especialistas da BÖWE SYSTEC nestes eventos para

analisar qual a solução personalizada que melhor se adapta às

suas necessidades. Esperamos encontrá-lo em algum deles!

Contacte-nos.

PRÓXIMOS EVENTOS 
2019-2020

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

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

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

• FDIH - LOGISTIK FOR E-HANDLARE
5 Setembro, 2019
Fredericia | DINAMARCA
DA0365

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

• PARCEL+POST EXPO
01 – 03 Outubro, 2019
Amsterdam | PAÍSES BAIXOS
Rai Convention Centre Amsterdam
Pavilhão 8 | Stand 1030



SORTING Nº 3

9Nº 5 | Junho 2019 | Boletim Informativo BÖWE SYSTEC Ibéria |

9

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

http://www.boewe-systec.com/
http://www.possehl.de/

