




PROPÓSITO

Apresentar processos eficientes e automatizados 

no controle e organização da 

entrada, saída e movimentação de mercadorias 

que atendam aos princípios da Indústria 4.0 –
inteligência em processos mais autônomos, 

automatizados e acessos por dispositivos móveis.



DESAFIOS

• Difundir e criar a cultura da automação para 
processos integrados e eficientes.

• Melhorar as aplicações para o gerenciamento das 
informações vitais para a gestão dos negócios.

• Acelerar os negócios na cadeia indústria, varejo e e-
commerce.

• Mitigar perdas por obsolescência e ruptura nos 
estoques.



BASEADO EM 3 PILARES

IDENTIFICAÇÃO: padronização da identificação dos
produtos (item comercial) e das unidades logísticas -
unidade de carga, como caixas, paletes, etc.

PROCESSOS: certificação dos processos de separação,
conferência, armazenamento e movimentação da
mercadoria com a informação eletrônica (virtual).

TROCA ELETRÔNICA DE DADOS: comunicação eletrônica
dos documentos - catálogo de produtos, pedidos ou
ordem de compra, nota fiscal, aviso de despacho, entre
outros - que elimina a digitação.



OBJETIVOS 

1. Exposição de um espaço de logística na Fimec 2018

com expositores que atendam o setor coureiro-calçadista.

2. Execução da Fábrica Conceito com produção em

tempo real e controles logísticos com automação

baseados na metodologia difundida pelo Projeto Sola.



PERFIL E SEGMENTOS EM EXPOSIÇÃO 

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA:

- Hardware - dispositivos eletrônicos, RFID, unidades de processamento de 
dados, armazenamento de dados, periféricos, como impressoras de etiquetas, 
equipamentos de automação, como coletores de dados (scanner), 
infraestrutura de TI com redes cabeadas ou Wi-Fi e automação industrial.

- Software (sistemas de computador) - plataformas de tecnologia para a gestão 
dos negócios, como ERP (Enterprise Resource Planning), WMS (Warehouse 
Management System), MRP (Material Requirement Planning) e B2B (Business 
to Business).

EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO - paletes, empilhadeiras, estanterias, etc

TRANSPORTADORAS

E-COMMERCE



A Fimec é a única feira do mundo que reúne toda a 
operação do setor coureiro-calçadista em um 
mesmo local. Da produção à logística, aqui você 
encontra de tudo: couros e peles, produtos 
químicos, componentes, máquinas, tecnologia e 

inovação para todo setor calçadista.



Realização:
FENAC S/A FEIRAS E 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
Fone: +55 51 3584.7200 | 
comercial@fenac.com.br

Comercialização:
RUFATTO PROMOÇÕES E EVENTOS 

Fone: +55 51 3067.5750 | 
comercial@rufatto.com.br


