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Versáteis, equipamentos são flexíveis mas  
existem outras alternativas vantajosas

À medida 
em que a 

tecnologia é 
integrada, as 
empilhadeiras 
deixam de 
ser o principal 
recurso para ser 
um importante 
componete da 
movimentação

É 
sabidamente reconhecido que 

a empilhadeira é o símbolo da 

intralogística (movimentação e 

armazenagem de materiais). É o 

equipamento mais universal para 

movimentar e empilhar qualquer tipo de ma-

terial sempre que este esteja adequadamente 

unitizado.

Mas a empilhadeira não é único equi-

pamento da intralogística, até porque em 

algumas empresas a instalação já contempla 

o equipamento de movimentação (por exemplo 

as pontes rolantes) durante a construção do 

próprio prédio. Outra situação ocorre quando 

o processo é automatizado e a movimentação 

passa a fazer parte do mesmo, sendo incluída 

nas instalações do próprio projeto. Daí a baixa 

procura por equipamentos de intralogística 

após a conclusão de um empreendimento. Ou 

seja, toda movimentação pode ser executada 

por vários tipos de equipamentos.

No Brasil, a flexibilidade, aliada à sim-

plicidade nas operações, fez com que a em-

pilhadeira se tornasse, ao longo dos anos, o 

recurso símbolo da intralogística. Mesmo em 

operações que pouco utilizam este recurso, a 

empilhadeira é o principal representante das 

soluções desse setor.

O que acontece na prática é que, à medida 

em que os profissionais investem em análises 

mais completas, com soluções que consideram 

as melhores tecnologias, as empilhadeiras 

deixam de ser o principal recurso e passam 

a ser um importante componente da solução 

integrada de movimentação.

Assim, um ambiente de intralogística como 

o de uma feira, deve considerar todos os 

produtos e serviços do segmento e não focar 

somente na empilhadeira.

Quanto à realização das feiras, deve-se 

levar em consideração que no Brasil novos 

profissionais entram anualmente no mercado 

de logística e um evento desse tipo é também 

uma grande fonte de conhecimento e geração 

de negócios. Afinal, todos os anos há empresas 

que necessitam aprimorar ou substituir seus 

equipamentos.

Tenho certeza que sua visita no próximo 

mês de  agosto ao Expo Center Norte será uma 

boa oportunidade para gerar bons negócios.

A MOVIMAT é uma feira completa em soluções 

para intralogística. Não deixe de conferir!
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