
INSTITUTO SENAI 
 de tecnologia em LOGÍSTICA



Atento às necessidades do mercado, o SENAI interligará o país numa 

rede de conhecimento e desenvolvimento com a implantação dos Institutos SENAI 

de Tecnologia e de Inovação. 

Os Institutos de Tecnologia têm o papel de priorizar as demandas atuais e futuras 

da indústria, enquanto os Institutos de Inovação se especializarão em uma área 

científica para geração de inovação tecnológica.

Entidade da FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o SENAI 

está implantando no estado sete Institutos de Tecnologia e três de Inovação em 

áreas estratégicas, que buscam o aumento da competitividade das empresas, 

promovendo a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias para a indústria.

INSTITUTOs SENAI  
de TECNOLOGIA E DE INOVAÇÃO



INSTITUTOS SENAI DE
TECNOLOGIA E DE INOVAÇÃO

O Instituto SENAI de Tecnologia em Logística tem como objetivo elevar a 

competitividade da indústria promovendo a inovação e oferecendo soluções 

tecnológicas para o desenvolvimento de produtos e processos.
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Distribuição e Armazenagem 
Desenvolvimento de estudos relacionados à redução de custos, otimização de 

espaços e redução de estoques na armazenagem e distribuição de produtos 

acabados, bem como a melhoria da interface entre produção e os modais de 

distribuição.

Logística Sustentável  
Desenvolvimento de métodos e conceitos para a otimização dos recursos de pro-

dução, redução de impacto ambiental e uso consciente dos recursos naturais, 

buscando o “ciclo fechado de produção”.

Logística de Produção 
Desenvolvimento e aprimoramento de fluxos de produção industrial, reduzindo 

custos intralogísticos, aumentando a produtividade e a qualidade, contribuindo 

assim para a competitividade das indústrias. 

Logística de Suprimentos 
Busca o desenvolvimento e o eficiente planejamento e controle da aquisição, 

estocagem e movimentação dos insumos de entrada dos diversos processos 

produtivos, sempre em função da demanda. 

ATUAÇÃO



Portfólio
CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS

• Dimensionamento, planejamento e controle de estoques

• Desenvolvimento de fornecedores

• Análise de custos logísticos

• Gerenciamento da cadeia de suprimentos

• Implantação de lean manufacturing

• Manufatura digital

• Otimização de layout do processo produtivo

• Planejamento, programação e controle da produção 

• Gestão da qualidade 

• Controle estatístico de processo

• Gestão da produção

• Planejamento integrado de vendas e operações

• Gestão e planejamento de armazenagens

• Gestão de transporte e frota

• Logística de distribuição

• Gestão de terminais de carga

• Gestão de operações portuárias

• Simulação de processos portuários

• Planejamento e estruturação da logística reversa

INOVAÇÃO

• Pesquisa aplicada para o desenvolvimento de processos e serviços inovadores  

  (rastreabilidade e automação de processo, sustentabilidade logística e 

  gerenciamento integrado da cadeia logística.)



INFRAESTRUTURA

Laboratório de simulação computacional 
(manufatura digital)

• Simulação de novos fluxos de produção

• Estudos de ergonomia do trabalho 

• Validação de layout

• Simulação do planejamento de produção

• Estratificação dos requisitos de mão-de-obra

• Identificação dos gargalos de produção

• Determinação da sequência de montagem de máquinas

• Verificação de modelos de gestão da produção

Laboratório de Sistemas de Movimentação 
e Armazenagem

• Testes de movimentação e armazenagem

• Validação de sistemas de rastreabilidade (RFID, picking by voice, picking by light,   

  QR Code)

• Desenvolvimento de soluções customizadas de movimentação

Laboratório de Simulação da Cadeia Logística
• Integração de ferramentas (ERP, WMS, TMS)

• Estudos de fluxos logísticos 

• Padronização de operações e fluxo de informações

• Melhoria da comunicação e redução de tempo e custos

Laboratório de Simuladores de Movimentação 
de carga

• Simulador de empilhadeira de pequeno porte

• Simulador de reach stacker

• Simulador de portainer

• Simulador de transtainer

• Simulador de MHC

• Maquetes representativas dos modais existentes



www.sc.senai.br

istlogistica@sc.senai.br 
0800 48 12 12

Rua Henrique Vigarani, 163 - Barra do Rio
Itajaí - SC - 88305-555

(47) 3441-2900
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