
La logística del futur, avui
Innovo, per tant existeixo



Qui sóc

• Enginyer Electrònic i de Telecomunicacions, PDG per IESE,
empresari, President de PIMEC Logística i de la Fundació ICIL.

• Actualment sóc un dels propietaris i CEO de Inprous, una
empresa en la que ens dediquem a implementar solucions
logístiques de temperatura controlada, fonamentalment pel
sector farmacèutic i de la biotecnologia.

• Col· laboro habitualment amb diferents escoles de negocis en
tasques docents, he escrit diversos articles sobre la
problemàtica de la gestió de les operacions, la innovació i
l’emprenedoria.



Introducció

• IMPORTÀNCIA DE LA LOGÍSTICA EN L’ECONOMIA  DEL PAÍS 
(12,4% PIB segons estudi PIMEC Logística, més de 25.000 M€ de VAB)

• SENSE COST LOGÍSTIC EFICIENT NO TINDREM INDÚSTRIA COMPETITIVA.

• CAL AUGMENTAR L’EFICIÈNCIA LOGÍSTICA SI VOLEM UN PAÍS VIABLE I DE FUTUR .



Introducció

Palanques per augmentar l’eficiència logística

1. Infraestructures i multimodalitat

2. Formació

3. Innovació  Aquí és on focalitzarem a la xerrada d’avui      

LES INFRAESTRUCTURES SÓN CLAU: 
Dèficit històric, manca d’inversions, sense criteris 
d’eficiència

Multimodalitat és estratègica, per exemple, 
l’Estat Espanyol té un 5,2% quota transport 
ferrocarril i baixa cada any, mitja UE: 18%   



3 fites importants en la innovació logística
1. La concepció de logística integral  

va començar en les empreses de logística punteres en la dècada dels 80.

2. La concepció de Supply Chain Management o cadena de 
subministrament
sorgeix a finals dels 90



3 fites importants en la innovació logística

3. La concepció en aquests moments: Colaborative Planning 
Forecasting and Repleshiment (CPFR) o "Logística de la velocitat“
és una evolució de la cadena de subministrament cap a una cadena de 
valor intel·ligent

Una iniciativa que permet a les empreses treballar juntes al llarg d'una 
cadena de subministrament, la comunicació a través d'Internet, per 

desenvolupar una única previsió de la demanda, més precisa i per crear un pla 
per al lliurament dels productes per satisfer aquesta demanda. En aquest 
escenari es produeix una competència entre cadenes de subministrament 

contra cadenes de subministrament, per tant, la col·laboració és clau.



Les 8 claus del concepte "intel·ligència de la 
cadena de subministrament”

1. Globalització

2. Transparència i visibilitat

Major connectivitat, col·laboració i integració de processos de la xarxa de 
partners per millorar la visibilitat (planificació amb proveïdors, el 
reaprovisionament continu amb clients, informació electrònica compartida 
en temps real).



Les 8 claus del concepte "intel·ligència de la 
cadena de subministrament”

3. Flexibilitat

Amb estructures de costos variables. 
Habilitat per respondre ràpidament 
als canvis del mercat.



Les 8 claus del concepte "intel·ligència de la 
cadena de subministrament”

4. Innovació

5. Personalització

Oferir un gran nivell d'optimització en la fabricació, logística, 
emmagatzematge i lliurament. 
Lliurament en funció de la demanda, etc. El gran repte: els costos, 
idealment productes i serveis diferents per cada client a costos 
assumibles.

El creixent comerç internacional exigeix alts nivells d'eficiència i 
innovació de les seves cadenes logístiques de subministrament que 
garanteixin la coordinació de totes les etapes del procés productiu.



Les 8 claus del concepte "intel·ligència de la 
cadena de subministrament”

6. Eficiència i sostenibilitat

7. Tecnologia

Utilitzant la tecnologia com un mitjà per a la innovació, disseny i 
execució, millorant la productivitat i el servei al client.

• Gestionar de manera més eficient reduint els costos logístics cada 
any sota un esquema sostenible

• Optimitzar l'ús dels recursos i actius simplificant processos i 
creant una dinàmica de millora contínua.

• Reduir stocks



Les 8 claus del concepte "intel·ligència de la 
cadena de subministrament”

8. Talent humà
• Motivació i capacitat d'aprenentatge de la gent per créixer.

• Funciona col·lectivament com un tot que aprèn desenvolupant competències en les 
àrees de reflexió i comprensió de la complexitat dels problemes.

• Canalitzen la intel·ligència i valors per assegurar la innovació.



Creativitat i innovació en logística
Exemples



Apps mòbils al servei de la logística

Algunes empreses fins i tot van més enllà ...

• Google ofereix eines específiques per al desenvolupament intern de 
l'organització. 

• Exemple: Google Maps Coordinate, que permet als usuaris coordinar 
equips assignant-los funcions segons la seva ubicació.

https://www.youtube.com/watch?v=0fluKWYRC_w

(1,35 min)

https://www.youtube.com/watch?v=0fluKWYRC_w


Cloud Computing 

Què és? 

Conjunt de programes i serveis allotjats en un servidor connectat a la 
Xarxa, accessible des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet sense 
necessitat d'instal·lar aplicacions executables en el seu disc dur i on també 
s'emmagatzema la informació generada per aquestes mateixes aplicacions o 
serveis.

Eina de treball col·laboratiu entre empreses que permeti optimitzar la gestió 
de processos complexes com poden ser les cadenes de subministrament 
logístiques per exemple. 

És una manera molt potent d'obtenir serveis distribuïts i 
accessibles en qualsevol lloc.



Cloud Computing 

S'ha convertit el model de negoci, tant de pimes com de grans empreses, i les 
seves estratègies en disposar d'una nova eina que permet accelerar la 
innovació de processos i reduir costos.

"Aquest model de tecnologia s'adapta a les necessitats de 
l'empresa en tot moment, que només paga pel que fa servir"

Però és molt més ...



Sistema ERP en el núvol

Software ERP en el núvol
Important comptar amb programari ERP 
construït des del principi per operar al 
núvol, ja que així podem administrar de 
manera eficient tots els agents involucrats 
(proveïdors de productes, clients, 
transportistes, proveïdors de serveis, 
treballadors propis distribuïts per tot el món, 
etc.)

Quan parlem de cadena de subministrament en el núvol parlem de garantir un 
desenvolupament de col·laboració a Internet des del començament de la 
cadena fins que el producte arriba a mans del consumidor ...



'L'Internet de les coses' (IOT - Internet of Things)

És un concepte que es refereix a la interconnexió digital d'objectes quotidians 
amb internet.

Una potent eina per buscar creixement en les oportunitats inesperades: 

1. L'augment dels ingressos a través d'una major producció i el 
desenvolupament de nous models de negoci híbrids.

2. Potenciar la innovació a través de les tecnologies intel·ligents.

3. Transformar la força de treball.



'L'Internet de les coses' (IOT - Internet of Things)

Avantatges 

• Proporciona una visibilitat instantània de les cadenes de subministrament, centres 
de distribució, ports terrestres i marítims.

• Facilita l'automatització de tot el procés de fabricació

• Millora la visibilitat dels productes al llarg de tota la cadena de subministrament

• Permet identificar, localitzar o mesurar l'estat dels actius, persones o transaccions 
dels negocis:

• Millora en la presa de decisions 

• Permet aprofitar millor els recursos i millorar també el seguiment
Permet millorar la qualitat dels productes mentre es redueixen despeses operatius

• Milloren els terminis de lliurament i el servei al client.



Big Data

Sistemes informàtics basats en l'obtenció de dades a gran escala, 
conjuntament amb mètodes que permeten identificar patrons recurrents 
dins d'aquestes dades. Es a dir, no només aconseguir dades sinó disposar 
d’eines potents per analitzar-les, utilitzar conceptes com el “Machine 
learning” (aprenentatge automàtic), molt lligat a la intel·ligència artificial.

L’extraordinari volum d’informació que podem obtindre amb l’IoT, per 
exemple, no serveix de res sinó podem gestionar-la, analitzar-la, treure 
conclusions i generar plans d’accions adients. 

El comerç electrònic és un dels sectors en els quals el Big Data i la publicitat 
programàtica han impactat amb més força, ja que es tracta d'un tipus de 
negoci sense límits de creixement, on es necessari i gairebé imprescindible, 
el coneixement exhaustiu dels clients. En el e-commerce tenim la sort de 
disposar d’un volum ingent de dades dels nostres clients, element clau 
per implementar un big data efectiu.



Big Data

Example: Anticipatory shipping, patentat per Amazon.

Revoluciona les operacions i la logística, comencem a enviar o enviem un 
paquet abans que el client faci el click “compra”.

https://www.youtube.com/watch?v=VMfNDFD4nWQ
(1,07 min)

https://www.youtube.com/watch?v=VMfNDFD4nWQ


Realitat augmentada aplicada a la cadena de subministrament

Què és? 

• Una tecnologia que combina informació física amb informació 
digital en temps real i en el mateix espai, ampliant la informació dels 
elements que hi ha al nostre entorn.

• Dit de manera simple, la realitat augmentada no és més que el que 
veiem portat a un dispositiu mòbil.

• Busca convertir el nostre món físic en un món interactiu i digital.



Realitat augmentada aplicada a la cadena de subministrament

Aconseguim anticipar informació, el que ens permet:

Utilitzar la realitat augmentada a un nivell superior o estratègic  (simular): 

En transport:

Àmbit administratiu:

Agilitzar processos  ·  Optimitzar costos  ·  Major seguretat.

Realitzant canvis virtuals es poden crear nous espais per emmagatzemar o 
distribuir la mercaderia  en el transport per optimitzar l'espai al màxim.

La realitat augmentada permet agilitzar el treball amb codis de barres i 
altres identificadors quan passa la mercaderia pel mitjà de transport.

Des del registre fins a la traçabilitat.
Estalvi en costos i temps de gestió



https://www.youtube.com/watch?v=H0L9C94kEKQ
(2,58 min)

https://www.youtube.com/watch?v=H0L9C94kEKQ


Innovació i tecnologia en carreteres

• Amb petites turbines situades en els laterals que aprofiten el vent produït per la 
velocitat dels vehicles per transformar-lo en energia.

• Amb plaques solars capaços de captar l'energia del sol i convertir-la en 
electricitat.

• L'Energia solar és convertida en electricitat per abastir els fanals que il·luminen la 
carretera a la nit.

• S'estima que aquest tipus de carreteres tenen un vida útil de 20 anys i es 
trigaria 15 anys a amortitzar la inversió.

Carreteres sostenibles, capaços 
d’autoproveir-se i rendibles



Innovació i tecnologia en carreteres

• Una altra aplicació que s'està provant és la utilització de l'electricitat 
generada per les plaques solars per desfer el gel de les carreteres.

• Pintura termodinàmica: marques vials que canvien de color segons canvia 
la temperatura ambiental, així seria la pròpia carretera la que avisaria als 
conductors del risc que comportaria circular canviant el color de les marques 
vials.

Més segures

https://www.youtube.com/watch?v=iLelN4bBjAs

(2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=iLelN4bBjAs


Camions sense conductor 



https://www.youtube.com/watch?v=RIe9gSRBQTk
(3,35 min)

https://www.youtube.com/watch?v=RIe9gSRBQTk


Drons



https://www.youtube.com/watch?v=98BIu9dpwHU

https://www.youtube.com/watch?v=-n1S0cxrNFI (1,41 min)

(1,19 min)

https://www.youtube.com/watch?v=98BIu9dpwHU
https://www.youtube.com/watch?v=-n1S0cxrNFI


facebook.com/ignasi.sayol

twitter.com/isayolsanta

linkedin.com/in/ignasi-sayol-3617241

Moltes gràcies

http://ignasisayol.com/es/
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