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INTRODUÇÃO 

Os primórdios do armazenamento datam da época em que o homem 

começou a se proteger em cavernas e nelas podia deixar reservado para uso em futuro 

bastante próximo alguns tipos de alimentos, algumas peles que usaria para se aquecer e 

até algumas plantas que seriam usadas de forma medicinal. 

Com o passar do tempo o homem desenvolveu métodos de armazenagem de 

alimentos que o permitia guardar por um tempo mais longo sem que este se 

deteriorasse, deixando de servir à alimentação. O que também se observou com as 

peles e com as plantas. 

Mais tarde quando a vida em sociedade começou a se tornar necessária e 

comum, a atividade de armazenagem precisou se modernizar também e pela primeira 

vez ela deixava de atender as necessidades apenas do "armazenador". Passou, 

portanto, a haver a armazenagem coletiva ou com finalidades coletivas. 

Cada vez mais se observou que em situações climatológicas adversas e em 

períodos de conflitos ou guerras esta prática se tomava ainda mais necessária para a 

sobrevivência e conforto dos agrupamentos humanos. 

Quando as mercadorias, principalmente oriundas de plantio, criação ou 

extração e em alguns casos processadas de forma artesanal, passaram a ser utilizadas 

como moeda de troca, se observou que o processo precisava evoluir e conceitos como 

FIFO - First ln, First Out, ainda que de forma meramente intuitiva, começavam a 

surgir. 

Deste momento em diante, a história observou uma evolução cada vez maior 

da prática do armazenamento e começaram a ser criados métodos e sistemas para 

obtenção de melhores resultados, até que a industrialização começou a mostrar que a 

prática deixaria de ser apenas uma atividade de apoio e assumiria um papel de grande 

relevância nos processos produtivos e na cadeia de relacionamento destas com seus 

fornecedores e clientes - quando ainda não se falava em cadeia logística. 
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Mais recentemente a produção e o comércio começaram a revolucionar os 

conceitos, até então conhecidos, de armazenagem criando armazenagem em trânsito, 

consolidadores de mercadorias, armazenagem em área alfandegada, automatização das 

movimentações internas das mercadorias, controles eletrônicos de posicionamento e de 

movimentação, o just in time enfim diversas práticas que se agregaram a um conceito 

novo e fundamental para os processos produtivos atuais, a logística. 
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1 DEFINIÇÃO DE ARMAZENAGEM 

De forma bastante sucinta, armazenagem é o ato de guardar de forma 

ordenada e coerente uma determinada quantidade de produtos acabados, matérias

primas ou componentes. 
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2 RAZÕES PARA ARMAZENAGEM 

Apesar do processo de melhoria operacional pelo qual tem passado as 

empresas de classe mundial com reduções significativas nos custos de estoque, estes 

ainda continuam a ser considerados críticos em muitas destas organizações. Os 

gerentes de logística e de operações constantemente se deparam com a necessidade de 

reduzir estoques, sem prejudicar o nível de serviço, tarefa aparentemente impossível 

por contrariar o ensinamento base da logística, relativo aos trade-offs entre os custos 

das atividades e o nível de serviço. 

O estoque se destaca como sendo um item alvo para redução de custos, não 

apenas pela sua relevância dentro do custo total frente à margem das empresas, mas 

principalmente, pelo valor imobilizado nesta conta do ativo o que afeta diretamente o 

retomo sobre o capital dos acionistas. 

Enquanto as altas taxas de juros pressionam para baixo os níveis de estoque, 

os problemas relacionados às incertezas da demanda e do fornecimento podem 

restringir as possibilidades de redução. A diminuição não criteriosa do nível de 

estoque também pode interferir negativamente na disponibilidade de produtos, 

comprometendo as vendas da empresa. 

Em suma as principais razões para a estocagem genérica são as seguintes: 

- Redução de custos de transporte e de produção. A armazenagem e o 

estoque associado são despesas adicionadas à cadeia logística, mas podem ser 

compensadas e até se tomarem lucrativas pelos custos mais baixos que permitem 

obter-se pela maior eficiência no transporte e na produção. 

- Coordenação da oferta e da demanda. Existem empresas que convivem com 

grandes sazonalidades, tanto na produção, quanto na demanda. Em alguns casos como 

nas empresas que processam alimentos que são produzidos em safras sazonais, se faz 

necessário produzir com toda a capacidade durante o período em que a matéria prima 

está disponível e estocar tudo o que for produzido para entregar aos seus consumidores 
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durante a entressafra. Outra situação comum é o caso dos produtos que tem 

sazonalidade mercadológica, ou seja, apesar da matéria prima estar disponível durante 

todo o tempo o seu consumo ocorre em curtos espaços de tempo. Para poder atender 

esta demanda concentrada a empresa produtora precisará trabalhar com grande 

capacidade produtiva por um período anterior ao da demanda de consumo, estocar o 

produto e distribuí-lo para o mercado quando forem procurados. Estas duas situações, 

aliadas a algumas movimentações de grande amplitude dos preços de insumos que 

fazem com que se prefira comprá-los muito antes da utilização no processo industrial, 

refletem bem a necessidade de se utilizar a estocagem para regular a relação de oferta 

e de procura. 

- Necessidade produtiva. A estocagem pode fazer parte do processo de 

produção do bem, como nos casos de cura, envelhecimento e fermentação comuns à 

diversos alimentos. 

- Economia fiscal. Em tempos de alto custo do capital, a retenção de 

produtos no estoque da fábrica até que sejam efetivamente vendidos pode gerar uma 

grande economia na protelação do pagamento dos impostos para o momento da 

embalagem final e despacho para o comprador. 

- Nível de serviço ao cliente. Cada vez mais se espera um atendimento 

pronto e eficiente quando se adquire um bem e a disponibilidade do bem próximo ao 

cliente permite à empresa vendedora oferecer um bom nível de serviço ao seu cliente. 

- Poder oferecer um tempo de fornecimento do produto ao cliente, adequado 

a sua necessidade e, sempre que possível, melhor do que o oferecido pelo mercado; 

- Otimizar a capacidade produtiva de uma unidade de produção, permitindo 

que em períodos de baixa demanda no mercado a capacidade produtiva plena seja 

mantida, em especial quando se tratar de produtos com grande sazonalidade; 

-Fazer parte do processo produtivo, quando o produto exige um período de 
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descanso ou de envelhecimento; 

- Permitir que se venda (ou se compre) o produto quando o seu valor estiver 

mais alto (ou mais baixo), nos casos em que há grande oscilação de preço ao longo do 

tempo; 

-Reduzir o custo de transporte, distribuindo de forma racional o estoque em 

armazéns, que tanto podem estar próximo do destino final deste material estocado 

quanto próximo da origem do produto, quanto disperso por toda a área que delimite 

esta operação mercantil; 

- Consolidar cargas fracionadas originadas de diversos produtores e 

destinadas a clientes em comum, ou fracionar cargas concentradas que serão 

distribuídas para diversos clientes. 
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3 ATIVIDADES INERENTES À ARMAZENAGEM 

Armazenar matérias primas, produtos acabados ou componentes exigem uma 

gama de atividades que somadas - se bem executadas - proporcionarão o atendimento 

das expectativas de quem necessita desta etapa da cadeia logística. Podemos listar 

como atividades inerentes à armazenagem as seguintes: 

- Carregamento e descarregamento; 

- Movimentação interna para o espaço de estocagem e deste para o 

embarque; 

- Controle total de entradas e saídas, estoque existente, localização exata 

dentro do armazém, controle das condições de armazenagem para cada 

tipo de produto estocado; 

- Proteção do estoque; 

- Controle de durabilidade - ou ciclo de vida - de cada produto estocado; 

- Gestão da ordem de entrada e de saída de cada item estocado. 
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4 POSSIBILIDADES DE ESTOCAGEM 

No que tange à titularidade ou direito de uso do espaço que conterá o 

material estocado as possibilidades são as seguintes: 

- Espaço próprio; 

- Espaço alugado exclusivo; 

- Espaço alugado compartilhado. 

A primeira situação - espaço próprio - deve ser utilizada nos casos em que há 

uma grande estabilidade na demanda de estocagem, ou seja, não ocorrem grandes 

picos de demanda nem grande ociosidade de espaço. Ainda assim é importante 

averiguar o impacto da gestão deste espaço e do processo de armazenagem, além do 

custo de imobilizar o capital nesta etapa do processo logístico na atividade fim da 

empresa. É muito freqüente a empresa dispersar capacidade laboral e capital em 

atividades que poderiam custar menos e ser mais eficazes se fossem terceirizadas. 

A segunda alternativa - Espaço alugado exclusivo - se insere com perfeição na 

situação que acabamos de citar, quando a empresa identifica que a terceirização desta 

atividade gerará melhores resultados para a atividade principal da corporação. 

Também neste caso não pode haver grande oscilação na demanda por armazenagem, já 

que a exclusividade de uso de espaço mantém sob certos limites a capacidade máxima 

do armazém e a quantidade mínima paga de espaço. 

Por último - O espaço alugado compartilhado - acaba sendo a alternativa mais 

flexível e mais utilizada, já que se toma possível amortecer ociosidade de alguns 

segmentos com o aumento de demanda de outros, além de otimizar a ocupação de 

espaços de diferentes tipos de produtos, por exemplo estocando em locais mais altos, 

acima de produtos que eventualmente não possam ser erguidos, outros que não 

apresentem restrição a movimentação vertical. 
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5 LOCALIZAÇÃO DO ARMAZÉM 

A determinação da localização, capacidade e cronogramas de uma instalação 

requer informações sobre os trade-offs entre eficiência e flexibilidade, demanda, taxas 

de câmbio, impostos e assim por diante. O objetivo dos gestores do processo ao tomar 

decisões sobre os locais de suas instalações deve ser o de maximizar a lucratividade 

total da cadeia de suprimentos. 

Normalmente, os problemas de localização caracterizam-se por serem 

bastante complexos e intensivos no uso de base de dados. A complexidade deriva da 

multiplicação do número de diferentes localidades alternativas pelas estratégias de 

estocagem em cada uma destas instalações e pelos diferentes modais de transporte. 

De forma geral, os estudos de localização tratam do problema de minimizar 

os custos de uma rede logística, estando esta sujeita às restrições de capacidade das 

instalações, tendo que atender a uma determinada demanda e devendo satisfazer certos 

limites de nível de serviço. Os dados de entrada para análise são as previsões de 

demanda para cada produto, as limitações de capacidade e as taxas de produção, as 

prováveis localizações das instalações, as possíveis ligações entre elas e os respectivos 

custos de transporte de cada modal. 

Os principais fatores que influenciam a seleção da localização de um 

armazém são as seguintes: 

- Tipo de armazenagem requerida; 

- Acesso, disponibilidade e custo do transporte; 

- Tipos de produtos movimentados; 

-Proximidade do cliente e/ou do fornecedor; 

- Disponibilidade, custos e qualificação de mão de obra; 

- Ambiente sindical; 

- Impostos regionais; 

- Incentivos fiscais regionais; 

- Custo do espaço tisico na região; 
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- Requisitos da cadeia logística, como o Just in time por exemplo. 

Os problemas de localização, tipicamente, possuem uma complexidade 

bastante alta e envolvem um volume de dados muito grande. A complexidade é devida 

ao fato da análise ter que lidar com um conjunto extenso de variáveis de decisão que se 

influenciam mutuamente. Além disto, o número de possíveis alternativas a serem 

analisadas e comparadas é muito alto, mesmo para problemas de pequeno porte. Não é 

incomum ter que se trabalhar com centenas de produtos, centenas de potenciais locais 

para terminais, centros de distribuição ou fábricas, dezenas de fornecedores, múltiplos 

modais de transporte e milhares de clientes. 

Estes números dão uma idéia do volume de dados a ser manuseado, já que a 

análise requer informações detalhadas sobre a demanda, custos de transporte, custos e 

taxas de produção, localização dos clientes, localização dos atuais e prováveis pontos 

de estocagem e suprimento. E aqui começa uma das principais dificuldades na 

realização destes estudos: na maioria da empresas os dados existem, mas, não estão 

estruturados, pois normalmente não existem sistemas de informação voltados para a 

sua geração. Como conseqüência, cerca de 2/3 do tempo de estudos de localização de 

instalações são gastos na aquisição e preparação dos dados. 

Embora as dificuldades pareçam grandes, atualmente estão disponíveis 

grande número de ferramentas computacionais que tomam mais fáceis as tarefas de 

modelagem e otimização do problema e de tratamento da grande massa de dados 

tipicamente presente nos estudos de localização. É o que abordaremos a seguir. 

Existem vários modelos matemáticos que são utilizados para a determinação 

da localização de uma instalação de armazenamento, porém estas ferramentas 

freqüentemente fazem uso de fatores intangíveis ou empíricos que podem ser pouco 

precisos, por isso o bom senso deve ser aplicado sobre o resultado oferecido pelos 

modelos matemáticos como filtro para a decisão final. Seguem breves comentários 

sobre alguns modelos de localização: 
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- Gravitacional - Busca o centro de gravidade exato da visão plana da 

cadeia: É um modelo utilizado para encontrar o mínimo custo de transporte. As 

principais premissas do modelo são que todos os deslocamentos ocorrem apenas em 

um plano, ou seja, as distâncias entre pontos são obtidas geometricamente e que o 

custo de transporte aumenta linearmente conforme a quantidade embarcada. Este 

método pode ser utilizado tanto para a localização de uma única instalação como de 

instalações múltiplas; 

- Modelo de otimização de rede: Ao se projetar uma rede de cadeia de 

suprimento, freqüentemente existirão diversos estágios quais sejam, fornecedores, 

fábricas, depósitos, mercados centros de consolidação ou pontos de passagem. Existem 

custos fixos e variáveis associados à instalações, transporte e estoques em cada um 

destes estágios. Para otimizar os custos considerando todas estas variáveis, se faz uso 

deste modelo; 

- Programação linear inteira combinada. O benefício primário associado com 

a abordagem de programação linear inteira é sua habilidade de lidar com custos fixos 

de uma maneira ótima. As vantagens da programação linear em lidar com alocações de 

demanda ao longo da rede são também importantes diferenciais; 

- Métodos de simulação. Um modelo de simulação de localização de 

instalação refere-se a uma representação matemática de um sistema logístico por 

demonstrações algébricas e lógicas que podem ser manipuladas com a ajuda de um 

computador. A grande vantagem deste método diz respeito a sua maior facilidade de 

assimilação pelos administradores do que os modelos matemáticos, já que ele se baseia 

na descrição precisa do problema logístico; 

- Métodos Heurísticos. Por definição são os métodos que se valem de 
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princípios ou conceitos que contribuem para reduzir o tempo médio de pesquisa de 

uma solução. 

A maior parte dos modelos matemáticos, entretanto, falha ao não incluir os 

custos de estoque como um componente de sua função objetivo, assumindo a escolha 

antecipada de determinados modais de transporte. A avaliação de mudanças 

estratégicas no projeto da rede logística deve envolver a estimativa de diversos custos 

e beneficios, incluindo seu impacto nos níveis totais de estoque. Dentre as tendências 

que emergem do advento de novas tecnologias de informação, diversas empresas estão 

se convencendo a não considerar apenas um único modal de transporte na avaliação de 

localizações alternativas, ou considerar as decisões de estoque relacionadas apenas ao 

número e à localização de armazéns, independentemente das decisões de transporte. 

Decisões integradas de estoque e transporte podem ser quantificadas através da 

freqüência de envios e do tamanho médio de cada carregamento. 

As possíveis aplicações para os estudos de localização são muito amplas. 

Se as olharmos em função do nível das decisões, em termos de serem mais estratégicas 

ou mais operacionais, temos alguns exemplos: 

Nível Estratégico - determinação do número, tamanho e localização de 

fábricas e depósitos. 

Nível Tático- definição da alocação dos clientes aos centros de distribuição 

e dos centros de distribuição às fábricas. 

Nível Operacional - elaboração de planos de contingência, onde se pretende 

re-alocar de forma ótima os clientes em caso, por exemplo, da parada de uma linha de 

produção em uma fábrica. 

Por outro lado, os estudos de localização podem ser usados com objetivos 

mais exploratórios, quando se deseja avaliar o impacto de mudanças no ambiente de 

negócios da empresa sobre a sua estrutura de suprimento e distribuição. É o que 

chamamos de "análise de cenários". Um exemplo: 
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Privatização de ferrovias e portos: caso estejam sendo esperadas mudanças 

no preço praticado e na disponibilidade dos serviços, estas suposições podem ser 

adaptadas aos modelos através de mudanças nos parâmetros de custo, da adição de 

novas ligações entre instalações ou de novas possibilidades de escolhas de modais de 

transporte. Pode-se então rodar o modelo modificado e observar os resultados 

comparando-se com a situação atual. 

As "análises paramétricas" são também aplicações interessantes, onde se 

estuda o impacto da variação sistemática de um único fator sobre as variáveis de 

interesse: por exemplo, pode-se estar interessado no efeito da variação do número de 

centros de distribuição sobre o custo total. Ou no efeito do aumento da capacidade de 

produção sobre o custo de transporte. O objetivo das análises paramétricas é o de 

quantificar relações relevantes para tomada de decisão, através da construção de 

curvas paramétricas, obtidas através de várias corridas com o modelo. 

Em suma, a determinação da quantidade de instalações de armazenagem 

é um problema bastante complexo e que normalmente carrega tantas variáveis que 

qualquer modelo que se adote deverá ser cuidadosamente monitorado pelos 

profissionais de logística, bem como pela alta direção da empresa em questão. Os 

modelos propiciarão maior quantidade de dados para a análise e tomada de decisão dos 

executivos da empresa, mas nunca dirão com segurança qual é a melhor localização 

para a instalação da unidade. 
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6 QUANTIDADE DE ARMAZÉNS 

O objetivo de um estudo que pretende determinar a quantidade ótima de 

armazéns para uma determinada atividade deve ser o desenho ou a configuração da 

rede logística de modo a minimizar os custos totais, para um ano de operação, de 

produção, compras, manutenção de produtos em estoque, instalações (armazenagem, 

manuseio e demais custos fixos) e transporte; sujeitos à um determinado nível de 

serviço (tempo e atendimento pleno da entrega) ao cliente fmal. Uma crença muito 

comum em diversos negócios é que uma empresa deve possuir vários armazéns locais 

próximos aos clientes para ser bem sucedida. Freqüentemente, acredita-se que os 

consumidores esperam que o fornecedor mantenha estoques em cada mercado local de 

modo a oferecer níveis de serviço adequados. 

Esta percepção, conhecida como paradigma da presença local, resultou em 

posicionamentos logísticos nos quais os estoques eram pulverizados pela cadeia de 

suprimentos, para compensar deficiências nas atividades de transporte e 

processamento de pedidos. Duas grandes transformações estão motivando as empresas 

a reavaliar o paradigma da presença local. Em primeiro lugar, os serviços de transporte 

experimentaram um grande salto qualitativo, deixando os horários de chegada e saída 

mais previsíveis e confiáveis. Segundo, o advento da tecnologia de informação reduziu 

o tempo associado à transmissão e processamento de informações, permitindo, além 

disto, monitorar continuamente os veículos e seus carregamentos. Avanços no 

transporte e na tecnologia de informação, além de motivações gerenciais para reduzir 

os níveis de estoque têm contribuído para o dimensionamento de um menor número de 

armazéns para atender os clientes numa determinada área de mercado. 

Os trade-offs entre custos e entre custo e nível de serviço relativos a um 

aumento no número de armazéns geralmente referem-se à: 

- melhoria nos níveis de serviço em função de reduções no tempo de entrega 

ao cliente final; 

- aumento nos custos de manter estoques em função de aumentos nos níveis 
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de estoque de segurança necessários para proteger cada armazém contra incertezas na 

demanda; 

-aumento nos gastos administrativos; 

- redução nos gastos com transporte de distribuição; 

- aumento nos gastos com transporte de suprimento. 

Um princípio básico envolvendo a abertura de um novo armazém é a 

consolidação do transporte. Se os pedidos tendem a ser pequenos ou fracionados num 

determinado mercado, o potencial para consolidação pode justificar a abertura de um 

novo armazém naquela região. A relação geral entre o custo total de transporte 

(suprimento e distribuição) e abertura de um novo armazém para consolidação é 

ilustrada na figura a seguir. O custo total de transporte cai na medida que armazéns são 

adicionados na rede logística. A redução resulta de carregamentos consolidados até o 

armazém, no suprimento, paralelamente a pequenos carregamentos enviados por curtas 

distâncias na distribuição ao cliente final. Se o número de armazéns aumenta muito, o 

custo total de transporte volta a crescer por que o volume capaz de ser consolidado no 

suprimento de cada instalação tende a diminuir pelo efeito de pulverização dos 

carregamentos. 



Custos 
Totais de 

Transpom 
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FIGURA 1 -CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE ARMAZÉNS 

Os custos de armazenagem normalmente incluem três componentes principais: 
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- Custos de manuseio: abrangem mão-de-obra e equipamentos num montante 

proporcional (variável) ao fluxo anual de produtos que circulam através do armazém; 

- Custos fixos: capturam todos os componentes de custo que não são 

proporcionais ao fluxo de produtos através do armazém. Os custos fixos variam na 

forma de um degrau com o tamanho dos armazéns ou com a abertura deles; 
Custos 

F:b:osde 
I:nsta.Jação 

I 2 3 

FIGURA 2 - CUSTOS FIXOS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE ARMAZÉNS 
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- Custos de manutenção de estoques: incluem os custos de oportunidade de 

manter estoques, sendo proporcionais aos níveis de estoque em cada armazém; 

- O giro e o nível de estoque estão diretamente relacionados ao número de 

armazéns numa rede logística. A alocação dos estoques por diversos armazéns pode 

oferecer o potencial para disponibilizar elevados níveis de serviço. Para os clientes, 

isto também pode significar ressuprimentos mais freqüentes de menores quantidades, 

implicando em menores níveis de estoque. Por outro lado, um maior número de 

armazéns no sistema logístico acarreta impactos substanciais no estoque em trânsito e 

no estoque de segurança, ainda que o impacto no estoque básico ou de ciclo seja 

desprezível. Quanto maior o número de armazéns, menores são os níveis de estoque 

em trânsito, por que o tempo total de produtos em trânsito para atender o cliente é 

reduzido. O mesmo não se aplica aos estoques de segurança, pois a incerteza na 

operação aumenta em função da desagregação da demanda por diferentes áreas 

geográficas. Isto é, a introdução de um novo armazém para atender um determinado 

mercado implica na desagregação da base de dados sobre a demanda utilizada para 

determinar os níveis de estoque de segurança. Como conseqüência, o mercado 

atendido pelo novo armazém apresenta uma demanda média menor, mas não 

necessariamente um nível de incerteza menor, já que não é possível agregá-la por uma 

área maior. 

Os custos de produção e processamento de pedidos também são afetados por 

estes trade-offs de custo. O objetivo primordial na localização de instalações consiste 

na identificação da configuração de armazéns I fábricas que resulte no menor custo 

total relevante para a cadeia de suprimentos, sujeito à restrições de serviço ou qualquer 

outro fator considerado importante. A figura a seguir ilustra os diversos trade-offs de 

custos presentes no problema de localização de instalações. 
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FIGURA 3 - TRADE-OFFS RELEVANTES DE CUSTOS EM FUNÇÃO DO NÚMERO 

DE ARMAZÉNS 
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7 TIPOS DE ARMAZÉM 

Dentre os diversos tipos de armazéns utilizados nas cadeias logísticas alguns 

são óbvios e intuitivos para a maior parte das pessoas e sobre estes é desnecessário o 

aprofundamento neste trabalho. Outros tipos são mais específicos e, via de regra, 

decorrem de conceitos logísticos mais modernos. Sobre estes detalharemos mais o 

estudo. 

- Armazéns convencionais ou de manutenção. Basicamente recebem uma 

carga, a abrigam por um determinado tempo expedindo-a ao final do prazo de 

estocagem determinado; 

- Armazéns de distribuição. São utilizados quando os bens vierem de várias 

fontes diferentes. Neste caso costuma se tomar econômico estabelecer centros de 

concentração destes bens para consolidar a carga e despachá-la para o próximo elo da 

cadeia em volumes maiores, obtendo-se ganho no transporte. Da mesma forma se há 

necessidade de receber uma carga concentrada que seguirá para destinos variados em 

quantidades menores, a utilização deste tipo de estrutura é recomendada; 

- Armazenagem de lotes de produção. Normalmente são parte das instalações 

fabris onde foram produzidos, mas em alguns casos se localizam fora da instalação 

fabril e até chegam a ser terceirizados; 

- Centro de distribuição avançado. Os centros de distribuição avançados são 

típicos de sistemas de distribuição escalonados, onde o estoque é posicionado em 

vários elos de uma cadeia de suprimentos. Seu objetivo é permitir rápido atendimento 

às necessidades dos clientes de uma determinada área geográfica distante dos centros 

produtores. Para promover ganho de tempo, avançam-se os estoques para um ponto 

próximo aos clientes e os pedidos são então atendidos por este centro avançado, a 

partir do seu próprio estoque. 
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Além de buscar um rápido atendimento, os centros de distribuição avançados 

possibilitam a obtenção de economias de transporte já que operam como centros 

consolidadores de carga. Ao invés de atender um grupo de clientes diretamente dos 

armazéns centrais, o que poderia implicar na movimentação de cargas [racionadas por 

grandes distâncias, a utilização dos centros de distribuição avançados permite o 

recebimento de grandes carregamentos consolidados e, portanto, com custos de 

transporte mais baixos. O transporte até o cliente pode ser feito em cargas [racionadas, 

mas este é realizado em movimentos de pequena distância. 

Forneced.or 
ou 

Armamm 
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C•ga Consol!dã 
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Catg~ Fraciooad~ 
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FIGURA 4- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO A V ANÇADO 

Cliente 1 

Cliente 2 

Climte 3 

Quando utilizados por múltiplos fornecedores, os centros de distribuição avançados 

apresentam vantagens adicionais. Além de obter consolidação no transporte de 

transferência, pode-se também realizar a entrega final de forma consolidada, quando 

os pedidos dos clientes aos diversos fornecedores são combinados. 

Para os clientes as vantagens também são grandes, pois, estes recebem em um único 

carregamento os pedidos que de outra forma seriam feitos por vários veículos. Este é o 

caso típico de centros de distribuição controlados por cadeias varejistas ou operadores 

logísticos que atendem várias indústrias; 
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- Transit point. As instalações do tipo Transit Point são bastante similares 

aos centros de distribuição avançados, mas não mantêm estoques. O Transit Point é 

localizado de forma a atender uma determinada área de mercado distante dos armazéns 

centrais e opera como uma instalação de passagem, recebendo carregamentos 

consolidados e separando-os para entregas locais a clientes individuais. 

Uma característica básica dos sistemas tipo Transit Point é que os produtos 

recebidos já têm os destinos definidos, ou seja, já estão pré-alocados aos clientes e 

podem ser imediatamente expedidos para entrega local. Não há espera pela colocação 

dos pedidos. Esta é uma diferença fundamental em relação às instalações de 

armazenagem tradicionais, onde os pedidos são atendidos a partir do seu estoque. 

As instalações do tipo Transit Point são estruturalmente simples, necessitando de 

baixo investimento na sua implantação. Seu gerenciamento é facilitado já que não são 

executadas atividades de estocagem e picking, que exigem grande nível de controle 

gerencial. Seu custo de manutenção, portanto, é relativamente baixo. 

Os Transit Points guardam as mesmas relações de custo de transporte que os centros 

de distribuição avançados, pois permite que as movimentações em grandes distâncias 

sejam feitas com cargas consolidadas, resultando em baixos custos de transporte. 

A operação do Transit Point, no entanto, é dependente da existência de volume 

suficiente para viabilizar o transporte de cargas consolidadas com uma freqüência 

regular. Quando não há escala para realizar entregas diárias, por exemplo, podem ser 

necessários procedimentos como a entrega programada, onde os pedidos de uma área 

geográfica são atendidos em determinados dias da semana; 

- Cross docking. As instalações do tipo cross-docking operam sob o mesmo 

formato que os Transit Points, mas se caracterizam por envolver múltiplos 
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fornecedores atendendo clientes comuns. Cadeias de varejo são candidatos naturais à 

utilização deste sistema e, de fato, existem inúmeros exemplos da utilização intensiva 

do cross-docking neste setor. 

A B ABC 

FIGURA 5 -SISTEMA DE CROSS-DOCKJNG 

A figura 5 ilustra a operação de cross-docking. Carretas completas chegam de 

múltiplos fornecedores e então se inicia um processo de separação dos pedidos, com a 

movimentação das cargas da área de recebimento para a área de expedição. Em 

sistemas de cross-docking automatizados são utilizados leitores de códigos de barras 

que identificam a origem e o destino de cada palete. Desta forma, os paletes são 

automaticamente direcionados para as respectivas docas através de correias 

transportadoras e carregados nos veículos que farão a entrega local. Estes partem com 

uma carga completa, formada por produtos de vários fornecedores. 

Enquanto procedimento operacional, o cross-docking tem sido utilizado 

informalmente já há bastante tempo por várias empresas em seus armazéns 

tradicionais. A operação de cross-docking ocorre, por exemplo, quando a gerência de 

expedição procura atender uma solicitação de emergência ou procura preencher 

pedidos pendentes através de produtos que estão sendo recebidos, antes que estes 



sejam direcionados para a área de estocagern. A gerência então desvia estes produtos 

para as docas de expedição de forma que sejam embarcados o mais rápido possível. 

Este procedimento, apesar de oferecer vantagens por minimizar as movimentações 

internas dos armazéns, tira proveito apenas de parte dos benefícios resultantes do 

conceito. 
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Embora seja operacionalmente simples, para que haja sucesso na operação de cross

docking é preciso um alto nível de coordenação entre os participantes (fornecedores, 

transportadores) viabilizada pela utilização intensiva de sistemas de informação, corno 

transmissão eletrônica de dados e identificação de produtos por código barra. Além 

disto, é de fundamental importância a existência de softwares de gerenciarnento de 

armazenagem (WMS) para coordenar o intenso e rápido fluxo de produtos entre as 

docas. 

A capacidade de planejarnento antecipado e o seu cumprimento rigoroso permitem que 

a passagem do estoque pela instalação seja a mais breve possível. Quando há pouca 

coordenação, com falta de sincronismo entre os recebimentos das cargas, será 

necessário maior espaço para manter o estoque e os veículos poderão ter que aguardar 
I 

maior tempo para ter sua carga completada, chegando em alguns casos a serem 

despachados com espaços ociosos. 

As instalações de cross-docking que operam com alto nível de eficiência possuem 

apenas urna plataforma com as docas de recebimento de um lado e as docas de 

expedição no outro. Os produtos apenas atravessam a plataforma para serem 

embarcados. Não há, portanto, necessidade de grandes áreas para o estoque em trânsito 

e a utilização das docas e dos veículos é muito maior. 

Isto não quer dizer que esta seja a única forma de operação de cross-docking. É 

também possível trabalhar com o cross-docking "futuro", onde os produtos ao serem 
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recebidos não são imediatamente movimentados para os veículos de entrega local, mas 

permanecem em uma área de espera para posterior carregamento. Quanto mais 

"futuro" for o cross-docking, maior será a necessidade de espaço para espera se 

assemelhando ao Armazém convencional em boa parte da sua operação; 

- Merge in Transit. O Merge in Transit é uma extensão do conceito de cross

docking combinado aos sistemas ''Just in Time" (JIT). Ele tem sido aplicado à 

distribuição de produtos de alto valor agregado, formado por multi-componentes que 

tem suas partes produzidas em diferentes plantas especializadas. Um exemplo claro 

são as estações de trabalho, formados por CPU s, monitores e teclados. 

Tradicionalmente os componentes são consolidados em armazéns centrais e expedidos 

aos clientes a partir de seus estoques. Este esquema, além de levar a movimentações 

redundantes, apresenta um alto custo de estoque e um grande risco de obsolescência 

dado a grande perecibilidade dos produtos de alta tecnologia. 

A operação Merge in Transit procura coordenar o fluxo dos componentes, gerenciando 

os respectivos lead times de produção e transporte, para que estes sejam consolidados 

em instalações próximas aos mercados consumidores no momento de sua necessidade, 

sem implicar em estoques intermediários. As necessidades de coordenação são muito 

mais rigorosas que nos sistemas cross-docking tradicionais, e por isso utilizam o 

estado da arte em termos de sistemas de informação para rastreamento e controle dos 

fluxos. 

É importante também observar que se pode rotular os tipos de 

armazenamento em função do conteúdo estocado em seu interior. Assim, as estruturas 

se dividem basicamente da seguinte forma: 
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- Armazéns de commodities; 

- Armazéns de granéis (líquidos e sólidos); 

- Armazéns com temperatura controlada; 

- Armazéns de móveis e utensílios domésticos usados; 

-Armazéns de mercadorias gerais. 
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8 CUSTOS DE ARMAZENAMENTO 

Custo financeiro de estoque 

Antes de calcular o custo financeiro de estoque é importante destacar que, 

por se tratar de um custo de oportunidade, ele não está ligado a um desembolso e 

também não aparece em nenhuma conta ou nota de pagamento. 

Custo de oportunidade. O conceito de custo de oportunidade se refere a uma 

possível perda de rendimentos pela opção por uma determinada alternativa em 

detrimento de outra. Seu cálculo pode ser feito em função da diferença de resultado 

entre duas alternativas: a que de fato se concretizou e a que teria se concretizado caso a 

opção tivesse sido diferente. Para se analisar esta diferença é preciso considerar as 

possíveis receitas e custos das duas alternativas. 

Assim, o custo financeiro do estoque faz referência a um possível rendimento que o 

capital imobilizado teria, caso fosse aplicado em algum outro projeto da empresa. 

Neste caso, a aplicação em outro projeto seria a alternativa à decisão tomada de 

investir o capital em uma conta do ativo. 

Para tomar o conceito mais claro pode-se imaginar um exemplo no qual um pequeno 

comerciante, dono do imóvel da sua loja, deve decidir se continua ou não com o seu 

negócio. É claro que para este comércio valer a pena, o seu resultado mensal deve ser 

superior a um possível aluguel do seu prédio, pois em caso contrário, seria melhor 

fechar a loja e alugar o prédio. Neste exemplo, o aluguel é visto como uma alternativa 

e, por isto, o seu possível valor poderia ser considerado como um custo de 

oportunidade da utilização do imóvel para o seu negócio. 

De maneira mais abrangente, se considera que o custo de oportunidade de um ativo é 



27 

calculado multiplicando-se o seu valor de mercado pela taxa de oportunidade da 

empresa. 

Taxa de oportunidade. Todo investimento gera um ativo podendo ser 

financiado, ou por terceiros (tendo sua contrapartida no passivo), ou por acionistas 

(tendo sua contrapartida no pàtrimônio líquido), ou por uma parcela de cada uma 

destas contas. Assim, a taxa de oportunidade é a média ponderada entre a taxa média 

de juros referente ao passivo (dívidas e obrigações) e a taxa de retomo esperada dos 

acionistas referente ao patrimônio líquido, sendo utilizado como ponderadores as 

respectivas proporções destas contas sobre o ativo, conforme pode ser visto na figura 6 

ATIVO 
100% 

Taxa de Oportunidade 

PASSIVC 

60% 

PL 

40% 

taxa mi dia de remuner.a9ão 

Exemplo : 10,. .t • .t . 

remunero19lo espe1o1d.a dos .acionistas 

Exemplo: 15'!4 a . .a . 

FIGURA 6- EXEMPLO DO CÁLCULO DA TAXA DE OPORTUNIDADE, 
CONSIDERANDO 60% DO ATIVO SENDO FINANCIADO PELO PASSIVO E 
40% PELO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Outra possibilidade, em vez de utilizar a taxa de oportunidade da empresa 

para calcular o custo financeiro de estoque, é considerar a taxa de rendimento de um 

possível investimento, no qual este capital pudesse ser empregado, ou então, a taxa de 

juros de uma conta de financiamento do passivo que pudesse ser abatida, caso este 

valor não fosse imobilizado em estoque. Estas opções são mais apropriadas em 

análises mais pontuais que envolvem o conceito de custo marginal, em um horizonte 
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de curto prazo. 

O cálculo do custo financeiro de estoque 

No caso de uma empresa que comercializa produtos acabados, o custo financeiro de 

estoque pode ser calculado multiplicando-se o valor dos produtos em estoque pela taxa 

de oportunidade da empresa independente do prazo da decisão que se pretende tomar. 

Pois neste caso, o estoque é valorado com base no preço de compra, o qual, na grande 

maioria das vezes, é um custo totalmente variável. Assim, em uma análise de custo 

marginal, o mesmo valor do bem poderia não ser imobilizado, caso este não fosse 

comprado. 

Já em uma empresa industrial o mesmo pode não acontecer com relação aos produtos 

acabados, isto porque estes produtos são valorados com base no custo do produto 

vendido ( CPV) que considera todos os custos industriais, tanto os custos variáveis, 

como das matérias-primas, quanto os custos fixos, como os de depreciação dos 

equipamentos produtivos. No entanto, ao analisar uma decisão de curto prazo de 

produzir ou não uma quantidade excedente para ser incorporada ao estoque, deve-se 

considerar apenas os custos variáveis de produção, já que os custos fixos ocorrem 

independentemente do volume de produção. 

Como o custo de oportunidade está ligado a diferenças entre a escolha de uma 

alternativa em detrimento de outra, é preciso analisar qual seria a outra alternativa. No 

caso da empresa industrial, a alternativa seria não produzir o excedente e não 

imobilizar o capital. No entanto, como o custo fixo por definição independe do volume 

produzido, uma quantidade menor acarretaria apenas em um custo variável total 

menor, pois apenas este é proporcional ao nível de atividade (ou seja, de produção). 

Assim, o capital que deixaria de ser imobilizado corresponderia apenas à parcela 

variável dos custos dos produtos não produzidos. 
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Desta forma, para as decisões de curto prazo o custo financeiro deve considerar apenas 

os custos variáveis associados aos produtos, e não o CPV que também incorpora os 

custos fixos, os quais, no curto prazo ocorrem independentes ao volume de produção. 

Já no longo prazo, a divisão dos custos em fixos e variáveis não faz muito sentido. Isto 

porque em um horizonte mais longo de tempo, todos os custos podem se tomar 

variáveis pela alteração da capacidade, com a compra ou venda de máquinas, ou 

mesmo, pela a contratação ou demissão de mão-de-obra, por exemplo. 

Cuidados adicionais no cálculo do custo financeiro 

Além de considerar o prazo da decisão, na hora de avaliar quais custos devem ser 

contemplados no valor do estoque, outros dois cuidados adicionais devem ser tomados 

com relação à mensuração deste valor sobre o qual incidirá a taxa de oportunidade. 

O primeiro é relativo à adição da parcela variável do custo de transporte ao custo do 

produto, que deve ser feito na medida em que o produto é movimentado ao longo da 

cadeia de suprimentos. Quando se utiliza terceiros, por exemplo, para realização do 

transporte, o custo desta atividade normalmente se toma totalmente variável e, 

portanto, pode ser integralmente incorporado ao valor do bem. Assim, quanto mais 

próximo o estoque estiver do consumidor, maior será o seu valor, e conseqüentemente, 

maior será o seu custo de oportunidade. 

O segundo cuidado é relativo aos produtos com prazo de validade vencido, ou 

obsoletos, ou com algum tipo de avaria. Os bens, nestas condições, devem ser 

lançados como perda (custo), mas também abatidos da conta de estoques. Não faz 

sentido considerar a remuneração de um ativo que não tenha mais uso e não possa ser 

comercializado. Neste caso, o bem passaria a ser um custo afundado, pois a empresa 
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não conseguiria reaver o seu valor independente de qualquer ação futura. Caso o dano 

não levasse a perda total do bem, deveria ser abatido da conta estoque apenas um valor 

parcial do produto, relativo à avaria. 

Custo da Venda Perdida 

A perda de venda devido à falta de produto para atender a demanda prejudica 

uma das principais dimensões do serviço logístico, a disponibilidade. Entre a série de 

complicações decorrentes da falta de produto pode-se destacar o resultado negativo 

para marca e a perda de fidelidade dos clientes, que acabam recorrendo a outras 

marcas e produtos substitutos. Este resultado poderia ser avaliado como um possível 

custo da venda perdida, mas isto exigiria uma parcela de arbítrio na sua mensuração. 

Uma maneira conservadora de avaliar este custo, desconsiderando as questões 

relativas à imagem da marca e a fidelidade do cliente, é avaliar exclusivamente o 

prejuízo relativo a não venda do produto pela sua indisponibilidade. 

Voltando ao conceito de custo de oportunidade, a alternativa à venda perdida seria ter 

o produto e com isto realizar a venda. 

Neste caso, a empresa teria uma receita referente ao preço do item, mas em 

compensação também incorreria em todos os custos variáveis para disponibilizar o 

produto para venda. Esta diferença entre o preço de venda e a parcela variável dos 

custos de um produto é denominada margem de contribuição unitária do produto 

(MCU). É importante notar que a MCU difere do lucro unitário, uma vez que esta 

despreza todos os custos fixos, considerados irrelevantes a este tipo de análise por 

ocorrerem independentemente da realização da venda. 

Assim, o custo de oportunidade unitário da venda perdida devido à falta de um produto 

é igual à sua MCU, ainda desconsiderando as questões relativas à falha do serviço e 
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repercussão na imagem da marca que podem ser avaliadas com mais exatidão por 

outros indicadores de performance não ligados a custos, como a freqüência da ruptura 

de estoque, a disponibilidade média, o número de dias com stockout, além de outros. 

Relação entre o custo do excesso e o custo da falta 

O custo do excesso considera os custos referentes à sobra de uma unidade 

em estoque, por isto é equivalente ao custo de manter um item em estoque. Já o custo 

da falta corresponde ao caso inverso, sendo equivalente ao custo da venda perdida. 

O trade-off entre o custo do excesso e o custo da falta é chave para parametrização de 

qualquer modelo de gestão de estoque, independente do método adotado. Quanto 

maior for o custo de excesso de um produto em relação ao custo da falta, menor deve 

ser o estoque de segurança para atender as possíveis variações de vendas e falhas de 

suprimento ou de produção. Em contrapartida, quanto menor for o custo do excesso 

em relação ao custo da falta, maior deve ser o estoque de segurança do produto para se 

prevenir das possíveis incertezas. Como resultado desta relação à meta de 

disponibilidade de produto deve variar de acordo com a relação entre o custo unitário 

financeiro de estoque e a MCU do produto. 

As indústrias com alta parcela de custos fixos e pequena parcela de custos variáveis 

tem um custo do excesso baixo em relação ao custo da falta, pois o custo do excesso a 

rigor deve ser calculado com base na parcela variável dos custos dos produtos. Ao 

mesmo tempo, quanto menor a parcela de custo variável maior tende a ser a MCU, já 

que esta representa o preço menos os custos variáveis e, portanto, maior o custo da 

falta. Indústrias com alto custo fixo e baixo custo variável, como as siderúrgicas, 

normalmente no curto prazo produzem a toda capacidade estocando o excedente ou 

destinando-o a exportação, pois o custo do excesso se toma bastante baixo no curto 

prazo. 
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Ao comparar as empresas industriais com o varejo, ou com os atacadistas, ou com os 

distribuidores percebe-se que nas indústrias de forma geral os custos fixos assumem 

uma parcela significativa do CPV em detrimento da parcela de custo variável. Já no 

varejo, assim como nos atacados e distribuidores, a situação é bastante diferente, pois 

o CMV (custo da mercadoria vendida) é normalmente quase todo composto por custos 

variáveis. 

Assim as empresas mais da ponta da cadeia de suprimentos, próximas ao consumidor, 

como os atacadistas, distribuidores e varejistas tendem a ter um custo do excesso, 

bastante expressivo em relação ao custo da falta, quando comparado às indústrias. 

Para tomar este conceito mais claro, pode-se recorrer a um exemplo hipotético no qual 

uma indústria e um varejo comercializam entre si apenas um produto. Supondo que o 

custo unitário da fábrica fosse de R$ 10,00 (sendo R$ 6,00 referente aos custos fixos e 

R$ 4,00 referente aos custos variáveis) e esta vendesse o produto ao varejo por R$ 

12,00 que, por sua vez, vendesse ao consumidor por R$ 14,00. Considerando uma taxa 

de oportunidade de capital de 2,5% ao mês para ambas as empresas e que o excesso de 

estoque pudesse ser vendido apenas no mês seguinte, ter-se-ia os seguintes resultados. 

Na indústria 

Custo da falta= 12,00-4,00 =R$ 8,00 

Custo do excesso= 4,00*0,025 =R$ 0,10 

O custo da falta seria 80 vezes maior que o custo do excesso 

No varejo 

Custo da falta= 14,00 - 12,00 = R$ 2,00 

Custo do excesso= 12,00 x 0,025 =R$ 0,30 

O custo da falta, neste caso, seria cerca de 6,6 vezes maior que o custo do 

excesso, embora em termos absolutos esta diferença seja significativa, em termos 



33 

relativos ela seria 12 vezes menor que na indústria. 

A grande diferença na relação entre os custos de oportunidade do estoque - excesso e 

falta - nos diferentes elos da cadeia de suprimento têm uma influência direta na 

política de estoque de cada uma destas empresas. As indústrias normalmente têm a sua 

produção mais voltada para estoque, admitindo um estoque de segurança que cubra 

parte das suas incertezas, viabilizando uma alta disponibilidade. Em contrapartida, o 

varejo opera com um estoque de segurança na maioria das vezes menor, não apenas 

por causa da maior preocupação com alto giro, obtido através do baixo nível de 

estoque, como também pela menor importância dada às eventuais faltas de produto. 

Mesmo porque, o varejo tem uma maior velocidade de resposta para repor os itens em 

stockout. 

A tendência de centralização dos estoques do varejo que reduzem o efeito da 

variabilidade da demanda aliado aos programas de reposição contínua tem permitido 

uma redução significativa nos níveis de estoque. Além disto, a alta disponibilidade de 

produtos da indústria mais preocupada com a disponibilidade também ajuda o 

ressuprimento do varejo, evitando a falta de produtos. 

É claro que alguns produtos importantes de grandes marcas servem de "chamariz" para 

o varejo, além disto, a falta destes itens pode implicar na perda da fidelidade de 

clientes por parte do varejo. Assim, diante desta situação a dimensão da 

disponibilidade ganha uma maior importância frente ao custo de estoque. 

O impacto do estoque no modelo estratégico de lucro 

Cada vez mais os indicadores financeiros estão ganhando importância no 

gerenciamento das empresas. A restrição de capital para novos investimentos faz com 

que as empresas tenham que maximizar o retomo do capital empregado. Para isto, é 
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necessário gerar o máximo possível de resultado com o mínimo possível de capital. Do 

ponto de vista operacional, isto é equivalente a maximizar o lucro e ao mesmo tempo 

minimizar os ativos. Assim, a idéia de desmobilizar ativos tem ganhado força dentro 

das empresas. 

Para isto, algumas práticas tomaram-se comuns ao longo dos últimos anos, como por 

exemplo: 

Vender ativos fixos, como prédios e fazer opção por alugá-los; 

Terceirizar atividades intensivas na utilização de ativos que não façam parte 

do core business da companhia; 

Optar por leasing ou aluguel de meios de produção; 

Reduzir os níveis de estoques, conseqüentemente diminuindo esta conta do 

ativo. 

A diminuição do nível de estoque é, pelo menos aparentemente, entre os 

tópicos citados, a maneira mais fácil e rápida de se reduzir os ativos. Além disto, no 

mais longo prazo, quando as outras contas do ativo conseguem ser reduzidas, a conta 

de estoque deve decrescer pelo menos na mesma proporção das demais. Caso contrário 

ela se toma mais representativa no ativo total, deixando o retomo sobre o patrimônio 

líquido mais sensível à variação na conta estoque, forçando, ainda mais, a sua redução. 

O modelo estratégico de lucro permite avaliar a relação entre o estoque e os 

indicadores financeiros. Este modelo é utilizado para o cálculo do retomo sobre o 

patrimônio liquido (RSPL ), que representa o retomo sobre o capital do acionista. O 

RSPL é resultado do retomo sobre ativo (RSA) multiplicado pela alavancagem 

financeira da empresa. Este modelo é geralmente utilizado para gerar cenários e testar 

análises de sensibilidade do impacto da variação das contas do ativo, como o estoque, 

nos indicadores de retomo, os quais tomaram-se os mais importantes mensuradores de 

performance das grandes empresas. 
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Com isto, a gestão de estoque passou a ser analisada não apenas pelo seu resultado de 

custos, mas principalmente pelo impacto financeiro, pois o estoque é um ativo e por 

conseqüência a sua variação acaba afetando o RSA e conseqüentemente o RSPL. 

As figuras 7 e 8 ilustram como o modelo estratégico de lucro pode ser utilizado para 

avaliar o impacto de uma redução dos estoques. O exemplo da figura 7 considera 

dados de uma empresa fictícia com faturamento anual de R$ 2 bilhões, patrimônio 

liquido de R$ 0,5 bilhões, ativo total de R$ 1 bilhão, dos quais R$ 400 milhões são 

relativos ao estoque e lucro de líquido de R$ 100 milhões. Se esta mesma empresa 

conseguisse reduzir em 25% o nível estoque, como é mostrado na figura 8, o retomo 

sobre o RSPL passaria de 20% para 22,2%, incremento significativo do ponto de vista 

do acionista. Outra possibilidade seria considerar que a redução da conta estoque do 

ativo poderia ser utilizada para financiar um outro projeto da empresa que poderia 

estar aumentando as vendas ou diminuindo seus custos. 

Modelo Estratégico de Lucro 

FIGURA 7- EXEMPLO DO MODELO ESTRATEGICO DE LUCRO APLICADO A 
UMA EMPRESA FICTÍCIA 
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FIGURA 8- EXEMPLO DO MODELO ESTRATÉGICO DE LUCRO APLICADO A 
UMA EMPRESA FICTÍCIA, CONSIDERANDO UMA REDUÇÃO DE 25% NOS 
NÍVEIS DE ESTOQUE 

Uma das principais funções dos diretores e gerentes de logística é conciliar o 

interesse da área financeira de reduzir estoques para minimizar custos e maximizar o 

retomo com o interesse da área comercial de maximizar a disponibilidade de produto. 

Muitos programas e práticas gerenciais foram e continuam a ser desenvolvidos e 

implementados para reduzir os níveis de estoque sem comprometer o nível de serviço. 

No entanto, enquanto houver estoque, continuará existindo a necessidade de mensurar 

o seu custo e avaliar o seu trade-off com a disponibilidade de produto. 

Dentre os cuidados que devem ser tomados ao se calcular o custo financeiro de 

estoque destacam-se: 

Considerar que este é um custo de oportunidade que incide sobre o custo 

total dos produtos em estoque em análises de longo prazo, e apenas sobre a parcela 

variável dos custos no curto prazo; 
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Lembrar que o custo financeiro de estoque não deve incidir sobre os 

produtos com prazo de validade vencido, obsoletos ou com danos que impeçam seu 

uso ou comercialização; 

Incluir possíveis custos variáveis agregados ao longo da cadeia de 

suprimento, como os custos de transportes. 

Por fim, vale destacar que o conhecimento base dos principais conceitos de 

custos é de fundamental importância tanto para aplicação de uma metodologia de 

custeio dos estoques quanto para utilização destas informações de custos nas decisões 

relativas à gestão de estoque e ao planejamento da demanda. Por sua vez, a visão 

financeira da influência do estoque no retomo sobre o patrimônio líquido também é 

importante para se entender o estoque na perspectiva dos acionistas e da alta 

administração. 

A Atual Função da Armazenagem e o Papel do Sistema de Custeio 

A atividade de armazenagem não vem sendo tratada com a devida atenção 

pelos sistemas de custeio, nem mesmo pelos sistemas gerenciais. Normalmente, esses 

custos são agrupados a um único centro de custos e alocados aos produtos, ou mesmo 

aos clientes, com base no faturamento ou no volume de vendas. Até mesmo as 

empresas que utilizam o sistema de custeio ABC (Activity Based Costing) tendem a 

alocar seus custos de armazenagem com base nos critérios de faturamento ou volume. 

Essa prática de alocação sempre gerou distorções. No entanto, no passado, esses custos 

não eram tão relevantes e, portanto, não tinham grande influência no resultado final. 

Antes de prosseguir tratando dos custos, é importante lembrar por que a atividade de 

armazenagem vem ganhando importância e os seus custos se tomado mais relevantes, 

tanto na indústria, quanto no varejo. 
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As indústrias têm acompanhado a tendência de mercado de ampliar a gama de itens 

produzidos e aumentar a freqüência de entregas. Como resultado dessas 

transformações, ocorre um aumento do número de pedidos processados e a mudança 

no perfil desses pedidos. Grandes pedidos estão sendo substituídos por muitos 

pequenos pedidos com grande variedade de itens. Assim, toma-se necessário o 

investimento em novas tecnologias de gerenciamento, movimentação e separação de 

materiais, como sistemas WMS, trans-elevadores e sistemas automáticos ou semi

automáticos de picking. 

No varejo, os custos de armazenagem também são bastante representativos. Não há 

dúvidas sobre a relevância dos custos associados ao espaço em gôndola e a reposição 

de mercadorias. No entanto, esses custos usualmente não são vistos como de 

armazenagem. Na realidade não importa se a empresa os considera, ou não, como de 

armazenagem, mas sim que a mesma metodologia de alocação pode ser utilizada com 

sucesso. Afinal estamos nos referindo a movimentação e acondicionamento de 

mercadorias. 

Outra forte tendência do varejo é operar com depósitos centralizadores de estoque e 

com a prática de cross-docking, tomando mais expressivos os custos de armazenagem, 

relativamente aos custos de estoque, que tendem a se reduzir diante da centralização. 

Além das transformações nos sistemas clássicos de armazenagem da indústria e do 

varejo, a necessidade por informações mais precisas vem fazendo com que os sistemas 

de custeio deixem de atender às expectativas. A busca por maior acurácia das 

informações surge da dificuldade de se gerenciar a carteira de produtos diante das 

pequenas margens de contribuição e da grande variedade de itens. 

Para superar essas dificuldades é necessário que as melhorias dos sistemas de custeio 
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sejam resultado do esforço conjunto do pessoal da armazenagem com a controladoria 

da empresa. É fundamental conciliar o conhecimento da operação com urna sólida 

base conceituai sobre custos. A metodologia de medição e alocação de custos, que será 

apresentada, pode ser utilizada não só para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

um sistema de custeio, mas também para cálculos de custos em situações específicas 

com a finalidade de apoiar decisões de médio e longo prazo. 

Custos de armazenagem 

A grande rnawna dos custos de armazenagem - aluguel, mão de obra, 

depreciação de instalações e equipamentos de movimentação - são fixos e indiretos. 

Essas duas características dificultam respectivamente o gerenciarnento da operação e a 

alocação de custos. 

A elevada parcela de custos fixos na atividade de armazenagem faz com que os custos 

sejam proporcionais à capacidade instalada. Desta maneira, pouco importa se o 

armazém está quase vazio ou se está movimentando menos produtos do que o 

planejado. Ainda assim, a rnawr parte dos custos de armazenagem continuarão 

ocorrendo, pois, na sua grande maioria, estão associados ao espaço físico, aos 

equipamentos de movimentação, ao pessoal, e aos investimentos em tecnologia. 

Para tornar a situação ainda mais complexa, é importante lembrar que a demanda pela 

atividade de armazenagem não é constante, nem ao longo dos meses, nem ao longo 

dos dias do mês ou da semana. Um exemplo claro disso é a concentração da expedição 

nos últimos dias do mês. Isto tende a levar ao super dimensionamento da capacidade 

para atender os dias de pico, ou, ao contrário, faz com que o armazém opere acima da 

sua capacidade, prejudicando o nível de serviço - através de falhas, avarias, e atrasos. 

Assim, medidas que venham amortecer essas variações na demanda, serão sempre 
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positivas do ponto de vista da expedição. Principalmente quando as razões para os 

picos de demanda são induzidas por políticas internas como, por exemplo, cotas 

mensais de vendas, prazo para faturamento, falta de uma política de ressuprimento 

contínuo com os clientes etc. 

O fato de os custos de armazenagem serem indiretos dificulta a sua alocação aos 

produtos e clientes, pois a alocação, neste caso, é realizada através de rateios, 

deixando-os sujeitos a distorções. Para minimizar as distorções é importante que: 

- os itens de custos sejam contabilizados de acordo com a sua função 

(movimentação, acondicionamento, administração) e não por contas naturais 

(depreciação, mão-de-obra); 

- a alocação seja condizente com o real consumo de recursos na operação. 

BÔX 1 • Eta~ ao ~ustelo da arma%enagem 

Identificar os itens ô:~ c u~ to 

AgrtJI).:lr itens de nsstos relati•!OS a cadrl fu~?w o _t atividade 

Alocar os wstos a cdda proci1to <XI cliente 

1. Identificar os itens de custos - Nessa etapa, deve-se selecionar os itens de 

custos que serão considerados. Por exemplo: operadores de empilhadeira, 

supervisores, depreciação das empilhadeiras, custo de oportunidade das empilhadeiras, 

aluguel do armazém, depreciação dos racks e custo de oportunidade dos racks. 
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É importante que as contas não seJam agrupadas somente de acordo com a sua 

natureza, como depreciação, pessoal e outras, pois neste caso se condicionaria a 

alocação de todas as contas a um único critério. Dessa forma, em vez utilizar uma 

única conta de depreciação, deve-se considerar separadamente a depreciação de cada 

ati v o ( empilhadeira, rack, palete etc.). 

2. Cálculo dos itens de custos - Alguns itens, como salários, beneficios, 

manutenção, aluguel e outros, são obtidos com facilidade através da contabilidade. 

Outros itens, como a depreciação e o custo de oportunidade, precisam ser calculados 

de fato, conforme é exposto abaixo: 

Depreciação - segundo a visão gerencial, o tempo utilizado para 

depreciação não deve ser o tempo contábil legal, mas sim o de operação do ativo -

quanto tempo a empresa utiliza um determinado ativo antes de substituí-lo. Assim, 

para calcular o valor mensal de depreciação, deve-se dividir a diferença entre o valor 

de aquisição e o residual pelo tempo (n meses) que a companhia irá utilizar o ativo 

(antes de trocá-lo). 

Custo de oportunidade - não existe na ótica contábil, pois não existe uma 

despesa associada a esse custo, mas sim uma perda de receita ocasionada pela 

imobilização de um capital. Uma empresa que tenha um armazém próprio não tem 

uma conta de aluguel. No entanto, deve ter um item de custo associado ao custo de 

oportunidade do imóvel, que representa o quanto a empresa ganharia se o vendesse e 

investisse o capital em outros projetos, ou caso resolvesse alugá-lo. Para cálculo do 

valor do custo de oportunidade, deve-se multiplicar o valor do ativo pela taxa de 

oportunidade da empresa - que normalmente varia entre 1 O a 20% ao ano. Vale chamar 

a atenção que, para um ativo como a empilhadeira, deve-se considerar tanto o custo de 

depreciação como o de oportunidade. 
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3. Agrupar os itens de custos relativos a cada função (ou atividade) - O 

objetivo de agrupar os custos em funções ou atividades é facilitar a alocação desses 

custos na etapa seguinte. Por exemplo, a função de movimentação irá reunir itens de 

custos de diferentes contas naturais - pessoal, manutenção, depreciação - mas que 

estão todos direcionados ao mesmo objetivo, movimentar materiais, e assim podem ser 

alocados por um único critério de rateio, como número de paletes expedidos. 

Quando a operação for relativamente simples, o sistema de custeio pode ser 

desenvolvido considerando as funções básicas da atividade de armazenagem. Já no 

caso de uma operação mais complexa, que movimenta produtos com características de 

acondicionamento ou movimentação muito distintas, pode ser necessário subdividir as 

funções em atividades. A seguir, serão abordas as funções básicas que devem ser 

consideradas: 

a) A movimentação de materiais inclui a recepção e a expedição de mercadorias. 

Assim, devem ser agrupados nessa função todos os itens de custos referentes a essas 

atividades, como por exemplo, os custos associados a empilhadeiras, trans-elevadores, 

operadores de empilhadeira, supervisores da movimentação e outros. 

b) O acondicionamento de produtos se refere a estocagem do produto. Deve se ter em 

mente que esta função não engloba a movimentação. Esta função se refere apenas ao 

fato de o produto estar parado em estoque. Nesse caso, o produto estaria consumindo 

um espaço, não só de um armazém como também de um palete, de um contenedor, 

rack. Assim, teriam que ser agrupados os custos referentes ao espaço, como aluguel ou 

custo de oportunidade do armazém, e os itens referentes a ativos que estão sendo 

utilizados no acondicionamento do produto como paletes e racks. 

No caso de produtos que necessitam de acondicionamento especial como os que 

devem ser mantidos em ambiente refrigerado, também devem ser considerados os 
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custos com o equipamento de refrigeração e consumo de energia elétrica. 

Pelo fato da função de acondicionamento estar ligada diretamente ao espaço físico, o 

grupo de custos dessa função é comumente chamado de custo da ocupação de espaço. 

c) A função de administrar o fluxo de bens na realidade irá agregar os custos que não 

dizem respeito às funções anteriores por terem um caráter mais administrativo, como 

por exemplo os custos referentes ao gerente, à secretária, ao telefone, ao material de 

escritório etc. 

4. Alocar custos a cada produto ou cliente - Uma vez agrupados segundo as 

funções (ou atividades) é necessário alocar esses custos aos produtos. Os custos dos 

clientes, podem ser obtidos a partir de cada mix de consumo, estando sempre atento, é 

claro, para alguma condição especial que o cliente possa exigir. 

A seguir, são discutidos alguns critérios de alocação para cada uma das três funções 

básicas da armazenagem. 

a. Movimentar material - os custos dessa função, mesmo que indiretamente, se 

referem ao volume de carga expedida. É importante perceber qual é de fato o gerador 

do consumo de recursos. No exemplo de um armazém em que toda mercadoria é 

paletizada, o número de paletes expedidos de cada produto seria um bom critério de 

rateio para esses custos de movimentação. 

Nesse caso, pode-se imaginar que o consumo dos recursos se dá pela movimentação da 

empilhadeira, que carrega sempre um palete, independente da quantidade de produtos 

ou caixas nele contido. Assim, é possível obter o custo de cada movimentação 

dividindo-se o custo total associado à movimentação pela soma dos paletes recebidos e 
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expedidos. 

É importante, que sejam considerados todos os paletes recebidos e expedidos, mesmo 

os não completos, pois, como já comentado, o trabalho de movimentação é 

praticamente o mesmo estando o palete completo ou não. De posse do custo de cada 

movimentação, basta verificar quanto de cada produto foi movimentado - no caso, 

quantos paletes foram recebidos e expedidos - e multiplicar esse valor pelo custo 

unitário da movimentação de paletes. 

Se esse mesmo armazém expedisse não só paletes, mas também caixas avulsas, já seria 

interessante separar a função de movimentação em atividades, como por exemplo: 

recepção, expedição de paletes e expedição de caixas avulsas. 

b. Acondicionar produtos- os custos dessa função, usualmente, dão margem 

a distorções na alocação, uma vez que esses não são proporcionais ao volume 

expedido. Uma linha de produto pode estar ocupando espaço no armazém e não ter 

nenhuma unidade vendida, enquanto outra pode ocupar um espaço relativamente 

pequeno e ter um alto volume de vendas. 

No box 2, são apresentados os principais passos para alocação dos custos de 

acondicionamento em uma estrutura de racks e paletes. Nos casos em que os produtos 

não estão dispostos em paletes ou não são utilizados racks o processo é bastante 

similar. No entanto, nestes casos deve-se considerar o limite de armazenagem de cada 

item por metro quadrado, que é função da dimensão e do empilhamento máximo de 

cada produto. 
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O box 2 indica que para um dado custo associado à ocupação do espaço, a 

alocação a cada produto é realizada em função de dois fatores: do giro e do espaço 

ocupado por cada produto: 

- Quanto menor o espaço ocupado pelo produto, menor será o seu custo 

unitário de ocupação; 

- Quanto mator o gtro do produto, menor será o seu custo unitário de 

ocupação do espaço. 

c. administrar o fluxo de bens - os custos relativos à administração do 

armazém usualmente não estão relacionados ao volume de carga expedido, tampouco à 

quantidade dos produtos em estoque, mas sim ao número de processamentos 

realizados. Dessa forma, esse custo pode ser alocado de acordo com o número de 

ordens (ou notas) de recebimento ou expedição. 
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É importante notar que a alocação dos custos dessa função específica irá 

variar bastante em função da empresa, sendo a participação do executivo da área 

primordial na definição do critério dessa alocação. 
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9 DIMENSIONAMENTO DE ARMAZÉM 

Basicamente existem duas abordagens possíveis para dimensionamento de 

armazéns. A primeira para o armazém próprio, ou seja, operado pela própria empresa 

que o dimensionou. A segunda é usada para o armazém que tem por objetivo 

terceirizar a operação de estocagem para diversas empresas. Os métodos de 

dimensionamento encontrados na literatura especializada e praticados pelas empresas 

contempla apenas a primeira abordagem, já que a metodologia exige sempre 

conhecimento profundo de aspectos como lead time, demanda do mercado, incertezas 

do segmento em lide que são fatores relevantes para o dimensionamento de estoque de 

segurança além de profundo conhecimento do produto ou material que será estocado, o 

que é muito improvável de se obter quando o objetivo é criar uma estrutura para 

terceirização da operação de armazenagem. 

O tamanho simplesmente refere-se ao índice cúbico total do armazém 

construído - seus comprimento, largura e altura. Determinar o volume necessário do 

edificio é uma tarefa complicada por muitos fatores que afetam a decisão do tamanho. 

Fatores como tipo de sistema de manuseio de materiais a ser usado, especificações de 

corredores, lay-out do estoque, requisitos de docas, leis locais de construção, área de 

escritório e processamento de produto ( atual e no futuro) influenciam a escolha final 

do tamanho de um armazém. Um ponto de partida é o espaço mínimo requerido para 

acomodar o estoque no armazém ao longo do tempo. Os fatores remanescentes 

influenciam o tamanho por adicionar, ao básico, outras demandas por espaço. 

Vamos examinar o tamanho de um armazém para determinado estoque sob 

duas condições diferentes. Na primeira, é considerado que não haverá mudança 

significativa na necessidade de espaço em um futuro razoável. Nenhuma tendência em 

necessidades de espaço é esperada. Entretanto, a curto prazo, haverá mudanças 

sazonais na necessidade por espaço, como as vendas diretas do armazém e a variação 

do reabastecimento de estoque no armazém durante o ano. Na segunda, é considerado 
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o problema do tamanho quando é prevista a mudança dos níveis médios de estoque por 

um período de anos. Este é um problema de dimensionamento dinâmico que busca o 

melhor tamanho para o armazém a cada ano do horizonte de planejamento. 

Antes que uma análise de dimensionamento detalhada seja feita, uma 

empresa deve decidir a localização geral, sem necessariamente definir a seleção exata 

do local. Na análise da localização, é necessário atribuir áreas de atuação aos 

armazéns. Essa atribuição é a base para projetar o fluxo de produto (demanda) para o 

armazém. Com esse fluxo e a relação de giro de estoque do armazém, a quantidade 

que deve ser estocada pode ser estimada. 

Dimensionamento sem tendência 

Geralmente, há duas escolhas básicas de armazenagem. A primeira é alugar 

o espaço, como um armazém público ou através de uma operação de sub-contrato. A 

segunda é administrar o espaço próprio ou alugado de armazém. Naturalmente, 

dependendo do que for menos oneroso, uma empresa pode usar somente um tipo, 

supondo que há pouca flutuação nas necessidades de espaço durante um período de 

tempo. Entretanto, quando as necessidades de espaço flutuam amplamente, há a 

possibilidade da estratégia combinada ou a terceirização total serem as melhores. Se o 

espaço privado for feito sob medida para o pico das necessidades de espaço, pode 

haver uma subutilização do espaço durante uma parte do tempo. A melhor estratégia 

seria ter uma noção das necessidades de espaço a fim de que um elevado nível de 

utilização seja conseguido e usar o espaço alugado por um curto período, para 

satisfazer o pico de necessidades por espaço. Encontrar a estratégia combinada é uma 

questão de tentar tamanhos diferentes de espaço privado e determinar o custo total 

associado para satisfazer todo o espaço necessário ao longo do ano. O espaço privado 

é caracterizado por uma combinação de custos fixos e variáveis, enquanto que o 

espaço alugado é essencialmente de custos variáveis. Assim, se o tamanho do espaço 

privado aumentou, o custo combinado inicialmente cairá até o ponto em que os custos 
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fixos e a subutilização do espaço de armazéns progressivamente mawres causem 

aumentos nos custos totais. Desta forma o objetivo é procurar o ponto de custo 

mínimo, combinando da melhor forma possível o espaço privado com o terceirizado. 

Dimensionamento com tendência 

O dimensionamento do armazém é um problema de planejamento estratégico 

ou de longo alcance. Quando a tendência nas necessidades de espaço não for constante 

ao longo do tempo, como era assumido na análise de dimensionamento sem tendência, 

devemos estar preparados para fatorar as mudanças fundamentais das necessidades de 

espaço em nossa análise. O problema agora se toma dinâmico, de forma que devemos 

considerar as questões adicionais de quando e em quanto o tamanho do armazém deve 

ser mudado. Determinar o melhor tamanho do armazém em qualquer ponto no tempo 

exige o equilíbrio dos beneficios de estar em um tamanho particular com os custos da 

mudança para outro tamanho. 

Descobrir as melhores configurações ao longo do tempo pode ser feito de 

diversas maneiras. Primeiro, o tamanho ideal para cada momento pode ser identificado 

usando-se as circunstâncias atuais e as projetadas para o futuro. Desta forma fica mais 

fácil ponderar as dimensões do armazém entre o ano atual e o ano futuro. Assim o 

dimensionamento inicial pode ser implementado e ano após ano, quando mais dados se 

tomam disponíveis, o novo dimensionamento pode ser feito. Ao longo do tempo, com 

um histórico grande, ficarão precisas as previsões de curto e médio prazos, 

propiciando agilidade e economia nos redimensionamentos. 

Avaliação do método de dimensionamento 

O método de dimensionamento de um armazém, embora seja em grande 
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parte por tentativa e erro, oferece alguns beneficios importantes. 

O método chama a atenção especificamente para o problema de procurar o 

melhor tamanho de armazém privado, em termos de uma combinação de alternativas 

de posse e aluguel, em vez de providenciar espaço na forma de totalmente privado ou 

totalmente alugado. 

A variabilidade das necessidades de espaço, devido a flutuações sazonais no 

suprimento de demanda e às incertezas associadas com a previsão, são consideradas. 

O sincronismo e a magnitude das necessidades de espaço de armazéns 

públicos são definidos e podem ser planejados. 

O sincronismo e a magnitude das necessidades de espaço privado são 

definidos no presente para permitir um tempo de reabastecimento para planejamentos 

e /ou construção de mudanças de espaço. 

O método não está isento de limitações. As principais são: 

- Os níveis de estoque são usados como a determinante primária das 

necessidades de espaço. As necessidades de corredores, docas, áreas de reserva, áreas 

de coleta de pedidos e áreas de manuseio são aproximadas e incorporadas ao custo 

para um dado tamanho de armazém. Elas não são tratadas especificamente. 

Conseqüentemente, o tamanho sugerido pode somente ser uma estimativa do 

tamanho final a ser construído. 

Como em qualquer modelo dinâmico, as previsões de longo alcance são 

necessárias. Qualquer erro do plano devido a previsões inexatas deve ser ponderado 

com a abordagem alternativa de mudar o tamanho do armazém quando são observadas 
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mudanças na necessidade de espaço. 

A seleção das alternativas de dimensionamento que serão examinadas será 

estabelecida pelos profissionais responsáveis pelo projeto. Assim, algumas 

combinações de tamanho podem não ser exploradas pela análise. Entretanto, a 

melhoria a ser obtida através das alternativas de tamanho adicional na análise deve ser 

pequena. 

Seleção pelo critério financeiro 

Embora a sazonalidade das necessidades de espaço desempenhem um papel 

relevante na determinação do tipo de espaço a ser usado, é igualmente importante 

reconhecer que, mesmo quando ela é pequena, há uma escolha possível entre alugar, 

arrendar ou possuir o espaço. Essa seleção geralmente está baseada na comparação 

financeira. Em decorrência do fato destas decisões poderem afetar a empresa a longo 

prazo, talvez 20 anos, o valor do dinheiro no tempo pode ser importante no processo 

seleção. Isto é, precisamos calcular o valor presente líquido do investimento de longo 

prazo, se ele for positivo indica que o investimento pode ser interessante, caso 

contrário será melhor terceirizar. 

Configuração da Instalação 

Os armazéns têm várias formas tanto quanto vários tamanhos. Qualquer 

tamanho de armazém pode ser construído em muitas combinações diferentes de 

comprimento, largura e altura. Suponhamos agora que o tamanho básico do armazém 

esteja estabelecido; a questão seguinte é: qual é a melhor configuração para o 
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armazém? 

- Altura utilizável 

Na análise precedente do dimensionamento, assumimos uma dada altura 

utilizada até o teto. A determinação dessa altura depende dos custos de construção, dos 

custos de manuseio de materiais e das características de empilhamento da carga. Se 

tivermos que dobrar a altura utilizável de um armazém, portanto, dobrando o conteúdo 

cúbico, os custos de construção necessariamente não dobrarão. O telhado e o piso 

permanecem os mesmos em ambos os casos. O equilíbrio dos custos de construção, 

entretanto, são os custos adicionados de manuseio de materiais, devido ao tempo maior 

para empilhamento e retirada de cargas em uma altura média maior. Finalmente, as 

características dos bens a serem armazenados podem influenciar a altura desejada do 

teto. A estabilidade dos bens empilhados individualmente nas colunas ou em unidades 

de paletes carregados pode impor um limite superior na altura. Naturalmente as 

prateleiras de estocagem são usadas, para aumentar a utilização de espaço da 

instalação e podem limitar a sua utilização por alguns tipos de produtos. As leis locais 

de zoneamento e construção e os projetos complementares como o de incêndio, podem 

também podem influenciar a altura final. 

Escolher uma altura de teto é uma questão de substituir custos de 

construção e equipamentos fixos por custos de manuseio de materiais, de 

equipamentos móveis e das restrições legais e de projeto. Além disso, deve haver um 

mínimo de espaço entre os produtos e o teto do armazém. Exatamente quanto espaço 

extra é desejável deve ser avaliado em relação às necessidades futuras. 

Comprimento versus largura 

O comprimento e a largura, ou a configuração do armazém devem ser 

decididos em relação aos custos de manuseio de materiais de movimentar 

horizontalmente produtos através do armazém e aos custos de construção da 
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instalação. 

Erros de previsão de demanda, atrasos no ressuprimento de materiais, 

rendimento da produção abaixo do esperado. Estes são problemas comuns que fazem 

parte do dia a dia do profissional de logística. Para lidar com essas incertezas, 

presentes em praticamente todos os processos logísticos, podem ser utilizados estoques 

de segurança. Porém, o seu correto dimensionamento ainda gera muitas dúvidas e 

divergências. Muitas empresas determinam de maneira inadequada seus estoques de 

segurança, pois não se baseiam em medidas precisas das incertezas do processo. Isto 

pode levar a custos desnecessários que freqüentemente não são corretamente 

mensurados. 

Se por um lado o excesso de estoque de segurança gera custos 

desnecessários, financeiros e de armazenagem, por outro lado o sub-dimensionamento 

do mesmo faz com que a companhia incorra em perdas de vendas ou freqüentes 

backorders (postergação de pedidos), gerando um nível de serviço ao cliente 

insatisfatório. Assim, a questão principal referente à formação de estoques de 

segurança é: "qual é o estoque mínimo que irá garantir o nível de serviço ao cliente 

desejado pela empresa?" 

Para tentar responder esta questão vamos analisar a formação do estoque de 

segurança com base em técnicas quantitativas para mensuração do nível de incertezas 

no processo logístico. Primeiramente apresentaremos os principais problemas 

identificados nas empresas ao tentarem avaliar suas incertezas para formar estoques de 

segurança. Depois exemplificaremos métodos para mensuração de incertezas e 

parametrização de indicadores. Por último, analisaremos meios de se dimensionar o 

estoque de segurança considerando as incertezas do processo. 

Principais problemas identificados no tratamento de incertezas e no 

dimensionamento de estoques de segurança 
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Os custos de manutenção de estoques e de backorders e/ou vendas perdidas 

são muitas vezes ignorados por não serem registrados na contabilidade das empresas. 

Assim, é freqüente que mesmo grandes companhias não tenham informações 

gerenciais referentes ao custo de excesso ou de falta de estoques em um determinado 

período de operação. É importante frisar que a mensuração desses custos é o primeiro 

passo para avaliar a situação da política de estoques da empresa e justificar ou não um 

trabalho de revisão. 

Por desconhecimento da dimensão das incertezas inerentes aos processos, 

podem ser cometidos erros que se traduzem em custos desnecessários. Um exemplo é 

a formação de estoques de segurança no feeling, sem qualquer parametrização. É 

comum, por exemplo, que o setor comercial de uma empresa coloque uma margem de 

segurança na previsão de demanda, a fim de não perder vendas, sem se basear em 

estatísticas ou séries históricas de demandas reais e erros de previsão. Por sua vez, os 

setores de PCP (Planejamento e Controle da Produção) e/ou de compras, que muitas 

vezes desconhecem essa previsão superestimada, adicionam suas próprias margens de 

segurança para a colocação dos pedidos de ressuprimento. O que se tem ao final é um 

custo excessivo de manutenção de estoques, decorrente de um super dimensionamento 

do estoque de segurança. 

Outro problema comum, similar ao anterior, é a utilização da meta de vendas 

como previsão de demanda. Se essa meta é freqüentemente superestimada em relação 

à demanda real, ou seja, inclui por si só uma margem de segurança, como 

conseqüência os níveis de estoque deverão ficar constantemente acima do mínimo 

necessário. 

Tem sido comum também a aplicação de regras simplificadas, não 

necessariamente embasadas nas características específicas do processo de cada 

empresa, que utilizam uma porcentagem da demanda no lead time (demanda esperada 

durante o tempo de ressuprimento ), como por exemplo 50%, para a formação do 

estoque de segurança. Assim, se a companhia tem uma expectativa de vender 100 

unidades de um produto durante o lead time, 50 unidades seriam mantidas a mais em 
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estoque para suportar eventuais variabilidades nessa expectativa inicial. De maneira 

análoga, algumas empresas dimensionam seus estoques de segurança por número de 

períodos de demanda, mantendo, por exemplo, "duas semanas em estoque" ou "quatro 

dias como estoque de segurança", em geral de maneira empírica, sem fazer uma 

avaliação razoável de todas as incertezas. 

Há também o problema da antecipação de pedidos de ressuprimento feita 

sem maiores cuidados. Ocorrem casos em que o setor de compras de uma empresa, 

preocupado com eventuais atrasos do fornecedor, passa a pedir com um certo tempo de 

antecedência, sem se basear em estatísticas de atrasos desse fornecedor. O que ocorre 

na prática é um aumento do lead time de compra, muitas vezes desnecessário, 

aumentando o tempo em que o capital fica empatado em estoque. 

Para saber quais incertezas são relevantes para a definição de políticas de 

estoque e que custos elas estão gerando para a empresa é preciso entender e modelar 

todo o processo logístico, desde a abertura de requisição de um pedido até o 

atendimento ao cliente, passando pela produção de produtos acabados e aquisição de 

matérias-primas. Assim, é possível definir indicadores referentes às incertezas do 

processo e quantificá-las. É de extrema importância, portanto, a criação de uma base 

de dados contendo séries históricas desses indicadores que forneçam informações de 

seu comportamento ao longo do tempo. 

Principais fontes de incertezas no processo logístico e formas de mensuração 

A incerteza na demanda e na sua previsão 

Variações entre a demanda real e sua previsão são inevitáveis. Praticamente 

sempre haverá um erro de previsão. No entanto, dependendo da dimensão desse erro, 

os impactos podem ser bastante prejudiciais para o processo de planejamento. Do 

ponto de vista da gestão de estoques não basta saber se há erros, mas quanto se erra e 

como este varia. Esforços na tentativa de se aprimorar a acurácia da previsão, 
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empregando técnicas quantitativas e analisando os possíveis cenários, são essenciais 

para diminuir os custos gerados pelo excesso ou falta de estoques. 

Para mensurar a incerteza causada pela variabilidade na previsão pode ser 

usado um indicador, que chamamos de razão da previsão (Rp), definido como: 

.ReaJ 

Assim, um Rp menor que 1 indica que a demanda esteve abaixo da previsão 

e um Rp maior que 1 indica uma demanda acima da previsão. 

Para mensurá-lo de forma sistemática é preciso criar uma base de dados 

contendo uma série histórica desse indicador, para cada produto. A partir dessa base 

devem ser calculadas estatísticas de Rp, como sua média e seu desvio padrão. Estas, 

por sua vez, devem ser utilizadas no cálculo do estoque de segurança. A média, no 

caso, é uma medida de centralização do indicador Rp, ou seja, indica se há algum viés, 

ou erro sistemático, na previsão. Uma média inferior a 1 mostra que a previsão está 

sistematicamente acima da demanda real, caracterizando talvez um dos problemas já 

mencionados, como a utilização da meta de vendas no lugar da previsão. Já o desvio 

padrão é uma medida de dispersão, quantificando a variabilidade do indicador em 

tomo de sua média. 

É claro que é possível, e mais comumente usada, a medição da variabilidade 

da demanda para parametrização de modelos de estoques ao invés dos erros de 

previsão. No entanto, o que precisamos avaliar é, na verdade, nossa incerteza sobre a 

demanda e os erros de previsão nos fornecem informações valiosas sobre isso. Dessa 

forma, se estamos analisando um sistema que apresenta comportamento de demanda 

muito variável, mas também previsível, poderemos utilizar estoques de segurança 

menores. Por exemplo, no caso em que há variações sazonais conhecidas, se 

dimensionarmos estoques relacionando-os diretamente à variabilidade da demanda, 

tenderemos a utilizar estoques de segurança maiores do que o necessário. 
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FIGURA 9 -VARIAÇÃO DA DEMANDA E SUA PREVISÃO 

A incerteza no lead time 

Atrasos no ressuprimento de produtos e matérias-primas são causados pelos 

mais diversos fatores, tais como quebra de máquinas, greves nos setores de transporte 

e falta de estoques do fornecedor. Dessa forma, é fundamental avaliar a magnitude e a 

freqüência desses atrasos a fim de parametrizar o sistema de gestão de estoques. 

Aqui também se faz necessário construir uma base de dados para medir de 

forma sistemática a incerteza do lead time. Essa base pode se construída a partir dos 

pedidos a fornecedores ou a setores de produção, medindo-se o intervalo entre a 

colocação do pedido e a sua disponibilidade, ou seja o lead time real de ressuprimento. 

Este, em geral, pode ser decomposto em sub-níveis, como por exemplo, lead time de 

requisição, lead time do fornecedor e lead time de análise, que seriam definidos da 

seguinte forma: 

• Lead time de Requisição = Data de Colocação do Pedido - Data de 

Abertura da Requisição; 

• Lead time do Fornecedor = Data de Recebimento do Pedido - Data de 

Colocação do Pedido; 

• Lead time de Análise = Data de Liberação do Pedido - Data de 

Recebimento do Pedido; 

O lead time total de ressuprimento é a soma de todos os sub-níveis. É 
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desejável que este seja decomposto, pois, assini é possível identificar gargalos e pontos 

críticos do processo, visando reduzir o lead time médio e a sua variabilidade (desvio 

padrão). Quanto menor a variabilidade do lead time, menores serão os estoques de 

segurança necessários. 

Assim, a base de dados deve conter séries históricas desses lead times, 

segmentados por produtos, itens de matérias-primas, fornecedores ou transportadores. 

Com estes dados será possível proceder a análise estatística, também servindo de base 

para o dimensionamento do estoque de segurança. 

A incerteza na quantidade recebida 

Muitas vezes, a quantidade efetivamente recebida é menor que a quantidade 

solicitada. No caso de uma fábrica, quando o pedido é colocado ao setor de produção, 

esse fato pode ser conseqüência dos rendimentos dos processos de produção ficarem 

abaixo dos patamares esperados. Já para pedidos feitos a fornecedores, a reprovação de 

lotes por problemas de qualidade pode ser a principal causa do problema de ter 

disponível menos do que havia sido pedido. 

Porém, quando a quantidade recebida é suficiente para atender a demanda 

por um período mais longo que o lead time, eventuais faltas podem não representar 

maiores problemas, já que haveria tempo para o recebimento de outro pedido. Por 

exemplo, supondo-se que o lead time de ressuprimento seja de uma semana e que a 

expectativa de demanda seja de 100 unidades de produto por semana, caso seja pedida 

uma quantidade de 300 unidades ao fornecedor, esperaria-se atender a demanda por 

três semanas. Mas, se por algum motivo, somente 200 unidades estivessem 

disponíveis, não ocorreriam maiores problemas, já que essa quantidade seria suficiente 

para atender a expectativa de duas semanas de demanda, havendo tempo suficiente 

para colocar um novo pedido ao fornecedor sem aumentar o risco de haver falta de 

estoque. 

Mas, em muitos casos, o pedido cobre uma expectativa de demanda durante 
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um tempo menor ou próximo ao lead time, tornando as incertezas referentes a faltas na 

quantidade fornecida relevantes para a gestão de estoques. Assim, é conveniente a 

criação de um indicador da quantidade fornecida, aqui chamado de Qf, expresso da 

seguinte maneira: 

Da mesma forma que nos casos anteriores, é necessária uma base de dados 

contendo, para cada produto, uma série histórica desse indicador. Mais uma vez, 

devem ser calculados a média e o desvio padrão do mesmo, a fim de se obter todos os 

parâmetros para o dimensionamento do estoque de segurança. 

Dimensionamento de estoques de segurança 

Possuindo a informação correta do comportamento passado e das incertezas, 

é possível utilizar técnicas quantitativas para dimensionar o estoque mínimo 

correspondente ao nível de serviço ao cliente desejado. 

O dimensionamento é baseado no cálculo da probabilidade da necessidade 

por um determinado item de estoque em um determinado período, assumir valores 

dentro de um certo intervalo. Assim, a necessidade que queremos estimar gira em 

torno de um patamar médio ou esperado, podendo variar tanto para mais quanto para 

menos, seguindo uma certa distribuição de probabilidades. A curva normal, 

exemplificada na figura 1 O, é uma das mais utilizadas para modelar essa distribuição 

de probabilidades, sendo possível definir, em função do desvio padrão, a probabilidade 

de ocorrer um valor dentro de certas faixas, chamadas de intervalos de confiança. 
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FIGURA 10- CURVA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

Como pode ser visto na figura 1 O, a necessidade está simetricamente 

distribuída em tomo de sua média, ou seja, existem probabilidades iguais de acontecer 

um valor menor ou maior que a necessidade esperada. 

O desvio padrão dessa necessidade, como já dito, fornece a dispersão em 

tomo da média. Assim, para variáveis que se comportam de acordo com a curva 

normal, existe uma probabilidade de 68% de ocorrer um valor dentro do intervalo 

limitado inferiormente pela média menos 1 desvio e superiormente pela média mais 1 

desvio. Da mesma forma, existe uma probabilidade de 97,5% dessa mesma variável 

assumir um valor maior ou menor do que a média mais 2 desvios padrão. Portanto, 

conhecendo-se a média e o desvio padrão, é possível construir intervalos com a 

confiança desejada. 

E é dessa maneira, de acordo com um certo nível de confiança, que é 

calculado o estoque de segurança. Por exemplo, considerando-se que a única incerteza 

existente é a de demanda, se é esperada a venda de 100 unidades de um produto na 

próxima semana e sabe-se, de dados históricos, que o desvio padrão é de 20 unidades, 

pode-se dizer com 97,5% de confiança que a demanda não excederá 140 unidades. O 

estoque de segurança, para um nível de serviço ao cliente de 97,5%, seria então de 40 

unidades. 

A questão, portanto, é determinar, com base nas estatísticas dos indicadores, 

quanto as incertezas farão com que essa demanda se afaste de seu valor esperado. 
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A formação do estoque de segurança no modelo clássico de ponto de pedido 

Grande parte dos textos de gestão de estoques apresenta o modelo clássico de 

ponto de pedido, no qual o dimensionamento do estoque de segurança é baseado na 

conjugação das variabilidades da demanda e do lead time. O modelo de ponto de 

pedido parte da lógica de que assim que o nível de estoque atingir ou ficar abaixo de 

um determinado patamar, chamado de ponto de ressuprimento, é aberta a requisição de 

um pedido. A demanda durante o lead time tem assim um valor esperado que é igual 

ao lead time médio multiplicado pela demanda média por unidade de tempo, sendo o 

estoque de segurança formado exatamente para suportar a variabilidade que essa 

demanda no lead time possa apresentar. A figura 11 ilustra o efeito separado de cada 

incerteza: 
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FIGURA 11 -EFEITO DA INCERTEZA DO LEAD TIME 
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Nos gráficos da figura 11, conhecidos como dentes de serra, o nível superior 

representa o estoque máximo, que ocorre exatamente no momento em que o pedido 

chega. Esse nível vai diminuindo ao longo do tempo, decorrente da demanda por 

unidade de tempo, até atingir o ponto de ressuprimento, quando é requisitado outro 

pedido. 

Com as duas incertezas presentes no processo, o estoque de segurança é 

dimensionado como uma função do nível de serviço ao cliente e das médias e dos 

desvios padrão da demanda por unidade de tempo e do lead time de ressuprimento, 

calculados com base na série histórica de dados. 

A formação do estoque de segurança em ambientes de planejamento 

Ambientes de planejamento, CUJa base de cálculo de necessidades está 

associada à previsão de demanda, possuem a vantagem de poder incorporar variações 

explicadas da demanda ao longo do tempo, como sazonalidades e tendências de 

crescimento, exigindo, porém métodos mais complexos de análise para o 

dimensionamento de estoques. 

O MRP, por exemplo, sistema mais usado para planejamento de materiais, 

apresenta uma lógica baseada na necessidade líquida de determinado produto em um 

determinado período. Assim, o sistema "olha" sempre para a frente, de acordo com o 

lead time parametrizado, identificando se a previsão de demanda, mais o estoque de 

segurança, mais a quantidade já pedida, menos o estoque inicial, dão um valor positivo 

ou negativo. No caso do valor ser negativo, uma requisição de pedido é imediatamente 

aberta. 

O estoque de segurança pode ser então dimensionado de duas maneiras, que 

dependerão do processo da empresa. Caso os pedidos tenham sempre uma cobertura 

maior que o lead time ou as falhas na quantidade fornecida não sejam relevantes, o 

ideal é parametrizar o estoque de segurança para suprir variabilidades na demanda 

durante o lead time de maneira análoga ao modelo clássico, porém conjugando o erro 
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de previsão com a variabilidade no lead time. O estoque de segurança seria assim uma 

função do nível de serviço desejado, da previsão de demanda, das estatísticas de Rp e 

das estatísticas do lead time de ressuprimento. 

Se as falhas na quantidade fornecida tiverem um papel relevante, a melhor 

maneira de dimensionar o estoque de segurança será com base na variabilidade que a 

necessidade líquida possa vir a apresentar. Este seria então calculado como uma 

função do nível de serviço ao cliente, das estatísticas de Rp, de Qf e do lead time de 

ressuprimento, da previsão de demanda e do estoque inicial do produto em questão. 

Em ambas as formas de dimensionamento, tanto a baseada na variabilidade 

da demanda no lead time quanto a baseada na variabilidade da necessidade líquida, o 

estoque de segurança é um parâmetro dinâmico, sensível às variações da previsão ao 

longo do tempo. Este representa grandes vantagens em relação a um estoque de 

segurança fixo, como ilustra a figura 12: 

FIGURA 12- ESTOQUE DE SEGURANÇA DINÂMICO 

As técnicas de cálculo contendo todos os parâmetros de incertezas são em 

geral de grande complexidade, fazendo uso de um ferramental matemático por vezes 

dificil de ser implementado. 

Assim, fórmulas mais simples, contendo um menor número de parâmetros, 
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podem ser combinadas com outras técnicas. Um exemplo é dimensionar o estoque de 

segurança em função das incertezas na previsão de demanda e na quantidade 

fornecida, parametrizando no sistema um lead time maior que o médio, de acordo com 

o nível de confiança desejado. Por exemplo, um fornecedor pode entregar um pedido 

com uma média de 15 dias e um desvio padrão de 3. Aproximando o lead time por 

uma distribuição normal, seria possível garantir que 97,5% dos pedidos seriam 

entregues em até 21 dias. Portanto, para um nível de confiança do lead time de 97,5%, 

bastaria parametrizar no sistema 21 dias de tempo de ressuprimento ao invés de 15. 

Conhecer e mensurar as incertezas presentes nos processos logísticos é o 

primeiro passo para um bom dimensionamento de armazéns. A criação de indicadores 

dessas incertezas é essencial para o correto dimensionamento dos estoques de 

segurança, garantindo o nível de serviço desejado ao menor custo total de operação. 

Além disso, com esses indicadores é possível quantificar custos associados a 

determinadas atividades. O estoque de segurança parametrizado em função de 

indicadores do erro de previsão de demanda, por exemplo, permite quantificar o custo 

que maiores ou menores erros de previsão geram para a empresa. Da mesma forma, é 

possível avaliar fornecedores e os próprios processos de produção da empresa no que 

se refere à confiabilidade de seus serviços e seu impacto sobre os níveis de estoque. 

Portanto, além da redução dos níveis de estoque e da melhoria do nível de 

serviço ao cliente, uma política de gestão de estoques com embasamento mais formal e 

científico pode auxiliar na mensuração das dimensões mais adequadas para os 

armazéns. 
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10 CONTROLES 

Abordaremos este tópico de duas formas diferentes, a primeira delas será 

sobre as ferramentas de controle de armazenagem que são os conhecidos WMS 

(Warehouse Management System), que são sistemas comerciais disponíveis no 

mercado e que normalmente atingem a meta de controlar e fornecer informações que 

permitam o bom gerenciamento dos estoques de um armazém. Não entraremos em 

detalhes sobre os sistemas disponíveis no mercado nem listaremos marcas ou nomes 

comerciais. A outra abordagem detalhará quais são os melhores indicadores a se 

utilizar para obter bons resultados na gestão de unidades de armazenagem. 

No Brasil se toma cada vez maior o número de projetos de automação na 

armazenagem, desde os mais simples, envolvendo apenas sistemas de separação de 

pedidos, passando por transelevadores, até os mais sofisticados onde toda operação 

tem um mínimo de intervenção humana. Além disto dezenas de fornecedores de 

softwares de gerenciamento de armazéns (WMS) já se encontram no país, tendo 

instalado seus produtos em centenas de empresas. Seguimos, portanto, uma tendência 

natural de sofisticação das operações de armazenagem, tendência esta já observada em 

países onde o reconhecimento da importância da logística para a competitividade das 

empresas é uma realidade. 

A implantação de sistemas automáticos, seja de movimentação de materiais, 

seja de gerenciamento da operação é, na verdade, uma reação às demandas de um novo 

ambiente de negócios, com clientes mais exigentes e competição acirrada, levando as 

empresas, muitas vezes, a implementar mudanças radicais nas estruturas de 

armazenagem e distribuição. 

Complexidade e risco no desenvolvimento dos projetos de automação 

Os projetos de automação são complexos, pois envolvem a integração de 

várias tecnologias relacionadas aos sistemas de gerenciamento (WMS), aos 
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mecamsmos de captura e visualização de informações como códigos de barra, 

terminais remotos, sistemas de rádio-frequência e scanners e aos equipamentos de 

manuseio, transporte e estocagem de materiais. Dependendo da extensão da integração 

com clientes e fornecedores, poderão envolver também sistemas eletrônicos de troca 

de dados (EDI). Todo este conjunto deve operar com uma unidade que terá um melhor 

ou pior desempenho dependendo de seu correto dimensionamento, dos procedimentos 

operacionais adotados e da existência de pessoal qualificado e treinado para tirar o 

maior proveito do potencial do sistema. 

Os altos investimentos envolvidos e o enorme esforço necessário para sua 

implementação exigem uma abordagem extremamente disciplinada no 

desenvolvimento e execução do projeto. Embora isto seja claro, é comum haver uma 

desproporção entre os gastos realizados em equipamentos e softwares e os gastos em 

tempo e pessoal dedicado às etapas anteriores de planejamento. 

Não é raro encontrar projetos com investimentos da ordem de milhões de 

dólares e que tiveram falhas por falta de planejamento adequado impedindo o 

atingimento das metas estabelecidas. Quando falta planejamento ou ele é feito sobre 

premissas e dados imprecisos o objetivo inicial que é o de aumentar a capacidade 

operacional para atender a uma demanda maior acaba sendo prejudicado, além de ser 

necessário arcar com altos custos de mão-de-obra, que deveriam ser reduzidos, para 

atender a demanda. 

O processo de adoção de novas tecnologias pode revolucionar a empresa ou 

pode trazer grandes dores de cabeça: tudo dependerá de abordagem utilizada e da sua 

adequação ao sistema em questão. Para minimizar os riscos envolvidos e maximizar o 

retomo sobre o investimento a ser realizado é recomendável seguir um processo 

estruturado de planejamento e implementação. É o que abordaremos a seguir. 

Processo de desenvolvimento de projetos de automação 

O desenvolvimento de um projeto típico de automação pode ser dividido em 

três grandes fases: 
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A fase de preparação, que tem como principais atividades a formalização dos 

objetivos do projeto e a formação da equipe responsável pelo seu planejamento e 

implementação. 

A fase de definição, onde são criados os novos processos e a partir de então 

são definidos os softwares que darão suporte à operação bem como os equipamentos 

de movimentação e estocagem. 

E, finalmente, a fase de implementação, quando são adquiridos os itens 

necessários, o pessoal é treinado, os equipamentos são testados e colocados em 

operação. 

Fase de Preparação 

A fase de preparação se inicia com a formação da equipe de projeto que 

deverá ser composta por representantes de todas as áreas funcionais da empresa 

afetadas pelo projeto. Inicialmente poderá contar apenas com pessoal daquelas áreas 

diretamente relacionadas, mas à medida que o projeto vai avançando outros membros 

deverão participar. O núcleo mínimo é composto por pessoal de distribuição e 

armazenagem, que deverá ter conhecimento de todo processo atual e pessoal da área 

de sistemas de informação, que deverá assegurar a compatibilidade entre o projeto de 

automação e os sistemas da empresa. Se o projeto é de grande dimensão, poderá ser 

necessária a indicação de um gerente, trabalhando de forma exclusiva na coordenação, 

acompanhamento e gerenciamento das atividades. Caso contrário um dos membros da 

equipe poderá realizar esta tarefa. 

Nas fases seguintes serão detalhadas as funcionalidades dos sistemas de 

gerenciamento de armazéns (WMS) e o sistema de movimentação de materiais, que 

são os componentes principais dos projetos de automação. A especificação e a 

avaliação destes sistemas para posterior escolha requer conhecimentos específicos, 

pois envolvem novas tecnologias e a definição de novos processos que fazem uso de 

todas as suas potencialidades. Estes processos podem diferir consideravelmente das 

práticas correntemente utilizadas no sistema de distribuição atual e, provavelmente, a 
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empresa não possui em seus quadros perfis como este, levando à necessidade de trazer 

elementos externos para participar da equipe. 

Uma das vantagens de incorporar membros externos é a de trazer uma nova 

visão, livre dos paradigmas da empresa e com uma nova perspectiva para a definição 

do novo sistema de armazenagem e distribuição. De fato, é interessante haver um 

balanço na equipe de projeto entre membros internos, com a profunda visão dos 

problemas e características do processo atual e elementos externos, sem os vícios da 

empresa e com uma visão mais sistêmica dos obstáculos para este tipo de projeto. 

Uma das fontes de profissionais externos são os consultores especialistas em 

sistemas de gerenciamento e em equipamentos de movimentação de materiais que 

trabalharam com a implantação de projetos em outras empresas. A segunda fonte são 

os próprios fornecedores destes sistemas e equipamentos. Neste caso, acaba 

envolvendo a escolha do fornecedor, numa etapa muito prematura do projeto. Embora 

isto seja comum, é preciso tomar cuidado para que não haja nenhum viés no sentido de 

adotar a solução do fornecedor e não a solução mais adequada às necessidades da 

empresa. 

O passo seguinte à definição da equipe de projeto é a definição e 

formalização dos objetivos do projeto. Estes devem ser estabelecidos em termos 

concretos, a partir de metas quantitativas, como por exemplo: 

- Redução dos erros de inventário para menos de 0,5%; 

- Expedir 95% dos pedidos dentro de 24 horas desde o recebimento do pedido; 

- Reduzir erros de expedição para menos de 0,3%. 

Esta etapa é necessária por três motivos básicos: 

Primeiro, estabelece critérios de avaliação do projeto. Seu sucesso será 

medido pelo grau de atendimento das metas estabelecidas. 

Segundo, porque deixa claro para a equipe e para a empresa o que precisa ser 

alcançado e qual deverá ser o esforço necessário. 

Terceiro, defme critérios bem objetivos sobre qual sistema escolher, 

colocando o foco do projeto no desempenho esperado e não na tecnologia em si. É 
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preciso lembrar que a automação por si própria não é uma meta. 

O projeto deve estar sintonizado com estratégia logística da empresa e, 

portanto, com o papel estratégico da armazenagem no processo logístico. As metas a 

serem atingidas devem estar alinhadas a esta estratégia. 

A etapa de preparação se encerra com a definição do escopo do projeto, ou 

seja, com a delimitação do que faz e do que não faz parte do projeto. Um problema 

comum que ocorre é o crescimento do projeto pela inclusão de novas áreas de negócio 

ou funções antes não previstas. Portanto, estabelecer exatamente o escopo, minimiza 

as chances de atrasos, pois, permite um melhor dimensionamento dos esforços e 

planejamento das atividades. Embora tipicamente restrito à operação de armazenagem, 

isto não quer dizer que o projeto não deva incluir outras áreas relacionadas como 

processamento de pedidos, suprimento, contas a receber e a pagar além de outras. 

Fase de Definição 

A fase de definição começa com a reavaliação dos processos atuais para que 

um novo processo seja definido, podendo partir de uma reestruturação completa ou de 

uma adaptação do atual às novas possibilidades trazidas pela introdução de novas 

tecnologias. Deve ficar claro que um projeto de automação não envolve somente a 

implementação de novos equipamentos mais rápidos ou de maior capacidade de 

armazenamento. Envolve também, e principalmente, o projeto de uma nova forma de 

operação que deverá tirar o máximo proveito dos equipamentos e softwares 

disponíveis. Algumas empresas simplesmente mecanizam os processos manuais ou 

adaptam um software de gerenciamento aos seus processos atuais, podendo reduzir 

significativamente os beneficios da automação. 

A definição do novo processo no ambiente automatizado deverá estar 

documentada em detalhes, através da descrição de suas regras de operação, de como as 

informações serão utilizadas para realizar cada tarefa e como serão os fluxos fisicos 

em cada área da operação. O passo seguinte é partir para a definição dos sistemas de 

gerenciamento (WMS) e de movimentação de materiais que darão suporte ao novo 
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processo. Embora envolvam conhecimentos específicos, devendo contar com equipes 

distintas, a definição destes dois componentes deve ser feita simultaneamente, pois a 

forma de operação de um influencia a do outro. 

Na definição e avaliação dos equipamentos de movimentação automáticos 

não se deve esquecer ou abandonar os processos manuais. Eles poderão ser úteis, para 

não se dimensionar os equipamentos de movimentação para o pico de demanda, mas 

deixando que nestes eventos sejam também operados os sistemas manuais. Além disto, 

os sistemas automáticos guardam uma relação inversa com a flexibilidade. Quanto 

mais automatizado, mais dificil será tratar de pedidos com características especiais ou 

tratar das situações de contingências. 

Como vimos anteriormente, não são raros os casos de dimensionamento 

incorreto. Quando se sub-dimensiona, gera-se baixo desempenho e o super 

dimensionamento implica em altos custos. Os sistemas de distribuição e armazenagem 

automatizados são altamente integrados, compostos de funções interdependentes e 

interativas, tomando complexa a tarefa de dimensioná-los. Uma das ferramentas mais 

úteis e atualmente bastante utilizadas para auxiliar nesta tarefa é a simulação 

computacional, pois permite examinar os processos a serem implementados, 

antecipando os problemas que poderão ocorrer e avaliando as soluções alternativas 

para equipamentos de movimentação e armazenagem de produtos capazes suportar os 

processos anteriormente especificados. 

Através da simulação são construídos modelos em computador 

representando a operação como poderia ser estruturada. Estes modelos poderão incluir 

detalhes como número de estações de trabalho, parâmetros dos equipamentos como 

velocidade de deslocamento, espaço disponível para armazenagem e montagem de 

carga e regras de posicionamento de produtos. Na verdade poderão incluir tantos 

detalhes quantos sejam relevantes para avaliar o sistema. Uma outra fonte de erro no 

dimensionamento de sistemas é tratar demanda, tempos de operação e tamanhos dos 

pedidos, através de seus valores médios. Na verdade, estes parâmetros poderão possuir 

uma grande variabilidade, trazendo um impacto enorme sobre o desempenho do 
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sistema. Através da simulação pode-se tratá-los através de suas distribuições de 

probabilidade trazendo um maior realismo e precisão na avaliação de alternativas. 

Atualmente a oferta de sistemas de gerenciamento de armazenagem (WMS), 

atende a uma gama de necessidades relativamente grande. A não ser por processos 

muito peculiares de algumas empresas, uma solução natural deverá ser a aquisição do 

sistema e não o desenvolvimento de um proprietário. Sendo assim, uma forma de 

acelerar esta fase é partir dos sistemas existentes no mercado, solicitando informações 

aos fornecedores sobre as características de seus produtos e avaliando sua adequação 

aos novos processos. Como raramente todas as necessidades serão atendidas, deverá 

ser considerada a possibilidade de adaptação do sistema do fornecedor, o que por sua 

vez, poderá implicar em altos custos de desenvolvimento. Toma-se então necessário 

rever os processos anteriormente definidos e avaliar a possibilidade de modificações. 

A relação custo-beneficio das duas alternativas é que ditará a decisão a ser tomada. 

A fase de definição estará finalizada quando estiverem especificados e 

determinados os equipamentos de movimentação, hardwares auxiliares, sistemas de 

gerenciamento e escolhidos os respectivos fornecedores. 

Fase de Implementação 

A fase final de implementação se caracteriza pela necessidade de integração 

e coordenação de esforços de um amplo conjunto de elementos: equipe interna, 

fornecedores de WMS, fornecedores de equipamentos de movimentação e hardware 

auxiliares e, possivelmente, de empresas de infra-estrutura. Estes elementos estarão 

envolvidos, cada um em sua respectiva área, no detalhamento, aquisição e adaptação 

dos vários itens que compõe o projeto de automação. O sucesso deste esforço 

coordenado depende em grande parte de uma rigorosa programação, onde cada um 

sabe exatamente o resultado esperado de suas atividades e quando elas deverão estar 

concluídas. Nesta programação de atividades não devem ser esquecidas as atividades 

de teste, elaboração de manuais, treinamento e possivelmente contratação de novos 

funcionários. 
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Uma das etapas mais críticas da implementação é a conversão, ou seja, a 

passagem do sistema atual para o sistema automatizado. Existem basicamente duas 

formas para realizar a conversão: 

Conversão total, onde todas as operações de armazenagem, como 

recebimento, posicionamento, estocagem, picking e expedição são instaladas 

simultaneamente. Como envolve um alto risco, esta opção é adotada quando existem 

outros armazéns que poderão atender os clientes em caso de falhas, ou quando se 

realiza em um período de demanda baixa, tomando menos crítica a operação de 

atendimento dos pedidos. 

Conversão parcial em fases, onde as operações são instaladas em momentos 

diferentes. Por exemplo, pode-se instalar no primeiro momento apenas as operações de 

recebimento de produtos e de picking. Outra alternativa, é instalar toda a operação, 

mas iniciando por uma divisão de produtos ou clientes. Embora o risco desta 

alternativa seja menor, o tempo de conversão pode ser muito longo. 

É preciso prever que após a conversão, um grande número de problemas 

poderão surgir e que a capacidade de processamento estará abaixo da especificação. 

Mas à medida que o sistema aumenta seu tempo em operação, os erros tendem a 

diminuir e a capacidade tende a atingir os padrões estimados. É preciso, no entanto, 

tomar medidas contingenciais nesta fase como, por exemplo, aumentar os 

procedimentos de controle de qualidade e alertar clientes sobre a mudança do sistema. 

O grau de tranqüilidade e o nível de erros na implementação, bem como o 

atingimento das metas estabelecidas, são uma medida inequívoca da eficiência das 

etapas de planejamento. De fato, a base para o sucesso de um projeto de automação da 

armazenagem é o entendimento claro do que precisa ser feito, como e quando fazê-lo. 

O esforço redobrado na etapa de planejamento será mais que compensado nas etapas 

futuras ao se evitar atrasos e minimizar problemas. 

Indicadores de Nível de Serviço 

Os indicadores de nível de serviço estão associados aos resultados da gestão 
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de estoque no que tange a disponibilidade de produtos. Apesar de menos utilizado, este 

tipo de indicador é de grande importância, pois a meta de serviço a ser alcançada irá 

influenciar fortemente o nível de estoque. 

Estes indicadores podem ser divididos em dois grupos de acordo com seus 

objetivos o custo da falta e indicadores de monitoramento de disponibilidade. O custo 

da falta apresenta características que permitem que seja classificado tanto como 

indicador de custo como de nível de serviço. Será discutido a partir deste ponto o outro 

tipo de indicador de nível de serviço. 

Os indicadores relacionados à disponibilidade de produto podem estar 

associados a duas visões: a do cliente ou a do produto. Na visão do cliente, o nível de 

serviço pode ser medido, por exemplo, em função do percentual de pedidos com 

disponibilidade total (pedidos completos), ou do percentual de linhas de pedido com 

disponibilidade de produto (um pedido pode ser composto por vários tipos de produto, 

onde cada produto representa uma linha do pedido). Ou seja, esta visão representa 

exatamente o serviço prestado pela empresa ao cliente, são estes indicadores que 

deverão servir de guia para que a gestão de estoque atenda as necessidades definidas 

pela estratégia da empresa. 

Do ponto de vista do produto, os indicadores estão associados à 

disponibilidade de cada produto, ou seja, percentual da demanda pelo produto em um 

determinado período de tempo atendido de forma imediata, freqüência com que o 

produto apresenta falta de estoque, entre outros. Por passarem uma informação mais 

segmentada, estes indicadores permitem que sejam identificados produtos específicos 

que estejam apresentando problemas, e também o monitoramento de grupos de 

produtos com estratégias de estoque diferenciadas, como por exemplo, níveis de 

serviço desejados maiores para produtos de maior rentabilidade. 

Indicadores de Conformidade 

Os indicadores de custo e de nível de serviço permitem monitorar o resultado 
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final do processo de gestão de estoque, entretanto eles não são capazes de explicar o 

porquê do desempenho obtido. Este tipo de informação é obtido através dos 

indicadores de conformidade do processo. 

Estes indicadores são fundamentais para o dimensionamento mais adequado 

do nível de estoque. A principal função do estoque é garantir disponibilidade de 

produto em função das características operacionais da empresa e absorver as incertezas 

presentes. Dentro deste contexto, a função dos indicadores de conformidade é a de 

monitorar todos os aspectos e incertezas impactantes para o nível de estoque. 

Quanto mais complexo, incerto e restritivo for o fluxo de materiais, maior 

será o nível de estoque necessário para se atingir um determinado nível de serviço. 

Desta forma, o entendimento do fluxo de materiais é necessário para se garantir que o 

nível de estoque definido, baseado em políticas e processo forma!izados, seja o mais 

adequado para as características da empresa. 

O fluxo de materiais é composto por diversas atividades distintas, cada uma 

podendo impactar, ou não, nos níveis de estoque. O grande objetivo do entendimento 

deste fluxo é o de identificar quais são as atividades relevantes para a gestão de 

estoque e que, conseqüentemente, devem ser monitoradas. A fim de exemplificar esta 

identificação de atividades relevantes vamos acompanhar o fluxo de materiais de uma 

empresa industrial tradicional. O fluxo se inicia com a previsão de demanda, que irá 

servir como input para o planejamento de produção. A partir deste planejamento 

define-se a necessidade de compra de matéria-prima, cuja programação deve respeitar 

os lead-times de fornecimento de cada fornecedor. 

Estas atividades estão todas relacionadas ao início do fluxo de materiais que 

irá resultar no estoque de matéria-prima. Desta forma este estoque é influenciado pelo 

lead-time de ressuprimento e pela confiabilidade do fornecedor. Outra atividade 

impactante pode ser o próprio planejamento da produção. Em alguns casos este sofre 

alterações freqüentes, e em um horizonte de tempo inferior ao tempo de reposição. 

Quando isto ocorre, o nível de estoque também deve estar preparado para absorver esta 

incerteza. 



75 

Uma vez definidas as atividades relevantes para o estoque de matéria-prima 

parte-se para o estoque de produto acabado. Também para este as atividades 

impactantes estão relacionadas à demanda, no caso a precisão da previsão de vendas, e 

às incertezas em sua reposição. Com relação à reposição, esta é associada à 

confiabilidade da produção, rendimento e controle de qualidade, e à sua flexibilidade 

de reposta ou tempo de fabricação. 

Identificadas as atividades que devem ser monitoradas, parte-se então para a 

identificação do impacto de cada uma no nível de estoque. Esta etapa necessita que as 

políticas de estoque utilizadas pela empresa estejam definidas e estruturadas, no que 

diz respeito aos modelos matemáticos utilizados na definição dos estoques de 

segurança e de ciclo. 

O estoque de segurança pode e deve ser parametrizado em função das 

incertezas existentes no processo. Assim grande parte das incertezas consideradas 

como relevantes anteriormente já estarão sendo consideradas em algum grau para o 

cálculo do estoque de segurança, na forma de alguma medida estatística. Esta medida 

estatística é que deverá ser utilizada como indicador. Exemplos deste tipo de medida 

são a precisão da previsão de vendas, a confiabilidade da produção e a variabilidade do 

prazo de entrega do fornecedor. 

A necessidade da programação do fornecimento com antecedência faz com 

que a previsão de vendas seja extremamente relevante, sendo sua precisão uma das 

principais incertezas contempladas pelo estoque de segurança. 

Esta utilização como parâmetros de modelos é que permite que estes 

indicadores informem as causas para o nível de estoque resultante do processo de 

gestão. Como os modelos de estoque estão preparados para que alterações em algum 

dos parâmetros utilizados indiquem a necessidade de alterações no nível de estoque, o 

contrário também pode ser realizado. Ou seja, o gestor pode buscar a causa de alguma 

mudança no estoque através do acompanhamento dos indicadores de conformidade do 

processo. Por exemplo, um aumento no lead time de fornecimento automaticamente 

gera um aumento no estoque necessário. 
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A relação descrita acima permite que o sistema de indicadores possa ser 

estruturado a partir de uma lógica de causa e efeito, na qual os indicadores de 

conformidade do processo e os de custo e nível de serviço estão relacionados através 

dos modelos de estoque utilizados. A figura 13 mostra um diagrama de causa e efeito 

baseado em indicadores de gestão de estoque, para a empresa industrial exemplificada, 

na qual o nível de estoque e o nível de serviço são resultantes da combinação da 

precisão da previsão de vendas, da confiabilidade e do tempo do fornecimento e da 

confiabilidade da produção. 

Fipn 3-Re~ de eauae etJita entre iMicaa.ret 
Precisão da Tanpo de 

PreuisãJ, Fornecimento 

de Serviço 

.Yalor do Estoque 

Confidktade Confl*lidade 
Fornecedor Prod~ 

FIGURA 13 -RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE INDICADORES 

Esta relação de causa e efeito permite não só que se identifique as causas de 

movimentos no nível de estoque, mas também que se definam estratégias para 

reduções de estoque sem comprometimento do nível de serviço. Estando a política 

parametrizada, ações com o objetivo de melhorar algum indicador resultarão 

automaticamente em reduções de estoque. 

Em suma um sistema de monitoramento de desempenho de estoque 

/ adequado desempenha dois papéis de extrema relevância para o gestor de estoque: 

informa o desempenho do processo de gestão considerando-se todos os impactos 

causados pelo mesmo, e indica as razões deste desempenho. 
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Com relação ao primeiro papel, um sistema de monitoramento que englobe 

todos os impactos do estoque permite que decisões sejam tomadas conhecendo-se 

todas as implicações das mesmas. Desta forma evita-se que se busque reduções em 

níveis de estoque a qualquer custo. 

Por outro lado, a identificação das causas para o desempenho do estoque 

permite que as reduções de estoque sejam alcançadas através de ações que resultarão 

em redução das "necessidades" de estoque, não comprometendo o nível de serviço. 

Permite também que se estabeleça um processo de melhoria contínua dos níveis de 

estoque, promovendo melhorias nas atividades mais impactantes para o estoque. 

Entretanto para que este tipo de sistema de monitoramento seJa 

implementado, e que se atinja estes objetivos, é fundamental que exista por trás um 

processo de gestão de estoque estruturado, com políticas definidas, parametrizadas e 

adequadas às necessidades e características da empresa. A recíproca desta dependência 

também é verdadeira, ou seja, um processo de gestão de estoque estruturado e 

formalizado não obterá todos os ganhos possíveis se não estiver atrelado a um sistema 

de monitoramento de desempenho. 
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CONCLUSÃO 

Em função da grande complexidade e abrangência do tema armazenamento, 

este trabalho apenas abordou, sem grande profundidade, alguns aspectos relevantes à 

atividade de armazenagem. 

Dentre estes aspectos existem alguns que encontrarão na literatura especializada 

enfoques totalmente diversos dos abordados aqui. Podemos citar os sistemas de 

localização de armazéns que podem ser analisados por uma gama muito ampla de 

pontos de vista e assumem grande especificidade quando analisados para cada tipo de 

produto e operação do mercado. Desta forma, este tópico, bem como outros do 

trabalho, estão muito distantes de esgotar o assunto que abordam. 

Na logística, como em diversas outras áreas do conhecimento, não se pode 

nunca dizer que há apenas uma solução para determinada necessidade. A solução que 

será implantada dependerá de diversos aspectos inerentes ao mercado de atuação da 

empresa, de peculiaridades da empresa ou ainda de convicções pessoais dos gestores. 

Também é importante que consideremos que duas soluções logísticas totalmente 

diversas, poderá trazer resultados muito parecidos. 

A grande e rápida evolução das técnicas e das tecnologias logísticas também 

não permitem que o assunto seja dado como totalmente contemplado e nos estimula a 

desenvolver novos estudos acerca do tema. 
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