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1 - INTRODUCAO 

As pequenas empresas no Brasil enfrentam desafios impares em relagao as grandes 

do mesmo mercado. A evolugao da informatica, comunicagao e a necessidade de 

agilidade de resposta e de eficiencia alteraram as expectativas dos clientes. Este novo 

cenario enfrentado em nosso mercado acarreta um busca por maior competitividade, 

desenvolvimento tecnol6gico, maior oferta de produtos e servigos adequados as 

expectativas dos Clientes e redugao de despesas. Para suprir esta necessidade de 

redugao de custos algumas empresas adotam tecnicas como eliminagao de posig5es 

em seu quadro de colaboradores, eliminagao do cafezinho, controle de ligag5es 

telef6nicas, fotoc6pias e outras tao conhecidas. Ag5es estas que de uma forma isolada 

nao garantem o resultado desejado. Entretanto, temos empresas com visao holistica 

que tern a Logistica como uma estrategia de diferencial competitivo. Estas Empresas 

planejam e coordenam suas ag5es gerenciais de uma forma integrada, avaliando todo 

o processo logistico ate a certeza de que o Cliente teve suas necessidades e 

expectativas atendidas pelo produto ou servigo solicitado. Nas pequenas empresas 

esta premissa se mostra ainda mais eficaz, pais como o montante gerado pela 

lucratividade e menor, tornam-se os custos mais significativos perante a mesma 

operagao em uma grande empresa. As despesas com transporte, armazenamento, 

movimentagao, administragao de estoque, identificagao e localizagao, etc. podem 

significar a permanencia no mercado para pequenas e medias empresas. 

1.1 Objetivo 

Este trabalho tern por objetivo abordar a atividade de armazenagem de produtos e os 

varios aspectos envolvidos na sua gestao como processo estrategico da cadeia de 

abastecimento, com o tim de garantir maior eficacia, menores custos e atendimento da 

demanda dos servigos esperados pelo cliente. 
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2.0 DEFINI<;AO DE ARMAZENAGEM 

2.1 - lntrodu~ao 

Este capitulo destina-se a apresentar a definigao de Armazenagem dentro de uma 

contextualizagao moderna, segundo autores e sites especializados nesta area. 

2.2- Defini~ao: Organiza~ao do servi~o de armazenagem 

A armazenagem e o manuseio de mercadorias sao componentes essenciais do 

con junto de atividades logisticas. (BALLOU, 1993, p. 152). De acordo com Kaibara 

(1998), os custos associados em manter as produtos armazenados giram em torno de 

25 a 30% do valor do produto par ana. Considerando este aspecto, deve-se enfocar a 

armazenagem de forma sistematica e nao como urn problema isolado. 

Segundo Moura (2003), a armazenagem e a denominagao generica e ampla que inclui 

todas as atividades de urn ponto destinado a guarda temporaria e a distribuigao de 

materiais (depositos, almoxarifados, centros de distribuigao, etc.) As atividades 

basicas da armazenagem consistem em receber materiais de urn fornecedor, estoca

los ate que sejam solicitados par urn usuario, retira-los do estoque quando solicitados 

e expedi-los ao usuario. 

Sob o ponto de vista estritamente logistico, a armazenagem de produtos pode ter 

fungoes diversas, dependendo dos objetivos da empresa e do papel desempenhado 

pela instalagao (armazem, deposito, centro de distribuigao) no sistema. Suas principais 

fungoes sao as seguintes: (ALVARENGA, 2000, p.121) 

- Armazenagem propriamente dita: esta e a fungao mais obvia, com sua duragao 

dependendo do papel logistico da instalagao no sistema. Nos casas em que ha 

necessidade ou conveniencia de estocar os produtos par urn tempo relativamente 

grande, o armazem ou deposito deve apresentar layout e equipamentos de 

movimentagao adequados a esse tipo de fungao. No entanto, em situagoes que a 

armazenagem e apenas de passagem, como ocorre nos depositos de triagem e 

distribuigao, a solugao tecnica e diferente. Ha tambem situagoes mistas. 

(ALVARENGA, 2000, p.121) 
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- Consolidacao: e o processo de reunir cargas parciais provenientes de origens 

diversas para formar carregamentos maiores. lsso ocorre porque e mais barato 

transportar lotagoes completas e maiores para medias e longas distancias, do que 

enviar a carga em lotes pequenos, diretamente a partir das varias origens. 

(ALVARENGA, 2000) 

- Desconsolidacao: e o processo inverso da consolidagao, em que carregamentos 

maiores sao desmembrados em pequenos lotes para serem encaminhados a destinos 

diferentes. (ALVARENGA, 2000, p.121). 

Nem sempre um deposito ou armazem apresenta apenas uma das fungoes indicadas 

acima. Pode desempenhar todas ao mesmo tempo ou parte delas. Ha tambem 

situagoes combinadas. (ALVARENGA, 2000, p.121) 

Contudo, o armazenamento nao representa apenas uniao ou selegao de cargas, onde 

uma sistematizagao insuficiente dos locais de armazenagem constitui uma das causas 

basica do aparecimento e do agravamento de uma ampla serie de inconvenientes, 

como: o congestionamento do trafego, dificuldade na rotatividade de materiais, 

excesso de movimentos e deslocamentos, ma utilizagao dos meios e do pessoal, etc. 

Desta forma, Moura (2003, p. 1 05) conceitua o planejamento sistematico da 

estocagem (PSE) como um metodo sequencia!, que envolve analises, planejamentos 

e otimizagao da estocagem de qualquer mercadoria, material, pega ou produto, como: 

uma estruturagao de fases, um modelo de procedimentos, um conjunto de convengoes 

e dados-chave de entrada. Assim, evidencia-se a importancia da utilizagao tecnicas de 

planejamento nos processos logisticos na armazenagem para garantir seu 

cumprimento, conforme Moura (2003, p. 109) enfatiza em sua teoria da chave PQRST. 

A aplicagao do conceito da chave PQRST (produto, quantidade, rota, suporte e tempo) 

consiste em responder cinco perguntas chaves na elaboragao do layout de estocagem 

do armazem. 
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A abordagem PQRST, ilustrada na figura 1 abaixo, questiona aspectos relativos as 

caracteristicas do produto, quantidade de material, roteiriza9ao, servi9os de apoio a 

armazenagem e tempos, com o objetivo de encontrar solu96es para as problemas da 

armazenagem de materiais. Com base nessa metodologia, objetiva-se a constru9ao 

de urn plano de gerenciamento para a armazenagem que inter-relacione todos esses 

aspectos. 

Figura 1 - abordagem PQRST 

0 servi9o de armazenagem do produto acabado exige grande velocidade na opera9ao 

e flexibilidade para atender as exigencias do mercado quanta ao abastecimento dos 

produtos no tempo, no custo e na quantidade desejada pelo cliente. Os altos niveis de 

servi9os logisticos exigidos, atrelados a urn custo adequado e a redu9ao de 

desperdicios, fazem com que a armazenagem se destaque devido ao aumento da 

variedade de produtos, lotes menores com entregas mais frequentes, redu9ao dos 

tempos de atendimento e necessidade de redu9ao de erros de separa9ao de pedidos 

(FLEURY et al, 2000). Com estas afirma96es de Moura (1997) e Ballou (1993), 

concluimos que a administra9ao de materiais e urn setor que possui grandes 

oportunidades de economias, podendo seus custos absorverem de 12 a 40o/o das 

despesas logisticas. 
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"0 processo de armazenagem representa, em geral, a terceira forga entre os 

direcionadores de custos -logisticos, perdendo apenas para o transporte e igualando-se 

a manutengao de estoques" (RAGO, 2002). 

A figura a seguir mostra a gestao da armazenagem como um dos processos criticos 

da Gestao da Cadeia Produtiva. Fonte: (Adaptado de Honda, 2002) 

Fonte: (Adaptado de Honda, 2002) 

Figura 2- Armazenagem: urn processo critico da gestao da cadeia produtiva. 

Uma das areas mais tradicionais e criticas da logistica e a armazenagem, que tern 

passado par profundas transformag6es nos ultimos anos, que refletem-se na adogao 

de novas sistemas de informagao aplicados a gestao da armazenagem, em sistemas 

automaticos de movimentagao e separagao de produtos e ate mesmo na revisao do 

conceito do armazem como uma instalagao com a principal finalidade de estocar 

produtos (FLEURY et al, 2000). 

A atividade de armazenagem esta ganhando cada vez maior importancia devido as 

constantes mudangas no mercado por faz a intermediagao entre a said a do produto da 

linha de produgao ate a entrega ao cliente. 

"0 processo de armazenagem representa, em geral, a terceira forga entre os 

direcionadores de custos logisticos, perdendo apenas para o transporte e igualando-se 

a manutengao de estoques" (RAGO, 2002). 
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0 prop6sito de um armazem e prover espac;o para o fluxo de materiais entre as 

func;5es comerciais e operacionais e, atraves da integrac;ao de suas atividades, 

satisfazer ao mais alto nivel de servic;os aos clientes, ao custo mais baixo possivel 

(MOURA, 1997). 

Ap6s esta breve apresentac;ao, e possfvel ver a importancia de gerenciar de forma 

eficiente e eficaz o processo de armazenagem. Neste intuito, pode-se buscar ajuda as 

tecnologias de informac;ao atualmente disponiveis e a automac;ao dos armazens. 

A armazenagem correta fornece grandes beneficios como reduc;ao de custos e 

aumento da satisfac;ao do cliente, alem de outros beneficios indiretos como otimizac;ao 

de separac;ao de produtos, atendimento rapido ao cliente e a linha produtiva, reduc;ao 

do fndice de material obsoleto e do numero de remessas, boa visibilidade dos 

produtos. A armazenagem correta possibilita a gerac;ao de informac;5es para gestao de 

boa parte da cadeia logistica de abastecimento. 

0 layout do armazem deve garantir uma boa distribuic;ao fisica dos produtos, de forma 

a possibilitar agilidade no picking de itens que vao compor o pedido do cliente. 0 

operador deve ter facilidade em localizar e identificar o item desejado para o picking, 

evitando erros no atendimento do pedido, poupando tempo e garantindo uma 

operac;ao agil e eficaz. 

Os registros sistemicos dos produtos distribuidos no armazem tambem sao 

importantes para garantir a eficacia da operac;ao de atendimento do pedido, uma que 

vez deve retratar com assertividade a efetiva localizac;ao do produto no armazem. 

Esses registros devem estar organizados de forma a garantir consultas rapidas, 

permitindo que o operador possa acessar facilmente o item desejado para o picking. 

A integrac;ao fisica e sistemica dos produtos no armazem leva em conta variaveis 

como giro do item, tamanho e peso que exigem diferentes equipamentos de 

movimentac;ao e suas limitac;5es fisicas, layout do armazem, equipamentos de 

armazenagem, entre outros aspectos. 
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0 servigo de armazenagem, separagao de produtos, embalagem para atendimento de 

pedido do cliente devem ser monitorados e medidos atraves de indicadores de 

performance pr6prios da atividade, de forma a garantir informag6es para a gestao e 

possibilitar a melhoria continua dos servigos prestados. 

2.3 - Localiza~ao 

A definigao do local para implementagao do armazem deve levar em conta a facilidade 

de acesso dos meios de transporte a serem utilizados para a movimentagao de cargas 

tanto para o abastecimento do armazem, bern como para distribuigao dos produtos ao 

mercado consumidor. 

0 custo de aquisigao ou locagao do local no mercado imobiliario tambem e fator 

determinante para sua escolha uma vez que deve refletir o melhor custo beneficia 

para o neg6cio, evitando peso financeiro excessive nos indicadores de custo da 

operagao. 

A proximidade com as fontes de abastecimento do armazem e com o mercado 

consumidor a ser atendido vai apoiar a agilidade da operagao, que e um fator 

determinante para redugao de custos e satisfagao do cliente. A morosidade em outros 

pontos da cadeia de abastecimento pode ser muitas vezes suplantada pela agilidade 

logistica, que sera favorecida par uma localizagao estrategica. 

Quanta se trata da armazenagem de produtos de uma (mica industria, na maioria das 

vezes o armazem esta situado no seu proprio complexo industrial, diluindo custos 

junto com demais areas da organizagao. Neste caso, a facilidade de abastecimento do 

armazem se da par uma boa estruturagao da logistica interna, garantida pelo correto 

fluxo de produtos desde sua liberagao pelos controles de qualidade ate sua alocagao 

em seguranga no local apropriado. 
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2.4- Layout do armazem 

Urn grande fator na determinagao de quais serao os custos para produzir o nivel 

desejado de trabalho e 0 layout do armazem, que deve prover urn born fluxo de 

material, custos de operagao baixos para estocagem e coleta e eficiente utilizagao do 

espago de estocagem e do equipamento (MOURA, 2003). 

Os projetos de depositos devem tambem permitir a movimentagao de produtos em 

linha reta, quer eles estejam armazenados, quer nao, para que esta atividade ocorra 

de maneira rapida e facil. lsso significa que os produtos devem ser recebidos numa 

ponta do edificio, armazenados no meio e despachados pela outra ponta 

(BOWERSOX e CLOSS, 2001 ). 

Figura 3 - Fluxo de movimenta9ao de materiais otimizado, recebidos de urn lado e expedidos de outro 

lado do armazem. 

Uma vez que se tenha localizado as areas de recebimento e expedigao no layout, e 

preciso analisar as areas de estocagem do material. Os tipos de areas e 

equipamentos de estocagem a serem usados irao determinar, ate certo ponto, a 
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configurac;ao do layout e as necessidades de corredores. Finalmente, cada alternativa 

de layout do armazem deve ser avaliada para determinar se ela atinge os objetivos 

desejados. 

A construc;ao e layout do armazem devem considerar as premissas que ap6iam o born 

desempenho da operac;ao como adequado pe direito, que permita acomodac;ao de 

estanterias e equipamentos de estocagem de acordo com as dimensoes dos produtos 

a serem alocados (vide figura 4 a baixo), pisos com conceitos de engenharia ideais a 
operac;ao logistica, suportando o peso dos equipamentos, veiculos e produtos ao 

mesmo tempo, espac;os insuficientes para manobras dos equipamentos e veiculos de 

movimentac;ao, eficientes sistemas de ventilac;ao e iluminac;ao, que evitem custos 

desnecess~rios com adequac;oes posteriores e assertiva quantidade e distribuic;ao de 

docas para vazao de produtos. 

Figura 4 - Estanterias em layout vertical e equipamentos de movimentac;ao 

Este ultimo aspecto tornou-se de grande relevancia em func;ao da prioridade cada vez 

maior do fluxo de materiais em detrimento da estocagem de produtos, possibilitando 

armazens mais dinamicos. A regra diz que se deve ter pelo menos uma doca para 

cada 1.000m2 de area operacional construida. Quanta melhor esta relac;ao, mais 
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dinamica se torna a operagao ao ponto de armazens dedicados a operag6es de cross

docking para distribuigao de cargas fracionadas chegarem a ter uma doca a cada 150 

a 250m2 de area de armazenagem, dependendo do fluxo de materiais envolvido. 

Se o dimensionamento de docas for equivocado havera sobrepeso de custos a 
organizagao exigindo maior efetivo operacional, maior numero de equipamentos de 

movimentagao, altos niveis de avaria nos produtos, maiores riscos de acidentes, 

maiores estoques e dificuldades para garantir a acuracidade fisico-sistemica. 

Em fungao da constante otimizagao de espagos para estocagem devido a necessidade 

de se reduzir o custo das operag6es, bern como da propria escassez de amplos 

espagos fisicos, tern sido evidente o crescimento dos armazens verticais em 

detrimento da armazenagem horizontal. 

Com isso, a importEmcia de dar atengao aos equipamentos que permitam 

armazenagem de maior numero de produtos e equipamentos para movimentagao de 

materiais que possam movimentar produtos que nao se encontram ao nivel do piso do 

armazem ganham relevancia cada vez maior porque devem garantir a facilidade de 

manuseio e seguranga dos operadores e dos servigos a serem executados. A 

ocupagao inteligente dos espagos aereos e fator de competitividade e pode tornar-se 

anti-economico se mal administrado. 

A utilizagao de equipamentos com propulsam propria seja por motores, sistemas de 

deslizamento fixos ou rodizios que permitem deslocamento dos equipamentos garante 

maior agilidade e facilidade na operagao, reduzindo o efetivo operacional necessario. 

Se houver insuficiente espago para armazenagem e movimentagao, a consequencia 

sera alocagao de produtos em locais inadequados como corredores e areas externas, 

a dificuldade no recebimento e conferencias, atrasos na expedigao, impossibilidade de 

organizar o armazem adequadamente, excessivos gastos com horas extras, nao 

realizagao do PEPS (primeiro que entra eo primeiro que sai), estocagem sem respeito 

aos criterios de enderegamento, entre outros que podem envolvem novos 

investimentos em remodelagao e adequagao de espagos, mudangas de layout ou 
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construgao de novas instalagoes, que podem levar a terceirizagao dos servigos de 

armazenagem, transferindo para terceiros o onus do investimento necessaria. 

Nenhuma dessas medidas tera solugao de baixo custo ou a curta prazo, mas sim 

demandarao altos investimentos e trabalho arduo de media a Iongo prazo. 

Segue abaixo algumas possibilidades de sistemas de estocagem e sua relagao com a 

seletividade dos materiais e impacto na ocupagao de espagos. 

Bloca m 
Estrutura porta-paletes de 
profundi dade 

Estrutura porta-paletes de 
interne 

Estrutura porta-paletes di nami cas 

Estrutura porta-paletes 
back .. 

Estrutura porta-paletes 
(em pi lhadei ra trilateral) 

Estrutura porta-paletes convenci onal 
(em pi lhadei ra contrabalanceada) 

Estrutura porta-paletes 
(empilhadeira de patola) 

Transelevadores 

Estrutura de bra~os em balan~o 
(cantilever) 

Estrutura porta-paletes deslizantes 

Os fluxes de entrada e saida de produtos nos armazens podem trazer necessidades 

de adequagao dos espagos e oportunizar significativas redugoes nos custos 

operacionais e agilidade nos processes. Devem-se evitar caminhos longos e pouco 

coerentes para as empilhadeiras, que trazem gastos desnecessarios com 
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combustiveis e desgaste dos equipamentos, bern como cansago aos operadores que 

causa lentidao aos processos. 

-=>· 

Figura 5- Fluxo de Entrada e Saida de Produtos de armazens 

Num layout inteligente a distribuigao dos materiais deve obedecer a seu nivel de 

rotatividade, onde os produtos com maior giro devem ser alocados nas partes 

inferiores, ao alcance dos olhos do operador e os produtos de menor giro em locais 

superiores, onde o aceso nao e tao simples. 

Nem sempre a reformulagao do layout implica em investimentos financeiros, mas sim 

exige a observagao, analise critica e planejamento das operagoes para proporcionar 

uma boa otimizagao do espago e consequentemente das operag6es a serem 

realizadas. 
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Seguem algumas diretrizes para o planejamento ou expansao das instalac;oes: 

A - 0 planejamento do layout deve canter todos os detalhes, com possibilidade de 

expansao em pelo menos duas direc;6es, localizando as atividades mais provaveis de 

expansao na melhor posic;ao para facilitar a expansao; 

B - Planeje a localizac;ao, arranjo e capacidade para facilitar a ampliac;ao das 

instalac;oes de agua, energia, vapores, efluentes, etc. As atividades de recebimento, 

expedic;ao, estacionamento, ruas e demais utilidades devem ser planejadas para o 

minima remanejamento ou modificac;oes nas expans6es; 

C - Localize os equipamentos de tal forma que permitam a inserc;ao de novas 

equipamentos, sendo que os equipamentos de grande porte ou especiais devem 

ocupar posic;oes fixas, se necessaria for, devido a fundac;oes e instalac;oes especiais; 

D - Use corredores suficientemente largos para urn eficiente fluxo de materiais e os 

demais espac;os com folga necessaria e adequada. Utilize o minima de divis6rias e 

paredes; 

E - Planeje alturas adequadas para a instalac;ao de mezaninos ou plataformas 

suspensas, com portas externas grandes o suficiente para servirem de corredores no 

caso de expans6es. As paredes externas devem permitir se tornarem paredes corta

fogo ap6s expans6es; 

F - Elabore ou tenha como referencia urn Plano-Diretor completo, mesmo que voce va 

implantar numa primeira etapa somente uma parte desse plano e planeje os servic;os e 

instalac;oes necessarias a mao-de-obra dimensionada (por turmas ou total): refeit6rio, 

vestiario, sanitarios, ambulat6rio, iluminac;ao, area administrativa, etc. Assim proceda 

tambem para os materiais e equipamentos; 

G - Projete a soluc;ao que otimize o fluxo e a logfstica dos materiais e dos itens que se 

movimentem, considerando inclusive as expans6es e verifique se o projeto contempla 

as normas, regulamentos e a legislac;ao em vigor, inclusive programas especiais da 
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Empresa (por exemplo, IS0-14000). 

Segue algumas diretrizes para o planejamento de mudanc;as no layout sem expansao 

do local, segundo a IMAM Consultoria, responsavel pela disseminac;ao de 

conhecimentos atualizados na area de armazenagem no Estado de Sao Paulo. 

1 - Re-localize os corredores 

2 - Redefina polftica de materiais com reduc;ao dos estoques em processo 

3- Estoque os materiais que resistem a intemperies nas areas externas do predio 

4 - Aproveite ao maximo a altura do predio, conforme necessidades 

5- Aproxime as maquinas o maximo possivel (criar celulas) 

6 - Remova as divis6rias para aumentar o espac;o livre e a flexibilidade 

7 - Acrescente mezaninos ou plataformas suspensas se necessaria 

8 - Elimine produtos cujas vendas nao justificam a produc;ao, desde que o tempo 

economizado seja transferido para outros produtos (isto e, nao fique ocioso) 

9- Use contentores colapsaveis para economizar espac;os quando vazios 

10 - Remaneje os materiais e equipamentos obsoletos 

11 - Propicie urn pe direito aproximado de 4 a 6 m para as areas de fabricac;ao e de 7 

a 1 0 m para as areas de estocagem 

12 - Providencie uma iluminac;ao uniforme sobre todos as areas da fabrica 

13 - Projete o piso com uma capacidade de carga suficiente para futuras necessidades 

(produc;ao ou estocagem) 

14- Utilize paletes de quatro entradas preferencialmente 

15 - Analise se estao adequados os servic;os e as instalac;6es para mao-de-obra, 

material e equipamento, e promova os ajustes necessaries 

2.5 - Movimenta~ao de Materiais 

0 fluxo de movimentac;ao dos produtos dentro do armazem deve levar em conta 

alguns importantes principios basicos que preveem otimizac;ao de custos atraves da 

agilidade, flexibilidade e seguranc;a com que estas operac;6es sao conduzidas, 

requerendo uma gestao eficaz do armazem e seus recursos e gerando urn diferencial 
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competitive para a empresa. Como exemplo, podemos considerar o fluxo de 

movimentac;ao de materiais em "U" para economizar na movimentac;ao e reduc;ao do 

desperdlcio de transporte. Vide esquema na figura abaixo. 

figura 6 - celulas de movimentavao em "U". 

Os princlpios fundamentais para a movimentac;ao de materiais devem levar em conta 

o born senso e as boas praticas nesta atividade ao Iongo dos anos e oferecem 

resultados positives. Vejamos alguns destes princlpios segundo a IMAN, Consultoria 

em armazenagem. 

Planejamento: definir o melhor metoda para movimentac;ao de materiais sob o ponto 

de vista economico, considerando as condic;oes particulares de cada operac;ao; 

Sistema integrado: que viabilize a integrac;ao de urn conjunto de operac;oes, incluindo 

o maior numero de atividades de movimentac;ao; 

Fluxo de Materiais: deve ser continuo e progressive, iniciando-se pelas operac;oes 

fundamentais ate a disponibilidade do produto para a distribuic;ao devidamente 

embalado, quando foro caso; 

Simplificacao: a operac;ao simples funciona melhor, sempre reduzindo, combinando ou 
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eliminando a movimentac;ao e/ou equipamentos desnecessarios; 

Gravidade: deve ser usada como forc;a motora, paise a mais econ6mica; 

Utilizac;ao de Espac;os/verticalizac;ao: o aproveitamento dos espac;os verticais reduz 

custos de armazenagem e descongestiona a area de movimentac;ao; 

Tamanho da carga/unitizac;ao: o tamanho da carga movimentada e praporcional a 
economia na sua movimentac;ao; 

Seguranc;a: fator de grande relevancia nos ambientes corporativos atuais, a seguranc;a 

nas condic;5es de trabalho e realizac;ao das operac;5es traz aumento da pradutividade; 

Automac;ao e mecanizac;ao: o apoio de equipamentos em substituic;ao ao esforc;o ffsico 

humano e sempre recomendado quando possivel e viavel. 

Selec;ao de Equipamentos: a escolha do equipamento mais adequado para 

movimentac;ao deve considerar os aspectos tecnicos e fisicos do material a ser 

movimentado, a movimentac;ao necessaria e o metoda a ser utilizado; 

Padranizac;ao: o tamanho das cargas, o tipo e o tamanho dos equipamentos e os 

metodos sempre devem ser padronizados, trazendo produtividade para a operac;ao; 

Flexibilidade: a utilizac;ao de equipamentos versateis a varios tipos de cargas e 

movimentos torna a operac;ao flexivel e assegura a produtividade; 

Peso Marta: quanta menor for o peso proprio do equipamento m6vel em relac;ao a sua 

capacidade de carga, mais econ6micas serao as condic;5es operacionais; 

Tempo Ocioso: primar pela reduc;ao do tempo impradutivo tanto na mao de obra como 

nos equipamentos; 

Movimentac;ao: o equipamento projetado para movimentar materiais deve ser mantido 

em movimento; 

Manutenc;ao: planejar a movimentac;ao preventiva e corretiva de todos os 

equipamentos; 

Obsolesc€mcia: substituir os metodos e equipamentos de movimentac;ao obsoletes por 

sistemas mais eficientes sempre que viavel para melhoria da operac;ao; 

Centrale: utilizar o equipamento de movimentac;ao de materiais para melhorar o 

centrale da pradutividade, dos estoques e da preparac;ao dos pedidos; 
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Capacidade: utilizar equipamentos de movimentagao para auxiliar a atingir a plena 

capacidade de produgao; 

Desempenho: determinar a eficiencia do desempenho da movimentagao de materiais 

em termos de custo por unidade movimentada; 

2.6 - A separa~ao de pedidos 

E significativo o custo operacional da atividade de picking ( separagao de pedidos) 

porque esta concentra o maior volume de recursos humanos, equipamentos e 

tecnologia no armazem, representando cerca de 50 a 60% de seu custo operacional. 

Quanta mais racional for a distribuigao dos produtos dentro do armazem, onde os itens 

de maior giro fiquem mais acessiveis e pr6ximos do local de embalagem e expedigao, 

maior produtividade se pode obter da operagao. 

Eni geral, quando existem problemas de baixa produtividade no armazem, uma boa 

revisao nos procedimentos operacionais pode trazer solug5es rapidas, eficazes e 

economicas ao inves de investir em novas solug5es tecnol6gicas e em novas 

equipamentos. 

Figura 7 - Picking de produtos por voz (picking voice) 
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A operagao de movimentagao e embalagem pode ser aprimorada e se tornar mais 

eficaz se levarmos em consideragao algumas premissas a seguir relacionadas 

indicadas pela Tigerlog Consultoria, Hunting e Treinamento em Logistica Ltda: 

1 - Acompanhe. escute e aprenda. 

A observagao da atividade, com acompanhamento ostensive do trabalho executado 

pelos operadores e o fluxo sistemico e documental, pode identificar as fontes de 

improdutividade no armazem. Observe os tipos de problemas enfrentados pela 

operagao no cotidiano, analisando a repetitividade de cada agao. Avalie se existem 

problemas de ausencia do item a ser coletado pelo operador no enderego indicado, se 

ou existem mais de um operador no mesmo corredor chegando a atrapalhar as 

atividades. Devem ser observados operadores com desempenho mediano para a real 

dimensao dos problemas possa ser identificada. Deve-se manter conversas com todos 

eles a fim de ouvir suas colocagoes e possiveis solugoes e melhorias para cada 

situagao. Sempre que mudangas puderem ser implementadas a partir de sugestoes 

recebidas dos operadores certamente havera maior envolvimento e motivagao por 

parte do grupo que passa a integrar-se e comprometer-se com novas solugoes. 

2 - Menores deslocamentos = maior produtividade 

Evitar deslocamentos extensos ajuda na produtividade, pois os operadores gastam 

cerca de 60 a 80% do tempo em percursos dentro do armazem. A alocagao proxima 

dos itens de maior giro e urn forma de minimizar o trajeto dos operadores, bern como a 

criagao de um estoque avangado proximo a area de embalagem, o que envolve a 

identificagao de uma area para separagao de caixas abertas e fechadas e a dedicagao 

de mao-de-obra para abastecer esta area. Deve-se avaliar o custo-beneficio desta 

sugestao conforme a natureza do armazem em questao. 

3 - Adote criterios ABC para enderecamento 

Deve-se avaliar em detalhes os criterios utilizados para o enderegamento dos 

materiais nos locais de separagao. ltens de alta velocidade (A) sao alocados em areas 

proximas do local aonde o pedido sera consolidado; itens de media giro (B) nas areas 

imediatamente a seguir e o itens de baixo giro (C) nos enderegos mais distantes. 
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A produtividade e muito maior em operac;oes aonde os itens sao organizados em 

func;ao da sua freqOencia de safda do que em operac;oes organizadas por linhas ou 

famflias de produtos. Tambem nao enderece em func;ao de quantidades 

movimentadas, mas sempre em func;ao da freqOencia que e um fator de maior 

importancia que a quantidade. 

Dentro dos itens de maior velocidade de giro, coloque os de maior peso ou volume na 

frente. Em muitos casas, alem de aumentar a produtividade na separac;ao de pedidos, 

auxiliara no processo de unitizac;ao das cargas. 

4 - Reavalie os criterios de enderecamento com freqOencia 

A eficiencia no enderec;amento varia com o lanc;amento de novas produtos, com a 

retirada de outros itens em sua fase final de ciclo de vida e com mudanc;as nos 

padr5es de demanda. Reveja o enderec;amento periodicamente, sempre focando na 

facilidade de movimentar os itens de maior giro. 

5 - Separe em lotes 

Evite a separac;ao de pedidos individualmente, a nao ser que as caracterfsticas dos 

pedidos (muitos itens por pedido, itens de grandes volumes) favorec;am essa pratica, 

tecnicamente conhecida como picking discreto. 

Acumular pedidos e separa-los de uma (mica vez impacta diretamente na 

produtividade operacional do armazem. 

6 - Nfvel de estoque adequado ao alcance dos operadores 

Dependendo da natureza do armazem, a recomendac;ao e deixar uma semana de 

consumo em estoque ao alcance dos operadores para evitar que nao se possa 

finalizar uma separac;ao de pedido por falta de estoque. Por isso, deve-se considerar a 

importancia da atividade de reabastecimento de picking vital para uma maior 

produtividade nos armazens. 

7 - Reconsidere a infra-estrutura operacional existente. principalmente estruturas para 

a verticalizacao dos estoques e empilhadeiras. 

Reavalie o sistema de estocagem e os equipamentos de movimentac;ao utilizados no 

armazem, que podem nao ser os mais indicados para o itens movimentados. 
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Equipamentos inovadores ou langamento nao devem ser adquiridos sem a devida 

observagao da aplicagao do bern em outras operag6es. 

8 - Elimine riscos de erros e confusao durante a separacao de pedidos 

A estocagem de mais de um item em um mesmo enderego, exigira dos separadores 

tempo adicional para a checagem dos materiais requeridos. A necessidade de abrir 

caixas e retirar unidades de determinados itens tambem demandara maior tempo 

operacional, alem de expor o operador a maiores possibilidades de erros. 

Use ferramentas visuais para auxiliar o separador durante a atividade. Nos enderegos 

de picking, par exemplo, voce pode ter ilustrag6es nao apenas mostrando o correto 

produto, mas tambem a apropriada unidade de medida, como uma unidade, pacote ou 

a propria caixa completa. 

9 - Envolva o seu Cliente nesse processo 

A separagao de itens fracionados obviamente requer mais tempo do que a de itens 

unitizados em caixas ou paletes. 

Encoraje os seus consumidores a comprarem em lotes maiores, em caixas, frag6es de 

paletes ou paletes. Descontos nas compras ou prazos maiores para pagamentos 

poderao incentivar seus consumidores para a compra das quantidades mais 

otimizadas. 

1 0 - Recompense maio res velocidades e eficiencia 

lnvista mais em treinamento para o aprimoramento dos operadores nas atividades e 

oferega recompensas que motivem os operadores a desenvolver e implementar 

melhorias em velocidade e eficiencia na operagao de separagao de pedidos. 

Privilegie as recompensas em equipe ao inves das recompensas individuais. 

Estas recompensas nao devem se limitar apenas as recompensas financeiras e sim a 

fatores ou premios que mais se adaptem aos desejos expresses pela equipe. 
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2. 7 - Endere~amento 

0 enderegamento deve agregar a preocupagao com a localizagao do material em urn 

"enderego" do deposito. Os produtos sao alocados nos enderegos e fisicamente estes 

enderegos possuem uma identificagao que coincide com a indicagao sistemica 

cadastrada. A alocagao do enderego permite que o trabalho de estocar e retirar 

produtos do estoque seja realizado por qualquer operador sem que este tenha 

conhecimentos. previos sabre o material para saber sua localizagao. 0 enderego do 

produto geralmente e uma combinagao de letras e numeros para possibilitar a 

constituigao de uma grande gama de enderegos. 

Figura 8-

Sistema automatico de 

Movimenta9ao endere9ada 

Figura 9 - Sistema de identifica9ao automatizada 

baseado em etiquetas RFID 

0 enderegamento e urn direcionador para realizagao do inventario fisico, pais ele 

exige que haja acuracidade entre as enderegos fisicos e sistemicos para o produto, 

podendo ser realizado par terceiros, como auditores externos. 

0 direcionamento dos enderegos deve considerar a localizagao ffsica mais apropriada 

para as produtos, levando em consideragao seu giro, peso, necessidades especiais de 

armazenagem, entre outros. 
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2.8 - Equipamentos de armazenagem 

Os equipamentos de armazenagem sao parte importante do processo de 

armazenagem e bern projetados contribuem de forma definitiva para melhorar a 

performance do armazem, dando agilidade e assertividade as operac;6es. 

Atraves de corretos dispositivos de armazenagem e possivel absorver atrasos de 

fornecimento, reduzindo tempos de atendimento, receber lotes minimos de 

fornecimento, estoques de seguranc;a, evitar perdas devidas a especulac;ao 

conjuntural, absorver estoques excedente de processo e estoque de componentes 

para diminuir lead times, absorver flutuac;6es e problemas de processes ou qualidade 

de produtos. 

0 correto dimensionamento dos equipamentos deve considerar investimentos 

consideraveis para facilitar a movimentac;ao e o seguro acondicionamento dos 

produtos armazenados, os ganhos com a mobilidade dos operadores para acesso aos 

produtos e a rapida disponibilizac;ao para embalamento ou embarque. 

Dependendo do tipo de produto e estrutura do armazem, podem ser consideradas 

estruturas de armazenagem basicas para a paletizac;ao e usa racional do espac;o que 

atendem aos mais diversos tipos de carga. 

As estruturas de armazenagem sao, em geral, constituidas par perfis em Lou U, tubas 

modulares e perfurados, dispostos de modo a formar estantes, berc;os ou outros 

dispositivos para sustentac;ao de cargas. A variedade das estruturas compreende: 

- Porta-paletes convencional: permite a seletividade das operac;6es de carregamento, 

onde se pode escolher a carga em qualquer posic;ao da estrutura sem nenhum 

obstaculo a movimentac;ao dentro dos armazens. Apesar de necessitar de muita area 

para corredores, oferece grande seletividade e rapidez na operac;ao. 

26 



- Porta-paletes para corredores estreitos: Permite otimizac;ao do espac;o util de 

armazenagem, em func;ao da reduc;ao dos corredores para movimentac;ao. Porem, o 

custo do investimento torna-se maior em func;ao dos trilhos ou fios indutivos para 

movimentac;ao das empilhadeiras trilaterais. 

- Porta-paletes para . transelevadores: Tam bern otimiza o espac;o uti I, ja que seu 

corredor e ainda menor que da empilhadeira trilateral. Em func;ao de alturas superiores 

as estruturas convencionais, permite elevada densidade de carga com rapidez na 

movimentac;ao. 

- Porta-paletes autoportante: Elimina a necessidade de construc;ao de urn edificio, 

previamente. 0 tempo de construc;ao e menor e pode-se conseguir, tambem, reduc;ao 

no valor do investimento, uma vez que a estrutura de armazenagem vai ser utilizada 

como suporte do fechamento lateral e da cobertura, possibilitando uma maior 

distribuic;ao de cargas no piso, traduzindo em economia nas fundac;oes. Permite o 

aproveitamento do espac;o vertical (em media, utiliza-se em torno de 30 m ). 

Figura 10 - porta-paletes autoportante 

- Porta-paletes deslizante: A principal caracteristica e a pequena area destinada a 

circulac;ao e alta densidade. Quando nao se esta movimentando, a estrutura fica na 

forma de urn blocado. Muito utilizado em espac;os extremamente restritos para 

armazenagem de produtos de baixo giro e alto valor agregado. 
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- Estrutura tipo Drive-trough: Possui alta densidade de armazenagem de cargas iguais 

e propicia grande aproveitamento volumetrico para os armazens e utiliza o sistema de 

controle PEPS (FIFO). Semelhante a estrutura tipo Drive-in, tern acesso tambem por 

tras, possibilitando corredores de armazenagem mais longos. Nos dois sistemas de 

Drive, quando os corredores de armazenagem sao muito longos, a velocidade de 

movimentac;ao diminui bastante, pois alem de aumentar o espac;o a ser percorrido pela 

empilhadeira, obriga o operador a voltar de re ( este ultimo transtorno pode ser 

minimizado com a colocac;'ao de trilhos de guia junto ao solo). 

- Estrutura tipo Drive-in: A principal caracteristica do sistema drive-in e o 

aproveitamento do espac;o em func;ao de existir somente corredor frontal, com a 

eliminagao dos corredores. Como o drive-throug, e urn porta-paletes utilizado 

basicamente quando a carga nao e variada e pode ser paletizada, alem de nao haver 

a necessidade de alta seletividade ou velocidade. A alta densidade de armazenagem 

que o sistema oferece pode ser considerada o melhor aproveitamento volumetrico de 

urn armazem. Como resultado, obtem-se a estrutura com o menor custo por metro 

quadrado, levando em considerac;ao a eliminac;ao da necessidade de expans5es em 

armazens ja existentes. Deve ser utilizado preferencialmente quando o sistema de 

inventario for do tipo LIFO (last in, first out - ultimo a entrar, primeiro a sair). Sua 

utilizac;ao torna-se necessaria quando e preciso alta densidade de estocagem. 

Composta por porticos e brac;os que sustentam trilhos destinados a suportar os 

paletes, exige paletes uniformes e mais resistentes. Uniformes porque a distancia 

entre OS trilhos e fixa e resistentes porque serao apoiados apenas pelas bordas. Esse 

tipo de estrutura n~o deve ultrapassar os 12 m. 

Figura 11 - Porta-paletes drive-in 
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- Estrutura dinamica: A principal caracteristica e a rotac;ao automatica de estoques, 

permitindo a utilizac;ao do sistema FIFO, pois, pela sua configurac;ao, o palete e 

colocado em uma das extremidades do tunel e desliza ate a outra por uma pista de 

roletes com redutores de velocidade, para manter o palete em uma velocidade 

constante. Permite grande concentrac;ao de carga, pois necessita de somente dois 

corredores, urn para abastecimento e outro para retirada do palete. E empregada, 

principalmente, para estocagem de produtos alimenticios, com controle de validade e 

cargas paletizadas. Neste sistema, -o palete e colocado pela empilhadeira num trilho 

inclinado com roletes e desliza ate a outra extremidade, onde existe urn "stop" para 

contenc;ao do mesmo. Sem duvida, e uma das mais caras, mas muito utilizada na 

industria de alimentos, para atender aos prazos de validade dos produtos pereciveis. 

Figura 12- porta-paletes dinamico 

- Estrutura tipo Cantilever: Permite boa seletividade e velocidade de armazenagem. 

Sistema perfeito para armazenagem de pec;as de grande comprimento. E destinada as 

cargas armazenadas, pela lateral, preferencialmente por empilhadeiras, como: 

madeiras, barras, tubas, trefilados, pranchas, etc. De prec;o elevado e composta por 

colunas centrais e brac;os em balanc;o para suporte das cargas, formando urn tipo de 

arvore metalica. Em alguns casas, pode ser substituida por estrutura com cantoneiras 
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perfuradas, montadas no senti do vertical e horizontal, formando quadros de casu los e 

possibilitando armazenar os mais variados tipos de perfis pela parte frontal. Esse outro 

tipo de estrutura e extremamente mais barato, porem exige carregamento e 

descarregamento manual, tornando a movimentac;ao mais morosa que ada estrutura 

tipo Cantilever, onde se movimenta varios perfis de uma s6 vez. 

- Estrutura tipo Push-Back: Sistema utilizado para armazenagem de paletes 

semelhante ao drive-in, porem, com inumeras vantagens, principalmente relacionadas 

a operac;ao, permitindo uma seletividade maior em func;ao de permitir o acesso a 

qual'quer nivel de armazenagem. Neste sistema, a empilhadeira "empurra" cada palete 

sabre urn trilho com varios niveis, permitindo a armazenagem de ate quatro paletes na 

profundidade. Tambem conhecida par Glide In - Gravity feed, Push Back- alimentado 

par gravidade, empurra e volta, e insuperavel em produtividade de movimentac;ao, 

densidade de armazenagem e economia total de armazenagem de cargas diferentes. 

Esta e uma opc;ao para o aumento da densidade de armazenagem sem a necessidade 

de investimentos em equipamentos de movimentac;ao, pais os paletes ficam sempre 

posicionados nos corredores com facil acesso, isto e, qualquer nivel e completamente 

acessado sem a necessidade de descarregar o nivel inferior. A utilizac;ao dos perfis de 

ac;o laminados estruturais e absolutamente necessaria para garantir 0 perfeito 

funcionamento de trilhos, carros e rodizios dos sistemas. 

Com o aumento da ocupac;ao volumetrica da fabrica (relac;ao entre o volume total do 

armazem e o volume da carga estacada), podem-se listar como beneficios a obtenc;ao 

de maior produtividade operacional (itens movimentados par homem-hora), maior 

agilidade no fluxo de niateriais, maior organizac;ao dos estoques, maior produtividade 

nas operac;oes de inventario e a utilizac;ao do Ll FO (Last in - First out ) nas operac;oes 

de transferencias entre Centro de Distribuic;ao e lojas ou depositos. 

Figura 13 - porta-paletes push-back 
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- Estrutura tip<;> Flow-rack: Sistema indicado para pequenos volumes e grande 

rotatividade, onde se faz necessaria o picking, facilitando a separagao de materiais e 

permitindo naturalmente o principia FIFO. Neste sistema, o produto e colocado num 

· plano inclinado com trilhos que possuem pequenos rodizios deslizando, assim, por 

gravidade, ate a outra extremidade, onde existe urn "stop" para sua contengao do 

mesmo. E usada com movimentagoes manuais e mantem, sempre, uma caixa a 
disposigao do usuario, facilitando, assim, o picking, ou seja, a montagem de urn 

pedido, como se fosse urn supermercado. Como elas precisam ser de pouca altura, 

pois sao usadas manualmente, e bastante comum manta-las na parte inferior de uma 

estrutura porta..,paletes convencional, no intuito de usar a parte superior para 

estocagem do mesmo produto, em paletes, simulando, assim, urn atacado na parte 

superior e urn varejo na parte inferior. 

- Estante: Sistema estatico para a estocagem de itens de pequeno tamanho que 

podem ter acess6rios, como divisores, retentores, gavetas e paineis laterais e de 

fundo. Possibilita a montagem de mais de urn nivel, com pisos intermediaries. Sao 

adequadas para armazenar itens !eves, manuseaveis sem a ajuda de qualquer 

equipamento e com volume maximo de 0,5 m3. 

Figura 14- Estantes leves 

- Estante de grande comprimento: Utilizada, basicamente, para cargas !eves que 

possuem urn tamanho relativamente grande para ser colocado nas estantes 

convencionais. E urn produto intermediario entre as estantes e os porta-paletes. 
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- Cavaletes: existem diversos tipos e modelos de cavaletes. Em todos eles, sempre se 

deve respeitar o angulo de estocagem dos produtos para evitar danos por compressao 

ou quedas. 

- Espac;adores: servem para separar materiais em formato de laminas, tipo vidros e 

placas de madeiras. 0 comprimento do espagador deve ser um pouco maior que a 

altura do produto armazenado para maior protegao. 0 uso de espagadores deve ser 

dimensionado em quantidades suficientes para adequada distribuigao do peso dos 

produtos armazenados. 

- Cunhas: Sao pranchas de madeira revestidas com feltro ou carpete, tambem 

aplicadas para produtos em placas ou laminas. Nao podem apresentar deformag6es 

permanentes, que poderao causar concentragao de esforgo e posterior quebra ou 

dano ao produto. Em estoques de maior profundidade, recomenda-se o uso de 

corretores de angulo ( cunhas de isopor) para garantir a inclinagao necessaria a 
armazenagem do produto. 

- Paliteiros: e uma forma mais eficiente de armazenar produtos em placas ou laminas 

que os cavaletes, pois cada pilha de produto e apoiada individualmente em duas 

hastes metalicas, diminuindo a carga (ou esforgo) concentrada. Outra vantagem e a 

mobilidade do paliteiro, que pode ser facilmente montado e desmontado, liberando a 

area rapidamente. Por outro lado, a densidade de armazenagem diminui, pois o 

espago entre as pilhas de produto e maior. 

- Colares: Embora o colar tenha sido desenvolvido para transporte de vidro, muitos 

clientes o utilizam para estocagem. Tome cuidado especial com o piso do armazem, 

que deve ser plano e projetado para resistir a carga gerada pelo conjunto pacote/colar. 

0 piso da area de estocagem deve ser mantido livre de detritos, ja que estes podem 

causar alteragao da inclinagao e tombamento da pilha de vidro. Utilize escoras no 

primeiro colar da pilha e fixe os primeiros e ultimos colares com a brida metalica. 

Esse tipo de armazenagem esta sujeito a quantidade de colares disponiveis. 
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- Caixas de madeira: A armazenagem em caixas deve ser feita obedecendo-se o 

empilhamento maximo recomendado de acordo com o peso do material a ser 

armazenado. A necessidade de protec;ao do material a ser armazenado pode exigir 

que sejam alocados insumos como isopor ou papelao ou ainda outro material que 

oferec;a protec;ao devida ao produto. 

- Contentores: sao projetados para transporte de mercadorias de alto valor. As tampas 

normalmente sao acopladas aos contentores, evitando que sejam extraviadas. 

Possibilitam o uso de lacres externos que podem ser marcados como c6digo de barras 

e pode-se condicionar o fechamento cruzado das tampas para garantir a 

inviolabilidade do conteudo. Os contentores sao paletizaveis. 

- Rodizios: podem ser produzidos em linha leve, media e pesada e podem ser 

montados com todas as combinac;6es de rodas. Os rodizios podem ser produzidos -

linha dupla pesada - com aneis axiais, sendo dimensionados para atender as mais 

diversas aplicac;6es. 

- Carro-caixa em tela: E feito em tela e pode apresentar assoalho em chapa ou 

madeira, porta retratil e rodizios de alta resistEmcia. 0 equipamento e indicado para as 

operac;6es em grandes atacadistas, industrias farmaceuticas, supermercados e 

industrias e comercio geral. Opera com capacidade de carga de 500 kg. 

- Carro-plataforma: e construido com assoalho em chapa ou madeira, contando com 

quatro ou mais rodas e sistema de rodizio. 

- Carro-armazem tubular: sao planejados para transportar cargas verticais, propicia 

seguranc;a e praticidade ao trabalhador. E equipado com rodas de ferro fundido e 

revestido em borracha, com capacidade geralmente dimensionada de 150 a 400 kg. 

- Transpalete manual: e ideal para o manuseio de cargas em bancadas ou maquinas 

operatrizes, ou tecnologicamente precise para pesagem de cargas no armazem, na 

produc;ao ou na expedic;ao. 
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- Transportadores: contam com diversas capacidades de carga e velocidade, 

controladas por inversores de frequ€mcia. A versatilidade desses equipamentos 

permite a configuragao do layout mais adequado para o armazem. Sao equipados com 

esticadores pneumaticos, acionamento com polias de diametro variavel, lubrificadores 

automaticos, limpadores motorizados de corrente e trole, sistema de seguranga contra 

disparo, retorno e sobrecarga. 

- Paletes: ideais para exportagao e armazenagem, os paletes podem ser feitos de 

chapas ou madeira. Dependendo da finalidade, urn dos tipos de palete e mais 

vantajoso que o outro. 

- Pontes rolantes: possuem cabeceiras e vigas construidos em formato de viga-caixao 

e rodas que giram sabre os rolamentos. Os comandos sao efetuados por botoeiras, 

cabine ou controle remota. 

- Transportadores flexiveis: sao ideais para embalagens planas de dimens6es 

variadas que possuam fundo liso, sao utilizados em setores de expedigao e 

recebimento conjugados com equipamentos de empacotamento ou mesmo em linhas 

de montagem. 0 uso de rodizios de plasticos ou de nylon com rolamento possibilita 

que volumes com dimens6es pequenas ou grandes deslizem facilmente sabre o 

transportador. 

- Conteineres retornaveis: sao sistemas de paletes/tampas e mangas octogonais para 

transporte e armazenagem de s61idos, liquidos e pastosos, dotados de travas ou 

lacres que possibilitam seguranga total da carga. 

- Classificadores de bandejas: os produtos sao classificados diretamente na caixa de 

embarque, nao sendo necessaria usar guias de direcionamento, otimizando-se 

espago. 

- Empilhadeiras tracionarias: sao dotadas de capacidade de elevagao e de carga. 

Contam com visao panoramica, bateria, rodas de apoio em ferro revestimento, estribo 
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retratil com amortecedores, cilindros de elevagao nas laterais, permitindo maior 

visibilidade, seguran<;a e confiabilidade na operagao. 

- Conteineres plasticos: sao indicados para o transporte de produtos perigosos. 

Possuem grade, tampa superior e paletes de ago galvanizado ou madeira com 

tratamento fungicida. 

2.9 - Tipos de equipamentos de movimenta~ao de materiais 

Os equipamentos para movimentagao de materiais foram desenvolvidos para atender 

a totalidade da gama de necessidades dos diferentes materiais a serem 

movimentados, existindo grande variedade de equipamentos disponiveis, 

diferenciando-se em tamanhos, volumes e formas diversas que atendem a mais 

variadas aplicag6es do mercado. 

Dentre os tipos mais comuns de equipamentos de movimentagao, temos: 

2.9.1 -Sistemas de transportadores continuos 

Estes se aplicam a movimentagao constante de materiais entre dois pontos pre

determinados. Sua utilizagao se da na mineragao, industrias em geral, terminais de 

carga e descarga, terminais de recepgao e expedigao ou em armazens. 

Os sistemas continuos sao representados por: 

- Esteiras transportadoras: Sao equipamentos de ampla aplicagao, que podem ser de 

correia, fita ou de tela metalica utilizadas geralmente para grandes quantidades de 

material, mas sem flexibilidade na trajet6ria. As transportadoras de roscas sao 

indicadas para a movimenta<;ao de materiais pulverizados nao corrosivos ou 

abrasivos. Utilizados em silos, moinhos, industria farmaceutica, etc. 0 transporte e 

feito atraves da rota<;ao do eixo longitudinal do equipamento. 

As esteiras podem ser: 
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1 - Maqneticas: utilizadas para a movimentagao de pegas e recipientes de ferro e ago. 

Consiste em duas faixas de ferro magnetizadas por imas permanentes colocados na 

parte posterior de urn transportador de fita, com urn polo em cada faixa, assim, o 

material ferroso e conduzido e atraido simultaneamente, podendo seguir em trajet6rias 

verticais e horizontais, ser virado, frenado, etc. Entre suas vantagens e silencioso, 

requer pouco espago e manutengao, trabalha ate embaixo d'agua, enquanto que a 

desvantagem e somente transportar materiais ferrosos. 

2 - Pneumaticas: sao utilizadas para transporte de materiais granulados em silos, 

moinhos e portos. Constituem-se em urn conjunto de tubulagoes e de urn sistema 

motor que produz a corrente de ar. Funcionam em qualquer tipo de trajeto, vedagao 

completa, requer pouco espago, baixos custos de manutengao, porem podem ser 

utilizados somente para materiais de pequena granulometria e nao abrasives. 

3 - Roletes livres: nao ha mecanisme de acionamento (somente a forga da gravidade 

ou manual). E urn sistema de transporte econ6mico, nao ha manutengao, permite o 

transporte de todos os materiais nao a granel. A superficie de fundo do material deve 

ser dura e plana e no minimo 3 roletes devem estar agindo simultaneamente sobre a 

carga. 

4 - Correntes: Os transportadores de correntes evitam problemas de contaminagao, 

permitem o aproveitamento do espago aereo, gasto inicial e manutengao sao baixos. 

2.9.2 - Sistemas de manuseio para areas restritas 

Sao feitos para locais onde a area e elemento critico: por isso sao bastante utilizados 

em almoxarifados. A ponte rolante e o equipamento mais utilizado entre todos. 

As pontas rolantes sao vigas suspensas sobre urn vao livre, que roda sobre dois 

trilhos. Sao empregadas em fabricas ou depositos que permitem o aproveitamento 

total da area util (armazenamento de ferro para construgao, chapas de ago e bobinas, 

recepgao de carga de grandes proporgoes e peso. As vantagens sao a elevada 

durabilidade, movimentam cargas ultra-pesadas, carregam e descarregam em 

qualquer ponto, tern posicionamento aereo. As desvantagens e que exigem estruturas, 

investimento elevado e area de movimentagao definida. 

0 stacker crane consiste numa torre apoiada sobre urn trilho inferior e guiada por urn 
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trilho superior. Pode ser instalada em corredores com menos de 1 metro de largura e 

algumas torres atingem ate 30m de altura. Exige alto investimento, mas ocasiona uma 

grande economia de espac;o. 

Os porticos sao vigas elevadas e auto-sustentaveis sobre trilhos. Possuem sistema de 

elevac;ao semelhante ao das pontes rolantes. Os porticos sao utilizados no 

armazenamento em locais descobertos. As vantagens e que possuem maior 

capacidade de carga que as pontes rolantes, nao requerem estrutura, enquanto que 

as desvantagens referem-se a fato de serem menos seguro, interferir com o trafego no 

piso e tern custo mais elevado. 

0 sistema de manuseio entre pontes sem limites fixos e o mais versatil dos sistemas. 

Possui carrinhos, que sao equipamentos mais simples. Consistem em plataformas 

com rodas e um timao direcional. Possuem vantagens como baixo custo, versatilidade, 

manutenc;ao quase inexistente. Suas desvantagens sao a capacidade de carga 

limitada, baixa velocidade e produc;ao e exigem mao-de-obra. 

As paleteiras sao carrinhos com brac;os metalicos em forma de garfo e um pistao 

hidraulico para pequena elevac;ao da carga, podendo ser motorizadas ou nao. 

As empilhadeiras podem ser eletricas ou de combustao interna. Sao usadas quando o 

peso e as distancias sao maiores (se comparadas com o carrinho). As mais comuns 

sao as frontais de contrapeso. Suas vantagens sao a livre escolha do caminho, exige 

pouca largura dos corredores, seguranc;a ao operario e a carga, diminui a mao-de

obra. Suas desvantagens: retornam quase sempre vazias, exige operador 

especializado e paletizac;ao de cargas pequenas. 

Existem ainda outros equipamentos como guindastes que sao usados em patios, 

construc;ao pesada, portos e oficinas de manutenc;ao, podendo o veiculo pode ser 

motorizado ou nao. Opera cargas nao paletizadas, e versatil, alcanc;a locais de dificil 

acesso, mas apresenta a desvantagem de exigir espac;o e ser Iento. 

As plataformas de carga e descarga sao utilizadas no recebimento e na expedic;ao de 

mercadorias, facilitando o trabalho e geralmente sao fixas. 

As mesas e plataformas hidraulicas sao usadas basicamente na elevac;ao da carga 

geralmente em conjugac;ao com outro equipamento ou pessoa. 

Os AGV (Automatic Guided Vehicles) sao utilizados desde 1950 podendo carregar ate 
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1 00 toneladas. Os AGVs modernos sao controlados par computador, possuindo 

microprocessadores e gerenciadores de sistema, que podem ate emitir ordens de 

transporte e recolher ou descarregar cargas automaticamente. Existem diversos 

modelos, com os mais variados tipos de sensores e ate por radio-frequencia. As 

desvantagens deste sistema sao o custo e manutenc;ao elevados. 

2.1 0 - Embalagem 

E significative o impacto da embalagem sabre o custo e a produtividade dentro do 

armazem logistico e a distribuic;ao dos produtos, afetando todas as atividades da 

logistica desde o controle de estoque ate a forma como sao transportadas para que 

cheguem ao seu destine final, o consumidor final ou o intermediario, no caso de 

neg6cios entre empresas, chamada embalagem industrial. 

0 marketing, portanto deve analisar a embalagem sob os mais diversos enfoques, pais 

esta e uma ferramenta importante de marketing e se for muito bern desenvolvida pode 

gerar valor adicional ao cliente e para o fabricante (KOTLER, 1998). 

As principais func;6es da embalagem compreendem a utilidade e eficiencia de 

manuseio, protec;ao contra avarias e comunicac;ao. No caso da embalagem industrial, 

objeto deste trabalho, os produtos e pec;as sao embalados geralmente em caixas de 

papelao, caixas de madeira, sacos, ou mesmo barris, para maior eficiencia no 

manuseio. Sao embalagens usadas pra agrupar produtos e sao chamadas de 

embalagens secundarias. 0 peso, a cubagem e a fragilidade das embalagens 

secundarias utilizadas nas operac;oes de linhas de produc;ao determinam as 

necessidades de manuseio, armazenagem e de transporte. 

A embalagem industrial deve ter o melhor aproveitamento de sua cubagem pelo 

produto a ser armazenado ou transportado, mesmo porque evitar espac;os vazios 

dentro da embalagem significa reduzir o risco de avarias tanto no manuseio quanta no 

transporte. 0 material a ser usado na embalagem deve considerar o custo beneficia 

que se deseja entre o nivel de protec;ao que se quer dar ao produto contra avarias e 

furtos e o valor e fragilidade do bern. A fragilidade de urn produto pode ser medida 

atraves de testes, tanto do produto como da embalagem, como usa de equipamentos 

de choque e de vibrac;ao e seu resultado permite determinar o nivel de acolchoamento 

38 



ou de forragao que se deve determinar nas caixas. 

Deve-se considerar o meio logistico em que o produto devera ser armazenado e 

movimentado, as distancias a serem percorridas, o tipo de transporte, a capacitagao 

dos agentes de transporte envolvidos, transbordos de cargas e redistribuigao, quando 

foro caso. 

As principais causas de avarias sao as vibrag5es, os impactos, as perfurag5es e as 

compress5es, que podem ocorrer simultaneamente, sob manuseio ou em transito, por 

falhas de empilhamento ou outros acidentes. 

As avarias podem ser reduzidas para materiais em transito por correta amarragao de 

volumes, fixagao, amarragao a carroceria do veiculo e calgos para impedir o 

deslizamento, tambem evitando a vibragao e o choque entre as mercadorias, ou 

simplesmente utilizando ao maximo o espago disponibilizado nos veiculos 

transportadores das mercadorias. 

As temperaturas elevadas, umidade e materials estranhos tambem podem acarretar 

avarias. Estes fatores externos estao fora de controle logistico e afetam o conteudo 

das embalagens quando estes sao expostos, podendo derreter, estragar, empolar, 

descascar e ate fundir-se uns com os outros, perdendo cores e outras caracteristicas 

importantes. 

A utilidade de uma embalagem esta ligada a forma como ela afeta tanto a 

produtividade quanta a eficiencia logistica, pois todas as operag5es logisticas sao 

afetadas pela utilidade da embalagem, desde o carregamento do caminhao e a 

produtividade na separagao de pedidos ate a utilizagao do espago cubico no 

armazenamento e no transporte. 

A padronizagao e configuragao da embalagem industrial gera substancial redugao do 

custo total, bern como traz produtividade e eficacia ao manuseio para a industria, para 

o transporte e para o cliente revendedor do produto. A redugao do tamanho da 

embalagem ou de seu peso, por exemplo, pode melhorar a utilizagao do espago 

cubico e sua movimentagao. A unitizagao de varias embalagens em carga unica, 

formando urn s6 volume, pode ser avaliado para otimizar as operag5es de carga e 

descarga, reduzindo o congestionamento dos pontos de origem e destino, facilitando a 

o manuseio de materiais pela verificagao grupal das mercadorias. 

A fungao de comunicagao da embalagem deve considerar a correta e eficaz 

informagao que deve estar contida na identificagao do conteudo da embalagem. As 
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instrugoes de manuseio e prevengao de avarias tambem devem ser transmitidas na 

embalagem, tais como nivel de empilhamento, fragilidade, forma de abertura, etc. 

Material reciclado 

Material reciclavel 

Empilhamento 

'CUI DADO 

Fragilidade ! 
FRAGIL 

A embalagem tern fungoes estrategicas, pais em muitos casas e inseparavel do 

produto, favorece a segmentagao, tern efeito comunicativo duravel, custo media par 

impacto menor e exerce poder na tomada de decisao do cliente. 

As embalagens mais comuns estao compreendidas nos seguintes grupos de 

embalagens: 
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Embalagens tipo sleeves: consistem na utilizagao de urn filme termo-encolhivel (o que 

permite que ap6s a sua exposigao ao calor se adapte a forma da embalagen primaria 

garrafa, pate etc). Este tipo de embalagem ja foi adotado por grandes empresas para 

todo tipo de produtos principalmente industrias lacteas e refrigerantes; 

Embalagem por acolchoamento: tipo de protegao tradicionalmente utilizado por 

empresas de mudangas, pais pode embalar produtos de forma irregular. A embalagem 

por acolchoamento e adotada por empresas que prestam servigos especiais de 

transportes sem caixas. As vantagens sao a ausencia de quaisquer materiais de 

embalagem e de seus residues, a redugao da cubagem e maier facilidade ao 

desembalar os produtos. 

Embalagens retornaveis: sempre fizeram parte dos sistemas logisticos e geralmente 

sao de ago, plastico ou madeira. A decisao de investir num sistema de embalagem 

retornavel requer estudo da quantidade de ciclos de embarques e de custos de 

transporte versus custos de compra e descarte de embalagem sem retorno, bern como 

os custos futures de separar, rastrear e limpar as embalagens para reutilizagao. 

Paletes: podem ser de madeira, plasticos e refrigerados. Os paletes exigem grandes 

investimentos na sua construgao, pais podem se desfazer e causar avarias nos 

produtos. 0 aperfeigoamento dos paletes de material plastico e refrigerado tern sido 

intensificado, uma vez que estes paletes possuem as mesmas fungoes dos antigos 

paletes de madeira, diferenciando destes por possuirem uma vida util maier e serem 

mais resistentes. 

Embalagem shrink-wrap: e uma embalagem a vacuo, onde se coloca uma pelicula 

plastica pre-esticada sabre a carga unitizada de embalagens secundarias, sendo esta 

encolhida por meio de aquecimento, para fazer as embalagens aderirem a plataforma 

como urn volume unico. 

Embalagem stretch-wrap: embalagem a vacuo, envolvendo-se a carga a uma pelicula 

plastica esticada, fazendo-se a carga radar e ser envolvida pela pelicula, o que resulta 

numa carga unica, embalada sob pressao. 
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2.11 - Acuracidade do Estoque 

A partir da necessidade de buscar menores custos operacionais e menores 

investimentos em ativos circulantes, os estoques tern sido administrados para ficarem 

cada vez mais enxutos, porem com crescente variedade de produtos, criando grande 

complexidade de controle e aumento do risco de erros nas transa~_;;5es de entradas e 

saidas de estoque. 

A combina<_;;ao de menores estoques e maior numero de itens sendo controlados torna 

necessaria extrema cuidado com as informa<_;;5es de estoque, para que os saldos em 

estoque contabeis mantenham acuracidade com os saldos fisicos existentes. A falta 

de acuracidade traz riscos com faltas e sabras de materiais e produtos, podendo 

causar problemas de atendimento aos clientes ou compras desnecessarias. 

A acuracidade de estoque e urn indicador da qualidade e confiabilidade da informa~_;;ao 

existente nos sistemas de controle, contabeis ou nao, em rela~_;;ao a existencia fisica 

dos itens controlados. A falta de confiabilidade nas informa~_;;5es afeta todos os setores 

da empresa, com impacto no planejamento de estoques ou compras, atrasos a 

produ~_;;ao ou falta do produto para o cliente. 

2.11.1 - Metodos de lnventario 

Os metodos para realiza~_;;ao de inventarios fisicos possuem diferentes enfoques, como 

segue: 

1) lnventario geral: com foco contabil, tern preocupa~_;;ao com o valor dos ativos. Trata

se de urn processo de contagem fisica de todos os itens da empresa em uma data 

pre-fixada. E utilizado, usualmente, no fechamento contabil do exercicio anual ou em 

inventarios mensais ou trimestrais, para "fechamento" dos custos de produ~_;;ao. 

As desvantagens deste tipo de inventario sao: 

• . Muitos itens para contar em pouco tempo 

• Dificil coordena~_;;ao dependendo do numero de itens e dos volumes 
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• Dificuldade para realizar novas contagens, em caso de divergencias. 

• Falta de credibilidade nos estoques ao Iongo do ano 

• Nao orientado para as causas das divergencias e sim para ajustes 

• . Empresa com operag5es paralisadas ou prejudicadas para realizar o inventario, 

envolvendo altos custos. 

• Processo de interesse contabil e nao das opera<;:5es envolvidas nas atividades 

fim da empresa 

• . Desenvolvimento de um pessimo comportamento do pessoal envolvido, de que 

qualquer problema "o inventario depois acerta ... " 

2) lnventario dinamico: e um processo de contagem fisica de um item sempre que este 

atinge alguma situagao pre-definida e visa economizar recursos operacionais do 

almoxarifado. 

A contagem podera acontecer quando o estoque ou o enderego de armazenagem do 

item fica zerado. Neste momenta pode-se processar uma verificagao do estoque para 

checar se realmente o item ou o enderego se esgotou. Outra oportunidade de 

contagem pode ser quando o item atinja o nivel de seu estoque de seguranga 

registrado no sistema de controle. Este pressuposto se baseia no fato de que se o item 

ja esta igual ou abaixo do estoque de seguranga, qualquer erro que haja podera 

aumentar o risco de algum desservi<;:o aos clientes internes ou externos. 

A vantagem deste tipo de inventario e economizar os recursos operacionais. 

3) lnventario rotative: previne erros, mantem as informag5es corretas. E uma 

contagem fisica, feita de maneira continua dos itens em estoque, programada de 

modo que os itens sejam contados, de acordo com sua rotatividade, a uma frequencia 

pre-determinada. Estas contagens acontecem diariamente. 

Principais vantagens: 

• Contagem frequente dos itens mais movimentados 

• Orientado para prevengao dos erros, ja que o objetivo fundamental e encontrar 

e conciliar as divergencias 

• Continuo aprimoramento das equipes pela percepgao da responsabilidade de 

que os estoques devem ser mantidos permanentemente corretos 
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• Monitoragao continua dos indices de acuracidade atraves de graficos que 

permitam identificar quando houver desvios da normalidade nos processos de 

controle de estoque 

• Realizagao das contagens em plena funcionamento das operag6es 

Uma desvantagem que pode ser levantada e a dificuldade de utilizar os funcionarios 

dos depositos diariamente para fazer as contagens. Neste caso o melhor a fazer e 

estabelecer uma pequena quantidade de horas diariamente, em um horario de menor 

nivel de operag6es, para fazer o inventario rotativo de alguns itens de forma a nao 

prejudicar o andamento do trabalho. 

4) lnventario por amostragem: identifica se os metodos de controle sao eficientes. 

E empregado em procedimentos de auditoria, valendo-se de uma abordagem 

estatistica. Neste caso sao contados apenas alguns itens que representem uma boa 

amostra do universo de itens da empresa e, pelo resultado da amostragem, se infere 

se os metodos de controle estao sendo bern executados. 

Este metoda e muito recomendado quando a acuracidade dos estoques e mantida 

atraves de inventarios rotativos e ha uma exigencia de auditoria ao final do exercicio 

contabil para que sejam feitos inventarios gerais (que sao entao substituidos pelos 

amostrais). 

2.11.2 - Quando mudar OS metodos de lnventario 

Diante de cenarios de baixa acuracidade nos estoques, a empresa pode direcionar 

ag6es para identificar a causa dos erros de estoque, focando grupos de itens de baixa 

e alta rotatividade, de diferentes enderegos, aplicando contagens diarias com o tim de 

identificar o erro e busca conhecer o processo causador da falha. Em geral, os erros 

sao oriundos de procedimentos incorretos ou de causa humana, requerendo ag6es em 

ambos os casas na redefinigao de processos ou no treinamento adequado dos 

operadores. 

Quando o item atinge um nivel satisfat6rio de acuracidade, o inventario pode passar a 

ser rotativo. As contagens podem ser feitas por item ou por enderego. A periodicidade 
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com que se realiza o inventario rotativo e definida atraves da rotatividade do item ao 

Iongo de um periodo anual. Caso a contagem seja feita por enderec;os, a freqOencia 

das contagens pode ser aumentada ja que a maneira de inventariar e mais produtiva, 

consumindo menos tempo operacional. 

A equipe que deve realizar o inventario deve ser formada por operadores experientes 

nas operac;oes do deposito, bem como com apoio de alguem com habilidades para 

conciliac;ao das transac;oes do estoque. 

Ap6s a conciliac;ao de informac;oes e evidenciadas as diferenc;as encontradas, deve 

efetuar o ajuste do estoque no sistema com a anuencia da area contabil ou de 

auditoria. 

Quando o item atinge um alto indice de acuracidade no inventario rotativo, pode-se 

realizar o inventario por amostragem anual, a qualquer epoca em que se evidencie 

falta de acuracidade pela recorrencia de divergencias. 

Para realizac;ao do inventario rotativo, deve-se selecionar um grupo de itens segundo 

criterios amostrais de relevancia, para realizar contagens e comparac;oes com os 

registros do sistema. Estas comparac;oes devem levar em considerac;ao as tolerancias 

de contagem admitidas para os itens da amostra. 

Por tratar-se de um procedimento tipico de auditoria, e necessaria que haja um 

planejamento eficiente das contagens para garantir a seguranc;a dos dados 

levantados. Deve-se decidir sabre a necessidade de mudanc;as no inventario rotativo: 

De acordo com o resultado da amostragem feita, podera ser necessaria aumentar a 

rigidez e freqOencia das contagens do inventario rotativo, ajustar pessoal da equipe de 

contagem ou mesmo, na hip6tese de resultados acima da expectativa e reduzir a 

intensidade das contagens rotativas. 

As causas de erros nos inventarios geralmente estao relacionadas a falta de 

planejamento para sua realizac;ao, a organizac;ao previa da area e dos itens a serem 

contados, treinamento da equipe de contagem, duplicidade de cadastro de itens, 

contagens manuais, falta de equipamentos adequados para contagem como coletores 

de dados, balanc;as e empilhadeiras para descida de paletes das estantes, 

movimentac;ao de mercadorias que estejam sendo inventariadas, durante a realizac;ao 

do inventario, ausencia de c6digo de barras nos produtos, nao lanc;amento de notas 
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fiscais de entrada e requisit;:6es no sistema antes do inventario e falta de elaborat;:ao 

de um cronograma de inventario. 

Para identificar as causas dos erros de inventario pode-se utilizar o diagrama de 

Ishikawa, conhecido tambem por diagrama espinha de peixe para analise de 

problemas organizacionais genericos, como a analise de acuracidade de estoques. 

A utilizat;:ao de sistemas de baixa automatica das quantidades dos componentes 

quando da abertura ou fechamento das ordens de produt;:ao e o cadastramento 

deficiente das estruturas de produto e uma das causas da ocorrencia de erros de 

inventario. Tambem os casos de retrabalhos na produt;:ao podem gerar consumoa 

maior de itens sem a devida baixa em estoque de tais quantidades perdidas. 

0 sucesso do processo de inventario pode ser determinando observando-se os 

seguintes pontos: 

• . Organizar com antecedencia o local a ser inventariado. 

• Realizar pre-contagem dos itens de pouca movimentat;:ao e os obsoletos, 

identificando as contagens realizadas. 

• Escalar equipe que ja conhet;:a o almoxarifado e treina-la de acordo com as 

normas e procedimentos desenvolvidos para os inventarios. 

• Unitizar mercadorias, marcando a quantidade contada previamente em cada 

unitizat;:ao. 

• Fazer uma limpeza do cadastro, desativando itens que nao existem mais, 

excluindo itens em duplicidade, ajustando nomenclaturas dos itens e verificando 

a corret;:ao dos c6digos de barras registrados no cadastro do sistema. 

• Fazer a contagem dos itens com coletor de c6digo de barras escaneando pet;:a 

a pet;:a. 

• Evitar contagem manual, mas se precisar adotar uma "ficha de inventario" para 

registrar a contagem feita manualmente. 

• Discutir com pessoal chave as lit;:6es aprendidas no processo. 
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2.11.3- Apoio de equipamentos para realiza~ao do lnventario 

Existem varies tipos de equipamentos e softwares para realizar inventarios, sendo que 

os mais simples funcionam como leitores de c6digo de barras. Estes apenas realizam 

a leitura do c6digo e exportam para urn sistema a quantidade contada de cada c6digo. 

Outros coletores podem identificar se o c6digo de barras que esta sendo escaneado 

esta registrado no sistema. A partir da importa<;ao das informa<;6es do coletor e que 

serao analisadas as divergencias de quantidades e c6digos. 

Os equipamentos mais sofisticados possuem softwares que fazem todo o processo de 

critica de inventario e s6 depois do acerto e que transportam para o sistema de gestae 

o resultado final do inventario. Estes coletores possuem a base de dados de todos os 

itens da empresa e as quantidades em estoque no momenta do inventario. A 

transmissao dos dados do coletor para o sistema integrado da empresa ocorre atraves 

de urn cabo, ou por tecnologias mais avan<;adas sem fio (WI-FI), como bluetooth, radio 

freqOencia ou GPRS/GSM. 

Alguns softwares de gestae ja possuem urn modulo de inventario integrado com os 

demais m6dulos (financeiro, contabil, patrim6nio, vendas, etc). 0 inventario pode ser 

realizado com a empresa em funcionamento, nao havendo necessidade de paralisar 

as opera<;6es para fazer a contagem. 

2.12 - Obsolescemcia 

A obsolescencia dos estoques e representada basicamente por 3 categorias de 

produtos: 

1. os itens de baixo giro: que possuem saida de poucas unidades durante o 

periodo; 

2. os itens excedentes: aqueles itens cujo saldo e superior a sua demanda por 

periodo Iongo; 

3. os itens obsoletes: itens que foram substuidos por novas versoes, com 

melhorias tecnol6gicas e cujo saldo em estoque nao se aplica mais ao 

mercado. 
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A obsolescencia dos estoques impoe a necessidade de se gerar urn a provisao mensa I 

calculada sobre o valor dos itens classificados nas condi<;5es acima nos resultado da 

empresa. Se houver venda do item ja provisionado total ou parcialmente, o valor da 

venda passa a impactar positivamente nos resultados contabeis. Caso o item seja 

descartado, o valor da perda ja tera sido devidamente contabilizado durante o periodo 

em que o item pert~nceu ao grupo de itens em processo de provisionamento. 

---------~----------------------, 

IDADE DO ESTOQUE PASET/08 ~menor15d 1 

I 

I 

L _____ _ 

Figura 15 - representac;ao grafica da idade de um estoque 
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• 

I 

I 
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2.13 - Gestae da Mao-de-Obra e lndicadores de Desempenho 

As fun<;oes logisticas que urn armazem possui para atender adequadamente as 

necessidades da cadeia de abastecimento devem ser consideradas para determinar 

as caracteristicas e o perfil de seus profissionais, bern como as necessidades de 

treinamento. 

Assim sendo, cada armazem deve possuir urn procedimento de analise de perfil 

profissional que evolui desde a sele<;ao de urn candidate, passando pelo seu 

acompanhamento, ate o seu desenvolvimento profissional atraves de treinamento 

adequado. 
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0 quadro a seguir mostra as etapas do processo seletivo para a correta gestao da 

mao-de-obra desde a identificagao dos requisitos de novas candidatos para a fungao 

ate o desenvolvimento e manutengao do quadro de pessoal. 

€0NII ,.U1ENCIA .~ r P'~~~~·INIU& 
~ ' 0 QU;E ~~BlMNG1E ;\; 

·~·~·~~· 
~'!·~~ 1. Relacionar com 1necisao as necessidades ~ . lll 

·~.: -~ ~ -~ . . •'•" Desenvolver uma em rela~ao a flln~ao da e(lllipe. ,._a; I • I: ill'"' I '- 4 

com1,reensiva descri~ao de 
2. lncluir necessidades nao visiveis! como l Preparar descri~ao fun~ao a 1)artir dos resultados 

de fun~ao da analise das habilidades e ada1)tabilidade a uma mudan~a no ambiente 
'1': r~11 ~~·,~~~ tarefas em etllliJ)es 011 de trabalho. 
,01 • 1\,i'J.l 

~w .... --- _ .. ,._ ~ 
individualm~nte. I 

1 ~ II II 

3. Relacionar com 1necisao as exigimcias .t ~ i'i•b'l£i- !.llil.l' -
I '.I I~· I z=!M .... _ .. ~·1'. 1'""1 

tecnicas, como consertar os e~111i1,amentos . '-' l~ f ·, ; 1 r j • -~·-, . 1,,, ~-1.1 

1. Desenvolver tecnicas de entrevistas. 

2. Encorajar a llessoa a falar. 

Realizar entrevistas Entrevistar candidatos e 3. · Ouvir o (I lie o candidato fa Ia. 
de sele~ao selecionar o mais adellllado 

4. Usar tom e estilo arnorniados. IHUa a fun~ao. 
5. Dar retorno construtivo. 
o. :tu ·:s oe agucn 

·-· -• , .. 
I 

.. 
~ 1. Usar a flexibilidade nos metodos. . ~ 

,, 
' 11 ':~ 

'~. '"-
. ' 

Realizar •• ... II t:_ .. L 2. Explorar os assuntos. \ ~-

aconselhamento pela 
Entrevistar, identificar, --· · ...... --~ 
aconselhar e retificar lllleda de 3. Ouvir ~ ser ouvido. ~~;·' ,"~~ .... ,, 

llueda de .. ~ 

il 11 desem1)enho no trabalho. 4. Administrar emo~oes. desemJ)enho -~ 1'1 'r-

-,>,:t~,' I 

! ,,~m~ ;_ ~~~. " }. 5. Fonnar solu~oes. ~ 1.~. 

-, - ~ ~ . ~-on r • ' 
~ _,r.-

1. Levantar as necessidades de treinamento. 

2. ldentificar habilidades mantidas Jlelos 
funcionarios em rela~ao as tarefas (JIIe 

ldentificar Organizar e assumir 1)recisam ser exec11tadas. 

necessidades de habilidadesltarefas. Analisar 3. ldentificar habilidades mantidas para 

treinamento para determinar deficiimcia de Ol)erar lllcl(lllinas 011 e(111i1,amentos em 
competimcia. rela~ao a elJllille. 

4. ldentificar OS funcionarios lllle nao 
I)Ossuem as com1letimcias llara executar as 
tarefas da e(JlliJ)e . 

........ 11>1~<"'·~~· r'·:r111;.~, ". ,..,.' :, ·: - ll j - i •'I 1. Desenvolver treinamento com resultados ~t~-i!i -.· ~ I~·~~:· -~~- .'J . I 
~ ili/!J•"I ;P.~}dt~.-:· • ., 

de a1nendizagem reconhecidos. 

~ Elaborar programas 
ldentificar, analisar e avaliar o L.. t...Oilll)arar os resunataos (le arnenmzagem 
(llle deve ser incluido nas com a organiza~ao ou estabelecimento 

de treinamento necessidades de treinamento. .c::in11il~r t 

~H.;-'-;P",J"""'•~\'m!OH_•W,: 3. Elaborar .o treinamento incluindo aulas 
~~r.o~~I'J~LJW!III~f~~· ! 

0 
1.,~ Y!-' ". :•lA"·/:' 011 praticas e teoricas. ~\JJ\'.lilmrR!I!;~· :.:4/.\ .iii oi!WI ... ~..... :~ .ilr" ..-;-~_f' ~ ,, • I ';l !J. I 

1. Oferecer treinamento 1)ara se adequar as 
Desenvolver individuos e necessidades dos multiJ)Iicadores. 

Oferecer treinamento 
Qrlii)OS atraves de 1)rocessos de 2. Usar uma linguagem (JUe seja receJ)tiva 
a1nendizagem estruturados para os multiplicadores im1,arcialmente, 
1)ara alcan~ar a com1)etimcia. prestando aten~ao 1)ara 'lue seja mn 

verdadeiro multiplicador. 

Fonte: IMAM Consultoria Ltda. 
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A gestao da mao-de-obra deve considerar a relagao de um supervisor para cerca de 

oito operadores quando a orientagao for a qualidade do processo. Essa relagao passa 

a ser de um supervisor para doze operadores quando a produtividade for a prioridade 

da empresa. 

A logistica de armazenagem, pelo fato de ser afetada, positiva au negativamente, pelo 

desempenho das pessoas e, principalmente, da equipe do armazem, precisa ser 

desenvolvida com um conceito da lideranga adequado. Portanto, a lideranga no 

armazem interfere significativamente no desempenho da equipe em relagao a sua 

motivagao, · exigencias e criatividade, entre inumeros outros fa tares que diferenciam 

um armazem tradicional de um armazem de classe mundial. 

de 
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1. Usar procedimentos completos em todos os aspectos do 
trabalho. 

i Observar detalhes 
d
Estalbhelecer um sistema dde aten~aohpessoal a 2. ldentificar/retificar erros pr6prios/outros. 

eta es que aumentam o esempen o 
3. Lutar pela perfei~ao. 

·············· · · ·:: :: ··· ·~ : :~.r.~ .~-~r.~E · :~~:~.i~t:~P~- i.a.pa.:ra. .~.~.a.li~a..r. .~.~.a. .. !a.E~f~. ~~.~P.!.~.~i~~:~.: . , ... 
<.:.·········· t( '? ·~~Jifi ?~t £ornp a?ordare c6~o compreender ~s ideia.s e·· os 

RJNS'P.i9\ ~bs outrqs: · 

i .. 

I 
r-·.: 

i Mostrar criatividade 
i 

Fonte: IMAM Consultoria Ltda. 

Do ponto de vista da logistica, a seguran<;a e higiene no armazem sao fatores de 

produtividade, alem de preservar as condig6es de trabalho. Menos perdas irao afetar 

as operag6es e evitar tempo perdido, retrabalhos, quebras e danos, dificuldade de 

localizagao do que se precisa e desmotivagao pessoal, entre inumeras outras. 

Vejamos, a seguir, alguns aspectos da seguranga e higiene a serem considerados em 

urn armazem: 

Realizar avalia~ao de risco 

1. Analisar a fun~ao I identificar e classificar o risco. 

2 . .A.nalisar um posto de trabalho I identificar e 
esclarecer riscos. 

ldentificar riscos de seguran~a e 1--..::...::..:..:..:....:..:...::...:..:....:.;..:....:...:..~--------------l 
3. Elaborar procedimentos de trabalho para 

avaliar 0 risco quanto ao controlar riscos identificados. 
potencial de acidente 

4. Elaborar instru~oes de trabalho para os 
funcionarios ue executam as tarefas. 
5. Monitorar complacencia com a instru~ao de 
trabalho. 
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Conduzir materiais 
manualmente 

Realizar auditorias de 
seguranr;a 

Entender e aplicar os 
procedimentos corretos para a 
segura movimentar;ao de 
materiais 

1. Entender os resultados da movimentar;ao 
incorreta de materiais sabre o cor o. 
2. Entender o processo de levantamento, 
movimenta ao e dis osicao dos materiais. 
3. Entender o uso de acess6rios mecanicos ao 
movimentar materiais. 

atendidas. 
2. Assegurar que os procedimentos corretivos 
se·am assumidos. 
3. Assegurar que os procedimentos de evacuar;ao 
de areas estejam expostos e o pessoal esteja 
ciente deles. 

Realizar auditorias de 
4. Assegurar que os extintores de incendio existam 

conformidade com o programa 
e o pessoal saiba onde estao e como usa-los. 

de seguranr;a das organizar;oes 
~--------------------1 

5. ldentificar e tamar medidas para eliminar 
uais uer riscos em otencial. 

6. Comunicar-se com os funcionarios para se 
certificar de quaisquer riscos em potencial 
identificados elos funcionarios. 
7. Assegura que as areas de trabalho estejam livres 
de entulhos e obstrucoes. 

Fonte: IMAM Consultoria Ltda. 

2.14- Automa~ao do armazem 

A utiliza<;ao de recursos de automa<;ao para gestao, manuseio dos materiais e 

separa<;ao dos pedidos sao solu<;5es que garantem melhor performance e 

produtividade da opera<;ao. 
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A seguir, exemplos de tecnologia de informa9ao para o gerenciamento de centrais de 

distribui9ao segundo MARTIN (2002), b~m como a representagao grafica na figura 

a baixo: 

• WMS- Warehouse Management System (Sistema de Gestao de Armazem) 

• OMS - Order Management System (Sistema de Gestao de Pedidos) 

• TMS - Transport Management System (Sistema de Gestao de Transports) 

• Sistemas de radio frequencia com a utiliza9ao de coletores de dados por c6digo 

de barras 

• Sistemas de ·Gestao 

• Roteirizadores 

• Sistemas de Capta9ao de Pedidos 

• Solu96es tecnol6gicas de armazenagem como Carrousels, mini-loads 

• sis.t(:N!19$ .AS/RS (Automatic Storage e Retrieval! Systems) 

EOI 

lnventario 

Relat01ios 
Operacionais e Gerenciais 

En!tega 

/~---~~---

/// Armazenamento 

.t' \1 

Banco de dados 

Emissaode NFs 

/ 
" 

Rcquls~odo 
cliente 

Separa'1&0 

) 
_// ... ~ .,.,.. 

Figura 16 - representagao grafica da interferemcia da tecnologia da informagao no armazem 
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As caracteristicas operacionais de urn WMS podem ser assim compreendidas: 

• Processa o Pedido 

• Processa os Pedidos em atraso 

• Controla o lnventario 

• Controla o Lote 

• Controla o FIFO- "First-In-First-Out" 

• Atualiza "On-line"o Estoque 

• Controla Diverg€mcias 

• Capacidade de Previsao 

• Enderec;:amento Automatico 

• Reconhece as Limitac;:5es Fisicas dos Enderec;:os 

• Otimiza a Locac;:ao/Colocac;:ao do Estoque 

• Auxilia no Projeto de Ocupac;:ao da Embalagem 

• Programa a Mao-de-Obra necessaria 

• Analisa o Desempenho da Mao-de-Obra 

• Analisa a Produtividade da Mao-de-Obra 

• Parametriza a Consolidac;:ao do "Picking List" 

• Determina a Rota de Separac;:ao 

• Determina a Melhor Sequencia de Paradas na Separac;:ao 

• Forma "Kits" 

• Prepara Documentos de Expedic;:ao 

• Possui Banco de Dados com Taxas de Fretes 

• Programa a Manutenc;:ao de Veiculos 

• Apresenta Relat6rios do "Status"do Veiculo 

• Auxilia no Projeto do Layout de Armazenagem 

• Determina a Prioridade de Descarga 

• Gerencia o Patio 

Para resumir, segue uma lista de soluc;:oes em softwares encontradas no mercado 

brasileiro, suas func;:5es e objetivos: 
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- Modulo de portaria: Controle de entrada e saida de veiculos, motorista, data e hora 

de acesso ao deposito. Direcionamento para docas, administra<;ao do patio e redu<;ao 

das filas de veiculos. 

Objetivo: maior seguran<;a, efici€mcia e sincronismo das atividades e das informa<;oes 

dos produtos; Redu<;ao da movimenta<;ao de veiculos. 

- Modulo recebimento: Conferencia das mercadorias com coletores de radio 

frequencia; verifica<;ao de notas fiscais, controle da qualidade e verifica<;ao fisica dos 

produtos, endere<;amento automatico, gera<;ao de etiquetas com codigos de barras. 

Objetivo: atualiza<;ao do estoque no momenta do desembarque - maior seguran<;a das 

informa<;oes e rapidez, identifica<;ao de eventuais divergencias, menor movimenta<;ao 

e manuseio das mercadorias dentro do deposito, menos burocracia. 

- Modulo movimentacao: gerenciamento das movimenta<;6es na armazenagem, 

recebimento, transferencias, ressuprimento, separa<;ao e expedi<;ao, transferencias de 

mercadorias entre endere<;os, gera<;ao de ordens nos coletores atraves da 

radio freqOencia. 

Objetivo: melhor aproveitamento dos recursos, rastreabilidade dos produtos 

movimentados, medi<;ao da produtividade dos operadores, menor movimenta<;ao e 

manuseio das mercadorias dentro do deposito. 

- Modulo apanha e separacao: busca inteligente pelo melhor endere<;o, classifica<;ao 

dos endere<;os eleitos, realiza<;ao da apanha por pedido ou por item, separa<;ao em 

conjunto ou separadamente da apanha, documentos de saida e captura de pedidos, 

regras alternativas para consolida<;ao, identifica<;ao de endere<;os para retirada 

considerando FIFO, LIFO ou Shelf Life, emissao de etiquetas de identifica<;ao, 

integra<;ao com equipamentos de movimenta<;ao de materiais, redu<;ao da atividade de 

ressuprimento. 

Objetivo: otimiza<;ao do percurso de apanha, possibilidade de consolida<;ao posterior a 
apanha, minimiza<;ao do volume de cargas, possibilidade de agrupamento de pedidos, 

racionalizando distancias e recursos dentro do armazem, menor burocracia, menor 

movimenta<;ao e manuseio das mercadorias dentro do deposito, redu<;ao da 

obsolescencia das mercadorias. 
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- Modulo Expedicao: orienta<;ao pelo sistema atraves de coletores de radio frequencia, 

emissao de listas com o conteudo dos paletes, volumes ou caixas, interface com 

sistemas corporativos para libera<;ao de cargas, emissao de notas fiscais, 

gerenciamento de embarques, transportadoras, veiculos, cancelamento de 

pedidos e o retorno de mercadorias. 

Objetivo: maior seguran<;a na conferencia da mercadoria - maior acuracidade da 

entrega - garantia de satisfa<;ao do cliente em rela<;ao as entregas, menos burocracia 

e maior rapidez da opera<;ao 

- Modulo lnventario: inventarios par cliente, rotative ou par area lnventario rotative de 

acordo com parametriza<;ao para classifica<;ao ABC de movimenta<;ao dos produtos, 

inventarios gerais, emissao de demonstratives de resultado, realiza<;ao de auditoria de 

toda a movimenta<;ao da area de armazenagem. 

Objetivo: nao e necessaria suspender as atividades do deposito para realiza<;ao de 

inventarios, maior acuracidade das informa<;6es - meio eletr6nico e nao mais atividade 

humana. 

- Modulo Armazenagem: endere<;amento automatico de mercadorias, defini<;ao dos 

endere<;os pode incluir: FIFO, shelf life, peso, paletes incompletos, controle de 

estruturas de armazenagem, suporta opera<;ao de Cross-Docking. 

Objetivo: menor tempo gasto nesta atividade, menor movimenta<;ao e manuseio das 

mercadorias dentro do deposito, permite conferencia de localiza<;ao de armazenagem. 

Existem sistemas de gestae de armazem e sistemas de controle de estoque. 

0 controle de estoque esta alocado no nivel de dados, no qual negocios cotidianos 

estao organizados. A gestae do armazem esta alocada no nivel da execu<;ao e esta 

relacionada as atividades dentro do armazem e para um melhor usa dos recursos 

(capital e humane). 

Alguns fatores, tais como recursos, nivel de automa<;ao, tipo de produto e de mercado, 

variedade de produtos oferecidos etc., sao determinantes para a implementa<;ao de 

softwares WMS, pais, a solu<;ao deve estar adequada ao problema e os investimentos 

justificados. Muitas vezes, sistemas simples de informa<;ao podem fazer uma boa 

gestae do armazem. 
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Deve ser determinado o nivel de servigo que se deseja oferecer aos clientes, 

considerando-se a relagao custo x beneficia. 0 nivel de servigo e genericamente 

medido pelas vendas perdidas por falta de produto disponivel, que pode gerar varios 

impactos negativos. Pesquisas indicam que a pen as 11% desistem da compra quando 

nao encontram o produto que desejam e menos de 20% decidem adia-la. Em 

contrapartida, mais de 30% trocam de loja ou fornecedor e 40% trocam por outro 

produto ou marca. Em 6ptica, a troca por produtos e marcas substitutes ocorre 

freqOentemente em fungao da grande variedade disponivel e da falta de estabilidade 

nos prazos de reposigao e entrega das mercadorias. 

0 acompanhamento das atividades e resultados alcangados no processo de 

armazenagem, separagao e distribuigao de materiais deve ser monitorado atraves de 

indicadores de desempenho estrategicos que traduzem a eficacia da operagao, 

contemplando aspectos financeiros, produtividade, qualidade e tempos de ciclo. 

Estes indicadores de desempenho devem ser utilizados para atender o nivel de 

servigo que se deseja oferecer aos clientes. 

A utilizagao de modernas tecnicas de gerenciamento de estoques adequadas a 

realidade da empresa, possibilita meios de minimizar impactos financeiros negativos 

pela imobilizagao desnecessaria de capital em estoques, assegurando maximos niveis 

de atendimento aos clientes. 

2.15 - Logistica reversa 

0 conceito de logistica reversa, a partir dos anos anos 80, passou a ser definida como 

o movimento de bens do consumidor para o produtor por meio de urn canal de 

distribuigao (Lambert & Stock apud Rogers & Tibben-Lembke 2001 ). Ou seja, o 

escopo da logistica reversa era limitado a esse movimento que faz com que os 

produtos e informag6es sigam na diregao oposta as atividades logisticas normais 

("wrong way on a one-way street"). 

Ja nos anos 90, os autores introduziam novas abordagens da logistica reversa, como 

a logistica do retorno dos produtos, redugao de recursos, reciclagem, e ag6es para 

substituigao de materiais, reutilizagao de materiais, disposigao final dos residuos, 

reaproveitamento, reparagao e remanufatura de materiais. Em 1998, Carter e Ellram 

57 



definindo a Logistica Reversa, incluiram a questao da eficiencia ambiental. 

A evolw:;~o desses conceitos tern ampliado a definigao de logistica reversa tal como o 

proposto por Leite: "uma nova area da logistica empresarial preocupa-se em 

equacionar a multiplicidade de aspectos logisticos do retorno ao ciclo produtivo destes 

diferentes tipos de bens industriais, dos materiais constituintes dos mesmos e dos 

residues industriais, por meio da reutilizagao controlada do bern e de seus 

componentes ou da reciclagem dos materiais constituintes, dando origem a materias

primas secundarias que se reintegrarao ao processo produtivo" (Leite, 2000, p.1 ). 

L. 
r 

Fonte: Lacerda. E002. 

Figura 17- Representa9ao do processo logistico direto e reverso 

De acordo com LAC ERDA (2004 ), os clientes valorizam as empresas que possuem 

politicas de retorno de produtos, pais isso lhes garante o direito de devolugao ou troca 

de produtos. Esse processo envolve uma estrutura para recebimento, classificagao e 

expedigao de produtos retornados, bern como urn novo processo no caso de uma 

nova saida desse mesmo produto. 

Segundo GRIPPI (2001 ), o lixo e a materia-prima fora de Iugar. A forma com que uma 

sociedade trata seu lixo, dos velhos, dos meninos de rua e dos doentes atesta seu 

grau de civilizagao, o tratamento do lixo domestico e industrial, alem de ser uma 

questao com implicag6es tecnol6gicas, e antes de tudo uma questao cultural. 
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Segundo NETTO (2004 ), o Brasil e atualmente o pais que possui o maior indice de 

reciclagem de embalagens de aluminio do mundo. De acordo com a Associac;ao 

Brasileira de Aluminio (ABAL), 87% de todas as latas consumidas no periodo (cerca 

de 9 bilh6es de unidades) foram reaproveitadas pela industria, gerando faturamento de 

R$ 850 milh6es e 152 mil empregos diretos e indiretos. A reciclagem proporcionou 

tam bern economia de 1, 7 mil Gigawatts hora/ano, correspondendo a 0,5% de toda a 

energia gerada no pais e suficiente para abastecer a cidade de Campinas, com 1 

milhao de habitantes. 

No caso da logistica reversa, verifica-se que diante das ac;6es que visam a 
preservac;ao do meio ambiente, visando o desenvolvimento sustentavel, o 

planejamento eficiente da mesma tornou-se fundamental nao s6 para as empresas, 

mas tambem para a sociedade como urn todo. 

2.15.1 - Op~oes de Recupera~ao 

Sao varias as opc;6es de reaproveitamento de materiais a partir da logistica reversa: 

Reuso direto: envolve produtos que nao sao reparados ou atualizados, mas sao 

limpados e levados a urn estado no qual podem ser reutilizados pelo consumidor. 

Reparo: o produto e retornado ao estado funcional ap6s seu conserto. A qualidade do 

produto reparado e normalmente menor que a do produto novo. 

Reciclagem: o produto nao mantem sua funcionalidade. 0 objetivo e usar parte ou a 

totalidade dos materiais do produto devolvido. Os materiais recuperados podem ser 

usados nos processes produtivos do produto original ou em outras industrias. 

"Refurbishing": o produto e atualizado para que atinja padr6es de qualidade e 

operac;ao similares ao produto original. 

Remanufatura: os produtos sao completamente desmontados e todos os m6dulos e 

partes examinados em detalhe. Pec;as deterioradas sao consertados ou trocadas. 0 
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produto remanufaturado recebe uma avaliac;ao de qualidade e sao entregues ao 

produto sob condic;oes de garantia de produto novo. 

2.15.2 - Razoes para a Logistica Reversa 

As razoes de maior relevancia podem ser relacionadas como a seguir: 

1. Sensibilidade Ecol6gica 

0 conceito do Desenvolvimento Sustentavel esta sendo muito difundido, baseado na 

ideia de atender as necessidades do presente sem comprometer as 

gerac;oes futuras no atendimento de suas pr6prias necessidades. 

2. Pressoes Legais 

As legislac;oes ambientais sobre residuos s61idos tem suas origens na reac;ao aos 

impactos ao meio ambiente que podem ser causados. A responsabilidade dos 

impactos ambientais dos residuos s61idos, que antes era do governo, recentemente 

passou a ser dos fabricantes. Essa mudanc;a esta de acordo com a filosofia de EPR 

(Extended Product Responsability), ou seja, a ideia de que a cadeia industrial de 

produtos que, de certa forma, agridem o ambiente, deva se responsabilizar pelo que 

acontece com os mesmos ap6s o seu uso original (Leite, 1998). 

Segundo Rose (2002) nos ultimos 25 anos, 14 paises latino-americanos promulgaram 

novas constituic;oes, todas elas contendo capitulos especificos tratando sobre a 

questao ambiental. 

3. Reduc;ao do Cicio de Vida dos Produtos 

0 aumento dos produtos com ciclo de vida util cada vez menor gera uma grande 

quantidade de residuos s61idos e produtos ultrapassados. Esses residuos s61idos 

dependem da capacidade dos sistemas tradicionais de disposic;ao, que ja estao 

chegando ao seu limite, necessitando, portanto de alternativas para a destinac;ao final 

dos bens de p6s-consumo, a fim de minimizar o impacto ambiental gerado pelos 

mesmos. Ja produtos ultrapassados, ou seja, aqueles que foram ou estao sendo 

substituidos por produtos que incorporaram uma tecnologia mais avanc;ada 

necessitam de uma redistribuic;ao no mercado ou na propria rede de lojas. 
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4. lmagem Diferenciada 

A empresa ecologicamente correta pode se destacar por meio de politicas mais 

liberais e eficientes de devolugao de produtos, como tambem por meio do marketing 

ligado a questao ambiental (selo verde, ISO 14000, ... ). 

5. Redugao de Custos 

A carencia de informag5es dos volumes transacionados e das condig5es ambientais 

nao tern justificado ate entao uma organizagao formal e uma maior estruturagao 

desses canais, fazendo com que haja dificuldade na visualizagao dos custos. Porem, 

economias podem ser obtidas, como na utilizagao de embalagens retornaveis e no 

reaproveitamento de materiais para a produgao. 

3 -ANALISE DE CASO (AGP- American Glass Products) 

3.1 - lntrodu~ao 

0 caso que iremos analisar a seguir trata da armazenagem de produto acabado do 

segmento automotivo, aplicado na area de seguranga das pessoas, ap6s a fabricagao 

do veiculo na industria automotiva. Este o produto e inserido no veiculo, por opgao do 

consumidor, ap6s seu completo processo produtivo e disponibilizagao na rede de 

concessionarias incumbidas de realizar a venda. 

3.2 - AGP - Americam Glass Produtcs 

A empresa American Glass Products foi fundada em 1965, em Lima, no 

Peru, focada na produ9ao de vidros pianos para diversos segmentos de 

mercado. Com o passar dos anos e o acumulo de experiencia no 

segmento, a empresa especializou-se na industrializa9ao de vidros 

blindados para o segmento automotive, arquitetonico, naval, trens, entre 

outros. 
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AGP possui atualmente tres fabricas, localizadas no Peru, Brasil e 

Colombia e nove unidades comerciais pr6prias nos cinco continentes, 

destacando-se como das duas (micas empresas do mundo credenciadas 

para fornecer vidros blindados diretamente para a industria automobilistica 

(mercado O&M - onde os autom6veis saem blindados da linha de 

montagem da montadora), devido a alta performance de seus produtos e 

atendimento as exigentes normas de seguranga internacionais. 

A filial brasileira foi fundada em 2003, com o objetivo de abastecer o 

mercado brasileiro com vidros blindados automotivos e destinar cerca de 

30°/o de sua produgao para a exportagao com destino a Europa, Oriente 

Media, Estados Unidos, America Central e Conesul. 

A qualidade do vidro blindado AGP e reconhecidamente superior a dos 

concorrentes no mercado brasileiro, destacando-se par seu rigido controle 

de qualidade, atendimento as normas internacionais e esmero no servigo 

ao cliente. 

0 mercado consumidor de vidros blindados, assim como seus 

concorrentes estao localizados no Estado de Sao Paulo em sua grande 

maioria, demandando da AGP, que esta localizada em Sao Jose dos 

Pinhais, Parana, uma estrategia logistica bem estruturada e eficaz para 

superar a distancia geografica e igualar-se a seus concorrentes situados 

dentro do mercado paulista. 

Neste cenario, a area de armazenagem e distribuigao da empresa ganha 

importancia especial no contexto da organizagao, podendo gerar 

diferenciais de alto valor agregado para o neg6cio. 
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3.3 - 0 produto em estudo 

0 produto em questao e o vidro blindado, que e parte da protegao aplicada ao 

autom6vel a ser blindado, juntamente com chapas de ago e laminas compostas de ago 

e materiais altamente resistentes aos ataques com armas de fogo. 

Figura 18 - Vidros Blindados 

A armazenagem do vidro blindado se faz necessaria porque nem todos os produtos 

fabricados possuem cliente imediato, demandando uma etapa de armazenagem para 

posterior distribuigao no momenta da venda ao blindador, elemento intermediario entre 

a industria AGP e o consumidor final. 

Os blindadores brasileiros tern pouca influencia ou conhecimento a respeito da 

demanda de modelos que serao requisitados pelos clientes finais, podendo assim 

pouco contribuir com uma previsao de demanda mais assertiva que poderia reduzir os 

nfveis de estoques da industria. A demanda e gerada principalmente a partir das 

importag5es de autom6veis de alto luxo para abastecer o mercado corporative, onde 

as grandes empresas oferecem como beneffcios a seus executives de nfvel mais 

elevado carros blindados para sua protegao e de suas famflias. Outra parte menor da 

demanda advem de compras particulares da classe A, que necessita protegao contra a 

crescente situagao de inseguranga nas grandes cidades. 
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A equa9ao d~ armazenar, manusear e transportar o vidro blindado e bastante 

complexa uma vez que se trata de urn produto absolutamente delicado, mas com urn 

peso bastante elevado, exigindo maior prote9ao em todas as etapas da cadeia de 

abastecimento. 

0 armazem de produto acabado da AGP consta de cerca de 3.000 produtos 

devidamente armazenados de modo a garantir sua integridade e imediata 

disponibilizavao ao cliente quando requisitado. 

3.4 - Localiza~ao 

Sen do urn armazem dedicado a opera9ao da industria AGP, encontra-se localizado 

nas mesmas dependencias da fabrica, sendo separado desta apenas par grandes 

portas para passag~r:n de empilhadeiras que sao trancad~~ qLJando 0 armazem nao 

esta em horario de funcionamento. 

3.5- Layout 

Seu layout permite o empilhamento de estruturas de armazenagem altas, pais possui 

urn pe direito elevado, possibilitando a guarda de maior quantidade de produtos. 

Figura 19 - visualizac;ao do pe direito e empilhamento de embalagens 
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Para melhor entendimento da area ocupada pelo armazem e necessaria antes 

entender que a area total· do terreno da AGP e de 170.000m2, sendo que 13.500m2 

reflete a area construida para as atividades de fabricagao, administragao e estocagem 

de produtos. 

A area fisica do armazem e de 2.250m2, dividida entre areas de circulagao, 

armazenagem, embalagem e expedigap de ·produtos, sendo 336m2 para circulagao e 

409m2 para estocagem e 378m2 para embalagens vazias. 
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3.6 - Movimenta~ao d.e materiais e endere~amento 

0 fluxo de movimentac;ao de materiais se da principalmente a partir da area de 

Qualidade ap6s realizar a inspec;ao final de qualidade no produto oriundo do processo 

de fabricac;ao. 

0 vidro blindado e disposto sobre racks apropriados para comportar seu peso e 

devidamente protegidos com espumas circulares sobre suas hastes para evitar 

quaisquer danos, principalmente riscos no vidro. 

0 recebimento fisico se da pelos operadores que acumulam os racks carregados com 

vidros blindados na area de entrada da Logistica e passam a fazer a alocac;ao 

sistemica de cada pec;a de acordo com seu serial, recebendo a indicac;ao de 

enderec;amento de acordo com a categoria a que pertenc;a o vidro, conforme seguinte 

classificac;ao: 

1) P,~c;a pertencente a urn pedido de cli~nte ou pedido para pronta entrega que nao 

possua programac;ao imediata de entrega, onde a pec;a grande (parabrisas ou vigia) e 
armazenada em racks horizontais e a pec;a pequena e armazenada em racks verticais, 

devidamente identificada; 

Figura 21 -Rack horizontal de armazenagem de vidro blindado 

2) Pec;a pertencente a urn pedido de cliente, cuja programac;ao de embarque e 
imediata, onde a pec;a e direcionada diretamente para a area de embalagem; 
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3) Pega avulsa pequena Uanelas laterais), que nao pertence a urn pedido, que pode 

ter sido produzida como back up de uma pega de critica, a ser armazenada em racks 

verticais; 

Figura 22 - Racks verticais de armazenagem de vidro blindado 
~ . ' - ... ~ ..... -

4) Pega avulsa grande (parabrisas au vigia), nao pertencente a urn pedido de cliente, a 

ser armazenada em caixa de madeira, caso ao seja urn modelo de alto giro; 

Figura 23 - Embalagem de madeira armazenada 

A colocagao dos vidros em racks verticais au horizontais, conforme seu porte, facilita a 

armazenagem e a movimentagao do vidro no momenta do picking para atendimento 

aos clientes. 

A movimentagao do vidro blindado e feita manualmente pelo operador, sem usa de 

equipamentos mecanicos au eletricos, pais o vidro blindado nao admite nenhum tipo 
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de ferramenta de apoio devido sua fragilidade. Pegas pequenas exigem apenas urn 

operador e pega$ gran,des obrigatoriamente sao movimentadas por dois operadores. 

Figura 24 - Movimentagao manual do vidro blindado 

0 peso das pegas varia de acordo com o modelo do veiculo eo nivel da blindagem, 

sendo que seu peso medio e de aproximadamente: 

Pegas grandes 

Parabrisas 

Posterior 

Pegas pequenas 

100 kg 

80 k~ 

Laterais pequenas 25 kg 

Laterais extendidas 35 kg 

Ventilates 10 kg 

Existe outro fluxo de entrada de produtos que e aquele que retorna dos clientes como 

RNC - Registro de Nao.:Conformidade, onde acontece o recebimento da pega do 

campo para avaliagao da area de Qualidade e identificagao dos defeitos apontados 

pelo cliente. 

3. 7 - Separa~ao de pedidos 

A separagao de pegas para atendimento a pedidos de clientes se da a partir da 

observagao do operador ao Programa de Expedigao, que informa os pedidos que 

possuem programagao de em barque e que devem ser embalados para entrega. 
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A programagao de embarque informa o pedido a ser separado, o nome do cliente, o 

modelo de veiculo, as pegas que o compoe e o logotipo que identifica o cliente e que 

deve ser aplicado aos vidros. 

De posse da programagao de embarque, o operador faz o picking dos vidros atraves 

de racks m6veis com rodizios, fazendo a transferencia dos vidros de caixas ou racks 

sozinho ou com ajuda de outro operador, dependendo do porte da pega. 

Os vidros sao encaminhados para a area de Qualidade para aposigao do logotipo, 

bern como fazer a verificagao conforme a norma de qualidade de cada cliente. 

Assim que disponibilizados pela area de Qualidade, o operador inicia o procedimento 

de embalar os vidros para entrega ao cliente. 

3.8 - Embalagem do Pedido 

A embalagem do vidro blindado tern bastante resistencia, elaborada em madeira de 

pinus, e complemente fechada no caso de comportar pegas grandes, possui travessas 

transversais para maior apoio, bern como cantoneiras metalicas para reforgo final. 

As caixas contem previas marcagoes quanta a fragilidade, desinfecgao, empilhamento 

maximo e posigao a ser usada para movimentagao e armazenagem. 

Figura 25 - Embalagem vazia 

A embalagem e forrada com placa de isopor de modo a receber o vidro e protege-lo do 

cantata com a madeira. A aposigao dos vidros dentro da embalagem e feita sabre a 

placa de isopor. Calgos de isopor sao colocados de modo a firmar o vidro no centro da 
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caixa. Uma vez bern firme, uma travessa de isopor coberta por madeira e colocada 

para travar a pega dentro da caixa. A etapa final e fechar a caixa com tampa de 

madeira, apor a cinta de ago e as etiquetas de impacto, bern como as etiquetas de 

identificagao do cliente e do conteudo da embalagem. 

No caso de pegas pequenas destinadas ao mercado nacional, sao usadas caixas de 

madeira vazadas, nao sendo necessaria seu complete fechamento. lgualmente as 

pegas sao protegidas com placas de isopor, centralizadas na embalagem e travadas 

para evitar deslocamento. 

Com a conclusao da embalagem, o operador faz o registro sistemico para indicar a 

autoria do trabalho e para informar que as pegas ja estao prontas para em barque. 

Urn outro operador faz a verificagao da identificagao das caixas e do cliente 

destinatario indicado para receber o pedido antes de posicionar as embalagens com a 

paleteira para carregamento do veiculo de transporte. 

0 carregamento do veiculo se da mediante checagem da listagem de pedidos a ser 

enviada, de acordo com a sequencia de entregas aos clientes, conforme roteiro 

previamente determinado. 

A partir do volume de pedidos a ser enviado, o lider de logistica faz contato com a 

transportadora para solicitar a coleta com o carro de tamanho mais apropriado para o 

transporte. 

Conforme figura 26, vemos como se deve embalar o vidro antes de encaixotar. 

1 - Proteger o vidro pintura e offset; 

2- Proteger o PCHT (plastico antilacerativo) eo plastico bolha; (opcional) 

3- PBS/POS proteger os cantos com espuma; (nao aplicavel a outras pegas) 

4 - Colar etiqueta de aviso de protegao; 

Figura 26 - identifica9ao da sequencia de 

embalag~m do vidro 
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3.9 - Sequencia do processo de embalagem 

1-Forra9aa do funda da caixa com placa de isapar 

isapor 

3-Calaca9aa de cal9as de isapar. 

4-Calaca9aa da trava de madeira apoiada sabre isapar 

2-1nser9ao do vidra sabre a 
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5- Fechamento da embalagem 6- Aposigao da cinta de ago 

7 - Embalagem gradeada para transports de pegas pequenas 

3.10 - Equipamentos de armazenagem, embalagem e movimenta~ao 

Os equipamentos de armazenagem sao basicamente formados por caixas de 

madeiras que podem ser empilhadas ate a altura maxima de oito caixas, caixa de 

madeira gradeadas para pegas pequenas, racks metalicos horizontais e verticais, 

conforme o peso da pega a ser armazenada onde os racks horizontais servem para 

guardar pegas grandes e racks verticais armazenam pegas pequenas. 

0 giro da pega determina se a pega sera armazenada em racks (maior giro) ou em 

caixas de madeira (menor giro). 
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3.11 - Movimenta~ao do ·produto acabado 

Para movimenta(:(ao de vidros blindados antes do processo de embalagem nao sao 

utilizados equipamentos devido a natureza do produto. 

Os unioos equipamentos de movimenta(:(ao das caixas contendo vidros blindados para 

atender o mercado de veiculos de passeio sao paleteiras e empilhadeira. 

Para a movimenta(:(ao de vidros para caminhoes militares, destinados ao mercado 

externo, com exigencia de maior nivel de blindagem e consequents maior peso de 

cada pe(:(a, e utilizada uma talha com engrenagem mecanica, onde urn operador faz a 

opera(:(ao do equipamento e outro direciona a pe9a para o local desejado. 

Para atendimento a compras de clientes que operam com muitos veiculos do mesmo 

modelo sao utilizadas embalagens cujas prote(:(6es de isopor sao adquiridas pre

formatadas de acordo como modelo do veiculo, facilitando o trabalho do operador. 

Figura 27 - Empilhadeira para movimentac;ao de embalagens vazias ou com vidros blindados 

3.12 - Acuracidade 

A acuracidade do estoque e verificada a cada tres meses, onde e feita a contagem dos 

vidros de acordo com a listagem extraida do sistema, fornecida pela area de 

Controladoria da empresa e a verifica(:(ao fisica do armazem. 

Os operadores sao divididos em duplas e ficam responsaveis por determinados 

corredores do arma:zem, bern como acompanhados por uma pessoa de Controladoria. 

Apesar de con tar com alta acuracidade ( acima de 98°/o) entre os registros sistemicos e 

a disposi9ao fisica, alguns problemas sao geralmente identificados e necessitam ser 

73 



apurados e consertados para evitar que a busca por pegas seja prejudicada pela falta 

de alguma pega ou dificuldade na sua localizagao devido a enderegamento incorreto. 

Em geral, identifica-se o problema e as causas para atuar sabre elas e garantir a 

melhoria do processo 

E importante sempre reunir as areas envolvidas como Controladoria, Informatica e 

Logistica para discutir os erros encontrados, sua origem e as ag5es a serem tomadas 

para evitar que se propaguem. 

Apesar de nao contar com automatizagao de controles e coleta por c6digo de barras, a 

acuracidade apurada no armazem de produto acabado da AGP e alta. 0 ultimo 

inventario aponta para uma de taxa de 99,80o/o, ou seja, apenas 5 itens dentre os 

2.457 produtos inventariados tiveram divergencia evidenciada. 

0 fator de sucesso deste caso e a disciplina dos operadores, apoiados por um lider 

forte e orientado para resultados. 

3.13 - Obsolescencia 

A obsolescencia do estoque de produto acabado da AGP e bastante alta e possui 

cerca de 50o/o de suas pegas totalmente provisionadas no resultado da empresa. Este 

nivel de obsolescencia e devido a falta de assertividade no planejamento da demanda 

de anos passados, onde nao havia nenhuma colaboragao entre as areas de 

planejamento, produgao e vendas, gerando um estoque inadequado para as 

necessidades do mercado. As pegas atualmente geradas no processo produtivo tem 

um nivel de assertividade muito maior, gerando abastecendo uma demanda imediata 

do mercado ou desova em um curto espago de tempo. 
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0 programa de obsolescencia do estoque de pegas da AGP compreende os seguintes 

aspectos quanta a data de fabricagao dos vidros: 

Depreciagao de 25% 

Depreciagao de 50% 

Depreciagao de 75% 

Depreciagao de 1 00% 

pegas com idade a partir de 60 dias de fabricagao 

pegas com idade entre 60 e 90 dias de fabricagao 

pegas com idade entre 90 e 180 dias de fabricagao 

pegas com idade superior a 365 dias de fabricagao 

As pegas que estao provisionadas total ou parcialmente quando vendidas geram 

resultado imediato para as contas da empresa. Em caso de pegas ja 100% 

depreciadas quando vendidas mesmo par urn valor inferior a seu valor de venda na 

epoca de sua fabricagao, geram retorno positive do valor arrecadado no resultado. 

3.14- Logistica reversa 

A AGP tern urn grande foco na recuperagao de embalagens de madeira enviadas para 

abastecimento do mercado de Sao Paulo (cerca de 80% de suas vendas no mercado 

nacional). 

As raz5es para o taco na logistica reversa de embalagens da AGP se dao devido a 
economia de gastos com embalagens a medida que as embalagens reutilizadas 

dispensam as novas aquisig6es, bern como o apelo ecol6gico na economia de 

madeira. 

0 alto nivel de retorno e reutilizagao de embalagens esta relacionado a parceria 

estabelecida entre AGP, a transportadora e os clientes. No momenta da entrega, a 

transportadora ajuda o cliente a acondicionar as pegas no seu estoque para que as 

embalagens sejam liberadas para retorno ou ainda, combina com o cliente qual a 

melhor data para fazer a respectiva retirada, mantendo assim urn alto indice de retorno 

para a fabrica. 

Cada embalagem pode ser reutilizada cerca de tres ou quatro vezes, dependendo do 

manejo que tenha sido dispensado no transporte e principalmente na abertura e 

fechamento das tampas, ponto mais sensivel do item. 
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Um controle montado em planilha excel aponta o numero de utiliza<;6es que cada 

caixa numerada esta submetida. 

0 grafico abaixo mostra o nivel de recuperagao de embalagens obtido nos ultimos 

exercicios, on de se percebe uma forte evolu<;ao da atividade, resultado em economias 

significativas na compra de embalagem e o preduto AGP mais competitivo no 

mercado. 

Hi~torico anual 

2006 2(07 2006 

0 grafico abaixo apresenta os atuais niveis de recupera<;ao de embalagens da 

empresa, superando os a nos anteriores. Estes indices superam os 1 00°/o das 

embalagens enviadas em alguns meses porque incluem a coleta de embalagens de 

concorrentes que nao servem para atendimento dos clientes mas sim atendem 

necessidades internas de armazenagem. 

% Retorno - 2009 --+--Executadc - Meta 
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0 grafico abaixo mostra a economia na compra de embalagens novas gerada pela 

loglstica reversa na recuperagao de embalagens usadas para o transporte dos vidros 

aosclientes. 

TOTAL P$ 14.411,13 G3.324,65 151.%0,W 71.852,51 
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As embalagens enviadas para regioes mais distantes no pals e no exterior nao sao 

submetidas ao processo de retorno em fungao dos altos custos de frete para retorno 

ao armazem. 

Alem da contribuigao financeira que o processo traz, existe urn forte apelo para a 

preservagao ambiental reconhecida pelo mercado e pela comunidade. 

3.15 - Gestao do armazem e administra~ao do estoque 

A gestao da armazenagem, embalagem e distribuigao do produto acabado da AGP e 

feita por dois llderes de loglstica. A divisao das responsabilidades esta perfeitamente 

entendida e funciona muito bern trazendo alto nlvel de servigo aos clientes. 0 primeiro 

llder e responsavel pelo recebimento dos vidros da produgao, armazenagem, picking e 

embalagem. 0 segundo Hder atua junto a area comercial, sendo responsavel pela 

programagao dos pedidos a serem despachados, pelo estabelecimento dos roteiros de 

entrega, pelas negociagoes de frete e pela comunicagao com o cliente. 
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Os operadores respondem para o primeiro llder e sao em numero de seis pessoas. A 

produtividade de cada operador e alta, sendo que as ag6es de armazenagem e 

embalagem sao controladas pelo sistema, onde o proprio operador faz o apontamento 

da quantidade de pegas trabalhadas. 

As demais agoes sao controladas par pontuagao, de acordo com o tempo necessaria 

para sua execugao e cada operador conhece as atividades pelas quais e responsavel 

e quantos pontos elas vah3hl -para registro da pontuagao no program a de participagao 

de resultados da empresa chamado SUMA. 

Figura 28 - Logomarca do programa de participac;ao nos resultados para operarios AGP 

Segue quadro de atividades e pontos extras recebidos pelos operadores de 

armazenagem e embalagem para participagao no Programa SUMA para Area de 

Armazenagem. 
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Figura 29 - Atividades extra do armazem nao-pontuadas automaticamente pelo sistema informatizado. 

0 programa SUMA e uma excelente ferramenta para apoio a gerencia, servindo de 

motiva<;ao para que os operadores se comprometam com o tempo e qualidade com 

que as tarefas devem ser realizadas. Quando identificadas falhas de envio, 

embalagem ou qualquer outra deficiencia dentro do armazem, como a quebra de 

vidros decorrente dos trabalhos na Logistica, a pontua<;ao do programa SUMA e 
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deduzida de acordo com a gravidade do fato. 

Para os lideres da area, o programa SUMA tern outra proposta para motivar a 

produtividade e qualidade do trabalho de coordenagao das atividades, compreendendo 

metas de: 

- Excelencia em auditorias de processo e produto 

- Otimizagao de fretes 

- Otimizagao de insumos 

- Controle e otimizagao de embalagens 

- Gestao de horas extras 

- Acuracidade do estoque 

0 grafico a seguir mostra a gestao de horas extras da area de armazenagem 

impulsionada pela aplicagao do Programa SUMA, onde se percebe uma evidente 

evolugao quanta a redugao de horas extras a partir de junho de 2008. 

~------------------------------------------------

1 

Evolu~ao de Horas Extras Logistica 
(segundo controle da Logistica) 

300,00 -....----------------------------, 
257,40 

250 00 - 235,45 
' 212,30 

200,00 -

150,00 -

100,00 -

132,40 

68,20 

164,30 

133,05 

50,00 -
55,30 44,50 

136,10 

106,10 
77,22 

91,40 

3.16 - Reg,istros sistemicos 

Os controles sistemicos com os quais e feito o controle da movimentagao de materiais 

na area de Armazenagem compreendem a alocagao de pegas no armazem, com 
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endere<;amento e alocagao, passando pelos registros de pegas que foram 

inspecionadas pela area de Qualidade para envio ao cliente, pedidos liberados pela 

area Comercial para expedi<;ao ao cliente e libera<;ao da area Financeira, bern como 

registros de Notas Fiscais emitidas e pe<;as despachadas aos clientes. 

0 sistema e capaz de gerar relat6rios de pe<;as alocadas a pedidos de clientes, pe<;as 

avulsas no armazem, pe<;as enviadas para retrabalho na fabrica, pe<;as recebidas em 

retorno de clientes, registro da idade da pe<;a desde sua fabrica<;ao, entre outros, alem 

da produtividade dos operadores. 

3.17 - lndicadores de desempenho 

A area de Armazenagem da AGP faz gestao dos seguintes indicadores de 

desempenho: 

1) _ Evolu<;ao do estoque: o saldo de pe<;as estocadas mes a mes, ap6s contabiliza<;ao 

das entradas e das expedi<;5es de produtos aos clientes tern sido uma ferramenta que 

provoca a<;5es para promo<;ao de produtos e desova de estoques excedentes ou 

obsoletos. E usado para discussao com a Diretoria, area de Planejamento e Area 

Comercial onde se definem as a<;5es a serem implementadas para proporcionar maior 

giro do estoque. 0 grafico mostra o saldo de pe<;as em quantidades ao final de cada 

mes. 

1- ----------·-··-· . --·--·-------~ 
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2) Custos de frete comparados com val ores de vend as: trata-se da relagao do valor da 

Nota Fiscal versus o custo de frete para entrega do produto. Este fndice tern sido 

acompanhado mensalmente, permitindo avaliar a evolugao do custo da operagao 

logfstica de abastecimento e a tomada de agoes para equilibrar o custo beneffcio do 

servigo prestado aos clientes. Outro indicador com relagao a fretes mostra a evolugao 

de fretes emergenciais, que representam urn custo mais elevado que os fretes 

perteAcentes a embarques ocorridos dentro do cronograma de embarque normal da 

semana, que ocorrem 3 vezes par semana para o mercado paulista. 

Esta relagao de custo de frete de entrega percentualmente comparado ao valor dos 

produtos entregues esta representado a seguir nos anos de 2006 a 2008, mostrando 

uma elevagao nos custos de fretes para proporcionar entregas mais freqOentes aos 

clientes. 

Hist6ri co :anual 

.. : ... : .. _:_.,: ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... :_ .. : ... : ... · . .' .·.: ... : ... : .. . : ... : ... : ... : ... : ... : .. :1;..1 _~.~-: ... : ... : ... : .. 

2006 2007 2008 

A gestao dos custos de transporte durante o ano de 2009 apresenta significativa 

melhoria com relagao aos anos anteriores como se pode identificar no grafico a seguir. 

No mes de junho, onde se obteve uma correlagao de 1 ,5°/o entre o valor do frete e o 

valor das notas fiscais, significa uma redugao de 4 pontos percentuais com relagao a 
media de 2008, onde se obteve 1 ,9o/o. 
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% frete X NF - 2009 -+-Executa de - Meta 

8% .-------------------------------------------l 

7% ~~~~~~~--~~~----~--~~~--------1 

1,7% 

1,6% 

1,6% 

1,5% 

1,5% 

1,4% 

A tendencia de aumento de fretes extras abaixo, representados par embarques de 

pedidos fora das datas programadas, representa urn alerta para a gestao logistica que 

mobiliza a96es para evitar a continuidade dessa tendencia que pode prejudicar a 

performance do indicador ao final do exercicio. 

3) Giro de estoque: trata-se de avaliar para quantos meses e suficiente o saldo de 

estoque existente quando comparado com o numero de pe(_(as vendidas. No caso da 

AGP, este indice tern apresentado urn baixo giro, apontando para a necessidade de 

a96es imediatas para sua desova. Estas a96es sao representadas em pianos de a9ao 
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que envolvem varias areas da empresa, objetivando a desova de produtos excedentes 

e obsoletos que geram receita e aumentam consequentemente o giro do estoque. 0 

grafico abaixo demonstra o giro calculado para os meses de maio a junho de 2009. 

AGP BR- BALANCED SCORE CARD 
PERSPECDVA- FIHAHCEIRA 

3 -Rota~o de Estoque de Proddo Teminado 

3 

com relagao a programagao de pedidos solicitados para embarque em determinada 

data. Para evitqr que pedidos liberados pela area Comercial ou Financeira nao tenham 
. ·, ·' . 

suficiente tempo para preparo da embalagem de transporte, a area de Loglstica 

prepara todos os produtos com possibilidade de embarque na data, permitindo que a 

liberagao de embarque ocorra bern tarde, perto do termino do perlodo de trabalho dos 

operadores. Portanto, este lndice nao pode atingir 1 00°/o nesta conjuntura, on de 

pedidos sao preparados com antecedencia podendo sofrer desistencia da parte do 

cliente e assim ter seu despacho postergado para o proximo calendario de embarque. 

0 grafico abaixo mostra que as programagoes de embarque tern sido mais assertivas 

de 2007 p~'ra 2008, onde maior lndice de pedidos programados sao efetivamente 

embalados e enviados aos clientes. 
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Hist6rico anual 

2006 2007 2008 

Este mesmo indice tern sido acompanhado em 2009 abaixo, mostrando evoluc;ao 

positiva com relac;ao aos anos anteriores. Este resultado foi causado pela alocac;ao de 

uma pessoa da area de embalagem, experiente nos roteiros de viagem e com forte 

cantata com os clientes, junto a area de atendimento de pedidos de clientes. 

% Pedidos expedidos - 2009 --+--Executadc - Meta 

l00% .----------------------------------------------1 

95% +-~~~~~~~--~--~~~~~~--~----~---1 

90% -+--,-~'----'-' 
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80% 
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70% 

6) Produtividade da equipe 

Este indicador mostra o nivel de pec;as movimentadas e demais atividades realizadas 

no armazem para premiar os operadores com a participac;ao proporcional nos 

resultados da empresa. A premiac;ao e paga trimestralmente e o funcionario que se 

destaca com maior numero de pontos durante tres meses consecutivos recebe urn 

presente diante de toda a populac;ao da empresa. 

Outra ferramenta que a gestao utilizada para manter a equipe motivada e o cartao 
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Mandou Bern. Trata-se de urn cartao oferecido ao funcionario que se destaque em 

algum dos · valores da em pres a e vale pontos a serem convertidos em dinheiro no final 

do exercicio. 0 funcionario que recebe o cartao e convidado a participar de forma 

destacada e concorre a premios nas apresenta~oes mensais da Diretoria para os 

funcionarios. 

Figura 30 - Valores da empresa reconhecidos atraves do cartao Mandou Bem! 

86 



4.CONCLUSAO 

Avaliando-se os atuais movimentos do mercado, concluimos que a tendencia da 

armazenagem de produtos e de estocarmos menor quantidade e maior variedade e 

isso exige um sistema eficaz de controle, equipamentos avanc;ados de materiais para 

aumentar a flexibilidade, mao-de-obra inteligente e bern treinada para dar uma 

resposta rapida para que a produc;ao se de na medida da necessidade do cliente. 

0 foco no servic;o ao cliente esta se tornando cada vez mais importante na entrega 

dos produtos, pois a qualidade percebida pelo cliente vai alem da produc;ao, com 

embarques consistentemente completes, acurados e em tempo. 

0 conceito de que o armazem eo fluxo de passagem de produtos do fornecedor para 

o cliente exige cada vez mais urn vinculo rigido com o programa de produc;ao, 

baseado na demanda do mercado. A func;ao do armazem e regular este fluxo, 

adequando os ritmos da demanda e produc;ao. 0 foco do armazem passa, entao, da 

estocagem estatica para o movimento dinamico, preocupando-se com as 

caracteristicas do destino em vez das caracteristicas de estocagem, com foco na 

operac;ao de cross-docking e nao em armazenar materiais. 

0 armazem pode agregar maior valor a operac;ao realizando algumas finalizac;oes ou 

acabamentos nos produtos que sao feitas na montagem, podendo customiza-las no 

armazem antes do envio aos clientes, como e o caso da AGP que aplica o logotipo do 

cliente no momento do embarque do produto. 

Dessa forma, pode-se concluir que a armazenagem e embalagem do produto 

representam urn importante elo da cadeia de abastecimento, oferecendo diferencias 

significativos para a competitividade do produto no mercado. Alem disso, nao e 

irrelevante 0 fato de que a atividade de embalar 0 produto e a ultima oportunidade de 

que o fornecedor disp6e para estar em contato com o produto antes que este passe 

para as maos do cliente. 
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