
 

OBSERVAÇÃO: Caro aluno, caso tenha dúvidas específicas, entrar em contato com a professora 

responsável pelo curso ou com a Unidade Escolar. O exercício sobre armazenagem – horizontal, 

em Planilha de Excel será disponibilizado pela professora.  
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Módulo 2:  Gestão de Armazenagem 
 
Controles de almoxarifado - Armazém 
 
Os controles devem fornecer, em tempo real, informações quantitativas sobre os materiais 
disponíveis para uso, aqueles em processo de recebimento e as devoluções ao fornecedor. 



 

O almoxarifado deve dispor de um sistema de localização de materiais que permita a imediata 
identificação de qualquer item sob sua responsabilidade e deve conter um sistema de codificação 
dos materiais, que possibilite um controle eficiente dos estoques e dos procedimentos de 
armazenagem. Dentro do sistema logístico, o almoxarifado está relacionado com o estoque e a 
movimentação interna de materiais. 
Atualmente, as organizações buscam reduzir e até mesmo eliminar etapas de estocagem dentro 
de seus sistemas logísticos. È o caso, por exemplo, das operações de cross-docking, nas quais 
os produtos são transferidos do modal transportador em que chegam diretamente para o modal 
transportador com o qual saem, eliminando uma etapa de estocagem, Mas os armazéns, ou 
almoxarifados, continuam existindo. Como se desafiassem o crescente avanço da logística e da 
engenharia de produção. Esforços como o sistema ECR (do inglês efficient consumer response), 
que em português quer dizer resposta eficiente ao consumidor, visam ferir de morte o coração do 
conceito de armazenagem. No ECR, parceiros de negócios trabalham conjuntamente para 
eliminar ineficiências na cadeia de suprimentos. 
Estoques significam movimentação de materiais. Retomamos, aqui, a conceituação de Just in 
Time (JIT). Esse é um sistema da administração da produção que determina que nada deve ser 
produzido, transformado ou comprado antes da hora exata em que será necessário. Sistemas 
produtivos orientados pela filosofia JIT preconizam que os estoques necessários devem ficar 
próximos do posto de trabalho consumidor, reduzindo assim as movimentações ao mínimo 
indispensável. Mas, apesar dos outros esforços no sentido de eliminar os estoques, a verdade é 
que eles não sumiram e, portanto, temos que lidar com eles da maneira mais produtiva possível. 
 
Otimizando o espaço do armazém 
 
Da configuraçãop do piso até a instalação de contentores de peças e mezaninos para peças 
volumosas para entrega direta dos fornecedores, as empresas que possuem armazém estão 
vindo com soluções exclusivas para lidar com problemas de espaço. 
As estratégias utilizadas por empresas para otimizar o espaço do armazém: 

 Realizar uma revisão a cada trimestre de disposição dos itens que caem na área “morta”. 
 Transferir o estoque de baixo volume ou morto em outra seção da instalação, para fora do 

armazém principal. 
 Vender determinados produto a um custo reduzido. 
 Passar a alguém da empresa autoridade para liquidar ou retrabalhar produtos. 
 Vender o estoque em excesso para funcionários a um preço reduzido. 
 Rodar uma lista de inativos de 24 meses e retirar esses itens do estoque. 
 Revisar e dinamizar as linhas de produtos e eliminar as duplicações de itens. 
 Incumbir o gerente de compras da instalação com a responsabilidade por eliminar o 

estoque morto. 
 Formar um “comitê de itens descontinuados” que se reúne duas vezes por mês para ajudar 

o armazem a se livrar dos itens de baixo giro. 
 Desenvolver uma lista de itens sem movimentos. Itens que permanecerem na lista por 

vários meses são doados para escolas e instituições de caridade. 
 Alugar espaço de estocagem de um armazém geral. 
 Reconfigurar todos os espaços do piso para produtos e programar transportadoras para 

coletarem o produto mais cedo. 
 Implementar sistema de códigos de barras e um sistema de gerenciamento de armazém 

(WMS) (veremos mais adiante sobre) 
 Continuar trabalhando no dimensionamento dos locais de separação e estocagem para 

reposição do volume e melhorar o aproveitamento cúbico. 
 Trabalhar tambem nas especificações de embalagem do produto e implementação do 

empilhamento máximo para produtos de alto volume. 
 Estabelecer parcerias com o fornecedor para manter estoques de abastecimento de 

material adequados. 



 

 Remodelar as práticas de gestão de estoques existentes; revisar o projeto da instalação 
através de consultores de armazém. 

 
Dez dicas para economizar espaço do armazém 
 
1) Separação e classificação por lote 
 
Se seu modelo de prédio segue isso, separe em lote vários pedidos dos locais de estocagem em 
vez de estabelecer uma área de separação para encaminhamento. Separe o produto em pedidos 
individuais na doca de expedição. Em alguns casos, se o lote for criado pela transportadora, voce 
terá capacidade de fazer a transportadora separar por pedido. Se os lotes são separados na sua 
doca, o lote deverá incluir os mesmos produtos para tornar a separação e classificação mais 
fáceis. 
 
2) Carregar os produtos diretamente nos caminhões 
 
Se ocaminhão chega e as atividades de separação de pedidos podem ser coordenadas, os itens 
de entrega podem ser carregados diretamente no caminhão após a separação, eliminando a 
necessidade de uma área de espera de expedição. 
 
3) Otimizar estoque disponível 
 
Através da análise periódica e melhores práticas de compras e de administração de materiais, os 
estoques podem ser reduzidos. Isso resultará em consideráveis ganhos de espaço. Contudo, é 
necessário constantemente revisar sd suposições utilizadas nos processos de decisão de 
compras e administração de estoques para tirar vantagens na mudança das mudanças no clima 
do negócio, o qual reduzirá ainda mais as necessidades de estoque. 
 
4) Usar a disposição orientada pelo computador 
 
Se os produtos recebidos não exigem verificação elaborada de procedimentos e um computador 
pode atribuir local vago para cada palete, o item pode ser guardado diretamente no estoque. Isso 
elimina a necessidade de um espaço de espera para recebimento. Se a carga contém 
quantidades inferiores à carga completa de estocagem, o computaddor pode localizar um lugar 
parcialmente cheio com o mesmo produto e direcionar a carga para completá-lo. 
 
5) Otimizar padrões de paletes 
 
Selecionar o padrão de palete certo pra cada item, dependendo da dimensão da caixa, pode fazer 
uma significativa diferença em quão bem o volume é usado. Se o volume cúbico do palete for 
mais bem utilizado, as necessidades de espaço total serão menores. 
 
6) Receber e despachar em diferentes turnos 
 
Se suas operações permitem receber durante o turno do dia e expedir durante o turno da noite, 
ou vice-versa, talvéz voce seja capaz de reduzir suas necessidades de espaço de espera pela 
metade utilizando o mesmo espaço para todas as funções. 
 
7) Verifique itens a serem entregues quando separar e carregar 
 
Se sua operação requer verificação antes do carregamento, isso pode ser feito circulando os 
verificadores que checam os pedidos tão logo são separados e logo antes do carregamento. Isso 



 

elimina a necessidade de deixar material aguardando verificação. Se estiver carregando direto na 
carreta, os paletes podem ser depositados no final e verificados antes do carregamento. 
 
8) Use a tecnologia para acelerar o processamento 
 
O estoque que está parado e aguardando informação antes que possa ser guardado ou 
separado, verificado ou carregado num caminhão, usa espaço ineficientemente. Use a tecnologia, 
como terminais de radio-frequência, para obter a informação onde for necessária. Use os códigos 
de barras para rapidaemnte identificar os produtos para guarda direcionada ou verificação do 
pedido. Todas essas técnicas liberarão espaço valioso nas docas. 
 
9) Use local de separação aleatório 
 
A não ser que a reposição seja feita num intervalo muito curto, uma unidade de separação vazia 
desperdiça espaço tanto quanto um local de estocagem vazio. Essa é uma área onde os 
computadores podem ajudar e decidir se deixamos locais abertos ou colocamos outro produto. 
 
10) Eliminar o excesso de embalagem 
 
Observe todos os níveis de estoque para verificar meios de eliminar maeriais de embalagem 
desnecessários. Remova a embalagem externa de produtos recebidos. A maior parte existe para 
proteger o produto enquanto em transito. Contentores para material em processo deverão ser 
projetados para armazenar o produto enquanto em transito. Contentores para material em 
processo deverão ser projetados para armazenar o produto intermediário de maneira segura e 
com espaço suficiente. A utilização de contentores padrão não traz economia se isso resultar na 
construção de um novo CD para guardar espaço vazio dentro dos contentores. 
 
 
Sistema de estocagem 
 
Em um projeto do sistema de estocagem também devem ser questionados, antes de se definir as 
estruturas de estocagem ou a combinação das mesmas, vários aspectos que influenciam na 
necessidade de espaço no armazém, como: 
 
Minimizar o excesso de estoque; 
Eliminar estoque obsoleto; 
Alterar procedimentos operacionais de estocagem e separação (ex. Cross-docking); 
Rever módulos e áreas de estocagem. 
 
Principais sistemas de estocagem 
 
Existe uma infinidade de sistemas de estocagem e combinações que podemos classificar nos 
equipamentos abaixo: 
 
- Itens não paletizados: 
 

 Armários modulares; 
 Estanterias dinâmicas; 
 Estanterias deslizantes; 
 Estanterias metálicas leves. 

 
 
 



 

- Itens paletizados: 
 

 Blocagem; 
 Estruturas de braços em balanço (cantilever); 
 Estruturas porta-paletes convencionais; 
 Mezaninos; 
 Estruturas porta-paletes de transito interno; 
 Estruturas autoportantes; 
 Estrutura porta-paletes deslizantes; 
 Estrutura porta-paletes de dupla profundidade 

 
Obs.: A capacidade de combinação destes sistemas é que determina um adequado projeto de 
armazém. 
 
Qual sistema de estocagem fornece a melhor utilização volumétrica? 
 
O melhor sistema de estocagem é aquele que melhor aproveita o espaço do armazém. Correto? 
Não exatamente; muitas vezes pode até apresentar-se desta forma, mas é mais provável que o 
mais adequado às suas necessidades sejam um pouco menos do que isto. Ao se fazer um 
projeto voltado à armazenagem, deve-se levar em consideração acessibilidade, serviço ao 
cliente, previsão de demanda, localização e estrutura da instalação, para mencionar apenas 
alguns dos fatores que devem ser analisados. 
Quando se pretende maximizar a utilização de espaço, chega-se à conclusão de que quanto 
maior o nível de utilização volumétrica do sistema, menor será a proporção do custo total do 
espaço que cada unidade de estocagem precisará absorver. 
Estes fatores são amplamente responsáveis pelas muitas escolhas de veículos e estruturas que 
se encontram disponíveis, cada qual com suas peculiaridades e variações de projeto, onde se 
fazem presentes determinadas exigências de configurações e capacidade de estocagem. 
Algumas configurações são mais adequadas para mais de um tipo de veículo, e alguns veículos 
operarão em mais de uma configuração de estrutura. Toda esta diversidade de equipamentos que 
estão disponíveis no mercado representa um esforço contínuo para melhorar a eficiência das 
operações de estocagem. 
Pode-se criar, portanto, uma grande variedade de diferentes combinações entre os sistemas 
existentes; visando uma utilização ótima dos recursos de estocagem. 
O desafio será, portanto, ntre a grande variedade de possibilidades de sistemas existentes, 
desenvolver um entendimento das características operacionais que cada um torna possível. 
Basicamente, existem tres formas conhecidas que possibilitam uma melhoria na utilização 
volumétrica.  
Primeira, aumentar a altura do empilhamento. A segunda, seria reduzir o número de corredores. 
E, por último, reduzir a largura dos corredores de acesso. 
 
Examinando primeiramente as estruturas, encontramos algumas formas básicas, cada uma 
trazendo suas características relacionadas a custo, aplicabilidade, vantagens e desvantagens. 
 
Estruturas porta-paletes de única profundidade: São amplamente utilizadas para estocagem 
de carga unitária. Fornecem acesso imediato a cada carga na estrutura, entretanto exigem um 
número considerável de corredores, à medida que necessitam de um corredor para cada abertura 
de estocagem. Tem como uma das maiores vantagens, a de permitir 100% de seletividade, além 
de fácil montagem e desmontagem, embora o layout deva ser considerado fixo por um período 
razoável de tempo. 
Estruturas porta-paletes com dupla profundidade: Oferecem uma melhoria na densidade de 
estocagem  se as compararmos com as estruturas simples, uma vez que elas dobram a 
capacidade de estocagem e necessitam, portanto, de menos corredores. Tem como 



 

desvantagem uma queda de 50% na seletividade em relação à estrutura  convencional, além do 
que exigem a utilização de empilhadeiras pantográficas que,  por sua vez, aumentam os custos 
com equipamentos de movimentação.  
Estruturas porta-paletes com transito interno: Drive-in e drive-through, devem ser 
consideradas quando se possui muitas cargas psletizadas do mesmo produto, uma vez que 
podem ser estocadas com até tres ou mais profundidades. Nos sistemas drive-through, o controle 
PEPS (Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair)é “automático”, desde que as cargas estocadas sejam 
colocadas de um lado e retiradas do outro. Já no sistema drive-in, só é possível realizar o sistema 
UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair), uma vez que todas as operações são realizadas apenas 
em uma extremidade da estrutura. 
Estruturas deslizantes:  São providas de rodas que se apoiam sobre trilhos e que permitem o 
seu deslocamento lateral ou longitudinal, reduzindo, dessa forma, o número de corredores e 
permitindo, ao mesmo tempo, uma seletividade de 100%, à medidas que as bases podem ser 
movimentadas lateralmente para a abertura de um corredor próximo à estrutura que voce deseja 
alcançar. Estas estruturas são recomendadas para aplicações de baixa rotatividade ou para 
aquelas onde  espaço é extremamente limitado, à medida que o tempo de separação torna-se 
maior em relação às estruturas simples. 
Blocagem de cargas paletizadas: As cargas são empilhadas sobre o piso diretamente uma nas 
outras para formar uma estocagem verticalizada sólida, oferecendo portanto, o mais alto 
coeficiente de estocagem que se pode realizar. 
 
As cargas que não são auto-empilháveis podem ser estocadas em estruturas numa variedade de 
diferentes tipos de contenedores de empilhamento. Este tipo de estocagem exige cuidadosos 
procedimentos, planejados para operar o sistema de estocagem e rígido controle para assegurar 
que tais procedimentos sejam seguidos.            De outra forma, a vantagem da blocagem pode 
não ser atingida. 
 
Tecnologia no armazém – Ferramentas ou Brinquedos 
  
A reação dos sistemas de armazenagem teria de vir (e veio) com a utilização da moderna 
tecnologia da informação. Inicialmente, na década de 1970, as limitações existentes permitiam 
aos sistemas apenas a capacidade de controlar as entradas e as saídas de estoque, bem como 
suas respectivas movimentações.  
Esses, softwares que simplesmente substituíam as fichas de kardex, evoluíram para os sistemas 
de endereçamento, permitindo maior flexibilidade à estocagem e chegaram aos atuais sistemas 
WMS, sigla para a expressão em inglês warehouse management system, a qual, traduzida 
livremente para o português, equivale a Sistema de Gerenciamento de Armazéns. 
 
O sistema WMS tem como principais objetivos: 
 

 aumentar a precisão das informações de estoque;  
 aumentar a velocidade e a qualidade das operações de um centro de distribuição; 
 aumentar a produtividade do pessoal e dos equipamentos do armazém. 
  

O sistema WMS reúne, em sua concepção, as principais funções necessárias ao controle de um 
almoxarifado, como: 

  rastreabilidade das operações; 
  inventários físicos rotativos e gerais; 
  planejamento e controle de capacidades; 
  definição de características de uso de cada local de armazenagem; 
  sistema de codificação e classificação dos itens; 
  controle de lotes, datas de liberação de quarentena e situações de controle de qualidade; 
  separação de pedidos; 



 

  interface entre clientes e fornecedores; 
  cálculo de embalagens de despacho e listas de conteúdo; 
  controle de rotas e carregamento de veículos. 

 
Devido à sua complexidade e interação com as várias áreas da empresa, nem toda organização 
pode ou deseja ter um WMS. Entretanto, as diversas funções abrigadas em sua concepção são 
necessárias ao controle e ao bom funcionamento das operações de almoxarifados. Assim, 
vejamos como transcorrem tais operações, independentemente da existência de um WMS. 
 
Operações de recebimento 
 
No sistema JIT, a qualidade assegurada preconiza que  os materiais vindos do fornecedor devam 
seguir diretamente para os postos de trabalho do cliente. Entretanto, áreas recebimento ainda são 
convenientes em muitos casos, trata-se  de um local no qual os materiais são recebidos, 
inspecionados  e classificados com tarjas coloridas identificadoras com  a seguinte orientação 
geral: verde (aprovados); amarelo (em  processo de aprovação); vermelho (reprovados). 
 
Como atividade intermediária entre o processo de compra e a liberação do pagamento ao 
fornecedor, cabe ao recebimento: 

 coordenar as operações de recebimento e a devolução de materiais; 
  observar a documentação recebida, verificando se a compra está autorizada; 
  checar as quantidades declaradas na Nota Fiscal (NF) e no Manifesto de Transporte 

contra aquelas efetivamente recebidas; 
  efetuar a conferência visual, verificando possíveis avarias na embalagem ou na carga 

transportada e apontando-as, se for o caso, nos respectivos documentos; 
  efetuar a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos; 
  decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso; 
  providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de pagamento ao 

fornecedor; 
  liberar o material desembaraçado para estoque no almoxarifado. 

A partir do fluxograma proposto, podemos dividir a operação de recebimento de materiais em 
quatro etapas, as quais seguem descritas. 
 
Entrada de materiais 
 
O disparo do processo de recebimento. Começa pela chegada do transportador à portaria da 
empresa. Os procedimentos básicos adotados são: 

  receber o veículo transportador; » checar a documentação; 
  checar o material descrito na NF contra a existência de autorização de compra; 
  verificar o atendimento ao prazo de entrega contratual; 
  verificar se o número do pedido de compra consta da NF de entrega; 
  cadastrar no sistema as informações sobre a compra autorizada, iniciando o processo de 

recebimento; 
  encaminhar o veículo transportador para a área de descarga. 

As compras não autorizadas ou em desacordo com a programação de entrega devem ser 
recusadas, transcrevendo-se os motivos no verso da 1º via da NF. Vencida essa etapa, os 
materiais devem ser encaminhados ao almoxarifado, departamento no qual a recepção é voltada 
para a conferência de volumes, confrontando-se a NF com os respectivos registros e controles de 
compra. 
Embora varie de empresa para empresa, de uma forma geral o cadastramento dos dados 
necessários ao recebimento de materiais envolve a atualização dos seguintes sistemas: 

  Sistema de gestão de materiais — para administração e controle dos itens. 



 

  Sistema de contas a pagar — para a verificação de pendências e liberação de 
pagamentos aos fornecedores. 

  Sistema de compras — para atualização e encerramento dos processos de compras. 
              Quando necessário, a descarga do veículo transportador deve ser feita com o auxílio de 
equipamentos        
            especiais, como: paleteiras, talhas, empilhadeiras e pontes rolantes. 

  Controle quantitativo 
È quando se verifica a exatidão da quantidade declarada pelo fornecedor na NF em relação à 
quantidade recebida. 
Conforme as características dos materiais recebidos, eles podem ser contados utilizando os 
seguintes métodos: 

  manual — tratando-se de pequenas quantidades; 
  por meio de cálculos — para o caso de embalagens padronizadas com grandes 

quantidades; 
  por meio de balanças contadoras pesadoras — quando se tem grande quantidade de 

pequenas peças como pinos, parafusos, porcas e arruelas; 
  pesagem — para materiais de maior peso ou volume, a pesagem pode ser feita através 

de balanças rodoviárias ou ferroviárias; 
  medição — utilizando-se o equipamento de medição mais adequado a cada caso (em 

geral as medições são feitas com uso de trenas). 
 O item a seguir traz outro importante controle para as  empresas: o qualitativo. 
  Controle qualitativo 

Com a evolução das tecnologias de processos e das metodologias de gestão da qualidade, é 
cada vez maior a tendência de fornecimento com qualidade assegurada, dispensando os 
procedimentos de inspeção qualitativa. O material é colocado em uso diretamente nas linhas de 
fabricação do cliente. Nesse processo, o fornecedor responsabiliza-se por eventuais falhas de 
qualidade apresentadas. Entretanto, há casos em que uma análise qualitativa se mostra 
indispensável e é o momento então de se confrontar o material recebido e o solicitado no que se 
refere às características dimensionais, composição química, normas, especificações técnicas e 
demais características. 
A depender da aplicação e das características de cada material, alguns métodos de inspeção 
podem ser selecionados, tais como: 
» Acompanhamento no fornecedor, durante a fabricação — Em alguns casos, é conveniente 
acompanhar in loco todas as fases de produção, Por questão de segurança operacional; tal 
procedimento costuma ser utilizado em casos extremos que envolvem riscos à vida. 
» Inspeção do produto acabado no fornecedor — Por conveniência do cliente comprador, a 
inspeção do produto acabado será feita no fornecedor. 
» Inspeção por ocasião do fornecimento — A inspeção será feita nos respectivos 
recebimentos. 
De um modo geral, são utilizados os seguintes documentos no processo de inspeção: planos de 
controle, determinando quais dimensões e características devem ser controladas pelo inspetor; 
desenhos, catálogos e normas técnicas; gabaritos e padrões de inspeção e corpos de prova, que 
devem ser retirados do material fornecido. 
» Regularização da documentação 
Encerra o processo e o recebimento, juntando toda a documentação gerada nas etapas 
anteriores, O processo de regularização resultará em: liberação de pagamento ao fornecedor; 
liberação parcial de pagamento ao fornecedor; devolução de material ao fornecedor; reclamação 
de falta ao fornecedor e entrada do material no estoque. 
» Endereçamento e localização de materiais 
Para que se possa recuperar rapidamente um item estocado, é preciso um sistema que 
estabeleça a exata localização de seu ponto de armazenagem. Geralmente, são utilizados dois 
sistemas básicos: 



 

» Sistema de estocagem fixa —  fixado um número de locais para cada tipo de material e 
determina-se que apenas materiais definidos podem ser estocados naqueles locais. 
Freqüentemente, isso resulta em desperdício de área de armazenagem, principalmente em razão 
das flutuações de quantidade de um material em relação a outro. Um material eventualmente em 
excesso terá que ficar exposto, enquanto locais vazios aguardam por itens ocasionalmente em 
atraso ou em processo de devolução. 
» Sistema de estocagem livre — Não existem locais predeterminados para estocagem, com 
exceção de casos especiais (materiais que devem ser mantidos sob refrigeração por exemplo). 
Os materiais ocupam qualquer espaço vazio disponível no almoxarifado. Isso implica exigência de 
um perfeito controle de endereçamento sob pena de se perder materiais que só serão achados 
por acaso ou nos inventários. Pode ser feito esse controle por meio de duas fichas, sendo uma 
ficha mestre de controle do saldo de cada material e outra para o controle do saldo por endereço 
de estocagem. 
» Códigos de endereçamento — Normalmente, o código de endereçamento é composto de 
caracteres numéricos ou alfanuméricos que alcançam até a menor unidade de estocagem, 
conhecida como SKU. A sigla SKU é o acrônimo de stock keeping unit e pronuncia-se “skew” ou 
SKU”. 
Em português, é conhecida como UMA, ou seja, unidade mantida em armazém e designa o 
identificador utilizado pelos operadores de armazém para o seguimento sistemático dos itens 
estocados, Um exemplo de código de endereçamento pode ter a formatação a seguir. 

 
Exemplo: código de endereçamento: 3 . 2 . 1 . 3 . 2 material estocado na área 3 do almoxarifado, 
na rua n° 2, na prateleira n° 1, 3° local vertical e 2° box horizontal. 
 
Codificação de materiais 
 
Uma operação eficiente de almoxarifado, com estoques controlados e procedimentos de 
armazenagem definidos, passa necessariamente, por um bem elaborado sistema de classificação 
e codificação de materiais. Classificar um material consiste em agrupá-lo segundo sua forma, 
dimensão, peso, tipo e uso. Portanto, classificar um material significa ordená-Io segundo critérios 
adotados, agrupando-o de acordo com as suas semelhanças. 
 
Codificar um material significa representar todas as informações necessárias, suficientes e 
desejadas por meio de números e/ou letras, com base na classificação obtida do material. 
Freqüentemente, utiliza-se uma codificação que classifique os materiais em grupos ou famílias, 
subgrupos, classes, números seqüenciais e dígitos de controle. 
Dentre os sistemas de codificação mais utilizados, destacam-se: o sistema alfabético, o sistema 
alfanumérico e o sistema numérico, conhecido ainda como sistema decimal. Pelas suas 
limitações, o sistema alfabético foi abandonado na maioria das organizações, pois é de difícil 
memorização e limitado na quantidade de itens que pode abrigar. 



 

O sistema alfanumérico permite, pela combinação de letras e números, uma abrangência maior 
de itens de estoque. É dividido em números e classes e costuma apresentar-se conforme mostra 
o exemplo a seguir. 
» Figura 2.4: Sistema alfanumérico 
YK   2854 
            Código identificador  
    Classe 
Grupo 
O sistema numérico ou decimal, pela simplicidade e capacidade enorme de conter itens de 
estoque e informações, é o mais utilizado pelas empresas, desbancando os dois anteriormente 
citados. Tomemos como exemplo uma empresa que utilize a seguinte classificação geral para os 
diferentes tipos de materiais de seus estoques: 

 Matéria-prima 
 Óleos, combustíveis e lubrificantes 
 Produtos em processo 
 Produtos acabados 
 Material de escritório 
 Material de limpeza 

Como se trata de uma classificação geral, com títulos abrangentes com base nas características 
predominantes dos materiais, precisamos de uma subdivisão que individualize os materiais dentro 
de suas categorias gerais. Como exemplo, vejamos a categoria 06, “Material de limpeza” e 
imaginemos para ela a subdivisão a seguir: 

 Detergentes 
 Desinfetantes 
 Sabonete líquido 
 Sabonete sólido 
 Sabão em pó 
 Sabão em barras 

Como podemos observar, existem diversos tipos de materiais de limpeza, o que justifica a 
classificação sugerida, conhecida como classificação individualizadora. Falta ainda uma 
especificação que defina os diversos tipos de materiais possíveis em cada uma das categorias, 
razão pela qual a classificação individualizadora deve ser novamente subdividida e codificada. 
Tomemos o item 02, “Desinfetantes”, e vamos atribuir a ele a seguinte codificação: 

 Fabricante beta, concentrado, aroma pinho, 5 litros 
 Fabricante gama, concentrado, aroma eucalipto, 5 litros 
 Fabricante ômega, diluído, aroma silvestre, 10 litros 

A subdivisão exemplificada é chamada de codificação definidora. Quando nos referirmos a 
qualquer tipo de material existente no estoque, é suficiente informarmos os números das três 
classificações, na seguinte ordem: 

  número da classificação geral; 
  número da classificação individualizadora; 
  número da codificação definidora. 

Utilizando o exemplo proposto, podemos requisitar: “5 litros de desinfetante marca gama, 
concentrado, aroma eucalipto”, sendo suficiente indicar na requisição os números: 06— 02 — 02 
(Dias, 1997). 
Devido à sua grande amplitude e capacidade praticamente inesgotável de variações, o sistema 
decimal pode ser subdividido em tantas classes quantas exijam as necessidades de cada 
organização. 
 
Código de barras 
 
A tecnologia do código de barras e dos bancos de dados relacionais utiliza apenas um número 
sequencial e um dígito de autocontrole para cadastrar um material dentro de um sistema de 



 

controle de materiais. No ato do cadastramento, identifica- se numericamente também o grupo e 
o subgrupo dos materiais para análises e informações necessárias, Desse modo, o código do 
material passa a ser apenas o número sequencial. 
O código de barras para identificação é formado por um conjunto de linhas e de espaços com 
larguras diferentes. Oficialmente, são reconhecidos os seguintes padrões: UPC (Universal 
Product Code), utilizado nos Estados Unidos da América e no Canadá, e o sistema EAN 
(European Article Numbering). No território nacional brasileiro, o sistema EAN Brasil é quem 
administra o nosso Código Nacional de Produtos (Código de Barras EAN) e representa o país, 
vinculando o sistema EAN internacional (Martins; Laugeni, 1998). 
Adotado inicialmente pelo setor varejista, o sistema EAN expandiu-se rapidamente para todos os 
setores industriais e comerciais. Além de identificar bens de consumo, ele passou a identificar 
também, entre outros, produtos têxteis, autopeças, itens voltados à área de saúde além de 
serviços. 
A leitura das informações contidas num código de barras é feita por meio de um equipamento 
conhecido como scanner, o qual, ao projetar um feixe luminoso sobre o código de barras, coleta 
as informações nele contidas e as transmite ao sistema computadorizado de administração de 
materiais. 
O sistema EAN é composto de: 

 um sistema para numerar itens (produtos de consumo e serviços, unidades de transporte, 
localizações etc.), permitindo que sejam identificados; 

 um sistema para representar informações suplementares (número de batch, data, medidas 
etc.); 

  códigos de barras padronizados para representar qualquer tipo de informação que possa ser 
lida facilmente por computadores (escaneada); 

 um conjunto de mensagens EANCOM para transações pelo Intercâmbio Eletrônico de 
Informações (EDI). 

O sistema EAN disponibiliza atualmente diversos tipos de códigos de barras, dentre eles o EAN-
8, EAN-13, EAN/UCC-14 e EAN-128, os quais serão detalhados nos itens que seguem. 
EAN-8 
É utilizado quando a embalagem dispõe de pouca área e é fornecido pela EAN através de 
pagamento de uma taxa. Traz como estrutura de codificação: 
3 dígitos (fornecidos pela EAN) País 
4 dígitos (fornecidos pele EAN Brasil) — Produto 
1 dígito (obtido pelo cálculo algoritmo) — Dígito de controle 
 EAN-13 
A principal diferença para o modelo anterior está na numeração, que vem acrescida da 
identificação da empresa. Traz como estrutura de codificação: 
3 dígitos (fornecidos pela EAN) — País 
5, 4 ou 3 dígitos (fornecidos pela EAN Brasil) — Empresa 
4, 5 ou 6 dígitos (fornecidos pela EAN Brasil) — Produto 
1 dígito (obtido pelo cálculo algoritmo) — Dígito de controle 
No código de barras do sistema EAN 13 dígitos, conhecido como EAN 13, cada número é 
representado por duas barras e dois espaços, formando quatro elementos para cada número. A 
etiqueta, com dimensões padronizadas, mede 37,29 mm de comprimento, 25,87 mm nas barras 
maiores e 22,87 mm nas barras menores. 
 EAN-14 
Em relação ao modelo anterior, apresenta um dígito a mais, que identifica a quantidade de 
produto ou a quantidade de embalagens de vendas. Ele é utilizado para identificar caixas de 
papelão, fardos e unidades de despacho em geral. 
 
DUN 14 – Código 17891234567892 
O que é o Sequencial DUN de Identificação da Unidade Logística? 
Uma unidade logística neste caso é uma caixa de distribuição de um determinado produto. 



 

Vamos dizer que uma fábrica produza o Sabonete Maçã cujo código de barras é representado 
pelo número: 7891234567895. E este Sabonete Maçã é distribuído aos distribuidores em caixas 
contendo 20 unidades, 50 unidades e 100 unidades. 
Então o código de barras DUN 14 será representado da seguinte forma: 
Caixa com 20 unidades: 1 7891234567892 
Caixa com 50 unidades: 2 7891234567899 
Caixa com 100 unidades: 3 7891234567896 
Os números 1, 2 e 3 representam o sequencial de agrupamento do item ou o tipo de unidade 
logística que está sendo empregada para o Sabonete Maçã.  
Onde 1 é a caixa com 20 unidades, 2 é a caixa com 50 unidades e 3 é a caixa com 100 unidades. 
 
 EAN-128 
Esse código permite identificação de número de lote, série, data de fabricação, validade, textos 
livres e outros dados. 
 
Armazenagem 
 
A palavra armazenar, para muitos, está associada à guarda de algum material ou de dados 
eletrônicos. Para os profissionais que convivem e atuam no segmento das operações logísticas a 
palavra armazenar representa um verdadeiro complexo de atividades referentes ao conjunto de 
operações logísticas.  
A armazenagem não acrescenta nada ao valor do produto, mas representa porcentagem 
significativa no seu custo assim ressaltamos que cada centavo conquistado nessa fase diminui o 
valor do custo total do produto. A importância da armazenagem é fundamental para o bom 
desenvolvimento das cadeias de suprimentos que atuam cada vez mais de forma enxuta com 
estoques baixos com busca constante da aplicação da técnica do Just – in- time (JIT). Com isso, 
a armazenagem para conseguir atender a essas grandes expectativas no mercado precisa 
executar suas atividades com perfeição, promovendo por ex., a diminuição dos índices de avarias 
dos estoques disponibilidade de informações em tempo real  (online), ferramentas como 
rastreamento e histórico dos produtos.  
 
Objetivos de um bom armazenamento 
 
Geralmente, a necessidade de armazenagem surge a partir da falta de informações qualificadas a 
respeito das demandas futuras. Assim, quanto menor o nosso controle sobre a variação dessas 
demandas, maior será a necessidade de armazenagem. Na grande maioria dos casos, não 
somos capazes de eliminar as necessidades de estocagem. Estocar com menor freqüência, em 
menores volumes, mais objetivamente e de forma centralizada reduz custos e aumenta a 
eficiência do processo.  
 
Maximização do uso do espaço (Lay-outs). 
 
Como vimos, separar os pedidos e enviá-los à expedição, pode ser um processo extremamente 
complexo, demorado e custoso. Tal processo se torna mais eficiente e econômico, se a empresa 
conseguir implantar um layout, ou seja, uma organização física e estrutural no CD, que harmonize 
e integre os equipamentos, mão de obra, materiais, áreas de movimentação, áreas de 
estocagem, 
administração e demais itens que façam parte desse universo. 
Integração: Todos os fatores diretos e indiretos ligados à produção, devem estar integrados, uma 
vez que a falha em qualquer um deles, resultará numa ineficiência total do sistema. Todos os 
detalhes devem ser avaliados na montagem do layout, desde a posição dos bebedouros até a 
saída do pessoal. 
 



 

Gerenciamento de risco na armazenagem  
 
Um mercado promissor para empresas é o de gerenciamento de risco. Neste segmento se 
encontram os armazéns que trabalham com produtos de alto valor agregado como eletrônicos, 
equipamentos de informática, medicamentos, defensivos agrícolas, etc.  
O gerenciamento de riscos promove uma série de procedimentos e oferece tecnologias aplicadas 
para garantir com que as mercadorias enviadas ou enquanto armazenadas estejam sempre em 
total segurança 
 
 
Entrada e Processamento de pedidos 
 
O ditado “tempo é dinheiro” está no coração das atividades de entrada e processamento de 
pedidos no composto logístico. A velocidade com que as informações precisas de vendas são 
cominidcadas pelo sistema logístico frequentemente determina a eficiência das suas operações 
do mesmo, sendo o fator-chave no nível de serviço finalmente oferecido ao cliente. Assim, 
comunicações lentas e imprecisas podem custar caro para a organização, pois consumidores 
irados transformam-se em vendas perdidas, os estoques tornam-se excessivos, o transporte fica 
imprevisível e a programação da produção pode gerar preparações desnecessárias e custosas. 
Processamento rápido e exato dos pedidos minimiza o tempo de resposta ao cliente e suaviza o 
comportamento do fluxo de mercadorias pelo sistema logístico. 

Um componente do tempo do ciclo de pedido 

A entrada e o processamento de pedidos são fatores-chaves no tempo total do ciclo de pedido. 
Lembre-se que um dos elementos no nível de serviço logístico é justamente este tempo e sua 
variabilidade, medidos desde o instante em que o cliente coloca a ordem de compra até o 
momento em que recebe o pedido. As atividades de processamento do pedido e fluxo de 
informação podem facilmente tomar mais de 50% do tempo de ciclo. 
As atividades de transmissão, documentação e comunicação do pedido são diretamente 
relacionadas com a entrada e processamento de pedidos. 
Existem outras atividades de comunicação de pedidos que devem ser levadas em conta, apesar 
de não fazerem necessariamente parte do ciclo do pedido. Verificam o crédito do cliente, avisam 
clientes sobre o andamento de seus pedidos e fazem a cobrança. Essas atividades, geralmente 
executadas simultaneamente, não aumentam o tempo de ciclo total e ainda contribuem no 
“pacote” total de serviço oferecido ao cliente. 
 
Impacto de atrasos no tempo de ciclo 
 
O tempo de processamento do pedido representa um atraso no fluxo de mercadorias do sistema 
logístico e, como acontece com outras atividades rotineiras, ultimamente tem-se rendido à 
automação. 
O processamento do pedido pode ser realizado quase instantaneamente com o uso de 
transmissão eletrônica de dados e informatização das tarefas administrativas. Como o tempo de 
processamento de pedido pode ser reduzido mais facilmente e com menos investimentos do que 
o tempo do fluxo físico, ele é um alvo atraente para melhoria no tempo total de resposta.  
 
Atividades do sistema de entrada de pedidos 
 
O processamento de pedidos, ou seja, o fluxo de informações de ordens de vendas, é uma das 
principais atividades logísticas, juntamente com transportes e manutenção de estoques. Ele age 
como gatilho para o atendimento das necessidades de demanda. O especialista em logística deve 



 

ficar consciente de todas as subfunções envolvidas para administrar eficientemente o fluxo de 
materiais.  
 
Entrada de pedidos 
 
A entrada de pedidos é formada pelas atividades que estão na interface entre o cliente e a 
organização fornecedora. Envolve a maneira pela qual a informação de venda é fornecida, o que 
é transmitido e como é feita a comunicação. O objetivo é obter o máximo de velocidade e 
precisão ao mínimo custo. 
Hoje, a moderna mídia revolucionou a comunicação em muitas organizações. Tem ficado cada 
vez mais comum a comunicação direta entre os computadores de clientes e fornecedores, ou 
seja, o cliente consegue visualizar  o seu estoque ou acompanhar o processamento de seu 
pedido dentro da fábrica do seu fornecedor, tudo para ganhar o máximo possível de velocidade e 
exatidão para a entrada de processamento de pedidos.  
 
Tratamento dos pedidos 
 
Depois de realizada a entrada de dados, temos uma série de atividades que devem ser feitas 
antes de o  pedido ser montado e encaminhado ao PCP (Planejamento e Controle de Produção). 
Verificar o preço lançado, examinar a disponibilidade do item, consolidar os valores de vendas e 
estimar as datas de entrega, etc. 
 
Pedido mínimo 
 
Muitas empresas estabelecem uma política de tamanho mínimo de pedido para aceitar uma 
ordem. O motivo básico é tentar atingir algumas economias de escala em transporte e 
atendimento. Além disso, essa política reduz o número de pedidos necessários para um dado 
volume de negócios, diminuindo, portanto, os custos do processamento de pedidos. 
 
Prioridades no atendimento de pedidos 
 
A sequência na qual os pedidos são manipulados pode afetar bastante os tempos de ciclo 
observados pelos clientes. A sequenciação  dos pedidos pode ser controlada mediante o uso de 
prioridades específicas para atendimento das ordens,  ou pode ser deixada simplesmente a cargo 
do julgamento do pessoal operacional.Esta última alternativa pode resultar em procedimentos 
pouco satisfatórios. 
Exemplo: Em épocas de alta demanda à medida que os funcionários do atendimento não 
conseguem dar conta da grande quantidade de pedidos e a administração pressiona para 
acelerar o processamento, os próprios funcionários passam a preencher primeiro as ordens 
menores e mais simples, pois assim liberam mais pedidos por unidade de tempo. As ordens 
maiores e mais complicadas podem ser colocadas de lado até mais tarde. Entretanto, esses 
pedidos maiores geralmente são dos melhores clientes.Estabelecer regras de priorização para 
rotinas de processamento de pedidos significa reconhecer que alguns pedidos são mais 
importantes que outros para a empresa. 
 
Relatórios de andamento do pedido (follow-up)  
 
Algumas empresas adotam essa prática para manter seus clientes informados sobre o 
andamento de seus pedidos. Pode ser simplesmente prática rotineira, envolvendo a verificação 
do recebimento da ordem do cliente e, possivelmente, a atualização periódica da data provável de 
entrega. 
Nem todas as ordens de clientes podem ser atendidas no tempo de ciclo normal. No caso de 
exceções, o pessoal envolvido deve estar preparado para iniciar ações corretivas. Se estiver 



 

atrasado, o pedido precisa ser rastreado dentro do ciclo de distribuição e, então, estimar uma 
nova data de entrega. O cliente pode ser informado e ajustar seus planos de acordo.  
O follow-up pode não diminuir o tempo total de ciclo do pedido, mas pode ser importante 
elemento do composto de serviços oferecidos ao cliente. 

 Melhorar os tempos de ciclos da cadeia de fornecimento; 
 Melhorar o desempenho nos relacionamentos com clientes e fornecedores; 
 Desenvolver serviços de valor agregado que dão a uma empresa uma vantagem 

competitiva; 
 Obter o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa e com o menor custo; 

Esses resultados são obtidos à medida que a gestão da cadeia de fornecimento simplificar e 
acelerar as operações que estão relacionadas com a forma como os pedidos do cliente são 
processados pelo sistema, até serem atendidos, e também, com a forma das matérias-primas 
serem adquiridas, e entregues, pelos processos de fabricação e distribuição. 
Concluindo, é fundamental que as empresas se preocupem com a integração desses conjuntos 
de soluções de gestão, automatizadas através da tecnologia de informação (Simchi-Levi, 2003), 
pois só assim será possível obter maior vantagem estratégica e competitiva. 
 
 Centros de Distribuição 
O Centro de Distribuição,também conhecido como“CD” constitui-se em um dos mais importantes 
elos da cadeia de suprimentos, capaz de disponibilizar produtos com a velocidade desejada e a 
flexibilidade exigida pelo consumidor. O CD é uma configuração regional de armazém onde são 
recebidas cargas de diversos fornecedores. Sua missão consiste em gerenciar o fluxo de 
materiais e 
informações, consolidando estoques e processando pedidos para a distribuição física. 
O CD não pode ser comparado aos tradicionais depósitos, galpões ou almoxarifados, uma vez 
que suas funções não se adequam completamente ao sistema logístico. Para especialistas, a 
principal diferença entre uma estrutura e outra, está no fato dos depósitos apenas armazenarem 
produtos para ofertar aos seus clientes, enquanto que os CD´s são instalações preparadas com o 
objetivo de receber produtos just-in-time, de modo a atender às necessidades dos clientes. 
São estruturas projetadas para colocar produtos em movimento e não apenas armazená-los, 
mantendo o estoque necessário para controlar e equilibrar as variações entre produção e 
demanda. Pode também acumular e consolidar produtos de vários fabricantes, combinando com 
o carregamento para clientes ou destinos comuns, além de servir de local para customização 
desses produtos incluindo embalagem, etiquetagem e precificação. 
Essas estruturas, como qualquer elo de uma cadeia de suprimentos, possuem vantagens e 
desvantagens. Para Reinaldo Moura, em sua obra “Sistemas e técnicas de movimentação e 
armazenagem de materiais”, as principais vantagens e desvantagens dos Centros de Distribuição 
são: 
Vantagens: 
- Melhoria nos níveis de serviço em função de reduções no tempo das entregas ao 
cliente/usuário; 
- Redução nos gastos com transporte de distribuição; 
- Facilita a gestão de materiais; 
- Tende a melhorar o nível de serviço e o atendimento de pedidos completos isentos de danos, 
avarias  e  não conformidades; 
- Reduz a burocracia; 
- Reduz custos de armazenagem; 
- Reduz custos de inventários; 
- Reduz custos de controle; 
- Reduz custos de comunicação; 
- Aumenta a produtividade. 
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 Desvantagens: 
- Aumento nos custos de manutenção de estoques em função de aumentos nos níveis de 
estoque de segurança necessários para proteger cada armazém contra incertezas da demanda; 
- Aumento nos gastos com transporte de suprimento; 
- Menor segurança física dos materiais; 
- Menor flexibilidade de rotas; 
- Diminui a proximidade com o cliente; 
- Aumenta custos de inventário. 
 
No entanto, é necessário realizar um estudo de viabilidade para cada local onde se deseja 
implantar um centro de distribuição, a fim de se avaliar o valor agregado do CD a cada segmento 
da empresa. 
A trajetória de um produto em um centro de distribuição segue basicamente cinco etapas: 
Recebimento – Essa é a primeira etapa do produto no CD. O recebimento envolve o 
descarregamento das cargas e a conferência dos produtos quanto às suas quantidades e 
qualidades. Após realizarem todos os procedimentos para registro do produto, o sistema de 
gerenciamento indica a área de armazenagem que este produto deverá ser alocado. 
Movimentação – Essa etapa reflete o transporte do produto dentro do armazém. Essa etapa tem 
um custo muito alto para a estrutura, uma vez que absorve uma grande quantidade de tempo, 
mão de obra e dinheiro. Atualmente, já existem novas tecnologias que permitem reduzir 
substancialmente esse custo com movimentação e manuseio de produtos. 
Armazenagem – Nessa etapa, o produto é colocado em determinado local, indicado pelo sistema 
de gerenciamento, onde permanece para posterior distribuição. Apesar de o estoque ser 
necessário para atingir o ponto de equilíbrio entre demanda e oferta, as empresas procuram 
trabalhar com baixos níveis de estoques, a fim de reduzir os custos elevados, gerados por ele. 
Esta área é composta por estruturas como páletes, drive-in, estanterias e racks que são 
separados por corredores sinalizados. 
Separação de Pedidos – Consiste em coletar o mix correto de produtos, na área de 
armazenagem com o objetivo de atender as necessidades do consumidor. É uma etapa que 
consome uma grande parte dos custos operacionais, uma vez que para ser realizada, implica em 
grandes deslocamentos dos operadores dentro do CD. No entanto, com um layout bem 
planejado, esse gasto com deslocamentos pode ser minimizado, reduzindo com isso os custos da 
operação. 
Expedição – Essa é a última etapa a ser realizada em um CD. É a verificação e o carregamento 
do produto no veículo de transporte. Nesta etapa, poderão ocorrer algumas atividades como 
conferência do pedido, preparação dos documentos de expedição e pesagem da carga para 
determinação do custo de transporte. 
Dentro dessas cinco etapas, podemos destacar ainda o chamado Crossdocking. 
Trata-se de uma operação do sistema de distribuição na qual os produtos são recebidos, 
separados e encaminhados para outro veículo, sem passar pela etapa de armazenagem, 
cruzando o armazém direto ao ponto de venda. Geralmente, são produtos com alto índice de giro 
e ou perecibilidade, que não vale a pena serem estocados. Neste sentido, podemos destacar que 
para haver uma operação eficiente, se faz necessário uma sincronização entre o recebimento e a 
expedição de mercadorias. 
 
Embalagem do produto 
 
Com exceção de produtos transportados a granel, como no caso de matérias primas, produtos 
são cobertos com embalagens. O embalamento do produto pode ter diversos objetivos, entre 
eles: 

 Facilitar manuseio e armazenagem; 
 Promover melhor utilização do equipamento de transporte; 
 Proteger o produto; 



 

 Promover venda do produto; 
 Alterar a densidade do produto; 
 Facilitar uso do produto; 
 Prover valor de reutilização para o consumidor. 
 Informar sobre as condições de manipulação do produto; 
 Exibir os requisitos legais como composição, ingredientes etc. 
 Fazer promoção do produto através da impressão (arte gráfica) 

 
Nem todos estes objetivos podem ser atingidos mediante a administração logística. Entretanto, 
alterar a densidade do produto e sua embalagem protetora pode fazer diferença. 
A embalagem para proteção é importante dimensão do produto para o especialista em logística. 
Sob muitos aspectos, é a embalagem que deve ser manuseada e o produto em si é preocupação 
secundária. É a embalagem que tem forma, volume e peso. O produto em seu interior pode não 
ter as mesmas características. 
A embalagem significa custo adicional para a firma. Esse custo é compensado na forma de fretes 
e custos de estoque menores, além de menor número de quebras. O profissional de logística 
balanceia esses custos, trabalhando em conjunto com vendas e engenharia para atender a todos 
os objetivos do embalamento.  
 Exemplo: O departamento de pesquisa e desenvolvimento ao optar por um tipo de embalagem, 
pode consultar a equipe de logística a fim de desenvolver uma embalagem que facilite a 
armazenagem e o transporte do produto, consultando também o marketing quanto ao melhor 
design para o consumidor final. 
 
Tipos de embalagens 
 
Como dissemos, acondicionar o produto na embalagem correta é fundamental para garantir a 
integridade do bem. Para o profissional de distribuição, a embalagem serve para suportar e 
proteger o produto dos efeitos do transporte como vibração, aceleração, compressão, balanço, 
variações de temperatura, pressão, força centrífuga,entre outros. 
 Já para o profissional de marketing, a embalagem é muito mais que uma forma de proteger o 
produto, servindo também como uma forma de apresentá-lo ao cliente com o objetivo de 
aumentar as vendas. 
Assim, podemos definir as embalagens em dois tipos: 
Embalagem de apresentação: É o tipo de embalagem que protege, mas tem como função 
principal, vender o produto. É o que chamam de embalagem com ênfase no marketing, ou seja, 
deve ter apelo de mercado, facilidade de acomodação nas prateleiras dos lojistas e destacar-se 
no ponto de venda com informações sobre as características e atributos do produto com a 
finalidade de despertar o desejo de compra. 
Embalagem de transporte: É o tipo de embalagem que visa exclusivamente à proteção 
do produto durante o transporte, em todas as suas fases. Conhecida também por “Embalagem 
Industrial com ênfase em Logística”, são caracterizadas por caixas de papelão, sacos ou até 
mesmo barris que servem para agrupar os produtos com objetivo de proporcionar maior eficiência 
e segurança no manuseio. São utilizadas nas operações  de linha de produção e devem conter 
informações como pesos (líquido e bruto) de cada volume e principalmente os símbolos 
internacionais de cuidados ao manusear que significam “frágil”, “não molhar”, “não expor ao sol”, 
“este lado para cima”, entre outros. Em casos de produtos de importação/exportação devem 
conter ainda outras informações como número do pedido, porto de destino, destino final, entre 
outras. 
Ainda em relação às embalagens, deve-se observar as regras legais aplicáveis à rotulagem 
destas embalagens, inserindo em seus rótulos todas as informações exigidas  pela legislação 
aplicável. 
Quanto à classificação, a mais aceitável é a que classifica de acordo com níveis: 
 



 

Primária – É a embalagem que mantém contato direto com o produto, como latas de 
produtos em conserva. 
Secundária – É a embalagem que protege as embalagens primárias, como as caixas de papelão 
que acondicionam os litros de leite. 
Terciária – São as caixas de madeira, plástico ou papelão. 
Quarto nível – É a embalagem que facilita a armazenagem e movimentação de grandes 
volumes, como os contêineres. 
Quinto nível – É a embalagem direcionada para envio de produtos a longa distância. 
As embalagens estão intimamente ligadas à área de logística, uma vez que interagem com o 
manuseio, armazenagem, movimentação e principalmente, com o transporte. 
Como exercício, sugerimos avaliar os cuidados que devem ser tomados com a exportação de 
frutas, por exemplo. São necessários cuidados redobrados no acondicionamento destes produtos 
para que cheguem ao seu destino com a mesma qualidade que possuíam na origem. Vale 
lembrar que em alguns lugares do mundo, como o Japão, as frutas são vendidas a preços 
elevados, em vista da dificuldade de produção no mercado interno, decorrente da escassez de 
áreas livres disponíveis para 
plantio. Com este exemplo, podemos demonstrar que a embalagem e o transporte, podem 
representar o sucesso ou insucesso na operação logística. 
Desta forma, o acondicionamento dos produtos em embalagens e a utilização dos meios de 
transportes adequados, garantem que todos os elos da cadeia sejam beneficiados. Ganham os 
produtores, os fabricantes de embalagens, os transportadores e principalmente os clientes. 
 

Docas – Solução para armazenagem 

A parte mais valiosa de todo seu armazém é a sua área de doca. Tudo no armazém chega à 
doca. Tudo que sai do armazém sai pela doca. Portanto, nada acontece dentro de sua operação 
sem passar pela área da doca. 
Infelizmente, as docas de carregamento geralmente recebem, no melhor dos casos, somente 
pequena  consideração na maioria dos esforços de layout e projeto. 
 
Perguntas mais frequentemente sobre as docas: 
 

 Qual é o número certo de docas? 
 Onde as docas devem ficar localizadas? 
 Qual é o melhor tipo de doca? 
 Quais as dimensões que deve ter a área de expedição e de recebimento? 
 Qual equipamento de movimentação de materiais devo comprar? 
 O que deve estar e o que não deve estar na área da doca? 
 Há questões de segurança que precisam ser focalizadas? 
 Qual é a meta de produtividade da doca? 
 Há oportunidades de melhorias para as áreas de doca existentes? 

 
Um propósito em mudança 
 
O papel do armazém mudou e com ele a utilização e as atividades da doca de expedição e de 
recebimento 
Também mudaram. A maioria das instalações de distribuição não é mais o “armazém tradicional” 
( um depósito de estoque que chega para ficar descansando durante um longo período de 
tempo), mas ao contrário são instalações logísticas onde os produtos entram e saem a uma 
velocidade muito mais rápida.  
As práticas de inventário Just-in-time mudaram assim drasticamente o número, o tipo e a 
utilização de dados e a área da doca. Atualmente, as docas precisam ser muito mais flexíveis, 



 

bem como mais eficientes, a fim de acomodar o maior número e os tipos de recebimentos e e de 
expedições. As carrocerias tradicionais padrão estão sendo substituídas por peruas de grande 
capacidade cúbica, contentores intermodais e uma variedade de veículos de tamanhos e formas 
diferentes. Estes novos veículos e a conversão de recebimentos e expedições de maiores para 
menores exigem que as docas e as áreas das docas sejam projetadas com maior flexibilidade e, 
em muitos casos, diferentes docas para acomodar diferentes tipos de recebimentos e expedições. 
 
Número de docas 
 
O número de docas necessário é determinado por uma combinação de fatores: número de 
recebimentos e expedições, tipo de carregamento e descarregamento (carregado no chão, 
carregado no palete, empilhado à mão,chapas, motoristas, operadores da doca etc.), tipos e 
tamanhos de veículos, número e sincronização das transportadoras e diferentes áreas nas quais 
os materiais serão utilizados, estocados ou preparados para expedição. Com base nas diversas 
características, uma posição de doca deve ser permitida para cada sete horas de atividade 
planejada por turno, permitindo uma taxa de utilização de 87,5%. Lembre-se de que o maior 
número de turnos operacionais nos quais é conduzida expedição e/ou recebimento reduzirá o 
número total de portas necessárias. Assim sendo, 10 docas tornar-se-ão  o equivalente a 20 se 
utilizadas em dois turnos em vez de um. 
 
Localização das docas 
 
Tradicionalmente, as docas ficavam localizadas na parte de trás de uma instalação e fora do 
ângulo da visão. De um modo geral, as docas de expedição e de recebimento ficam todas 
localizadas na mesma área a fim de reduzir a necessidade  de supervisão duplicada. Em algumas 
instalações maiores, a expedição ficará em uma extremidade do prédio e o recebimento em outra, 
visando criar uma movimentação de material de distribuição em fluxo. Atualmente, contudo com a 
movimentação de estoques Just-in-time e a tendência de as expedições ficarem mais próximas 
dos locais de manufatura, mais e mais instalações estão sendo construídas com múltiplas docas 
de expedição e de recebimento para reduzir drasticamente o fluxo de materiais dentro de uma 
instalação, para ter produtos que chegam aonde irão ser utilizados e saiam de onde serão 
completados. 
 
Área de enfoque das docas 
 
A área de enfoque da doca exigirá espaço adequado para manobras de veículos de grande porte. 
Com carrocerias de até 17,5 metros, uma área manobra precisa acomodar carrocerias com 
cavalo mecânico convencional os quais juntos podem ultrapassar 23 metros. 
Equipamentos da doca 
 
Qual é o equipamento certo para sua área de doca? 
Isto depende de muitos fatores que incluem o tamanho de sua instalação e o nível de seu quadro 
de funcionários, tipo e freqüência dos recebimentos e das expedições, funções de recebimento, 
requisitos de inspeção, especificações das necessidades especiais de movimentação e 
considerações orçamentárias. 
 
O que ter e o que não ter na área de doca 
 

➢ Área de descanso dos motoristas são importante e exigem um espaço disponível a fim de 
controlar o local onde os motoristas se encontram na empresa. Tais áreas devem conter 
um orelhão e um banheiro.Restringir o acesso dos motoristas às demais áreas ajudará a 
evitar contato desnecessário com funcionários e limitar a responsabilidade por acidentes. 



 

➢ O tratamento do lixo é uma realidade e ao mesmo tempo em que não é uma atividade 
direta da área da doca, é preciso ter espaço alocado para uma caçamba de lixo ou 
compactador de lixo. 

➢ Se suas operações exigem funções de Logística Reversa, estas precisam ser avaliadas 
quanto às especificações para incluir considerações ambientais. 

➢ Embora não seja o objetivo pretendido da área da doca, frequentemente ela se torna uma 
área para estocagem de paletes, paletes quebrados, refugados e reparos de paletes. 
Contanto que haja espaço disponível e não interfira no objetivo real das docas, estas 
atividades podem ser acomodadas. 

➢ Áreas de carga de bateria são importantes, mas não devem ser colocadas no caminho do 
tráfego das docas ou interferindo nas áreas de estágio exigido. 

➢ Produtos devolvidos é outra função frequentemente esquecida que exige espaço 
significativo, o qual precisa ser planejado e as devoluções não podem ser simplesmente 
permitidas ficar na área da doca. 

➢ A área de embalagem deve ser localizada adjacente à área da doca de expedição para 
minimizar a movimentação de materiais, mas não estar dentro ou absorver área de estágio 
da doca de expedição. 

➢ Materiais de embalagem precisam ser mantidos próximos da área de embalagem, mas 
precisam ser planejados e não podem ser permitidos absorver áreas de estágio e/ou 
pulmão da doca. 

➢ Os escritórios de recebimentos são outra necessidade desprezada da área da doca. Estes 
escritórios, enquanto que essenciais, roubam espaço precioso de operação, caso não 
sejam devidamente planejados. 
 

Segurança da doca 
 
A maioria dos acidentes graves do armazém ocorrem na ou perto da doca. Mais de 10% de todos 
os acidentes 
somente com empilhadeiras resultam de condições insatisfatórias do layout da doca ou docas 
abarrotadas. Sem um layout bem pensado, boas práticas de segurança, treinamento do quadro 
de funcionários e atenção gerencial a estes, as mesmas condições problemáticas existirão em 
sua operação. 
 
Produtividade da doca 
 
A produtividade do armazém que inclui a produtividade da doca é uma questão bastante 
complicada  
Devido ás diferenças nas atividades, tipos de unidades de recebimento e de expedição, tipos do 
material movimentado, tamanhos do recebimento/expedições individuais e  tipo de carregamento 
e descarregamento. 
Mesmo comparando dois armazéns na mesma indústria, a produtividade frequentemente irá 
variar devido às diferenças nos volumes e nos tipos  de atividade em cada instalação. 
 
 
Oportunidades de melhoria 
 
Algumas oportunidades gerais no layout e projeto da doca incluem: 
 
- Estoques temporários, equipamentos utilizados, devoluções não-resolvidas, recalls, produtos 
defeituosos que esperam descarte, materiais promocionais e outros itens de estocagem 
temporária não devem ser estocados na área da doca.  
- Iluminação adequada é obrigatória( luzes da doca devem ser instaladas para utilização no 
interior das carrocerias) para assegurar acuracidade e melhorar produtividade. 



 

- Pessoal não autorizado deve ter acesso restrito às áreas da doca. As áreas da doca não são o 
local para solicitações de vendas não convidadas, reuniões informais de grupos, intervalo dos 
motoristas e/ou coleta de amostras de vendas. 
 
Isto não é feito sem papel de trabalho 
 
Qualquer operação de doca não é completa sem um conjunto adequado de sistemas de suporte 
com os quais planejar e programar as futuras atividades de recebimento e de expedição, 
gerenciar a mão-de-obra, acompanhar a produtividade, direcionar a guarda, programar a 
manutenção dos equipamentos e gerenciar o transporte. Tal sistema ou sistemas precisa ser 
totalmente integrado com o resto dos sistemas de informações das organizações. 
 
Conclusão 
 
O espaço da doca é um recurso precioso e precisa ser tratado de acordo. Você raramente terá a 
oportunidade para recuperar tal espaço após ter sido utilizado para outra finalidade. Assim, é 
melhor ser bem planejado, equipado e igualmente bem utilizado. 
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