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RESUMO 

 

 
O presente estudo teve por objetivo propor melhorias no processo de alocação dos 
estoques intermediários de paletes de portas, de uma empresa do ramo madeireiro 
visando aperfeiçoar os espaços disponíveis dentro do parque fabril. Para 
desenvolvimento do objetivo geral, foram propostos objetivos específicos: (1) 
Descrever o processo atual da alocação dos estoques, (2) Identificar os itens de 
maior movimentação no estoque, (3) Levantar as áreas de estoques disponíveis, (4) 
Propor melhorias para a alocação dos estoques. A metodologia usada é dada pela 
pesquisa qualitativa onde se busca a essência do fenômeno ou teoria. Para 
elaboração deste trabalho foram utilizados os métodos de pesquisa de estudo de 
caso, pesquisa explicativa e pesquisa exploratória para efetuar levantamento de 
dados no posto de trabalho. O universo da pesquisa abrange o setor de logística em 
uma empresa madeireira, localizada no município de Caçador, região oeste do 
estado de Santa Catarina, Brasil. Análises foram feitas por meio de conversas 
informais e observações em campo. Com o presente trabalho constatou-se que é 
possível propor algumas situações de melhoria para a alocação dos estoques, onde 
se podem padronizar os locais de armazenagem para que existam ganhos no 
controle e em espaços dentro da fábrica. Conclui-se com este trabalho, que pode 
haver melhorias constantes na armazenagem dos materiais propostos conforme as 
necessidades da empresa, reorganizando sua alocação de estoque, para que a 
intralogística da organização ocorra de maneira eficiente.  
 
Palavras-chave: Logística. Alocação de Estoques. Armazenagem. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aimed to propose improvements in the process of allocating the 
intermediate stocks of door pallets from a timber company in order to improve the 
spaces available within the manufacturing park. In order to develop the general 
objective, specific objectives were proposed: (1) Describe the current inventory 
allocation process, (2) Identify the items with the highest inventory movement, (3) 
Raise the available inventory areas, (4) Propose improvements for the allocation of 
inventories. The methodology used is given by qualitative research where one 
searches for the essence of the phenomenon or theory. To elaborate this work we 
used the research methods of case study, explanatory research and exploratory 
research to carry out data collection in the work place. The research universe covers 
the logistic sector in a logging company, located in the municipality of Caçador, 
western region of the state of Santa Catarina, Brazil. Analyzes were made through 
informal conversations and field observations. With the present study it was possible 
to propose some improvement situations for the allocation of inventories, where the 
storage places can be standardized so that there are gains in the control and spaces 
inside the factory. It is concluded with this work that there can be constant 
improvements in the storage of the proposed materials according to the needs of the 
company, reorganizing its allocation of inventory, so that the organization's 
intralogistics occurs in an efficient way. 
 

Keywords: Logistics. Stock Allocation. Storage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas a contextualização do tema, a 

problematização, bem como a definição do problema da pesquisa, justificativa, 

objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Segundo o pensamento de Mattos (2009) a necessidade de organizar os 

estabelecimentos nasceu através da Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra 

durante o século XIX e levou profissionais de outras áreas como, por exemplo, da 

engenharia a buscar soluções específicas para os problemas que antigamente não 

existiam. 

As grandes empresas tendem a possuir locais próprios para armazenagem de 

seus produtos porque, em razão de seu mercado de atuação, devem possuir 

sistemas logísticos com pessoas especializados para acompanhar esta atividade. 

Mas, na realidade, a maioria terceiriza a atividade de transporte de retirada e 

entrega das matérias-primas e armazenam os produtos acabados para distribuição e 

entrega aos clientes finais (PAOLESCHI, 2014). 

Para Casadevante (1974) pode-se definir como missão da armazenagem o 

compromisso entre os custos e a melhor solução para as empresas. Na pratica isto 

só pode ser realizado se levado em conta todos os fatores interligados aos custos da 

armazenagem, bem como a relativa importância de cada um.  

A gestão de estoques é um conjunto de atividades que visa atender as 

necessidades de material da organização, com o máximo de eficiência e menor 

custo, por meio da maior rotatividade possível, tendo como objetivo principal a busca 

constante do equilíbrio entre nível de estoque ideal e redução dos custos gerais de 

estoque (VIANA, 2009). 

Para Martins (2006), a gestão de estoques constitui uma série de ações que 

permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem 

localizados em relações aos setores que deles utilizam, bem manuseados e bem 

controlados. “É notório que todas as organizações de transformação devem 

preocupar-se com o controle de estoque, visto que desempenham e afetam de 

maneiras bem definida ao resultado da organização”. (POZO, 2010, p. 37) 
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1.2 PROBLEMA 

 

A administração de materiais é uma das áreas mais importantes da 

organização, no entanto essa atividade envolve também o campo financeiro no qual 

os administradores devem sempre pensar em reduzir custos e evitar desperdícios no 

setor, o que requer muita disciplina e organização para que haja real significância 

nos resultados (JUNIOR, 2015). 

Francischini (2002) diz que uma das principais preocupações do 

administrador de materiais é saber definir e quantificar os custos que incidem sobre 

o estoque que ele gerencia, já que, segundo Ballou (2001) a existência de estoques 

implica em gastos: os custos médios anuais de manutenção de estoques em 

empresas de manufaturas são estimados ao redor de 20% a 40% do valor dos itens 

estocados. 

Segundo Gasnier (2002) a existência dos estoques gera algumas dificuldades 

às empresas e à cadeia de abastecimento sendo as mais conhecidas: necessidade 

de espaço adequado; maior custo de capital de giro; maiores custos operacionais; 

diminuição da liquidez; perdas por obsolescência ou por validade; necessidades de 

seguros; possível desvalorização dos materiais; necessidade de manuseio e 

inspeções; atraso no feed-back relacionado a problemas com qualidade. 

Uma gestão ineficiente de estoques provoca o desequilíbrio entre os aspectos 

operacional e financeiro; perda da rentabilidade financeira e de uma meta pré-

estabelecida devido à impossibilidade de atendimento imediato de pedidos 

efetuados por novos clientes; diminuição da agilidade na movimentação da relação 

venda e entrega e a redução no conceito de excelência da empresa (GITMAN, 

2002). 

Para Fontes (2013, p. 56) “uma armazenagem eficaz necessariamente tem 

que garantir que enquanto o material estiver guardado, tecnicamente falando 

armazenado, a gestão deve garantir sua integridade física”. Do contrário, o 

armazenamento inadequado, poderá comprometer a vida útil do produto. Guardar os 

materiais sem cuidado, superlotar os espaços e dispor de um manuseio inapropriado 

além de contribuir para perdas de materiais pode gerar acidentes no ambiente de 

trabalho. 

Na empresa estudada, localizada na cidade de Caçador existem dificuldades, 

no que se referem ao armazenamento dos materiais, como por exemplo, falta de 
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espaços, falta de recursos entre outros empecilhos. Diante dos problemas expostos 

pergunta-se: quais as propostas de realocação dos estoques intermediários em uma 

empresa do ramo madeireiro na cidade de Caçador? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho se faz necessário já que as organizações estão aumentando 

cada vez mais sua produtividade, em uma sociedade moderna que vem mudando 

seu comportamento de consumo. Devido a esses fatores a empresa deve se adaptar 

a este novo desafio em busca de novas oportunidades de mercado onde a melhoria 

contínua se torna uma obrigação. 

A partir disso, Casadevante (1974) também contribuindo conforme a 

necessidade das empresas os materiais precisam de uma armazenagem correta 

seguindo algumas exigências: sendo a quantidade suficiente para o planejado, a 

qualidade seguindo os padrões pré-estabelecidos, a oportunidade de espaços no 

local e momento desejados e o preço sendo o mais econômico possível. 

O objetivo do sistema de localização de materiais deverá ser de estabelecer 

perfeita identificação dos materiais, onde deve ser usado uma simbologia ou códigos 

para indicar precisamente a localização do material estocado. (DIAS, 2012) 

A gestão de estoques é um conceito que está presente em praticamente todo 

o tipo de empresas, assim como na vida cotidiana das pessoas. Atualmente, as 

organizações que efetuam uma correta administração de seus estoques, conseguem 

obter vantagem competitiva em relação a seus concorrentes. Para Viana (2009): Se 

as entregas das encomendas de compras de materiais fossem instantâneas e 

ajustáveis às necessidades quantitativas e qualitativas das empresas, não haveria 

necessidade de formação de estoques. Assim, então, o ideal é a inexistência de 

estoques. No entanto, na prática está situação é utópica. Para tanto, o fluxo de 

movimentação de materiais dentro da empresa é uma questão que pode ser 

considerado também como um fator de diferencial competitivo, quando bem 

administrado, podendo reduzir os custos dos processos e gerar lucros. 

Os produtos em estoque não são “mortos” ou inativos, ao contrário tem uma 

importância vital para a operação eficaz do sistema. As organizações, por meio das 

imposições do mercado, desenvolvem outras formas mais eficientes e eficazes na 
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busca do equilíbrio entre estoque e consumo, objetivando aperfeiçoar o estoque 

(MAGEE, 1977). 

Ballou (2001) relata que os materiais devem estar disponíveis, em um lugar 

correto, no tempo certo, nas condições e quantidades almejadas pelo cliente, 

agregando assim grandes facilidades para as seções que estão interligadas, e 

garantir a entrega do produto. 

Desta maneira este trabalho se torna uma oportunidade para empresa reduzir 

os custos com movimentações excessivas de materiais, melhorar o desempenho 

operacional na separação dos itens a serem carregados, apurar a assertividade e 

acuracidade dos estoques alcançando melhores resultados. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Neste subcapítulo serão demonstrados o objetivo geral e específicos do 

trabalho de conclusão de curso. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Propor a realocação dos estoques intermediários em uma empresa do ramo 

madeireiro na cidade de Caçador no Estado de Santa Catarina. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o processo atual da alocação do estoque, 

 Identificar quais produtos de maior movimentação no estoque, 

 Levantar as áreas de estoque disponíveis e, 

 Propor melhorias para realocação dos estoques. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Nesta seção revisaram-se os principais conceitos envolvidos neste trabalho, 

considerados temas relevantes para o alcance dos objetivos deste estudo. 

Apresentar-se-á também a metodologia, a análise dos dados e os resultados 

obtidos. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial teórico do trabalho de conclusão de curso visa fundamentar, e 

dar o embasamento necessário para melhor compreensão do tema abordado. 

 

2.1.1 Administração 

 

 No pensamento de Chiavenato (2000) a administração é definida pelo 

conjunto de planejar, organizar, direcionar e controlar as diferentes ocupações 

realizadas pela divisão das tarefas que ocorrem dentro de uma empresa. Definindo 

assim como essencial para a vivência, permanência e triunfo das organizações. 

Argumenta ele também, que sem a administração, as organizações não poderiam se 

manter e expandir no mercado.  

 Já na opinião de Mattos (2009) a administração é resumida em uma ciência 

que analisa e sistematiza as práticas usadas para administrar sua organização 

corretamente.   

 “Administrar é gerenciar negócios, pessoas ou recursos.com o objetivo de 

alcançar metas definidas. Administração é o conjunto de conhecimentos a respeito 

das organizações e do processo de administrá-las” (COSTA, 2008).  

 Para o autor Martins (2006) administrar um negócio é conceituado como o 

processo de fazer com que as outras pessoas realizem as atividades designadas 

com o menor tempo possível, utilizando o melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis. 

 Tais afirmações vêm de encontro com as palavras de Rossés (2014, p. 19): 

 

O conceito de administração representa uma governabilidade, gestão de 
uma empresa ou organização de forma que as atividades sejam 
administradas com planejamento, organização, direção, e controle. O ato de 
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administrar é trabalhar com e por intermédio de outras pessoas, na busca 
de realizar objetivos da organização, bem como de seus membros. 
 

 2.1.2 Administração de materiais 

 

 Segundo Martins (2006) a administração de recursos materiais se caracteriza 

pela sequencia operacional, tendo inicio na identificação do fornecedor, no momento 

da compra de um bem, no momento de seu recebimento, o transporte e 

acondicionamento, o transporte ocorrido durante o seu processamento industrial, 

seu armazenamento como produto acabado e por fim, a sua distribuição para o 

consumidor final. 

   A administração de materiais traz para a organização o conhecimento dos 

suprimentos, aperfeiçoamento de desempenhos, a fim de reduzir custos gerais da 

empresa. A administração de materiais com certeza é um dos principais 

departamentos de uma organização fortemente ligada ao que se diz logística, seu 

objetivo principal é determinar o que, quando, onde e a quantidade certa de compra 

(JUNIOR, 2015). 

A administração de materiais é responsável pelo planejamento e controle das 

movimentações dos materiais que chegam à empresa por meio de seus 

fornecedores ou saem dela para seus clientes conforme relata Martins (2006, p. 

262): 

 

As necessidades dos clientes, tanto internos como externos, devem ser 
analisadas para que a empresa avalie se poderá atendê-las a partir dos 
estoques existentes ou se terá de iniciar um processo de reposição de 
material por meio de compra, em se tratando de produtos fornecidos por 
terceiros, ou de produção, no caso de produtos fabricados internamente 
pela empresa.  

 

Neste mesmo pensamento Gonçalves (2007) diz que a administração de 

materiais tem como objetivo conciliar os interesse entre as necessidades de 

suprimentos e a otimização dos recursos financeiros e operacionais das empresas. 

Apesar da importância do aperfeiçoamento dos recursos são poucas as 

empresas que praticam e utilizam de uma forma estruturada a empresa, conforme 

Arnold (2008, p. 26): 

 

Administração de materiais é uma função coordenadora responsável pelo 
planejamento e controle do fluxo de materiais. Seus objetivos são: 
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maximizar a utilização dos recursos da empresa; fornecer o nível requerido 
de serviços ao consumidor. 

 

2.1.3 Logística 

 

Com a necessidade das organizações de planejar e gerenciar seus produtos 

corretamente surgiu na administração a área de logística, visando a melhor forma de 

entregar os produtos dentro do prazo e atender as demandas, seguindo diversos 

fatores, Moura (1997, p. 51) diz que: 

  

A logística constitui-se num sistema global, formado pelo inter-
relacionamento dos diversos segmentos ou setores que a compõem. 
Compreende a embalagem e a armazenagem, o manuseio, a 
movimentação e o transporte de um modo geral, a estocagem em trânsito e 
todo o transporte necessário, a recepção, o acondicionamento e a 
manipulação final, isto é, até o local de utilização do produto pelo cliente. 

 

 Mello, Bandeira e Leusin (2006) ressaltam que há bem pouco tempo, o 

conceito de logística era confundido com as áreas de transporte ou de 

abastecimento. Esse era o paradigma vigente. Contudo, esta situação está se 

alternando, pois esta é uma das áreas da Administração que mais tem se expandido 

nos últimos anos. 

Assim, temos que a atividade logística está inserida em diversos pontos da 

organização produtiva e sua correta aplicação se faz necessária para o bom 

andamento e rentabilidade das atividades. “[...] Logística também pode ser definida 

como a satisfação do cliente ao menor custo total” (FERREIRA, 1986, p. 1045). 

“Logística é o processo de planejar, executar e controlar o fluxo e a 

armazenagem, de forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade e custos, 

de matérias-primas, materiais em elaboração, produtos acabados e serviços”. 

(GASNIER, 2002) 

Segundo  Carvalho (2002, p. 31) descreve a definição de logística conforme o 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) sendo a seguinte: 

 

Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que 
planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e 
econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos 
acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de 
origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências 

dos clientes. 
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 Já Filho (2001) diz que o conceito de logística induz a visão da cadeia 

completa no processo de suprimento de materiais, envolvendo desde as atividades 

do inicio do fluxo logístico ate as atividades consideradas finais. 

Ballou (2001, p. 397) define logística empresarial é aquela que: 

 

[...] trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que 
facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição de matéria-prima 
até o ponto de consumo final, assim, como os fluxos de informação que 
colocam os produtos em informação. 

 

Para Pozo (2010), a logística é considerada perfeita quando existe interação 

entre administração de materiais, distribuição física dos produtos e serviços com a 

plena satisfação do cliente. 

 

2.1.3.1 Nível de Serviço Logístico 

 

 O departamento de logística, assim como qualquer outro setor da organização 

precisam ter indicadores de desempenho para que sejam identificados pontos falhos 

e sejam realizadas melhorias contínuas. Segundo Bowersox e Closs (2001) o foco 

principal da logística é o de alcançar o melhor nível de serviço ao cliente com o 

menor custo possível sempre tentando disponibilizar as tarefas logísticas, 

enfatizando a flexibilidade, a agilidade, o controle e o compromisso de superar o 

nível desejado obtendo a satisfação total dos clientes, conquistando obviamente 

uma futura parceria. 

 Nesta mesma concepção Giacobo e Ceretta (2010, p. 6) ressaltam que: 

  

Com a evolução do mercado e com a preocupação das empresas em 
relação ao nível de serviço oferecido aos seus clientes, procurou-se 
identificar e quantificar os fatores necessários para a elaboração de novos 
níveis de serviço como: prazo de execução e respectivo nível de 
confiabilidade; tempo de processamento de tarefas; disponibilidade de 
pessoal e dos equipamentos solicitados; facilidade em sanar erros e falhas; 
agilidade e precisão em fornecer informações sobre os serviços em 
processamento; agilidade e precisão no rastreamento de cargas em 
processamento ou em trânsito; agilidade no atendimento de reclamações e 
no encaminhamento de soluções; estrutura tarifária fácil de entender e 
simples de aplicar. 

 

 É necessário ter gestão sobre o nível de serviço prestado e criar um 

determinado patamar de tarefas logísticas de maneira que atinjam o nível de serviço 
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logístico planejado. Lambert (1998) apud Giacobo e Ceretta (2010) afirma que, na 

maioria das vezes, as organizações se confundem ao comparar o nível de serviço 

prestado com o nível de satisfação do cliente, lembrando que mesmo tendo o melhor 

nível de serviço, mas se não atender as necessidades básicas do cliente, não irá 

satisfazer suas expectativas. 

 Para que haja inovação das técnicas logísticas, é preciso que se tenha uma 

maneira de medir e avaliar o desempenho onde se podem obter dados relevantes.  

Para Rey (1998) pelo motivo da ligação entre os trabalhos logísticos, a aplicação de 

apontadores adequados é essencial, pois somente a partir disso que se terá o real 

desempenho logístico. 

Os indicadores de desempenho logístico, bem como sua forma de 

comunicação, segundo Faria e Costa (2008, p. 384): 

 

[...] servem para dar perspicácia direta aos elementos essenciais do 
processo de gestão, o que é, particularmente, importante na Logística, onde 
o bom controle requer medidas que relacionem tempo, lugar, quantidade, 
qualidade e custos. 

 

2.1.4 Gestão de Estoques 

 

 Segundo Araújo (1976) diz que se deve organizar o estoque de maneira que 

caiba o máximo de materiais em um menor espaço possível, mas para que isso seja 

realizado, é preciso que a armazenagem seja feita de forma vertical ao invés de 

horizontal. 

 Para compreender o gerenciamento dos estoques é imprescindível que o 

profissional responsável saiba como é composta a formação do mesmo. Segundo 

Viana (2009), não se tem ao certo o quanto uma indústria vai consumir ou vender de 

um determinado produto, então para formar um estoque, a empresa baseia-se nas 

previsões de demanda, o que auxilia a criar estimativas para um futuro consumo. 

Além disso, a formação do estoque também depende dos componentes logísticos, 

pelos custos que os envolvem. 

 As vantagens apresentadas por Ballou (2001) em relação a correta gestão 

dos estoques são: a melhoria dos serviços de atendimento ao consumidor; os 

estoques agem como amortecedores entre a demanda e o suprimento; podem 

proporcionar economia de escala nas compras e; agem como proteção contra 
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aumento de preços e contingência, para tanto é necessário planejamento e 

expectativa dos resultados da atividade.  

Gestão para Viana (2009, p. 117) é: 

 

[...] conjunto de atividades que visa, por meio de perspectivas políticas de 
estoques, pelo atendimento das necessidades da empresa, com a máxima 
eficiência e o menor custo, através do maior giro possível para o capital 
investido em material. 

 

Portando, conforme a visão de Ballou (2001) manter um nível mínimo de 

estoques torna-se necessário para a empresa. Esta atividade tem a incidência de 

custo de armazenagem ou manutenção física e custo financeiro do investimento dos 

estoques. 

 Conforme Araújo (1976, p. 214), os estoques dividem-se em: “matéria-prima, 

produtos em fabricação, produtos acabados, produtos semiacabados, e materiais 

indiretos”. Para um melhor detalhamento destas divisões pode ser visualizada o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Tipos de estoques 

Matéria-prima É definido como produto básico e insumo 

para iniciar o processo de fabricação dos 

produtos. 

Produtos em fabricação São aqueles que estão em processo de 

industrialização ao longo do processo 

produtivo da empresa. 

Produtos acabados São aqueles já acabados, estão prontos 

para serem despachados ao cliente. 

Produtos semiacabados São os materiais parcialmente acabados, 

que estão em algum estágio intermediário 

do processo fabril. 

Materiais indiretos São identificados como todos os itens 

destinados a manutenção das atividades, 

da produção e de consumo geral. 

Fonte: Viana (2009).  
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Na concepção de Pozo (2010, p. 38): 

 

A função principal do controle de estoques é justamente maximizar o uso de 
recursos para gerenciamento dos estoques, porém, o gestor depara-se com 
um dilema que é causador da inadequada gestão de materiais, percebida 
em inúmeras empresas, e que cria problemas quanto às necessidades de 
capital de giro da empresa, bem como seu custo. É necessário encontrar o 
ponto ideal entre manter um grande volume de materiais e produtos em 
estoque para atender plenamente a demanda, o que gera uso elevado de 
ativos da organização e, manter volumes muito baixos de estoques para 
minimização dos custos, porém com atrasos em entregas, insatisfação de 
clientes pela falta de produtos e, principalmente, a perda do cliente. 

 

 Para Slack, Chambers e Johnston (2002) o planejamento e controle se 

referem a administrar a alocação de recursos e atividades existentes para garantir 

que os processos da operação sejam eficientes e reflitam em uma demanda elevada 

do cliente por produtos e serviço. 

Na visão de Viana (2009) existem alguns critérios para a seleção da alocação 

dos estoques:  

 Estocagem por característica do produto;  

 Uso de grandes áreas para grandes lotes; 

 Uso de locais mais altos de estocagem para produtos que possam ser  

colocados ai de forma segura e eficiente;  

 Estocar itens pesados em pisos resistentes e mais próximos da área de  

expedição;  

 Localizar os itens o mais próximo possível dos idênticos ou similares já  

estocados;  

 Estocar os itens movimentados com menos frequência mais longe do  

recebimento e da expedição e nas posições mais altas do armazém; 

 Colocar os itens movimentados mais frequentemente perto da expedição 

e em localização mais baixa. 

 

2.1.4.1 Armazenagem 

 

 É de hábito comum as pessoas confundirem os termos armazenagem e 

estocagem, embora isso seja um grande erro. A estocagem é uma atividade que se 

diz respeito à guarda segura e ordenada de todos os materiais do armazém, em 

ordem de prioridade de uso nas operações de produtos, que serão expedidos para o 
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próximo processo fabril. Já a atividade de armazenagem difere da estocagem por 

ser uma atividade dinâmica da função logística, envolvendo uma série de outras 

atividades como receber, conferir, abastecer e estocar (SILVA, 2013). 

 A armazenagem é vista como sendo “o processo que envolve a administração 

dos espaços necessários para manter os materiais estocados, que podem ser 

internamente, na fábrica, como em locais externos, mais próximos dos clientes” 

(POZO, 2010, p. 11). Nessa perspectiva, Fontes (2013) argumenta que a 

armazenagem, em linguagem prática, se refere à guarda dos materiais. 

 Nesta mesma abordagem Fenili (2013, p. 95) relata que: 

 

A armazenagem de materiais pode ser entendida como a atividade de 
planejamento e organização das operações destinadas a manter e a abrigar 
adequadamente os itens de material, mantendo-os em condições de uso até 
o momento de sua demanda efetiva pela organização. 

 

 Ballou (1993, p. 152) afirma que: “Armazenagem e o manuseio de 

mercadorias são componentes essenciais do conjunto da atividade logística. Os 

seus custos podem absorver de 12 a 40% das despesas logísticas da empresa”.  

Dentro de um mesmo conceito Moura (1997) diz que a armazenagem é uma 

designação genérica e ao mesmo tempo ampla, compreendendo todas as atividades 

de um local destinado para a guarda temporária e a distribuição de materiais 

podendo ser chamados, por exemplo, depósitos, centros de distribuição etc. 

 A armazenagem quando efetuada de uma forma organizada poderá trazer 

inúmeros benefícios, os quais se traduzem diretamente em reduções de custos. 

Ballou (2001, p. 155) afirma que:  

 

Existem quatro razões básicas para uma organização utilizar o espaço físico 
de armazenagem. Elas são: (01) reduzir custos de transporte e produção, 
(02) coordenar suprimentos de demanda, (03) auxiliar o processo de 
produção, (04) auxiliar no processo de marketing. 

 

Conforme Gonçalves (2007), embora nem sempre seja aconselhável 

armazenar materiais, as organizações procuram fazê-lo por curtos períodos de 

tempo. Nesse sentido é necessário que se faça uma correta gestão de 

armazenamento e movimentação de materiais, dessa forma ele cita alguns atributos 

inerentes a essas práticas: 

 Recebimento de Materiais; 
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 Identificação de Materiais; 

 Transporte e movimentação física dos materiais para as áreas de  

armazenagem; 

 Armazenamento de materiais; 

 Expedição de materiais. 

 Segundo relata Viana (2009) uma tarefa de recebimento consiste em garantir 

que o produto adquirido pela organização esteja em conformidade com atos que 

foram estabelecidos no momento da contratação observando o prazo estabelecido a 

qualidade do produto, a quantidade dos itens e o preço. 

  A atividade de identificação e descrição dos materiais consiste na análise e 

registo das características próprias, ou seja, definir a identidade dos itens, 

padronizando a descrição e formas de medição específica de cada produto, sanando 

assim as falhas de comunicação (GASNIER, 2007). 

A movimentação é a próxima atividade após a identificação, podendo ocorrer 

de duas formas: utilizando-se força humana (manuseio e uso de paleteiras) ou 

mecânica (como empilhadeiras). Nesta atividade realiza-se a transferência do 

material da área de recebimento até o local onde será armazenado o produto para 

separação (BARROS, 2005). 

A tarefa de armazenagem como o próprio nome diz, é a atividade de 

armazenar os produtos. Esta etapa do processo é fundamental, pois a partir dela se 

obtém o melhor aproveitamento do espaço e dos recursos de operação, além de 

dinamizar o processo garantindo uma diminuição de tempo ao localizar os produtos 

(SILVA, 2013). 

O processo de expedição é a última etapa operacional da armazenagem e 

responsável por conferir e despachar as mercadorias para a empresa responsável 

pelo transporte. Quando a empresa que opera a armazenagem não é responsável 

pelo transporte, a sua responsabilidade sobre os produtos encerra-se no momento 

que os mesmos são conferidos e entregues à transportadora no ato do 

carregamento (BENETTI, 2018). 

 

2.1.4.2 Equipamentos  

 

A escolha dos equipamentos é independente do ramo de atividades, um 

elemento fundamental, para que se saibam quais as técnicas e as melhores 
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condições para o armazenamento. “A utilização de métodos e equipamentos 

eficientes tem-se mostrado importantes aliados na busca de reduções de custo no 

manuseio de materiais, assim como na melhoria operacional” (BARROS, 2005, 

p.22). 

Para Gonçalves (2007), há uma estreita relação entre os equipamentos de 

movimentação e os de armazenagem dos materiais. Segundo esse autor, os 

“equipamentos de movimentação devem ser escolhidos dentro de um planejamento 

global que envolve as características dos materiais, suas formas de 

acondicionamento e embalagens e o fluxo geral dos materiais”. 

Segundo o que relata Moura (1983) algumas características favorecem a 

movimentação manual: material unitário, pequeno, leve, frágil, seguro de manusear, 

caro, quando requer pequeno tempo de operador, baixa frequência horária. 

Para que haja a movimentação correta dos materiais Ballou (1993) afirma que 

os equipamentos são peças fundamentais para um bom desempenho logístico nas 

práticas de armazenagem existem diversos tipos de equipamentos com a mais 

avançada tecnologia que oferecem agilidade e segurança na execução das tarefas. 

Os dispositivos de carga, descarga e manuseio mesmo não sendo 

classificados como máquinas, conforme Dias (2012) constituem o meio de apoio à 

maioria dos sistemas modernos. Esses dispositivos são utilizados como recurso 

facilitador para a movimentação de materiais e produtos para carregamento, seja 

para o transporte ou para uma simples armazenagem no estoque. São exemplos 

mais comuns os carrinhos hidráulicos ou paleteiras (figura 1) e as empilhadeiras 

(figura 2). 

Segundo Milan (2003, p. 18), “a empilhadeira pela versatilidade que possui, 

recebe, movimenta, armazena e expede os produtos com destino aos clientes, 

constituindo assim um equipamento indispensável para a empresa”.    

 

Figura 1 - Paleteira                           

 

Fonte: Logística na rede, 2019, web. 

http://logisticanarede.blogspot.com/
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Figura 2 Empilhadeira 

 

Fonte: Logística na rede, 2019, web. 

 

 Para que se obtenha otimização dos processos e espaços do armazém o uso 

das estruturas corretas colaboram para melhor organização, controle e integridade 

dos produtos, por esse motivo é indispensável um planejamento detalhado para que 

tudo possa funcionar corretamente (LEMOS, 2018). 

 As estruturas do tipo porta paletes demonstrada na figura 3, permitem a 

verticalização do espaço de forma simples e seletiva, possibilitando o acesso rápido 

a toda carga armazenada através do uso de empilhadeiras. Além da armazenagem 

paletizada propicia outras utilizações como áreas de picking, cargas conteinerizadas, 

passarelas em piso entre os planos, armazenagem de tambores, bobinas e outros 

materiais, Nesta situação, o operador pode ter acesso a qualquer mercadoria 

armazenada dentro das instalações, uma vez que não existe sobreposição na 

armazenagem (BALLOU, 1993). 

 

Figura 3 - Estrutura tipo porta paletes 

 
Fonte: Metalux, 2019, web. 

http://logisticanarede.blogspot.com/
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O espaço vertical do armazém deve ser aproveitado com o porta-paletes 

autoportante (que pode ser vista na figura 4), além disso, pode ser construído em 

menor tempo, com menos investimento, já que a sua armação é usada como 

suporte de fechamento lateral e de cobertura, permitindo melhor distribuição da 

carga. Para Machado (2012) O porta-paletes autoportante “elimina a necessidade de 

construção de um prédio, previamente e permite o aproveitamento do espaço 

vertical”. 

 

Figura 4 - Estrutura tipo autoportante 

 
Fonte: Metalux, 2019, web. 

 

 Existem dois sistemas de gestão de carga: o sistema drive-in, com um único 

corredor de acesso, e o sistema drive-through, com dois acessos a carga, um a cada 

lado da estante.  

Estruturas tipo drive-in tem principal característica melhor distribuição dos 

produtos no espaço, por existir somente corredores frontais, com a eliminação de 

vários corredores. É um porta-paletes utilizado basicamente quando a carga não tem 

avarias e podendo ser paletizada, além de não precisar velocidade ou alta 

seletividade (LEMOS, 2018). 

Machado (2012) relata que o sistema drive-through tem a estrutura de 

maneira que as empilhadeiras possam transitar entre os corredores para que os 

itens armazenados possam ser de forma longitudinal, proporcionando melhor 

utilização dos espaços já que os corredores utilizados pelas empilhadeiras são 

menores. Pode-se verificar essa diferença entre drive-in e drive-through através da 

figura 5 na sequencia. 
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Figura 5 - Estrutura drive-in e drive-through 

 
Fonte: Google imagens, 2019, adaptado. 

 

 Um sistema utilizado na armazenagem de materiais paletizados que é 

parecido ao drive-in é o push-back (figura 6), porém, mais vantajoso, principalmente 

relacionado à operação, concedendo uma seletividade maior em função de permitir 

o acesso a qualquer nível de armazenagem. Neste sistema, a empilhadeira pode 

empurrar cada palete sobre um tipo de trilho especifico com vários níveis, permitindo 

a alocação de até quatro paletes de profundidade (MACHADO, 2012). 

 Este sistema é muito útil em mercadorias que necessitam de controle dos 

lotes de produção, onde lotes mais novos podem ser mais facilmente localizados. O 

palete é colocado sobre carrinhos ou roletes e empurrado pela empilhadeira quando 

esta vai armazenar o palete seguinte, sendo a descarga feita de forma inversa, 

utilizando o princípio Ultimo que Entra Primeiro que Sai (RODRIGUES, 2007). 

 

Figura 6 - Estrutura tipo push-back 

 
Fonte: Metalux, 2019, web. 

Drive-in 
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 Um sistema parecido com push-back é o flow-rack que é geralmente utilizado 

em empresas com grande quantidade de itens pequenos e bastante variedade nos 

pedidos, o flow-rack é eficaz e ideal para uma rotação de pequenos volumes de 

forma automática, sendo assim o mais indicado para o controle e seleção dos 

produtos fracionados (LEMOS, 2018). 

Este sistema por ser utilizado em pequenos materiais Machado (2012) define 

que sua estrutura conforme representada na figura 7, deve ser feita com 

movimentações manuais e tendo sempre a disposição do usuário o material 

necessário, auxiliando assim a separação e montagem dos pedidos como exemplo 

prateleiras de um supermercado. 

 

Figura 7 - Estrutura tipo flow-rack 

 
Fonte: Lima, 2002. 

 

Já as estruturas de cantilever são estruturas que permitem a armazenagem 

de cargas irregulares e volumosas, paletizadas ou não como, por exemplo, a figura 

8. Caracterizam-se por possuir somente uma coluna central onde são fixados os 

braços que, em balanço, servirão de apoio para a carga ou planos de armazenagem 

(RODRIGUES, 2007). 
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Figura 8 - Estrutura tipo cantilever 

 
Fonte: Metalux, 2019, web. 

 

2.1.4.3 Tecnologia 

 

Novas tecnologias não apenas mudam o ambiente como também auxiliam a 

ser competitivos, e a logística deve usar a Tecnologia da Informação (TI) como uma 

arma competitiva, a qual se torna um requisito indispensável para o sucesso 

(BOWERSOX, CLOSS, 2001). Além do que, através da TI pode-se criar e modelar 

sistemas de informação destinados a dar suporte à tomada de decisão na gestão de 

estoques. 

 Paura (2012, p. 85) nos mostra que a tecnologia contribui com alto valor para 

a evolução logística: 

 

A tecnologia tem um papel fundamental na evolução Logística, com o 
surgimento dos ERP´s (Enterprise Resource Planning ou Planejamento dos 
Recursos do Negócio) trata da integração dos departamentos das 
organizações, facilitando o controle e planejamento; WMS´s (Warehouse 
Management Systems ou Sistemas de Gerenciamento de Armazém) 
controla e otimiza a movimentação de mercadorias. 

 

 Warehouse Management System (WMS) é uma tecnologia utilizada de forma 

gradual em armazéns integrando e processando as informações de acordo com a 

localização do material, segundo Arozo (2003) os sistemas de WMS são 

responsáveis pelo gerenciamento da operação do dia-a-dia de um armazém. Um 

exemplo de sistema WMS pode ser visualizado na figura 9 a seguir: 
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Figura 9 - Sistema WMS 

 
Fonte: Porto gente, 2017, web. 

 

Segundo Corrêa e Gianesi (1993), Material Requirements Planning (MRP) e 

Manufacturing Resources Planning (MRP II) são os Sistemas de Administração da 

Produção (SAP), que mais tem sido implantado pelas empresas ao redor do mundo 

e pelo autor julgar ser esse o SAP mais adequado à Empresa analisada, 

desenvolve-se a seguir o modelo a ser aplicado na prática. 

MRP é destacado por Tubino (2008) onde diz que é um modelo de controle 

de estoques, criado na década de 60, com a introdução da informática, para exercer 

as funções de programação da produção. Com a evolução da computação, nos anos 

80, essa ferramenta evoluiu suas funções integrando mais algumas áreas da 

empresa como marketing, finanças, recursos humanos, dentre outras, se tornando 

um sistema que fornecia informações gerenciais, passando a ser denominado MRP 

II.  

Para Corrêa e Gianesi (1993, p. 105) MRP II é: 

  

[...] uma técnica de gestão que permite o cálculo, viabilizado pelo uso de 
computador, das quantidades e dos momentos em que são necessários os 
recursos de manufatura (materiais, pessoas, equipamentos, entre outros), 
para que se cumpram os programas de entrega de produtos, com um 
mínimo de formação de estoques. 
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Segundo Souza e Saccol (2003), os sistemas ERP possuem uma série de 

características que tomadas em conjunto claramente os distinguem dos sistemas 

desenvolvidos internamente nas empresas e de outros tipos de pacotes comerciais. 

Essas características, importantes para a análise dos possíveis benefícios e 

dificuldades relacionados com a sua utilização e com os aspectos pertinentes ao 

sucesso de sua implementação, são:  

 São pacotes comerciais de software; 

 São desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos; 

 São integrados; 

 Têm grande abrangência funcional; 

 Utilizam um banco de dados corporativo; 

 Requerem procedimentos de ajuste. 

Caldas e Wood (2000) definem ERP como sistemas teoricamente capazes de 

integrar toda a gestão de uma empresa, agilizando o processo de tomada de 

decisão e permitindo a análise de desempenho em tempo real. 

O ERP, nada mais é, do que um software que facilita o fluxo de informações 

na organização, representando uma série de atividades, organizadas dentro do fluxo 

de processos da empresa. Pode-se verificar na figura 10 a seguir como a 

interligação de um sistema ERP. 

 

Figura 10 - Sistema ERP 

 
Fonte: Neto, 2018. 

 

O código de barras veio para incrementar a tecnologia, foi criado no ano de 

1973 nos Estados Unidos como o objetivo de padronizar a linguagem comercial 
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favorecendo a melhoria continua dos processos, dessa forma reduzindo o numero 

de erros. No ano de 1977 é fundada em Bruxelas na Bélgica, a Europen Article 

Numbering Association (EAN), posteriormente em 1992 ficou conhecida como EAN 

internacional, estabelecendo um padrão mundial. No Brasil a entidade é 

representada desde 1983 como a nomenclatura de EAN BRASIL. No ano de 1995 

ocorre uma aliança entre a EAN e o padrão americano e canadense o Uniform Code 

Council (UCC), surgindo então o Sistema EAN * UCC (CORONADO, 2007). 

O código de barras funciona como um registro geral (RG) dos produtos como 

demonstra a figura 11 a seguir. 

 

Figura 11 - Código de barras 

 
Fonte: Código de Barras Brasil, 2019, web. 

 

 O código de barras propriamente dito, consiste na marcação ótica de 

informações em produtos através de tintas variadas. As leituras dessas informações 

são feitas através de equipamentos específicos, que traduzem esse código para 

informações como preço, quantidade, peso do produto dentre outras. Com a adoção 

em larga escala do uso dessa tecnologia pelas organizações, não é mais necessário 

os funcionários digitar os código manualmente, traduzindo em aumento de eficiência 

operacional, e eliminação de erros (GONÇALVES, 2007). 

Conforme Coronado (2007) existem urna ampla gama de equipamentos 

específicos para a leitura dos códigos de barras impressos nos materiais, esses 

também responsáveis por armazenagem dos dados. Podem-se citar os que 

atendem a essa função de captura: 

 Scanner leitor de mesa;  

 Leitor/ scanner;  
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 Coletor de dados; 

 Decodificador. 

Outra tecnologia que está ganhando mercado é a Radio Frequency 

IDentification (RFID) ou, em português, Identificação por Rádio Frequência, surgindo 

durante a Segunda Guerra Mundial, nos sistemas de radares utilizados por várias 

nações (Alemanha, Japão, Inglaterra e Estados Unidos). Estes radares permitiam 

que a notificação da aproximação de aviões, mesmo eles ainda estando distantes, 

facilitando a preparação das defesas contra ataques inimigos. Contudo, não se tinha 

como identificar aviões inimigos dos amigos (CIRIACO, 2009). 

Segundo Glover e Bhatt (2007), a tecnologia RFID é uma forma de 

identificação automática de objetos ou seres vivos através da radiofrequência com 

uso da eletrônica, e através das ondas de rádio é o transporte das informações 

obtidas. Existem outros métodos de identificação automáticos, exemplos: Biometria 

(voz, digital e retina), códigos de barras, cartão magnético e reconhecimento ótico de 

caracteres. 

Existem vários modelos de funcionamento da tecnologia de RFID, na figura 

12 pode-se verificar simplificadamente como funciona um sistema RFID. 

 

Figura 12 - Funcionamento de um sistema RFID 

 
Fonte: Haddad, Rizzoto, Maldonado, 2015. 
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2.1.4.4 Ferramentas  

 

Sabendo-se que existem algumas formas de avaliar os estoques, neste 

capitulo serão abordados com mais ênfase três tipos: Curva ABC, o método Primeiro 

que Entra Primeiro que Sai (PEPS) e o método Último que Entra Primeiro que Sai 

(UEPS). 

A curva ABC surgiu na Itália, por Vilfredo Pareto, que elaborava um estudo 

para distribuição de renda e riqueza para a população local. A curva ABC tornou-se 

útil para vários setores que utilizam grandes volumes de dados a fim de tomar uma 

decisão urgente. (POZO, 2010) 

Na visão de Gonçalves (2007), o principal objetivo da análise ABC é 

identificar os itens de maior valor de demanda e sobre eles exercer uma gestão mais 

refinada, especialmente por representarem altos valores de investimentos e, muitas 

vezes, com impactos estratégicos para a sobrevivência da organização. 

Uma pequena proporção de itens totais em estoque representa uma grande 

proporção do valor total em estoque. Para Pozo (2010, p. 85): 

 

Através dos anos, tem sido uma ferramenta útil e de fácil aplicação nos 
princípios de controle de estoque. Sua grande eficácia está na diferenciação 
dos itens de estoque com vista a seu controle e, principalmente, a seu 
custo. 

 

A Curva ABC, ou regra 80/20, é assim chamada, porque aproximadamente 

80% das vendas de uma operação são responsáveis por somente 20% de todos os 

tipos de itens estocados. Geralmente uma pequena proporção dos itens totais 

contidos em estoque representa uma grande proporção do valor total em estoque 

(SLACK, 2002). Verifica-se o modelo da curva ABC na figura a seguir.   

 

Figura 13 - Curva ABC 

 
Fonte: LMX Logística, 2019, web. 
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Para Dias (2012), a curva ABC é um importante instrumento para o 

administrador; ela identifica itens que merecem atenção e tratamento diferenciado 

dos demais quanto a sua administração, através de sua ordenação de acordo com a 

relativa importância de cada item em estudo, definem técnicas de gestão, conforme 

a relevância dos itens A, curva ABC tem sido usada para definição de políticas de 

vendas, para estabelecer prioridade para programação da produção e outro 

problemas. 

Segundo Neto e Silva (2002, p. 203): 

 

Como consequência, o gerente deve acompanhar de perto, com todo 
cuidado possível, os produtos A, dando atenção mediana aos produtos B e 
fazendo um acompanhamento não tão cuidadoso com os produtos C. 
Assim, a curva ABC hierarquiza os estoques da empresa, selecionando-os 
de acordo com o grau de importância do faturamento. 

 

Outro método muito utilizado é onde o item armazenado é o (PEPS) a ideia 

proposta por este método é que, no instante em que um produto é retirado do 

estoque, prioriza-se o produto mais antigo. Isso significa que os primeiros itens 

comprados pela empresa são os primeiros itens a serem vendidos para os clientes 

(DUARTE, 2015). 

 Conforme Dias (2012), o modelo PEPS se refere ao primeiro item a entrar no 

estoque, deve ser o primeiro a sair, sendo que a avaliação por este método é feita 

por ordem cronológica das entradas. Dessa forma sai o material que primeiro 

integrou o estoque, sendo substituído pela mesma ordem cronológica em que foi 

recebido, sendo aplicado seu custo real. 

 Neste mesmo contexto existe também o sistema de controle é o(UEPS), no 

entanto, é um dos métodos de controle de estoque mais eficientes para o 

planejamento da produção, ao permitir ajustes rápidos nos preços e quantidades a 

serem fabricadas de acordo com o consumo real, é importante saber que ele não é 

aceito pela receita federal e deve-se usar o PEPS na precificação do estoque 

(ALVES, FIORINO, 2014). 

O método UEPS, segundo Dias (2012), é de em primeiro lugar sai os últimos 

itens que deram entrada no estoque, sendo o saldo avaliado ao preço das últimas 

entradas. É um método mais utilizado em épocas inflacionárias, pois uniformiza os 

preços dos produtos em estoque para comercialização no mercado. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

Este capitulo apresenta os principais aspectos metodológicos desenvolvidos 

no trabalho. Sendo subdividido em cinco ocasiões, a primeira procura caracterizar a 

natureza da pesquisa utilizada nesse estudo, a segunda visa demonstrar o tipo da 

pesquisa utilizada, o terceiro tópico apresenta a delimitação do universo, o quarto 

tópico mostra as técnicas e instrumentos utilizados para coleta dos dados e a quinta 

ocasião traz o procedimento feito para a análise de dados. 

 

2.2.1 Natureza da Pesquisa   

 

Os autores Lakatos e Marconi (2017, p. 296) definem que a natureza da 

pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa dizendo que:  

 

A análise dos dados no enfoque quantitativo envolve análise estatística, 
descrição de tendências, comparação de grupos, relação entre variáveis, 
comparação de resultados com estudos anteriores etc.; no qualitativo, 
temos análise de textos e material audiovisual, descrição e análise de temas 
e significado profundo dos resultados. Finalmente, o relatório de resultados 
no enfoque quantitativo é padronizado e fixo objetivo e, teoricamente, sem 
tendências, enquanto no qualitativo é emergente e flexível, reflexivo e 
aberto à aceitação de tendências. 

   

 De acordo com Richardson (1999), os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, assim como compreender e classificar 

processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais. 

A partir destas informações obtidas pode-se dizer que a natureza do presente 

trabalho de conclusão de curso é dada pela pesquisa qualitativa onde não se 

restringe a uma contagem ou a uma descrição, mas busca-se a essência do 

fenômeno ou teoria (BALLENA, 2013). 

 

2.2.2 Tipo de Pesquisa 

 

 A pesquisa apresentada se caracteriza como um estudo de caso, uma 

pesquisa explicativa e pesquisa exploratória. 
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Antes de se definir o tipo de pesquisa, convém esclarecer o que vem a ser 

uma pesquisa. Para tanto segundo Gil (1999, p. 42) diz que: 

 

[...] a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e 
sistemático, de desenvolvimento do método cientifico. O objetivo 
fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 
emprego de procedimentos científicos. 

  

 Um dos métodos utilizados nesta pesquisa foi o de estudo de caso, pois como 

aponta Gil (2002) é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto. Esse método pode ser aplicado em 

propósitos exploratórios, descritivos ou explanatórios e diz que seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilita a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. 

O estudo de caso é sustentado por um referencial teórico, que orienta as 

questões e proposições do estudo, reúne uma gama de informações obtidas por 

meio de diversas técnicas de levantamento de dados e evidências (MARTINS, 

2006). 

Já a pesquisa explicativa exige maior investimento em síntese, teorização e 

reflexão a partir do objeto de estudo. Visa identificar os fatores que contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos ou variáveis que afetam o processo. Explica o porquê 

das coisas. Os autores Lakatos e Marconi (2017, p. 298) relatam que [...] as 

pesquisas explicativas, que objetivam identificar os fatores que subjazem à 

ocorrência de determinados fenômenos. 

Dentro de uma concepção mais detalhada Gil (2017) apresenta as pesquisas 

explicativas com aquelas que: 

 

[...] têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 
que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de 
pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica 
a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e 
delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente. 

 

Na pesquisa exploratória Godoy (1995) fala que no momento que estamos 

lidando com problemas pouco conhecidos a pesquisa de cunho exploratório parece 

ser o mais adequado buscando o resultado como um todo. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo a familiarização com o problema, 

tendo em vista torná-lo explicito ou de construir hipóteses. Possui como 
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característica o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que possuem 

experiências relacionadas com o problema pesquisado, análise de exemplos que 

incitem a compreensão (SILVA, 2001). 

     

2.2.3 Delimitação do Universo 

 

“[...] O pesquisador pode decidir ou pelo estudo de todo o universo da 

pesquisa ou apenas sobre uma amostra” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 176). 

O universo do deste trabalho abrange o setor de logística de uma empresa 

madeireira, localizada no município de Caçador, região oeste do estado de Santa 

Catarina, Brasil. A Frame Madeiras Especiais que está inserida no ramo madeireiro 

desde o ano de 1979, constantemente se atualizando no mercado, conta com um 

parque fabril altamente tecnológico, mão de obra qualificada, utilizando matéria-

prima certificada com selo internacional para fabricação de produtos com qualidade. 

 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Os procedimentos técnicos permitem o delineamento da investigação 

empírica, sendo divididos em dois grupos, quais sejam: “aqueles que se valem de 

fontes de papel‟ e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas” (GIL, 2002, p. 

43). 

Para Mattar (2001), os dados de campo podem ser obtidos em tal nível de 

profundidade que permitem caracterizar e explicar detalhadamente os aspectos 

singulares do caso em estudo, bem como apontar semelhanças e diferenças quando 

comparados com outros casos estudados. 

Já a técnica de observação coloca o pesquisador dentro do contexto 

estudado, para compreender a complexidade, criando algumas idéias para uma 

interlocução mais competente, devendo ser informal e dirigida, centrada unicamente 

em observar objetos, comportamentos e fatos de interesse para o problema em 

estudo (ZANELLI, 2002). 

Por meio das conversas informais, obtidas durante a condução da pesquisa, o 

pesquisador poderá obter evidências não perceptíveis na análise de documentos e 

na observação. Outra maneira de levantar evidências consiste em analisar os 

artefatos físicos, ou seja, observando, por exemplo, o layout da área. 
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2.2.5 Procedimento para análise de dados 

 

A pesquisa qualitativa analisa os micros processos, estudando as ações 

sociais em que o investigador possa participar ou não da comunidade pesquisada, 

“[...] realizando um exame intensivo dos dados” (MARTINS, 2004, p. 289). 

 A entrevista é uma técnica utilizada na pesquisa qualitativa, Vergara (2009, p. 

3) define entrevista como “[...] uma interação verbal, uma conversa, um diálogo, uma 

troca de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre algo”. 

Quanto à observação como procedimento utilizado na coleta de dados, Yin 

(2005) diferencia a observação direta da observação participante. Na observação 

direta, busca-se relatar a realidade por meio de um tratamento de acontecimentos 

em tempo real que pode ser realizado por meio de uma visita de campo ao “local” 

escolhido para o estudo, já na observação participante, o pesquisador também 

acompanha os acontecimentos em tempo real, mas não é um observador passivo. 

Há oportunidade de se perceber a realidade do ponto de vista de alguém que faz 

parte daquele contexto. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho, 

bem como serão realizadas as análises dos dados obtidos. 

 

2.3.1 Caracterização da empresa  

  

A empresa Frame Madeiras Especiais LTDA. foi criada no dia 29 de abril de 

1979, na cidade de Caçador situada no oeste de Santa Catarina, iniciou suas 

atividades com apenas 10 colaboradores, tendo como atividade principal a 

fabricação de artefatos simples de madeira, tais como, forro, assoalhos, cantoneiras 

e rodapés utilizados na construção civil regional. 

A partir de 1982 passou a construir também casas pré-fabricadas, 

aproveitando a sua própria linha de produtos e, em 1985 começou a fabricar Painéis 

de Compensado e Portas Venezianas para armários, inaugurando suas atividades 

no mercado internacional. No ano de 1992, passou a produzir uma extensa linha de 

móveis de madeira maciça para exportação, encerrando-a em meados de 2006. 
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Um grande marco em sua história e um de seus pontos fortes foi obter o 

Certificado do Forest Stewardship Council (FSC), o que significa que respeita o tripé 

sendo economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente adequado, sendo 

a primeira empresa do estado de Santa Catarina, a obter esse certificado que é de 

grande valia aos seus clientes, mas principalmente garante a honestidade com a 

sociedade e o respeito ao meio ambiente. 

Desde sua fundação é administrada pelos sócios e diretores, senhores 

Augusto Antônio Frâncio e Aurélio de Bortolo, à frente de uma equipe de 

colaboradores treinados e continuamente atualizados que tem disponíveis, 

ambulatório equipado para atendimento médico, odontológico e fonoaudiólogo, 

plano de saúde e convênios com diversas farmácias e laboratórios, além de 

atividades esportivas, treinamento e desenvolvimento. 

A empresa trabalha atualmente com a fabricação somente de portas para 

armários e portas de passagem internas, com vendas diretamente no mercado 

exterior. 

 

2.3.2 Descrição do processo atual da alocação de estoques 

 

Existem diversos setores na área de fabricação das portas, a partir, da área 

de Planejamento e Controle de Produção (PCP) são geradas ordens de produção 

dos diversos componentes que são utilizados na fabricação das portas. Cada setor é 

o responsável pelo seu estoque de componentes, esses componentes são reunidos 

no setor de montagem vindo a formar uma porta, ainda no setor de montagem os 

operadores das máquinas fazem o empacotamento das portas formando paletes que 

seguem por uma linha até o setor de usinagem onde é realizado um novo processo 

em cada porta (esquadrejamento, lixamento, pintura de topos, carimbo de 

identificação, etc.). 

O setor de logística é responsável pelo armazenamento das portas pós-

usinagem, a alocação dos estoques é realizada conforme haja espaços dentro da 

área de produção. Sem um local explicito para armazenamento total dos paletes das 

portas produzidas, estes são distribuídos em vários pontos do parque fabril, sendo 

eles, setor fábrica 1, setor fábrica 2, setor de laminação, setor de secagem, barracão 

do setor de manutenção, mezanino da fábrica 2, depósito autoportante, e um 
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barracão terceirizado, onde todos os locais são demarcados no piso chamados de 

“box” todos numerados, conforme mostra um exemplo na figura 14 a seguir: 

 

Figura 14 - Numeração de um box localizado na fábrica 1 

 
Fonte: Empresa cedente (2019) 

 

Em todos os locais de estoques existem as áreas designadas para alocação 

dos diversos modelos de portas produzidos, porém, estão mal alocados. Sem 

destino correto alguns paletes acabam sendo distribuídos de forma desorganizada 

misturando assim os modelos, medidas e cores (conforme mostra a figura 15), que 

somente serão separados conforme planejamento do setor de PCP através de 

planilhas geradas no setor, os paletes são direcionados conforme a necessidade de 

entrega ao setor de revisão com datas pré-estabelecidas com o cliente. 

 

Figura 15 - Alocação atual dos paletes 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 
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 Com a falta de espaços no parque fabril são priorizados os itens de 

carregamento conforme planilha de embarque e direcionados até o espaço para 

armazenagem na fabrica 2 como mostra a figura 16, cada box demarcado é 

destinado para a separação dos itens de um container, localizados  próximo ao setor 

de revisão para que, no momento correto sejam feitas as entregas dos paletes, já os 

itens que saem da produção sem data definida para carregamento são alocados no 

restante dos locais disponíveis. 

 

Figura 16 - Área de separação dos itens de carregamento fábrica 2 

 
Fonte: Empresa cedente (2019) 

 

2.3.3 Identificação dos produtos de maior movimentação em estoque 

 

 A empresa Frameport trabalha atualmente com altos volumes de produção, 

sendo denominados lotes. Conforme os tipos de materiais utilizados para a 

montagem das portas são criados agrupamentos utilizando-se de um maior 

aproveitamento das máquinas e horários disponíveis para que sejam reduzidos os 

gargalos da produção, porém, isto aumenta seu volume em estoque elevando os 

índices da falta de espaços dentro da fábrica.  

Saber quais são os itens de maior de maior movimentação dentro da empresa 

é imprescindível para que se tenha uma organização correta dos materiais, não 

esquecendo que a empresa atualmente trabalha com mais de oito mil itens 

diferentes. Utilizando a ferramenta de analise denominada curva abc, foram 
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buscadas informações junto ao setor de PCP, de onde saem as ordens de produção 

para a fábrica, os principais itens de maior movimentação no estoque. 

 No quadro 2 a seguir, com base na média de movimentação do estoque dos 

últimos quatro meses (de fevereiro à maio) deste ano, é possível visualizar os itens 

de maior movimentação no estoque, conforme a classificação ABC. 

 

Quadro 2 - Classificação da Curva ABC por item                                        
(Continua) 

Descrição do modelo da porta 
Movimentação 

média Mês 
% Média  

% Acumulada 

Média 
Classificação 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 1.869 5,79% 5,79% A 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 1.165 3,61% 9,39% A 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 1.158 3,59% 12,98% A 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 979 3,03% 16,01% A 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 954 2,95% 18,96% A 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x30x80 S/P 762 2,36% 21,32% A 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x32x80 F/C52 669 2,07% 23,39% A 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 653 2,02% 25,42% A 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 646 2,00% 27,42% A 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 576 1,78% 29,20% A 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x30x80 F/C52 570 1,76% 30,96% A 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 570 1,76% 32,73% A 

FLAT 5PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 538 1,67% 34,39% A 

FRENCH 10VIDROS OV # 1.3/8x24x80 F/C52 525 1,63% 36,02% A 

FLAT 2+1PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 499 1,54% 37,56% A 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 493 1,53% 39,09% A 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 467 1,45% 40,54% A 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x32x80 S/P 467 1,45% 41,98% A 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x36x80 S/P 461 1,43% 43,41% A 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 403 1,25% 44,66% A 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x24x80 S/P 403 1,25% 45,91% A 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 390 1,21% 47,11% A 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 390 1,21% 48,32% A 

FLAT 3PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 378 1,17% 49,49% A 

FOLHA FR26 3PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x12x79 S/P 368 1,14% 50,63% A 

FRENCH 15VIDROS OV # 1.3/8x30x80 F/C52 365 1,13% 51,76% A 

FLAT 5PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 359 1,11% 52,87% A 

FLAT 3PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 326 1,01% 53,88% A 

FLAT 2PNL 09mm OV # 1.3/8x30x80 F/C52 314 0,97% 54,85% A 

FLAT 5PNL 09mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 314 0,97% 55,83% A 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x30x80 S/P 301 0,93% 56,76% A 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 301 0,93% 57,69% A 

FLAT 5PNL 12mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 294 0,91% 58,60% A 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 294 0,91% 59,51% A 
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(Continua) 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 282 0,87% 60,38% A 

UNGLAZED 05mm OV # 1.3/8x28x80 F/C52 275 0,85% 61,23% A 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 263 0,81% 62,05% A 

FLAT 5PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 262 0,81% 62,86% A 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x30x80 F/C52 256 0,79% 63,65% A 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x96 F/C52 250 0,77% 64,43% A 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x32x96 F/C52 243 0,75% 65,18% A 

FOLHA FR26 3PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x15x79 S/P 242 0,75% 65,93% A 

FOLHA FR26 3PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x18x79 S/P 239 0,74% 66,67% A 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 237 0,73% 67,40% A 

FLAT 3PNL 12mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 237 0,73% 68,14% A 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x28x80 S/P 237 0,73% 68,87% A 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 230 0,71% 69,58% A 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 224 0,69% 70,27% A 

FLAT 5PNL 09mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 224 0,69% 70,97% A 

PLANTATION L/L 08mm OV # 1.3/8x30x80 F/C52 218 0,67% 71,64% A 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x96 F/C52 211 0,65% 72,30% A 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 211 0,65% 72,95% A 

FLAT 2+1PNL 09mm SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 211 0,65% 73,60% A 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x36x80 F/C52 198 0,61% 74,22% A 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x24x80 F/C52 195 0,60% 74,82% A 

FRENCH 15VIDROS OV # 1.3/8x30x80 S/P 195 0,60% 75,42% A 

FLAT 2+1PNL 09mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 192 0,59% 76,02% A 

FLAT 3PNL 12mm SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 192 0,59% 76,61% A 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x24x96 F/C52 179 0,55% 77,17% A 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x30x96 F/C52 179 0,55% 77,72% A 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x36x80 F/C52 179 0,55% 78,27% A 

FLAT 2+1PNL 09mm SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 179 0,55% 78,83% A 

PORTA 2PNL RBT 19mm U # 1.3/8x32x80 AT.GRV C/NO 173 0,54% 79,36% A 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 173 0,54% 79,90% A 

1VIDRO-10GRV/1PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x24x96 F/C52 166 0,51% 80,41% B 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x24x80 F/C52 166 0,51% 80,93% B 

FRENCH 15VIDROS OV # 1.3/8x36x80 F/C52 166 0,51% 81,44% B 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x28x80 F/C52 154 0,48% 81,92% B 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x24x80 S/P 150 0,46% 82,38% B 

FLAT 5PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 147 0,46% 82,84% B 

FLAT 4PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 134 0,41% 83,25% B 

FLAT 2+1PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 134 0,41% 83,67% B 

PORTA 2PNL RBT 19mm U # 1.3/8x24x80 AT.GRV C/NO 128 0,40% 84,06% B 

FLAT 2PNL 09mm OV # 1.3/8x24x80 F/C52 128 0,40% 84,46% B 

FLAT 3PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 128 0,40% 84,86% B 

FRENCH 15VIDROS OV # 1.3/8x32x80 F/C52 128 0,40% 85,25% B 

FRENCH 10VIDROS OV # 1.3/8x30x80 F/C52 128 0,40% 85,65% B 
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(Continua) 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 122 0,38% 86,03% B 

FOLHA FR33 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x15x79 F/C52 115 0,36% 86,38% B 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x32x80 S/P 109 0,34% 86,72% B 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x32x80 F/C52 102 0,32% 87,04% B 

FOLHA FR33 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x12x79 F/C52 102 0,32% 87,35% B 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x36x80 S/P 102 0,32% 87,67% B 

FLAT 3PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 102 0,32% 87,98% B 

PORTA 2PNL RBT 19mm U # 1.3/8x28x80 AT.GRV C/NO 96 0,30% 88,28% B 

FLAT 2PNL 09mm OV # 1.3/8x32x80 F/C52 90 0,28% 88,56% B 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x36x80 S/P 90 0,28% 88,84% B 

COLONIAL 4PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x30x80 S/P 83 0,26% 89,10% B 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x30x80 S/P 77 0,24% 89,33% B 

FRENCH 1VIDRO NEVADO SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 77 0,24% 89,57% B 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x96 F/C52 77 0,24% 89,81% B 

FLAT 3PNL 09mm SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 77 0,24% 90,05% B 

FR37 PLANTATION L/L 08mm OV # 1.3/8x12x79 F/C52 77 0,24% 90,29% B 

PLANTATION L/L 08mm OV # 1.3/8x36x80 F/C52 77 0,24% 90,53% B 

FRENCH 10VIDROS OV # 1.3/8x24x80 S/P 77 0,24% 90,76% B 

COLONIAL 3PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x18x80 S/P 70 0,22% 90,98% B 

FLAT 2PNL 09mm OV # 1.3/8x18x80 F/C52 58 0,18% 91,16% B 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 DARPET 58 0,18% 91,34% B 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x34x80 F/C52 58 0,18% 91,52% B 

COLONIAL 6PNL SGL 19mm OV # 1.3/8x32x80 S/P 54 0,17% 91,69% B 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x36x96 AT.S/P 51 0,16% 91,84% B 

FRENCH 12VIDROS OV # 1.3/8x32x96 F/C52 51 0,16% 92,00% B 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 51 0,16% 92,16% B 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x36x96 F/C52 51 0,16% 92,32% B 

FR37 PLANTATION L/L 08mm OV # 1.3/8x15x79 F/C52 51 0,16% 92,48% B 

FRENCH 10VIDROS OV # 1.3/8x36x80 F/C52 51 0,16% 92,63% B 

FLAT 2PNL 09mm OV # 1.3/4x24x80 F/C52 45 0,14% 92,77% B 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x84 F/C52 45 0,14% 92,91% B 

COLONIAL 6PNL SGL 19mm OV # 1.3/8x30x80 S/P 45 0,14% 93,05% B 

FRENCH 3VIDROS NEVADO SQ # 1.3/8x32x80 F/C52 45 0,14% 93,19% B 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x84 F/C52 45 0,14% 93,33% B 

FLAT 4PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 45 0,14% 93,47% B 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x36x80 NATURAL 45 0,14% 93,61% B 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/4x32x80 F/C52 40 0,12% 93,73% B 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x80 S/P 38 0,12% 93,85% B 

FRENCH 10VIDROS OV # 1.3/8x32x80 F/C52 38 0,12% 93,97% B 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x28x80 S/P 32 0,10% 94,07% B 

FLAT 2+1PNL 09mm OV # 1.3/8x30x80 F/C52 32 0,10% 94,17% B 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 DARPET 32 0,10% 94,27% B 

FLAT 3PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 32 0,10% 94,37% B 
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FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x32x80 S/P 32 0,10% 94,46% B 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x24x80 NATURAL 32 0,10% 94,56% B 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x30x80 NATURAL 32 0,10% 94,66% B 

COLONIAL 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x18x80 S/P 29 0,09% 94,75% B 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x18x80 S/P 29 0,09% 94,84% B 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x32x80 AT.S/P 26 0,08% 94,92% B 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x36x80 S/P 26 0,08% 95,00% C 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x28x84 F/C52 26 0,08% 95,08% C 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x84 F/C52 26 0,08% 95,16% C 

FLAT 5PNL 12mm SQ # 1.3/8x18x96 F/C52 ESP. 26 0,08% 95,24% C 

FLAT 6PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x96 F/C52 26 0,08% 95,32% C 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x24x80 S/P 26 0,08% 95,41% C 

FLAT 4PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x80 S/P 26 0,08% 95,49% C 

FLAT 1PNL 09mm OV # 1.3/8x30x84 F/C52 26 0,08% 95,57% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 26 0,08% 95,65% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x28x78 F/C52 26 0,08% 95,73% C 

FLAT 5PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x78 F/C52 26 0,08% 95,81% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 S/P 26 0,08% 95,89% C 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x28x80 S/P 26 0,08% 95,97% C 

FRENCH 1VIDRO ESPELHO SQ # 1.3/8x24x80 F/C52 26 0,08% 96,05% C 

FRENCH 12VIDROS OV # 1.3/8x24x96 S/P 26 0,08% 96,13% C 

FRENCH 1VIDRO NEVADO OV # 1.3/8x36x80 S/P 26 0,08% 96,21% C 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x32x80 S/P 26 0,08% 96,29% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x84 F/C52 DARPET 26 0,08% 96,37% C 

FOLHA FR63 1VIDRO SQ # 1.3/8x12x79 S/P 26 0,08% 96,45% C 

UNGLAZED 05mm OV # 1.3/8x30x80 S/P 26 0,08% 96,53% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x28x80 S/P 26 0,08% 96,61% C 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x32x80 NATURAL 26 0,08% 96,69% C 

COLONIAL 6PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x28x80 NATURAL 26 0,08% 96,77% C 

COLONIAL 3PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x16x80 S/P 22 0,07% 96,84% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/4x26x84 F/C52 20 0,06% 96,90% C 

COLONIAL 6PNL SGL 19mm OV # 1.3/8x24x80 C/NO 19 0,06% 96,96% C 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x30x96 AT.S/P 19 0,06% 97,02% C 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x36x96 S/P 19 0,06% 97,08% C 

FLAT 6PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 19 0,06% 97,14% C 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x30x80 S/P 19 0,06% 97,20% C 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x36x80 S/P 19 0,06% 97,26% C 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x28x80 S/P 19 0,06% 97,32% C 

FLAT 5PNL 09mm OV # 1.3/8x36x80 F/C52 19 0,06% 97,37% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x84 F/C52 DARPET 19 0,06% 97,43% C 

FRENCH 1VIDRO/1PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x36x96 S/P 19 0,06% 97,49% C 

FRENCH 1VIDRO NEVADO SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 19 0,06% 97,55% C 

FRENCH 5VIDROS NEVADO SQ # 1.3/8x28x80 F/C52 19 0,06% 97,61% C 

FLAT 6PNL 12mm SQ # 1.3/8x24x96 F/C52 19 0,06% 97,67% C 
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FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x24x80 S/P 19 0,06% 97,73% C 

UNGLAZED 05mm OV # 1.3/8x24x80 S/P 19 0,06% 97,79% C 

CLASSIC L/L 05mm OV # 1.3/8x32x96 F/C52 19 0,06% 97,85% C 

FRENCH 1VIDRO ESPELHO SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 19 0,06% 97,90% C 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x28x80 F/C52 19 0,06% 97,96% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x24x80 S/P 19 0,06% 98,02% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 S/P 19 0,06% 98,08% C 

UNGLAZED 05mm OV # 1.3/8x30x96 F/C52 19 0,06% 98,14% C 

FRENCH 10VIDROS OV # 1.3/8x30x80 S/P 19 0,06% 98,20% C 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x16x80 F/C52 16 0,05% 98,25% C 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x12x80 S/P 16 0,05% 98,30% C 

FLAT 2PNL 12mm SQ # 1.3/8x18x80 S/P 16 0,05% 98,35% C 

FLAT 2PNL 09mm OV # 1.3/8x22x80 F/C52 16 0,05% 98,40% C 

COLONIAL 3PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x20x80 S/P 16 0,05% 98,45% C 

COLONIAL 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x18x96 S/P 13 0,04% 98,49% C 

FLAT 1+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x15x80 S/P 13 0,04% 98,53% C 

FLAT 2PNL 09mm OV # 1.3/8x15x80 F/C52 13 0,04% 98,57% C 

FLAT 5PNL 09mm OV # 1.3/8x18x80 F/C52 13 0,04% 98,61% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x16x84 F/C52 ESP. 13 0,04% 98,65% C 

PORTA 2PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x28x96 AT.S/P 13 0,04% 98,69% C 

FLAT 3PNL 12mm SQ # 1.3/8x26x80 F/C52 13 0,04% 98,73% C 

FLAT 1PNL 12mm SQ # 1.3/8x32x80 S/P 13 0,04% 98,77% C 

FLAT 2+1PNL 12mm SQ # 1.3/8x28x80 S/P 13 0,04% 98,81% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/4x16x84 F/C52 ESP. 13 0,04% 98,85% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/4x15x84 F/C52 13 0,04% 98,89% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 13 0,04% 98,93% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x18x84 F/C52 DARPET 13 0,04% 98,97% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x80 F/C52 DARPET 13 0,04% 99,01% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x36x84 F/C52 DARPET 13 0,04% 99,05% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x18x80 F/C52 DARPET 13 0,04% 99,09% C 

FLAT 3PNL 09mm SQ # 1.3/8x18x80 F/C52 DARPET 13 0,04% 99,13% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x28x96 S/P 13 0,04% 99,17% C 

UNG/1PNL SGL 19mm OV 20mm # 1.3/8x30x96 F/C52 13 0,04% 99,21% C 

UNG/1PNL SGL 19mm OV 20mm # 1.3/8x32x96 F/C52 13 0,04% 99,25% C 

FRENCH 1VIDRO ESPELHO SQ # 1.3/8x36x96 F/C52 13 0,04% 99,29% C 

1VIDRO/1PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x30x96 S/P 13 0,04% 99,33% C 

FRENCH 10VIDROS OV # 1.3/8x28x80 F/C52 13 0,04% 99,37% C 

FRENCH 1VIDRO PANTRY OV # 1.3/8x32x80 S/P 13 0,04% 99,41% C 

FRENCH 3VIDROS NEVADO SQ # 1.3/8x36x80 S/P 13 0,04% 99,45% C 

FLAT 2+1PNL 09mm OV # 1.3/8x28x80 F/C52 13 0,04% 99,49% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 DH PROFILE 13 0,04% 99,53% C 

FLAT 3PNL 09mm SQ # 1.3/8x30x80 F/C52 DH PROFILE 13 0,04% 99,57% C 

FLAT 1PNL 09mm SQ # 1.3/8x34x84 F/C52 DARPET 13 0,04% 99,61% C 
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FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x34x84 F/C52 DARPET 13 0,04% 99,65% C 

UNGLAZED 05mm OV # 1.3/8x36x96 F/C52 13 0,04% 99,69% C 

FRENCH 12VIDROS OV # 1.3/8x28x96 S/P 13 0,04% 99,73% C 

FOLHA FR63 1VIDRO SQ # 1.3/8x18x79 S/P 13 0,04% 99,77% C 

COLONIAL 6PNL SGL 19mm OV # 1.3/8x24x78 NATURAL 13 0,04% 99,81% C 

COLONIAL 3PNL DBL 15mm OV # 1.3/8x16x80 F/C52 10 0,03% 99,85% C 

FLAT 2+1PNL 09mm SQ # 1.3/8x22x80 F/C52 10 0,03% 99,88% C 

FLAT 2PNL 09mm SQ # 1.3/8x12x80 S/P 10 0,03% 99,91% C 

FRENCH 1VIDRO NEVADO OV # 1.3/8x18x80 S/P 10 0,03% 99,94% C 

FRENCH 1VIDRO OV # 1.3/8x18x80 S/P 10 0,03% 99,97% C 

COLONIAL 3PNL DBL 19mm OV # 1.3/8x15x80 S/P 10 0,03% 100,00% C 

Total geral 32.299       

Fonte: Empresa cedente (2019). 

 

 Foram analisados somente 218 itens, que tiveram maior movimentação no 

estoque, pois a empresa fabrica alguns produtos que são direcionados ao setor de 

revisão, sendo assim, não reflete nas movimentações no estoque. 

Através da análise dos 218 itens que tiveram maior movimentação no estoque 

dentro do período, percebemos que na classificação A, estão alocados 64 itens, que 

juntos somam 25.807 portas, representando 79,98% dos produtos com maior 

movimentação, na classificação B têm-se os itens que representam uma 

movimentação média, com 62 itens que juntos somam 4.852 portas e que 

representam 15,02% do estoque movimentado e na classificação C pode-se verificar 

os que 92 itens que juntos somam 1.640 portas que foram menos movimentados, ou 

seja, representando 5% dos paletes que foram movimentados em média no período 

analisado. 

  

2.3.4 Levantamento das áreas de estoque disponíveis  

 

Dentro do parque fabril os paletes de portas estão distribuídos em vários 

pontos, durante a observação da pesquisa em campo pode-se relatar que no 

momento existem oito depósitos, o setor de laminação, secagem, fábrica 1, fábrica 

2, barracão de manutenção, mezanino, transelevador e o barracão terceirizado  para 

a estocagem do material sendo cada um deles com uma característica diferente. 
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O setor de laminação, conta com uma área para a alocação dos paletes, em 

meio ao estoque de laminas e junto aos secadores podemos verificar através das 

figuras 17 e 18: 

 

Figura 17 - Estoque de portas setor de laminação 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

 

 A figura 18 demonstra o layout do estoque de portas no setor de laminação.  

 

 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

ESTOQUE DE PORTAS 

ESTOQUE DE PORTAS 

ESTOQUE DE PORTAS 

Figura 18 - Layout estoque de portas setor de laminação 
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O setor de secagem dispõe de uma área de aproximadamente 300 metros 

quadrados podendo ser armazenados em torno de 200 paletes aproximadamente 

sendo alocados vários tipos de portas de diversos tamanhos e modelos. 

 

Figura 19 - Layout estoque de portas depósito de secagem 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

 

O depósito da fábrica 1, tem aproximadamente 3.425 metros quadrados 

disponíveis  podendo ser armazenados em torno de 2.280 paletes aproximadamente 

podendo variar para mais ou para menos conforme largura dos paletes, pode-se 

verificar através da figura 20. 

 

Figura 20 - Layout estoque de portas Fábrica 1 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

ESTOQUE DE PORTAS 

2.025M² 

ESTOQUE DE COMPONENTES  

ESTOQUE DE PORTAS 

ESTOQUE DE PORTAS 

1.400M² 
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A fábrica 2 tem a capacidade para armazenar aproximadamente 4.500 

pacotes de portas, com uma área aproximada de 3.000 metros quadrados, 

distribuídos por toda a estrutura, como mostra a figura 21  nesta parte da empresa 

encontram-se a grande maioria das máquinas do processo produtivo. 

 

Figura 21 - Layout estoque de portas Fábrica 2 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

 

O barracão de manutenção, no momento está cedido para a alocação dos 

materiais provisoriamente, também estão alocados diversos modelos de portas 

como mostra a figura 22 a seguir: 

 

Figura 22 - Estoque de portas barracão de manutenção 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

ESTOQUE DE PORTAS 
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O mezanino localizado na fábrica 2 tem disponível um espaço reservado para 

alocação de portas finas para armários que pode ser visualizada na figura 23. 

 

Figura 23 - Estoque de portas mezanino 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

 

O Transelevador, também chamado de armazém autoportante, podem ser 

armazenados em torno de 1.500 paletes de portas aproximadamente, tendo em vista 

que são armazenadas também paletes de madeira pós-processo de secagem. 

Já o depósito terceirizado, que na situação atual podem ser armazenados em 

torno de 630 paletes aproximadamente fornece um espaço considerável para aliviar 

os espaços da fábrica. 

 

2.3.5 Propostas de melhorias para realocação dos estoques 

 

Para se manter num mercado cada vez mais acirrado e competitivo, as 

organizações devem estar em constantes mudanças, para que sejam alcançados 

seus objetivos com maior intensidade. Por este motivo é imprescindível a busca 

constante por inovação nos seus produtos, um bom relacionamento com seus 

clientes e uma gestão logística eficiente, para que os custos com movimentações de 

materiais sejam reduzidos ao máximo e a qualidade seja cada vez melhor. 

Com base nos levantamentos realizados, demonstrados anteriormente, é 

possível propor algumas situações, para que haja melhoria no sistema atual de 

alocação dos estoques intermediários da empresa em estudo, sendo eles: 

 

1. Reorganizar o estoque por medidas. 

 Definindo um padrão de medida para cada box diferente, independente do 

modelo podendo utilizar mais de um para cada medida, trabalhando para aperfeiçoar 
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os espaços buscando, assim não remontar pacotes menores encima de maiores 

tornando o ambiente também mais organizado. Esse processo evita que sejam 

alocados pacotes maiores sobre os menores e haja risco de acidentes com os 

paletes, já que no processo atual já houve registros de tombamento de paletes pelo 

acondicionamento incorreto. 

 As duas figuras a seguir mostram nitidamente a diferença entre a forma 

proposta e a maneira atual que estão sendo alocados os paletes. Na figura 24 

mostra como é realizada a alocação atual, onde existem diversas medidas sobrando 

assim espaços entre meio aos paletes perdendo um espaço físico considerável se 

for somado em todos os pontos da fábrica. 

  

Figura 24 - Alocação de diversas medidas 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

  

Já na figura 25 mostra a proposta de alocação a ser realizada é reunir os 

paletes todos da mesma medida realocando no mesmo box, podendo ser utilizados 

mais de um box por medida, considerando o grande volume produzido de cada uma, 

ocupando assim totalmente o espaço disponível. 

 

Figura 25 - Alocação proposta 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 
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2. Definir cada local de armazenagem com cada tipo de estoque . 

Como visto anteriormente são vários locais disponíveis para o 

armazenamento dos paletes de portas, por este motivo deve-se tratar com o máximo 

cuidado possível para que os materiais não sejam realocados de forma incorreta, 

levando em consideração os pedidos de carregamento, e também juntamente com 

as informações da programação da produção podem-se refazer as alocações 

conforme o volume dentro da fábrica. 

Cada barracão utilizado pela fábrica tem um espaço reservado para a 

armazenagem das portas, pode-se alinhar cada local com um tipo específico de 

estoque. 

Como sugestão inicial pode-se definir o setor fábrica 1 somente para portas 

de carregamento, pois sua localização é a mais próxima da área de entrega dos 

paletes de carregamento, pois no momento atual temos vários materiais em estoque 

sendo eles de carregamento imediato ou não, a figura a seguir demonstra a área de 

estoque e a área de revisão. 

 

Figura 26 - Proposta de estoque Fábrica 1  

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

 

Já no setor fábrica 2 podem ser alocadas portas especiais quem tem um 

volume de produção baixa e fácil de se perder em meio ao grande estoque, levando 

em consideração sempre as prioridades de carregamento que saem da máquina de 

usinagem e são direcionadas para o setor seguinte, sugere-se por estar localizado 

próximo a saída da usinagem e poderá reduzir os custos de movimentações com 

empilhadeiras como demonstra a figura na sequência. 

 
ESTOQUE DE PORTAS 

2.025M² 
SETOR DE REVISÃO 

ESTOQUE DE PORTAS 

1.400M² 
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Figura 27 - Proposta de estoque Fábrica 2 

 
Fonte: Empresa cedente (2019). 

 

Já nos setores de laminação e de secagem pode-se definir o estoque com os 

diversos tipos de portas que tem um volume maior de produção, por estarem mais 

distantes tanto da saída da usinagem quanto da entrega na revisão como pode ser 

verificado na figura a seguir. 

 

Figura 28 Layout de estoque de portas laminação e secagem 

 
Fonte:Elaborado pelo autor  (2019). 

ESTOQUE DE PORTAS 

USINAGEM DE PORTAS 
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No armazém autoportante podem ser armazenados somente as portas finas 

para armários, pois tem um mix menor de produtos, o mezanino da fábrica 2 e o 

barracão terceirizado já tem definidos por estarem lotados com portas de modelos 

que tem um volume alto em estoque e são dificilmente movimentados. 

 

3. Definir os locais de armazenamento conforme a maior movimentação feita 

por determinado item no estoque. 

Seguindo o que foi relatado no quadro 2 situado na página 40 deste trabalho, 

quanto maior seja feita a movimentação mais próximo do setor de entrega o palete 

deve ser alocado, ou seja, no setor de fábrica 1, para que sejam realizadas menores 

movimentações com a empilhadeira. Como no setor da fábrica 1 a área de 

armazenamento deve ser para os paletes que irão carregar na sequencia, pode-se 

então reservar alguns boxes para o acondicionamento dos paletes de maior 

movimentação no estoque. 

 

4. Elaborar um estudo sobre a implantação um novo armazém autoportante. 

A proposta é fazer um estudo detalhado sobre layout da fábrica verificando 

qual o local apropriado para a implantação de um novo armazém autoportante sendo 

utilizado totalmente para a estocagem de materiais intermediários sendo 

componentes e portas em fase de processamento, para melhor acompanhamento, 

controle dos estoques e aproveitamento dos espaços dentro da organização.   

Podem-se citar alguns benefícios sobre a implantação de um novo armazém 

autoportante, como por exemplo, a redução dos espaços utilizados onde há um 

grande ganho sobre a altura do empacotamento dos paletes, redução dos custos 

com movimentações de empilhadeiras justamente pelo fato do sistema ser 

automático e fazer as movimentações necessárias, redução dos gastos com energia 

elétrica e iluminação já que dentro do armazém autoportante as posições são pré-

definidas pelo transelevador e no ato da armazenagem não há necessidade de 

iluminação, inventário em tempo real podendo ter o controle mais eficiente e eficaz, 

pois todos os materiais que entram e saem do armazém são registrados 

automaticamente entre outros benefícios.  

Na figura 29 pode ser visualizado o modelo de um armazém autoportante em 

construção. 
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Figura 29 - Modelo de um armazém autoportante 

 

Fonte: Metalux, 2019, web. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Este estudo objetivou propor melhorias no processo de armazenagem no 

setor de logística em uma indústria madeireira, bem como sua percepção sobre a 

contribuição de um estudo elaborado para realocação dos estoques intermediários e 

através da gestão eficiente dos estoques, alcançar estes objetivos. 

Para desenvolver esta pesquisa necessitou-se de quatro objetivos 

específicos, que foram: (1) Descrever o processo atual da alocação dos estoques, 

(2) Identificar os itens de maior movimentação no estoque, (3) Levantar as áreas de 

estoques disponíveis, (4) Propor melhorias para a alocação dos estoques. 

O primeiro objetivo foi alcançado descrevendo todo o processo de 

armazenagem dos estoques intermediários e identificando possíveis falhas de 

processo. Para o segundo objetivo específico foi realizado consultando um banco de 

dados da empresa junto ao setor de planejamento e controle de produção para 

verificar os itens de maior movimentação no estoque em determinado período. 

No terceiro objetivo, foi realizado o levantamento das áreas de estoques 

disponíveis para o armazenamento dos materiais identificando em quase todos os 

locais a má organização e em consequência a falta de espaços dentro da empresa. 

No quarto e último objetivo, foram apresentadas as propostas de melhorais para a 

maneira de alocação dos paletes de portas, levando em conta as localizações das 

áreas de armazenamento e os itens de maior movimentação, propondo padronizar 

os locais de armazenagem conforme a medida de cada palete, conforme sua 

movimentação no estoque ou em outra situação pela sua prioridade de 

carregamento, propondo também a implantação de mais um armazém autoportante 

para o armazenamento total dos paletes de portas e componentes intermediários do 

processo. 

Concluiu-se que o estudo da gestão de estoques se torna eficaz para a 

introdução de uma possível melhoria no processo de alocação dos estoques dos 

materiais buscando a organização dentro do parque fabril e consequentemente 

melhoria na qualidade dos seus produtos. Ainda que o referido estudo tenha atingido 

seus objetivos, é interessante ressaltar algumas limitações referentes ao processo 

da pesquisa. Apresenta-se como limitação o fornecimento de alguns dados e 

imagens no qual daria maior veracidade e um estudo mais aprofundado na 

pesquisa; considerou-se como limitação também o fato de a empresa cedente não 
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fornecer nome de programas no qual utiliza, por não ser detentora dos direitos 

autorais dos mesmos. As recomendações para estudos futuros pode-se citar sobre a 

implantação de um armazém autoportante para ao armazenamento dos estoques 

intermediários da empresa, para que se obtenham ganhos tanto em espaços por 

toda a fábrica quanto em custos com movimentações de empilhadeiras, esta 

implantação propõe-se após estudos detalhados sobre layout na empresa. 

Esta pesquisa mostra que se pode melhorar cada vez mais a organização dos 

estoques, levando em consideração os estudos aprofundados sobre o tema para 

que se tenha um ótimo resultado.  
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