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OTIMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALMOXARIFADO POR 
MEIO DO REARRANJO DE LAYOUT 
 
RESUMO 

O setor de almoxarifado na maioria das indústrias é, sem dúvida, um dos responsáveis por 

grande parte da movimentação dos investimentos financeiros, representados por matérias, 

insumos, dentre outros. Portanto, para um bom funcionamento da empresa, esse setor 

deverá trabalhar de forma harmônica cumprindo com o que consta nos procedimentos. 

Nesse contexto, este trabalho objetiva propor melhorias nas atividades do almoxarifado de 

uma empresa de eletrodomésticos de linha branca, por meio do rearranjo de layout, o qual 

será realizado por meio da verticalização do método de armazenagem. O trabalho adota o 

estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas por meio 

de análises de estrutura, rotinas de atividades, fluxogramas e dificuldades decorrentes da 

falta de espaço interno. Os resultados apontam que a adoção da verticalização no 

almoxarifado por meio de estruturas porta pallets, permite ganhos com a qualidade nos 

serviços, velocidade nas atividades de movimentação interna, maior segurança, 

atendimento de fatores ergonômicos, organização do setor e redução de custos. 

 
Palavras-chave: Almoxarifado, Layout, Verticalização, Porta Pallets, Endereçamento, 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O almoxarifado é um lugar onde se realizam constantes movimentações 

internas e externas, afinal suas três atividades macro são: recebimento das matérias-  

-primas, armazenagem e distribuição. Esse ciclo se repete várias vezes ao dia na 

indústria de eletrodomésticos de linha branca, a qual será o objeto de análise desse 

artigo.  Cada vez mais a cobrança pelos resultados individuais de cada área aumenta, os 

quais geralmente são monitorados por indicadores de desempenho. Em atividades de 

almoxarifados, além dos indicadores gerais do setor, outros fatores devem ter atenção 

constante, os quais dependem de um planejamento assertivo, sendo eles: redução de 

custo, itens obsoletos, sucatas e outros. 

A armazenagem é um dos pontos fundamentais da logística. Um setor de 

almoxarifado, quando bem gerenciado dentro da empresa, pode influenciar no andamento 

da cadeia logística, impactando no processo de distribuição para o processo produtivo, e 

gerando um bom atendimento paras os clientes. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é propor melhorias nas atividades 

do almoxarifado de uma empresa de eletrodomésticos de linha branca, por meio do 

rearranjo de layout, o qual será realizado por meio da verticalização do método de 

armazenagem. O trabalho pretende responder à questão de como um almoxarifado pode 

tornar-se mais eficiente por meio do rearranjo de layout. O trabalho foi conduzido em uma 

indústria de eletrodomésticos de linha branca, devido à necessidade da mesma em 

otimizar suas atividades de almoxarifado e ter mais espaço/área física, e do setor de 

eletrodomésticos estar em constante desenvolvimento e ser de fundamental importância 

na movimentação da economia brasileira, afinal entre 2009 e 2012, devido à redução do 

IPI, os fabricantes de produtos da linha branca enfrentaram um momento desafiador em 

relação ao crescimento. 

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foi utilizado de análises de estrutura, rotinas de atividades, fluxogramas 

e dificuldades decorrentes da falta de espaço interno, as quais serão detalhadas mais à 

frente. Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial 

teórico, seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, 

finalmente, suas conclusões. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 FIFO – First In First Out 
 

A falta de planejamento no layout pode gerar inúmeros problemas para as 

empresas, que vão desde o prejuízo gerado pelo aproveitamento incorreto do espaço 

amostral interno, gerando uma baixa capacidade de armazenamento, até condições 

inapropriadas, que não favoreçam a realização de um endereçamento fixo dos materiais, 

do FIFO (do inglês, first in, first out), e de um fluxo de movimentação adequado 

(MARTINS, 2001; BALLOU, 2004). 

Por sua vez, o FIFO é um método de controle de estoque, que indica que o 

material que deve ser retirado do almoxarifado, é aquele que está há mais tempo no 

setor, ou seja, o primeiro que entrou. O método proporciona um maior controle de 

produtos, reduzindo a possibilidade de haver produtos ultrapassados do prazo de validade 

e, portanto, descartados, prejudicando a empresa em diversos fatores (VIANA, 2002; 

NOVAES, 2004). 

 
2.2 Verticalização 
 

Parafraseando Moura(2005), o aproveitamento dos espaços verticais, 

reduzem os gargalos nas áreas de armazenagem e também a redução dos custos 

unitários por estocagem. O aproveitamento dos espaços verticais torna-se mais fácil e 

pouco dispendioso, aplicando-se o princípio da armazenagem por pallets, o qual permite a 

utilização de empilhadeiras para alcançar com facilidade grandes alturas. A armazenagem 

vertical tem como regra básica, a economia de espaço, que é avaliada em termos de 

ocupação por capacidade cúbica nas três dimensões largura, altura e profundidade.  

Com a evolução das prateleiras, foram criando-se as estruturas metálicas 

que junto com os pallets, evoluíram para as estruturas porta-pallets, entrando em um 

processo de racionalizar a altura ocupada. Esta foi a solução para reduzir espaços e 

guardar maior quantidade de materiais. 

Porta Pallets é o sistema de armazenamento muito usado nas empresas 

para facilitar a retirada das mercadorias. Ballou (2008) menciona que uma vez 

estabelecidas as necessidades por área de armazenagem, a consideração a ser tomada 

é saber definir a localização do espaço. 
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2.3 Endereçamento de Estoque 
 

O endereçamento é uma das técnicas de facilitar a localização dos itens.  

O sistema de endereçamento consiste em dividir o armazém em: Local, Blocos, Avenidas, 

Ruas, Colunas, Módulos e Níveis. Essa divisão auxilia na otimização do endereço, com 

tratamento de locações próximas ao picking, diminuindo assim, o movimento de veículos 

industriais. Uma das formas de endereçamento dos itens estocados para que eles 

possam ser facilmente localizados é (MARTINS, 2002): 

Exemplo de endereçamento: AA.B.C.D 

Onde: 

AA = Código da área armazenagem 

B = Número da rua 

C = Número da prateleira 

D = Posição vertical 

E = Posição horizontal dentro da posição vertical 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A verticalização de áreas de estocagem vem se tornando muito positiva, por 

trazer muitos benefícios para as operações, sendo um dos principais, a otimização de 

áreas. Vale ressaltar que, não basta apenas verticalizar as áreas, mas sim, independente 

da forma de estocagem de materiais utilizada por uma organização, os estoques devem 

ser planejados de forma coerente, caso contrário, os ganhos que se acha que estão 

sendo obtidos com a verticalização podem ser apenas formas de se esconder 

desperdícios. O presente trabalho tem como propósito propor melhorias nas atividades do 

almoxarifado de uma empresa de eletrodomésticos de linha branca, por meio do rearranjo 

de layout, o qual será realizado por meio da verticalização do método de armazenagem.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, o qual é um estudo de caráter empírico que investiga um fenômeno atual 

no contexto da vida real, geralmente considerando que as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto onde se insere não são claramente definidas (YIN, 2001). 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade da 

mesma em otimizar suas atividades de almoxarifado e ter mais espaço/área física, e do 

setor de eletrodomésticos estar em constante desenvolvimento e ser de fundamental 

importância na movimentação da economia brasileira, tendo assim um cenário propício 

para o desenvolvimento de um estudo de caso com aplicação de rearranjo de layout.   
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A empresa objeto de análise é de grande porte e possui três almoxarifados, sendo que o 

almoxarifado tratado nesse estudo será o Almoxarifado da Refrigeração. Nesse 

almoxarifado ficam estocados os componentes para serem utilizados no processo 

produtivo das linhas de Bebedouro, Freezer Vertical, Purificador, Freezer Horizontal e 

Refrigeradores. A grande maioria dos materiais são armazenados dentro do próprio 

almoxarifado, mas uma parte é estocada em área externa, por falta de espaço interno. 

Esses materiais estão sujeitos à chuva e umidade. Existem alguns itens químicos/gases 

como: Poliol, Isocianato, Ciclopentano, Nitrogênio, Oxigênio e Fluido Refrigerante que são 

estocados, por sua vez, em tanques e reservatórios específicos.  

Para a coleta de dados utilizou-se de análises de estrutura, rotinas de 

atividades, fluxogramas e dificuldades decorrentes da falta de espaço interno. 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   

 
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Dados do Almoxarifado (unidade de análise) 

 
O almoxarifado de refrigeração, possui todos os materiais estocados em 

racks de ferro/aramados, sendo que alguns itens pequenos ficam sob 

estantes/prateleiras. O estoque atual desse almoxarifado é de cerca de R$ 20 milhões, os 

quais dividem-se em 935 itens distintos, ou seja, unidades de manutenção de estoque 

(SKU). O quadro de pessoal conta com 45 colaboradores, os quais dividem-se em dois 

turnos, tendo 4 desses sendo responsáveis pela organização interna, estocagem de 

materiais e limpeza do setor. O recebimento médio diário é de 28 caminhões, os quais 

originam na sua maioria de fornecedores do Brasil, com uma mínima quantidade sendo 

do exterior.  

Nota-se que o almoxarifado da refrigeração tem uma área considerada 

grande, mas por má utilização do espaço atual, devido ao layout ser inapropriado e faltar 

uma estrutura porta pallet. Isso faz com que aconteçam vários problemas, fazendo com 

que os indicadores do setor despenquem. Com isso, acredita-se que com a instalação do 

porta pallet e rearranjo do layout do setor, o resultado dos indicadores, a organização, 

limpeza e harmonia da área tendem a melhorar significativamente. 
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A tabela 1 mostra a distribuição do estoque atual do almoxarifado, os quais 

dividem-se em 935 Sku’s, pertencentes a vários segmentos, como: Fixadores, Tubos de 

Cobre, Compressores, Etiquetas, Químicos, Condensadores, Evaporadores, Motores, 

Adesivos comerciais, Matéria-Prima, EPS (isopor), Embalagens e outros.  

 
Tabela 1: Estoques atuais do almoxarifado de refrigeração 

 
Nº Grupo Descrição Grupo Classe Quantidade Itens 
1 7240 Compressores  A  45 
2 5410 Matérias-Primas Plásticas  A  69 
3 5425 Matérias-Primas PU (Tanques Poliol/Isoc e Ciclop)  A  3 
4 5355 Peças de Aço  A  102 
5 5445 Peças de EPS/Isopor  A  75 
6 5310 Tubos Metálicos (Cobre, Capilar, L. sucção)  A  15 
7 5377 Peças de Alumínio e Cobre  A  14 
8 9803 Componentes Beneficiados  A  50 
9 5350 Peças de Alumínio  A  25 
10 5455 Peças Plásticas  A  100 
11 6210 Cabos e Instalações Elétricas  A  25 
12 6220 Termostatos  A  9 
13 9730 Materiais para Solda  A  10 
14 6285 Conj. Elétricos  A  3 
15 5460 Sacos Plásticos  B  15 
16 5450 Tubos Plásticos  B  15 
17 6015 Adesivos em Geral  B  63 
18 7620 Torneiras  B  5 
19 5365 Peças de Cobre  B  4 
20 9760 Etiquetas e Insertos  B  40 
21 6240 Capacitores  B  12 
22 7510 Embalagens de Papelão  B  9 
23 5620 Gases  C  3 
24 9787 Fechaduras, Cadeados e Rodízios  C  5 
25 5415 Chapas Plásticas e Filme Tecrol  C  5 
26 6025 Vedantes  C  1 
27 7520 Peças de Papelão e Polionda  C  5 
29 9785 Portas e Tampas de Vidro  C  35 
30 6290 Componentes Eletrônicos  C  3 
31 6490 Materiais Derivados Fixação  C  2 
32 7630 Válvulas e Reguladores  C  4 
33 6410 Parafusos  C  22 
34 7260 Motores Elétricos e Componentes  C  13 
35 7530 Impressos  C  45 
36 6245 Resistências  C  9 
37 7610 Conexões  C  6 
38 5490 Materiais Derivados de Plásticos  C  3 
39 6420 Rebites  C  8 
40 6010 Colas  C  4 
41 6225 Interruptores, Chaves e Contatores  C  5 
42 5625 Produtos Químicos Diversos  C  5 
43 6265 Lâmpadas  C  5 
44 6455 Pinos, Contra-Pinos e Chavetas  C  10 
45 6270 Componentes de Iluminação  C  2 
46 5420 Peças de Borracha  C  6 
47 6415 Porcas  C  5 
48 6430 Arruelas e Anilhas  C  6 
49 6450 Abraçadeiras  C  2 
50 6680 Ponteiras  C  1 
51 5810 Peças de Madeira  C  2 
52 8610 Filmes  C  2 
53 6215 Terminais e Conectores  C  2 
54 6020 Isolantes  C  1 

Total 935 
 

Fonte: Os autores. 
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A tabela 2 mostra uma classificação dos 10 maiores itens com valores 

financeiros estocados, os quais representam 34% do valor total do estoque atual. 

 

Tabela 2: Itens estocados que representam maiores valores financeiros. 

Nº Cod. Item Descrição do Item 
Quantidade 

Estoque 
Unidade 
Medida 

Custo Total 

1 7240000046 COMPRESSOR AZ399DS/ EMIS20HHR 1/12HP 220V 60HZ 17.574 Unidade  R$   1.067.913,91  

2 6220000006 TERMOSTATO P/ BEBEDOURO COLUNA E GNM1BE 109.857 Unidade  R$   1.066.714,65  

3 6220000014 TERMOSTATO P/ BEBEDOURO GNMC1BE/EGM-30 66.986 Unidade  R$      639.353,78  

4 7240000369 COMPRESSOR EM2U60HLP / TA1360Y - 220V 8.056 Unidade  R$      617.165,99  

5 6220000338 TERMOSTATO LC RCD34 - RCD38 59.871 Unidade  R$      589.565,26  

6 7240000198 COMPRESSOR TA1330YGS - 1A 1/9HP 220V 50 - 60HZ 8.530 Unidade  R$      572.223,45  

7 5365000034 FILTRO DESUMIDIFICADOR 10G 101.750 Unidade  R$      557.420,72  

8 7240000048 COMPRESSOR AZ399DS/ EMIS20HHR 1/12HP 127V 60HZ 8.960 Unidade  R$      548.604,43  

9 6220000001 TERMOSTATO P/ CONGELADOR RFR3667-2 38.167 Unidade  R$      383.239,74  

10 5425000007 POLIOL TÉRMICO C/CICLOPENTANO 35.134 Quilos  R$      341.944,01  

TOTAL: R$   6.384.145,94 

Fonte: Os autores. 
 

 

O almoxarifado de refrigeração possui as macro etapas de Entrada de 

Materiais, Armazenagem e Distribuição, conforme mostra a figura 1. 

 
Figura 1: Macro etapas do almoxarifado. 

 

Fonte: Os autores. 

A figura 2 mostra o fluxo das atividades do almoxarifado, a qual inicia-se no 

planejamento de materiais, feito pelo Planejamento e Controle de Materiais (PCM), 

passando por compras, chegando ao recebimento de materiais e por fim sendo 

armazenado. 
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Figura 2: Fluxo de atividades do almoxarifado. 
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Fonte: Os autores. 

 

O almoxarifado em estudo apresenta várias dificuldades no processo, 

decorrentes da falta de espaço, o que faz com que as demais atividades sejam 

prejudicadas. Não pode-se deixar de considerar que o planejamento de materiais também 

é um dos responsáveis pelas dificuldades, pois alguns itens volumosos apresentam 

excessos de estoques, sendo que por mais que a política de estoque esteja coerente, 

ficariam estocados fora do setor. 

Os principais pontos críticos vivenciados por esse almoxarifado são: 

a) Falta de espaço interno no almoxarifado, por conta disso ficam estocados materiais 

fora do setor, ou seja, na área externa; 

b) Não consegue-se manter o endereçamento inicial, pois em alguns momentos, um certo 

item está em excesso e outro abaixo da política determinada, deixando assim racks 

vazios, e para não ser colocado material na área externa, é colocado em outro endereço; 

c) Dificuldade da realização da contagem cíclica e inventário rotativo, por ter o mesmo 

material situado em vários endereços do setor; 

d) Todo o trabalho de armazenagem é braçal, pois os racks ficam fixos dentro do estoque; 

e) Aumento de afastamento devido à falta de ergonomia durante o processo de 

armazenagem; 

f) Falta de silos em comodatos, para estocagem e abastecimento de matéria-prima 

plástica; 

g) Ruas de endereçamento estreitas, impedindo a entrada das escadas; 

h) Elevado índice de sucata, por movimentações erradas ou acidentes ocasionados por 

falta de espaço; 
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i) Não execução do FIFO (First In First Out) em 100% dos itens; 

j) Não utilização do pé direito do almoxarifado, devido à falta do porta pallet e de 

empilhadeira elétrica; 

k) Falta de equipamentos como empilhadeira elétrica; 

l) Elevado índice de hora extra – R$ 51.794,00 em 2015; 

m) Elevado índice de itens obsoletos por não execução do FIFO e/ou por desorganização 

do setor; 

n) Perda de 30% de armazenamento pela não utilização do pé direito (10 metros de altura 

do almoxarifado) em sua totalidade, para uma melhor otimização de estocagem dos 

materiais; 

o) Retrabalho de remanejar materiais das embalagens dos fornecedores para racks, 

tendo que alocar quatro colaboradores somente para isso; 

p) Falta de padronização de armazenamento; 

q) Acidentes por falta de espaço interno e para o giro adequado da empilhadeira. 

 

É aparente a defasagem de capacidade de armazenagem do almoxarifado 

de refrigeração, pois o espaço físico é o mesmo desde a implantação da fábrica em 2003, 

mas os números produzidos crescem ano após ano. A tabela 3 apresenta o histórico de 

volumes produzidos nos últimos anos. 

 
Tabela 3: Histórico de volumes produzidos. 

Linha de Produto 2012 2013 2014 2015 2016(+8%)

Aumento 

de 2012 

para 2016

% de aumento 

de 2012 para 

2016

Média 

Mês 

aumento

Refrigeradores 240.835 244.732 254.661 254.661 275.034 34.199 14% 1.425

Freezers Horizontais 87.488 105.725 109.935 109.935 118.730 31.242 36% 1.302

Freezers Verticais 2.285 4.451 9.063 9.063 9.788 7.503 328% 3.113

Bebedouros 379.400 444.290 453.52 453.152 489.404 110.004 29% 4.584

Purificadores 17.453 28.469 7.442 28.469 30.747 13.294 76% 554

Totais 727.461 827.667 834.253 855.280 923.702 196.241 27% 8.177

REFRIGERAÇÃO NÚMEROS PRODUZIDOS

 
Fonte: Os autores, conforme dados da empresa. 
 

4.2 Indicador de Sucata – Scrap 

Devido danos e avarias ocasionados pela condição de espaço inadequado, 

a empresa possui um número elevado de geração de scrap, conforme pode-se notar na 

tabela 4.  
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Tabela 4: Geração de Scrap. 

Ano de 
Transação 

Soma De Custo 
Total 

Scrap Média 
Anual 

Proposta de Redução de 
70% 

2011 -R$         149.231,34  -R$          173.982,72  -121.787,90 

2012 -R$         130.127,04  
  2013 -R$         216.916,25  
  2014 -R$        179.497,01  
  2015 -R$           20.159,24  
  Total Geral -R$         695.930,88  
  Fonte: Os autores, conforme dados da empresa. 

 
Estima-se, com a instalação do porta pallets, obter-se uma estimativa 

diminuição de valores de sucata na ordem de 70% da média anual, sendo que isso 

representaria uma redução mensal de R$ 10.148,00. 

 

4.3 Indicador de Acurácia de Estoque  

 

Em relação à acuracidade dos estoques, realizam-se elevados valores de 

ajustes devido não existir uma equipe melhor focada nos acompanhamentos de 

movimentações. A tabela 5 apresenta um histórico desses valores de ajustes realizados 

em 2014, no almoxarifado da refrigeração. Com a criação de uma equipe de inventários 

se espera conseguir antever os problemas que geram erros em estoques, diminuindo a 

ordem de 60% dos valores ajustados. Essa equipe seria criada por meio de 

remanejamento da equipe da organização, sendo isso possibilitado pela instalação do 

porta pallets. 

 

Tabela 5: Custos dos ajustes em estoques. 

Tipo de Transação Ciclo de Ajuste de Conta 

Subinventário  CUSTO TOTAL  

Total Geral -R$                  270.413,12  

Redução de 60% -R$                  162.247,87  

Ganho Mensal -R$                     13.520,66  

Fonte: Os autores, conforme dados da empresa. 

 

Somando-se as duas estimativas de ganho mensal, sendo R$10.148,00 

referentes ao scrap e R$13.520,00 referentes aos ajustes em estoques, tem-se um total 

mensal de R$23.668,00, sendo que dessa forma o investimento do porta pallets se 

pagaria em aproximadamente em 10 meses. 
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Além das reduções de custos citadas anteriormente, a instalação do porta 

pallets trará alguns benefícios, como: maior capacidade de armazenagem, melhor 

organização e padronização de estocagem de materiais, menor risco de avaria de 

materiais por diminuição de movimentações e ganho de mão de obra fixa de organização 

para outras atividades do almoxarifado, como exemplo, inventário cíclico.  

Atualmente o almoxarifado dispõe apenas 400 racks, ou seja, 400 células de 

armazenagem, conforme mostra a figura 3. 

 

Figura 3: Estrutura de racks. 

 

Fonte: Empresa pesquisada. 

 

O setor é dividido por ruas, enumeradas de 1 a 16, com empilhamento 

máximo de altura de 5 racks devido à empilhadeira a gás ter essa altura como limite de 

alcance. Essas ruas são bastante estreitas, ocasionando a quebra das escadas, pois 

acabam passando rente as extremidades dos racks. Isso dificulta o inventário cíclico, a 

armazenagem e retirada dos materiais dos racks, pois são atividades feitas de forma 

manual. 

A figura 4 mostra a área externa do almoxarifado, a qual deveria ser uma 

área livre, mas atualmente é ocupada por componentes estocados. 

 

 



José Sarto de Oliveira Barbosa Filho, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 12 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

Figura 4: Utilização de áreas externas. 

 
Fonte: Empresa pesquisada. 

 

A seguir será apresentado o projeto de verticalização do almoxarifado de 

refrigeração, o qual visa eliminar situações como essa relatada por meio da figura 4. 

 
4.4 Projeto de Verticalização do Almoxarifado da Refrigeração 
 

A figura 5 mostra a proposta de layout sugerida com a instalação da 

estrutura porta pallets, a qual também demandaria utilização de empilhadeira e 

transpaleteira elétrica. 

 
Figura 5: Proposta de layout com estrutura porta pallets. 

 
Fonte: Empresa pesquisada. 
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Com a aplicação do projeto de verticalização, alguns ajustes são 

necessários, sendo esses: 

1. Verticalização também da sala de administração de almoxarifado, construindo uma sala 

para reuniões e discussão dos indicadores, pois hoje não existe um ambiente com esse 

objetivo, sendo os feedbacks dados aos funcionários em qualquer lugar. Nessa mesma 

sala o setor de planejamento se juntaria ao almoxarifado, ficando assim mais próximo e 

vendo na íntegra os excessos e falta de materiais; 

2. Instalação de porta pallets, aumentando em 30% a capacidade de armazenagem, e 

possibilitando o remanejamento dos materiais que estão na área externa para dentro do 

setor; 

3. Compra da empilhadeira elétrica para atender a demanda do porta pallets, devido a 

estrutura metálica ter 6 andares. 

 

Em se operando com o layout proposto na figura 5, o almoxarifado ficará 

dividido por avenidas e ruas, possuindo as Avenidas enumeradas de 01 a 04, as Ruas 

enumeradas de 01 a 30, contendo um total de 580 células, representando um aumento de 

20% em relação ao número de células atuais o sistema com racks.  

O endereçamento ocorrerá por meio de letras e números e vinculados ao 

sistema operacional da empresa, tendo-se um mapa geral de orientação no setor 

direcionando onde estão alocados os materiais. Os materiais serão separados por linha 

de produção, em módulos, sendo: 

• Módulo 1 – Itens do Bebedouro 

• Módulo 2 – Itens do Refrigerador 

• Módulo 3 – Itens do Purificador 

• Módulo 4 – Itens do Freezer 

• Módulo 5 – Itens em comum para mais de uma linha de produção. 

 

Os itens com maior giro de estoque ficarão de fácil acesso, ou seja, na parte 

inferior do porta pallets, ficando os itens com menor giro de estoque alocados na parte 

superior. O estudo de classificação e giro de estoques dos itens será realizado com base 

em planilhas de ABC por custo total dos itens e de Giro de Estoque, mostrando o 

consumo dentro de um intervalo de tempo. 
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4.5 Acurácia de Estoque  
 

A meta de acurácia de estoque para o almoxarifado é de 92%, estando a 

média atual em 80%, devido à contagem cíclica não ser realizada na sua totalidade, pois 

a mão de obra está destinada para a guarda manual de materiais. Com a movimentação 

da estocagem sendo feita por empilhadeira, os 4 colaboradores que realizavam essa 

atividade serão destinados para contagem cíclica e inventário rotativo, melhorando assim 

a análise e contagem, elevando o índice do indicador. 

 
4.6 Redução de Sucata, Itens obsoletos e Horas extras 
 

A falta de espaço, ou melhor, a má utilização do espaço acaba gerando 

bastante custo para qualquer empresa, não sendo diferente para essa indústria objeto de 

análise. Devido às movimentações diversas e quase que repetidas dentro do 

almoxarifado, os materiais acabam se danificando. 

Por não acontecer o FIFO como deveria, os itens mais novos estão sendo 

utilizados na linha e os que chegaram anteriormente vão ficando estocados dentro do 

almoxarifado, ocasionando um elevado descarte por obsolescência. Com a efetivação do 

FIFO, sempre será usado o material mais antigo, evitando-se esses custos para a 

empresa. 

O gráfico 1 mostra que durante o ano de 2015 foram gastos um total de  

R$ 51.794,00 com hora extra. 

 

Gráfico 1: Geração de horas extras no almoxarifado de refrigeração. 

 
Fonte: Empresa pesquisada. 
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Devido à alta demanda de movimentação de estocagem, os cinco dias da 

semana não são suficientes para a realização de todas as atividades necessárias, o que 

faz com que se tenha geração de hora extra, conforme mostra a figura 6, a qual com as 

mudanças sugeridas, estima-se reduzir à praticamente 0 (zero).  

 

5. CONCLUSÕES 
 

O pensamento de verticalização vem ganhando espaço dentro das 

organizações, como uma técnica de redução de custos na construção de novos centros 

de distribuição, onde as empresas tendem a reduzir o tamanho da área a ser construída 

explorando a armazenagem vertical.  

Com as novas tecnologias em equipamentos de movimentação de materiais, 

permite-se que os gestores de armazenagem utilizem a verticalização como fator de 

redução de espaços, otimização de mão de obra e como resultado, a geração de lucro.  

A verticalização vem atender à uma necessidade do mercado, que está cada vez mais 

preocupado com custos ligados à movimentação. 

Observa-se que os objetivos do trabalho foram atendidos, visto que os 

resultados apontam que a adoção da verticalização no almoxarifado por meio de 

estruturas porta pallets, permite ganhos com a qualidade nos serviços, velocidade nas 

atividades de movimentação interna, maior segurança, atendimento de fatores 

ergonômicos, organização do setor e redução de custos. 
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