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RESUMO 

Com um mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam um diferencial para atrair 

mais clientes, garantindo a sobrevivência e a preeminência diante dos concorrentes. Desta 

forma, buscou-se abordar neste estudo os pontos críticos na gestão de armazenagem e 

estocagem de uma empresa atacadista na região de João Monlevade/MG e como esses pontos 

interferem na distribuição física desta empresa. Para isso foi realizada a pesquisa de campo 

para fundamentar a parte teórica, com uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva, tendo 

como universo estudado uma empresa atacadista, sendo a amostra os funcionários do setor de 

armazenagem, estocagem e distribuição da empresa. A coleta dos dados trouxe como 

instrumento a entrevista semiestruturada aos profissionais da área, sendo realizada em dois 

modelos: o primeiro modelo foi um roteiro especifico para gestores e o segundo, um roteiro 

especifico para os colaboradores operacionais. Os dados foram compilados e analisados 

perante as respostas obtidas. Como resultado verificou-se que os processos de armazenagem e 

estocagem estão impactando na distribuição física da empresa. As ações praticadas nos 

processos interferem diretamente nos clientes da empresa, gerando atrasos nas entregas das 

mercadorias, com mercadorias danificadas, o que ocasiona possíveis aumentos dos custos e 

fazendo com que a empresa perca competitividade. 
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ABSTRACT 
 

As a result of an increasingly competitive market, companies seek a differential to attract 

more customers, guaranteeing their survival and preeminence in front of competitors. In this 

way, this study aims to address the critical points in the storage and stocking management of a 

wholesale company in João Monlevade’s region, and how this points interfere on the 

disposition of this company. For that, the research was carried out to base the theoretical part, 

with a qualitative approach, of the descriptive type, have as universe studied a wholesale 

company, being the sample the employees of storage and stocking sector and distribution of 

the company. The data collect brought as a tool the semi-structured interview to the 

professionals of the area, being carried out in two models: the first model was a specific script 

for managers and the second, a specific script for the operational collaborators. The data were 

compiled and analyzed with the answers obtained. As a result, it was found that the storage 

and stocking processes were impacting on the disposition of the company. The means of 

processing interferes directly with the company’s customers, causing delays in the delivery of 

goods, with damaged goods, which causes possible increases in costs and causing the 

company to lose competitiveness.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O atual dinamismo das organizações para manterem-se competitivas no mercado, 

levam os gestores a buscarem novos modelos de gestão que diminuem custos e aumentam os 

padrões de qualidade. Desse modo, observa-se que a logística empresarial vem ganhando 

destaque no cenário organizacional. 

Segundo Ballou (2003), a visão de logística empresarial passou de uma simples 

atividade operacional para uma atividade estratégica, é um processo gerencial com grande 

potencial para se ganhar vantagem competitiva. Dentro do processo logístico, a armazenagem, 

segundo o autor, é considerada uma atividade de apoio que dá suporte ao desempenho das 

atividades primárias, para que a empresa possa alcançar sucesso. 

A distribuição física interage com o marketing e seu objetivo, para Moura (2008),  é 

levar o produto ao alcance do consumidor final com mais eficiência e o menor custo possível, 

e a gestão de armazenagem e estocagem fazem parte desse processo. 

A gestão de estoques é uma tarefa desafiadora para qualquer gestor, pois um estoque 

mal administrado pode comprometer toda estrutura econômica de uma empresa. O controle de 

estoques dentro da logística empresarial estipula quais os níveis de estoques que uma empresa 

deve manter para garantir o atendimento dos clientes e assegurar que os mesmos estejam 

dentro dos seus parâmetros econômicos. Para isso toda organização deve ter uma distribuição 

eficiente para garantir que os produtos sejam expedidos no tempo hábil. 

A distribuição física é um ramo da logística empresarial que tem como objetivo 

garantir que os produtos cheguem aos clientes no menor tempo possível a um custo 

satisfatório. A distribuição física basicamente consiste em armazenagem, transporte e 

processamento de pedidos, mas com ênfase na gestão de estoques, embalagens dos produtos e 

um sistema de informações que atendam às necessidades da empresa. 

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar os pontos críticos na gestão de 

armazenagem e estocagem de uma empresa atacadista na região de João Monlevade/MG e 

como esses pontos interferem na distribuição física desta empresa. Para compreensão deste 

tema, deve-se considerar como é realizado a gestão de estoques dentro do armazém da 

empresa e como estes processos influenciam na distribuição física e consequentemente 

impactam para os clientes, já que a distribuição é a ligação mais próxima entre a empresa e o 

cliente.  

 A escolha do tema se justifica por contribuir com conceitos e práticas que mostram 

como os processos de armazenagem e estocagem podem interferir na distribuição física de 

uma empresa e entende-se que quando uma empresa tem seu gerenciamento de estoque e 

armazenagem bem realizados e eficientes, esta obtém vantagens significativas quanto a 

lucros, diminuição de prejuízos, melhor controle de compras e organização interna. 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são abordados os conceitos de logística, estoque e armazenagem, bem como 

alguns tópicos relacionados a esta temática que detém importância significativa dentro da 

cadeia logística. 

 

2.1 Logística 

 As operações de logística são praticadas desde os primórdios da civilização humana, e 

incorporada nas organizações como um diferencial competitivo.  

 Segundo Novais (2015), a logística passou por diversas evoluções desde a segunda 

guerra mundial, onde era entendida como uma mera operação de transporte e armazenagem. 

Hoje com novos estudos e desenvolvimento do pensamento logístico levou a uma evolução de 

um moderno sistema de suprimentos interligados a uma cadeia de processos. Para o autor, 

para que um produto gere valor é preciso que chegue no lugar desejado e no momento certo, 

ou seja, nos domínios do consumidor final, que é a propulsão para que toda cadeia se 

movimente. Os processos logísticos, que até então eram vistos como um custo, passaram a ser 

o diferencial para que uma organização ganhe competitividade, em outras palavras a logísticas 

é esse diferencial que une todos processos do ponto de origem ao destino final. 

 Ayres (2009), afirma que a logística empresarial constitui os processos da cadeia de 

suprimentos que visam planejar, controlar e estruturar de forma eficiente e eficaz todo o fluxo 

de materiais, produtos prontos ou semiprontos, a armazenagem e a distribuição até o ponto de 

consumo, assim como também as informações geradas.  

 A função distribuição que antes era entendida como área do marketing, foi 

incorporada aos processos considerados primários na logística empresarial, como transporte, 

gestão de estoques e processamento de pedido, assim como, os processos considerados de 

apoio como armazenagem e manuseio de materiais e embalagem, dando a logística, 

complemento necessário para se tornar uma grande função vital para os interesses 

empresariais (AYRES, 2009). 

 Para Ballou (2009), entender as diferenças entre a gestão da cadeia de suprimentos e a 

logística empresarial é muito difícil, pois num contexto geral as duas têm funções parecidas, 

como o de colocar o produto certo, na hora certa e no lugar certo, gerando valor para o cliente 

e gerando riqueza ao empresário. Para o autor, alguns autores consideram a gestão da cadeia 

de suprimentos tendo o mesmo conceito da logística empresarial, porém outros autores 

consideram que a logística é um sistema da gestão da cadeia de suprimentos, e que sua função 

é somente a movimentação de materiais ou produtos, dentro e fora da empresa. 

 Pode-se entender a logística integrada como a divisão de três etapas dentro da cadeia 

de suprimentos que são processos fundamentais para o sucesso da empresa, são eles: comprar, 

produzir e atender ao cliente. Diante disso temos a logística de fornecimento, que atua 



 

diretamente com os fornecedores, a logística interna, que atende a produção e logística de 

distribuição que atende ao cliente final (AYRES, 2009). 

 Para Moura (2008), a logística está integrada, tanto na administração de materiais, 

quanto na movimentação de materiais. Na administração de materiais a logística está 

relacionada com a necessidade por suprimentos para abastecer a produção, enquanto na 

movimentação de materiais, a logística está inserida da produção até a entrega do produto ao 

consumidor final.  

 A terceirização é um fator importante na logística, segundo Bertaglia (2014), cada vez 

mais as empresas investem em terceirização como estratégia de redução de custo e qualidade 

no serviço, deixando para a empresa contratante concentrar seu foco na atividade fim. 

 Dentro desse sistema logístico existem vários subsistemas que são como um circuito 

integrado da cadeia de abastecimento, com o objetivo de atingir um objetivo comum, como 

mostra a figura 1. 

  
 

Figura 1- A função logística dentro da cadeia de abastecimento 
 

 

 
Fonte: Moura (2008), p.38 

 

 

 A figura 01 mostra os processos da logística dentro da cadeia de abastecimento, desde 

a aquisição de suprimentos para confecção dos produtos, o processo de produção, 

armazenagem e a distribuição ao cliente final. 

 Pode-se dizer que um dos principais objetivos da cadeia logística é gerenciar a relação 

de custo e nível de serviço. O desafio é oferecer um serviço de qualidade sem cobrar a mais 



 

por isso. Em geral, os clientes fazem sua escolha não apenas pelo preço, mas pelos serviços 

oferecidos que agregam valor ao produto final. 

 

2.2 Distribuição física 

 

A distribuição física faz parte de um sistema integrado que envolve a movimentação 

de produtos, estoques e o transporte, além do processamento de pedido e embalagem do 

produto, fechando esse complexo sistema que exige ao máximo dos gestores para garantirem 

que a empresa esteja sempre competitiva. Segundo Bowersox (2014), a distribuição física 

influencia as vendas na medida em que proporciona a disponibilidade dos produtos de forma 

econômica e em tempo hábil. 

 Novais (2015) destaca que a distribuição física de uma empresa é a conexão do 

produto ao cliente, e para que se tenha uma eficiência neste processo alguns fatores devem 

estar bem alinhados, como ter um transporte competente, rapidez na retirada dos pedidos, 

cuidados nas embalagens dos produtos e no carregamento para os mesmos não sofrerem 

danos e um roteiro eficaz para não gerar atrasos. 

  O transporte dos produtos é uma das principais funções da logística empresarial, se 

não a mais importante, levando-se em consideração que é onde ocorre a maior concentração 

dos custos da empresa. Para Menchik (2010), os custos em transporte representam cerca de 

dois terços do custo logístico total, onde em  países como o Brasil o custo logístico chega a 

passar de doze por cento em relação ao PIB (produto interno bruto), enquanto em países mais 

desenvolvidos com os Estados Unidos os custos não passam de dez por cento. Além disso, o 

transporte tem um papel preponderante na qualidade dos serviços logísticos, impactando 

diretamente o tempo de entrega, a confiabilidade e a segurança dos produtos. 

 Pozo (2009) destaca a importância do transporte para o desenvolvimento de um país, 

um estado ou um município, afirma que o transporte é que faz a ligação de um ponto produtor 

a um ponto de consumo.  

 A roteirização de veículos é uma das práticas da distribuição física, e seus objetivos é 

a minimização dos tempos de entregas dos produtos e a redução dos custos de operação, as 

empresas também devem considerar variáveis que venham afetar todo o processo de 

distribuição. 

 Para Ballou (2009), a roteirização é um processo logístico, que tem por finalidade 

planejar os melhores trajetos para os veículos, garantindo a distribuição do produto com maior 

agilidade e qualidade. O autor reforça que esse processo é importante para reduzir os custos 

de transporte e garantir que as metas de distribuição possam ser efetivas, com foco no 

objetivo maior, que é a entrega do produto ao cliente independente da localização geográfica. 

 A distribuição física dos produtos se dá a partir do momento em que estes estão 

prontos para saírem do local onde estão armazenados, que tem ponto de partida no ato de 

processamento dos pedidos dos clientes, tendo sua finalização ao chegar ao consumidor final. 



 

 Arbache et al. (2007) destacam que a qualidade do espaço e o arranjo físico são fatores 

determinantes para a adequada performance da instalação de armazenagem. O planejamento 

dessas instalações deve ter como objetivos garantir que as operações ocorram de forma eficaz, 

minimizar os custos operacionais, manter o nível de serviço da operação e ter flexibilidade 

para absorver variações no processo operacional. Segundo os autores, as características físicas 

dos produtos influenciam de forma significativa a seleção dos sistemas de armazenagem e dos 

métodos de movimentação dentro do local de armazenamento.  

 A escolha de um sistema de armazenagem adequado pode permitir uma diminuição da 

mão-de-obra direta e do número de produtos danificados e extraviados, como também, a 

redução dos custos indiretos devido à menor burocracia e à melhor organização. 

 

2.3 Armazenagem 

Armazenagem é a atividade que diz respeito a ordenação do estoque para um melhor 

controle e rapidez na distribuição, garantindo uma integração entre a cadeia de suprimentos, a 

movimentação de materiais e a distribuição física. A armazenagem é constituída por um 

conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação e conservação 

de matérias-primas, produtos acabados ou semiacabados. Uma vez que o processo de 

armazenagem envolve mercadorias, todos os envolvidos na gestão do armazém devem ficar 

atentos a organização, a separação das mercadorias deve ser uma tarefa bem administrada 

para facilitar a localização das mesmas, ganhando mais rapidez no processo e agregando valor 

(DIAS, 2012) 

De acordo com Moura (2008), os sistemas de armazenagem auxiliam os processos 

primários como produção e distribuição, organizando e facilitando a movimentação dos 

materiais, permitindo também maior agilidade e flexibilidade. Na armazenagem existem 

vários outros subprocessos que são vitais para um bom funcionamento do mesmo, como 

recolhimento, estocagem, organização e despacho. Segundo o autor, as funções do armazém 

não se limitam ao simples recebimento, conservação e expedição dos materiais, eles também 

incluem tarefas do tipo administrativo e contábil. 

 O processo de armazenagem tem passado por várias transformações, a escolha do 

posicionamento e da função dos armazéns são decisões estratégicas. As empresas procuram 

cada vez mais agilizar o fluxo de materiais, comprimindo o tempo entre o recebimento e a 

entrega dos pedidos, para reduzir os investimentos em estoque. Neste ambiente, o papel da 

armazenagem está voltado para prover capacidade de resposta rápida e muitos dos serviços 

executados visam justamente reduzir as necessidades de estoque.  

 Sendo assim, pode-se considerar a gestão da armazenagem como um dos pilares da 

cadeia logística, pois a participação da armazenagem nas estratégias logísticas é essencial para 

um fluxo eficiente da cadeia de suprimentos e na integração do sistema de produção e 

distribuição dos produtos. 

 . 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recep%C3%A7%C3%A3o_(Armaz%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9rias-primas


 

2.4 Estoques 

 De acordo com Ballou (2009), estoques são pilhas de matérias-primas, insumos, 

componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos 

por todos os canais logísticos e de produção da empresa. Já Borges et.al. (2010) expõe que 

estoques são quaisquer quantidades de bens físicos que sejam conservados, de forma 

produtiva, por algum intervalo de tempo; constituem estoques tanto os produtos acabados que 

aguardam venda ou despacho quanto matérias-primas e componentes que aguardam utilização 

na produção. Assim, o estoque não é apenas os produtos que estão armazenados nos 

depósitos, mas também, deve-se levar em consideração os produtos expostos nas prateleiras 

em exposição ao consumidor.  

 Para Bertaglia (2014, pag. 330) “é necessário usar todos os princípios, conceitos e 

técnicas para saber que itens pedir, quando pedir, quando são necessários, como e onde 

armazená-los”. O autor destaca a importância de um sistema de informação eficiente que 

auxilia nas tomadas de decisões e como consequência nos lucros da empresa. Expõe também, 

que os estoques incorrem em custos, oneram o capital, ocupam espaço e necessitam de 

gerenciamento tanto na entrada como na saída. 

 Viana (2002) afirma que a gestão dos estoques é um conjunto de atividades que visa 

atender as necessidades da empresa, com o máximo de eficiência e ao menor custo, por meio 

do maior giro possível para o capital investido em materiais, tendo como objetivo 

fundamental a busca do equilíbrio entre estoques e consumo.  

 Um dos objetivos da gestão de estoques, de acordo com Kobayashi (2000), é manter 

suprimento adequado de mercadorias e produtos para atender os clientes. Porém, muitas 

empresas não conseguem saber se falta material e quanto dele falta quando se recebe os 

pedidos dos clientes. As causas disso podem ser por várias causas como: falta de clareza sobre 

as quantidades de estoque; atrasos nas programações de produção; descentralização dos 

estoques em mais locais e a desorganização nos armazéns. Essas situações causam impacto 

sobre os custos e nos serviços aos clientes relacionados.  

 Segundo Pozo (2009), os custos de estoques são divididos em três categorias 

principais dentro de uma empresa: custo de pedido, custo de manutenção de estoques e custo 

por falta de estoques.  Os estoques de segurança são importantes para manter o processo 

produtivo, evitando rupturas de estoques por motivos de maior demanda e variações nos 

prazos de entregas dos fornecedores. Segundo o autor a falta de estoques não atinge somente a 

produção, mas também o setor de serviços. 

 Para um planejamento do processo de estoque é necessário a integração com as demais 

atividades da empresa, para que ela tenha sucesso no atendimento dos seus objetivos e na 

redução dos custos operacionais sem a perda da qualidade do produto ou serviço. Uma 

ferramenta importante na gestão de estoque é a curva ABC, pois permite identificar aqueles 

itens que mereçam atenção e tratamento adequados quando a sua administração. 

A classificação ABC tem como fundamento principal, segundo Slack et. al.(2009), a 

diferenciação dos produtos em categorias, onde determinados produtos necessitam de maior 



 

ou menor controle, devido ao seu impacto quanto ao preço, demanda (para produção e venda), 

facilidade de reposição ou competitividade. 

Classe A: São os principais itens em estoque de alta prioridade, foco de atenção do gestor de 

materiais, pois são materiais com maior valor devido à sua importância econômica. Estima-se 

que 20% dos itens em estoque correspondem a 80% do valor em estoque. 

Classe B: Compreendem os itens que ainda são considerados economicamente preciosos, logo 

após os itens de categoria A, e que recebem cuidados medianos. Estima-se que 30% dos itens 

em estoque correspondem a 15% do valor em estoque. 

Classe C: Não deixam de ser importantes também, pois sua falta pode inviabilizar a 

continuidade do processo, no entanto o critério estabelece que seu impacto econômico não é 

dramático, o que possibilita menos esforços. Estima-se que 50% dos itens em estoque 

correspondem a 5% do valor em estoque. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 O modelo de investigação definido para esta pesquisa é a abordagem qualitativa, pois 

o objetivo é verificar a gestão de estoques e armazenagem de uma empresa atacadista por 

meio da observação, análise e descrições. 

 Quanto à classificação da pesquisa podemos defini-la quanto aos fins e quanto aos 

meios, utilizando a classificação de Vergara (2010). Quanto aos fins a pesquisa é descritiva 

que, segundo a autora, tem a característica de analisar e descrever os fenômenos ou população 

sem o compromisso de explicá-los. Quanto aos meios, é a pesquisa de campo, sendo uma 

investigação empírica realizada no local do fenômeno estudado, sendo coletados dados 

primários, sem a interferência do pesquisador. 

 O universo é uma empresa atacadista, situada na região de João Monlevade/MG, 

composta por noventa e sete funcionários. A amostra foi definida por dois gestores com 

experiência na gestão de estoques e três funcionários que auxiliam nos processos de gestão de 

armazenagem e estocagem da empresa. 

 Os dados foram coletados por meio da entrevista semiestruturada e da observação. 

Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977), 

na qual é feita a pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados – a 

inferência e a interpretação. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

 Com o objetivo de identificar as influências da gestão da armazenagem, estocagem na 

distribuição física de uma empresa atacadista, os dados foram tratados de forma descritiva. 



 

 Esta análise será apresentada em duas seções, sendo que, na primeira seção foram 

identificados os processos de armazenagem e estocagem e na segunda foram analisados os 

pontos críticos na distribuição física da empresa. 

 As entrevistas semiestruturadas contêm os dados de dois gestores e três colaboradores 

do nível operacional, sendo que os dois gestores foram denominados de entrevistado 01 e 

entrevistado 02, os colaboradores de nível operacional foram denominados de entrevistado 

03, entrevistado 04 e entrevistado 05. 

 

4.1 Processos de armazenagem e estocagem 

 

A entrada das mercadorias no armazém da empresa se dá no mesmo local onde é 

realizada a expedição, as mercadorias chegam em carretas próprias ou de fornecedores, são 

estacionadas na frente da loja onde praticamente toda a mercadoria é descarregada 

manualmente. 

Verificou-se uma preocupação com relação a organização dos estoques. As 

mercadorias são separadas de acordo com a suas características, data de validade e 

principalmente produtos de limpeza que possam contaminar outros, esses são alocados em 

locais específicos. Essa prática está em conformidade com o que diz Pozo (2009), que a 

armazenagem é uma importante etapa dentro do processo logístico, pois um armazém bem 

gerenciado pode diminuir consideravelmente os custos.  

O armazém da empresa é dividido em quatro setores, não tendo identificação dos 

corredores para agilizar o trabalho na hora da separação dos pedidos dos clientes. A empresa 

tem na frente do armazém um espaço onde mercadorias de pequeno porte são estocadas e 

também vendidas à pronta entrega. Neste local também funciona o atendimento dos clientes e 

um caixa para recebimento. Os outros setores são para mercadorias maiores e com maior giro 

de vendas, estas, são armazenadas mais próximas da expedição, para facilitar o carregamento 

dos caminhões. O outro setor é para as mercadorias que podem contaminar outras, como 

produtos para limpeza. Existe também um setor que é destinado para mercadorias paletizadas, 

e está localizado em um galpão mais distante da empresa. 

 Segundo Dias (2012), uma vez que o processo de armazenagem envolve mercadorias, 

todos os envolvidos na gestão do armazém devem ficar atentos a organização. A separação 

das mercadorias deve ser uma tarefa bem administrada para facilitar a localização das 

mesmas, ganhando mais rapidez no processo e agregando valor. 

Outro dado verificado é o método de trabalho dos funcionários. Como o armazém não 

tem identificação, os funcionários identificam os produtos, que serão separados, por meio da 

memória e do conhecimento do setor. 

Com relação aos equipamentos, utilizam uma empilhadeira que ajuda na descarga e 

carregamento das mercadorias paletizadas mais pesadas. Porém, o uso dessa empilhadeira é 

limitado, pois o armazém não é estruturado de forma a suportar este equipamento na sua 

totalidade. 



 

 Esta pratica difere com o que diz Moura (2008), que a armazenagem foi se 

automatizando com o passar das décadas, incorporando sistemas de estoques verticais, 

ocupando cada vez melhor os espaços e com equipamentos que propiciaram esta evolução. 
Segundo o autor, o uso de equipamentos garante a otimização do tempo e a organização dos 

estoques. 

Verificou-se que a empresa não utiliza de um sistema específico para a gestão de 

estocagem e armazenagem das mercadorias. Ela utiliza um software que auxilia em toda a 

gestão da empresa, que informa a quantidade de estoque no armazém.  As informações 

fornecidas por esse software ficam somente a cargo do gerente. Toda a informação é passada 

da gerência para o armazém pessoalmente, através de recados, ou pelo celular. 

Moura (2008) destaca que um sistema de gerenciamento de armazéns contribui para o 

aperfeiçoamento dos processos, garantindo maior rapidez, melhor comunicação interna e 

externa, podendo a empresa se adequar a filosofia Just in time, dando a empresa um 

diferencial em um mercado cada vez mais competitivo. 

Por não dispor de um sistema específico de gestão de armazenagem e estocagem, a 

empresa não utiliza o método da curva ABC que, segundo Pozo (2009), esse método é 

utilizado em muitas áreas, mas sua eficiência no gerenciamento de estoques se mostrou 

relevante, pois auxilia os gestores a analisar com precisão as condições dos itens em estoque e 

nas tomadas de decisões. 

Verifica-se que a falta de um sistema de informação eficiente no processo de gestão de 

armazenagem da empresa contribui para possíveis acréscimos dos custos de armazenagem. 

 

4.2 Análise dos pontos críticos na distribuição física da empresa 

 

De acordo com a análise da distribuição física da empresa, embora este processo 

funcione, vale destacar alguns dados coletados que evidenciam falhas no processo. 

Os dados analisados evidenciaram que um dos maiores gargalos da empresa é o 

layout. A falta de estrutura do armazém, obstáculos, degraus, entradas estreitas e locais de 

altura incompatível, não permite o uso de equipamentos. Os funcionários do setor que são os 

responsáveis pela acomodação e organização dos estoques dentro do armazém realizam este 

processo de maneira braçal, podendo acarretar desgaste tanto físico como psicológicos e 

contribuindo para os riscos de acidentes.  

Com o crescimento da empresa ao longo dos anos, houve necessidade de ampliação, 

contudo, o local por ser alugado não tem uma estruturação adequada que supre a necessidade 

da empresa. As mercadorias paletizadas são estocadas em um galpão que está localizado a 5 

km de distância da empresa. 



 

Neste aspecto, Viana (2002) ressalta a importância do arranjo físico na armazenagem, 

segundo o autor um bom layout determina a eficiência nos processos e a segurança das 

pessoas envolvidas. 

A perda de mercadorias é outro ponto crítico apresentado nos relatos.  

 

[..] muitas vezes as mercadorias são danificadas por estarem colocadas em 

lugar indevido, os fardos estouram frequentemente, os  carrinhos que passam 

no meio do armazém ajudam a danificar também (ENTREVISTADO 01). 

A armazenagem tem grande importância dentro da logística de umas empresas, pois ela define 

como o armazém vai ser melhorado, para ter uma armazenagem eficiente e distribuição 

correta dos espaços. 

Para Moura (2008) o objetivo da distribuição física é levar o produto aos domínios do 

cliente no menor custo possível. A distribuição física faz parte de um sistema integrado que 

envolve a armazenagem, a movimentação de matérias, estoques, e o transporte, além do 

processamento de pedidos e embalagens dos produtos. 

Como visto o layout não atende as necessidades da empresa, ela tem sofrido com 

perdas de mercadorias, conflito na movimentação do pessoal, além de impossibilitar o uso de 

equipamentos de poderiam auxiliar no processo. Este gargalo está interferindo negativamente 

na distribuição física da empresa. 

Relacionado à gestão de armazenagem e estocagem com a distribuição física 

questionou-se como os pontos críticos da gestão de armazenagem e estocagem podem 

interferir na distribuição física da empresa. 

 

Como temos pouco espaço, às vezes embola, tem pessoas descarregando 

mercadorias, enquanto outras estão separando mercadorias, e isto atrapalha 

muito, gerando certo stress, como consequência gera também atrasos na 

entrega (ENTREVISTADO 02). 

Para Novais (2015), a distribuição física de uma empresa é a conexão do produto ao 

cliente, e para que se tenha uma eficiência neste processo alguns fatores devem estar bem 

alinhados, como ter um transporte competente, rapidez na retirada dos pedidos, cuidados nas 

embalagens dos produtos e no carregamento para os mesmos não sofrerem danos e um roteiro 

eficaz para não gerar atrasos. 

Verificou-se que a preferência da empresa é pela primarização do transporte. Possui 

frota própria, com veículos novos e seminovos, garantindo a pontualidade na entrega. De 

acordo com os entrevistados esta preferência se dá, por que, para eles é uma oportunidade de 

ter um contato direto com os clientes, além de proporcionar uma estratégia de mercado para 

empresa, demostrando uma estrutura mais confiável. Verificou-se também faz parte da cultura 

da empresa ter sua própria distribuição, sem qualquer interferência de terceiros. 



 

Com relação a terceirização da distribuição física, os dados coletados não estão em 

acordo com o que relata Dias (2012), onde ele destaca que, cada vez mais as empresas optam 

por terceirizar sua distribuição física, principalmente o transporte. Para o autor, com a 

terceirização as empresas esperam um serviço mais especializado, mais foco na atividade, 

mais flexibilidade, e o com objetivo maior, a redução dos custos. 

Em consonância com o autor, Menchick (2010) afirma que os custos em transporte 

representam cerca de dois terços do custo logístico total, e em países como o Brasil o custo 

logístico pode chegar a doze por cento do PIB (produto interno bruto). 

Por encontrar-se há muito tempo no mercado e tendo suas rotas definidas, os gestores 

consideram desnecessária a utilização de um software específico para a definição das rotas. À 

medida que os vendedores fecham os pedidos, são enviados online para a empresa e 

agrupados de acordo com um roteiro definido pelos funcionários que já têm experiência. 

Bertaglia (2014) expõe que o processamento do pedido é uma ferramenta estratégica 

para as empresas obterem vantagem competitiva, pois esta tecnologia auxilia na diminuição 

do ciclo dos pedidos e na otimização do tempo, reduzindo custos operacionais e ganhando a 

satisfação dos clientes. 

A prática utilizada pela empresa, de não utilizar um software específico de roteirização 

se dá pela confiança dos gestores no conhecimento de seus colaboradores. Porém Ballou 

(2009) adverte que um processo específico de roteirização garante a distribuição do produto 

com maior agilidade e qualidade e que é uma das formas mais importantes de reduzir os 

custos de transporte. 

A distribuição física da empresa apresenta falhas que ocasionam em custos adicionais, 

interferem no atendimento direto ao cliente e consequentemente, desacelera o 

desenvolvimento da empresa.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivou analisar os pontos críticos na gestão de armazenagem e 

estocagem de uma empresa atacadista na região de João Monlevade/MG e como esses pontos 

interferem na distribuição física desta empresa. 

Foi constatado que a empresa não trabalha com softwares específicos de armazenagem 

e estocagem e ferramentas de gestão, como a curva ABC, que comprovadamente garante mais 

eficiência e organização na gestão de estoques.  

O armazém não atende as necessidades da empresa, devido o seu layout não comportar 

a movimentação realizada, causando danos às mercadorias e não permitindo o auxílio de 

equipamentos que garantiriam mais rapidez e eficiência. Os funcionários trabalham em um 

espaço inadequado, ficando mais expostos a acidentes e danos físicos.  



 

A falta de informação e de uma comunicação mais eficiente faz com que os 

funcionários considerem naturais as perdas decorrentes do processo. 

Conclui-se que os processos de armazenagem e estocagem estão impactando na 

distribuição física da empresa. As ações praticadas nos processos interferem diretamente nos 

clientes, gerando atrasos nas entregas das mercadorias, com mercadorias danificadas, o que 

ocasiona possíveis aumentos dos custos, comprometendo o seu crescimento e a 

competitividade no mercado. 
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