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RESUMO 

O presente projeto desenvolveu um estudo em um armazém de uma loja de varejo, localizada em 

Macaé-RJ, com o objetivo de analisar e propor melhorias. O armazém apresentava problemas no 

seu arranjo físico, que dificicultava seus principais  processos: armazenamento e abastecimento. 

Para tanto, incialmente foi realizado uma pesquisa bibliográfica contendo os principais assuntos 

envolvidos, sendo conceitos e ferramantas aplicados a Logística, como armazenagem e gestão de 

estoques, Arranjo físico, como o SLP (Systematic Layout Planning), e considerou-se as normas de 

segurança para armazenagem de mercadorias. Assim, um conjunto de passos foi construído, 

embasados na revisão de literatura, para gerar as melhorias no layout do armazém. Para as etapas 

do projeto, primeiramente foi mapeado os principais processos e atividades que acontecessem no 

armazém. Os produtos foram divididos em oito classes, considerando as normas de armazenagem 

e as propriedades físicas dos produtos e depois, se estabeleceu as necessidades de espaço dos 

grupos de produtos. A classificação ABC de estoques, utlizando como parâmetro as vendas, foi 

aplicada para priorizar os grupos que terão seus fluxos de materiais beneficiados. Desta forma, com 

os resultados dos itens anteriores, as propostas de layouts foram esboçados de acordo com os fluxos 

mais comuns na literatura. Por fim, por meio do gráfico de espaguete, compararou-se as duas 

propostas de layout e o modelo atual para definir o layout com as menores distâncias nos processos 

do armazém.  

Palavras-chave: Arranjo físico de Armazém; Armazenagem e manuseio; Varejo. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

ABSTRACT 

The present project developed a study in a warehouse of a retail store, located in Macaé-RJ, in 

order to analyze and propose improvements. The warehouse showed problems in their layout 

model, which hindered yours processes: storage and supply. Therefore, initially was conducted a 

literature search containg the main subjects involveds, being the concepts and tools applied in 

logistics, such as warehousing and inventory management, facility plannings, such as SLP 

(Systematic Layout Planning), and was considered the safety standards for storage of goods. So, a 

set of steps was built, based on the literature review, to generate improvements in the layout of the 

warehouse. For the stages of the project, in first it was mapped key processes and activities that 

happen in the warehouse. The products were divided into eight classes, considering storage 

requirements and the physical properties of the products and then, established product groups space 

requirements. The ABC classification inventories, use sales as a parameter, has been applied to 

prioritize the groups that have their improved material flows. This way, with the results of the 

previous items, the proposed layouts were drafted according to the most common flows in the 

literature. Finally, through the spaghetti graph comparing to the two proposed layout and the 

present model to define the layout with smaller distances in the warehouse processes.  

Keys words: Facility layouts Warehouse; Storage and handling; Retail. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O varejo brasileiro, segundo dados da Fecomercio (2015), é o setor privado responsável por 

gerar mais postos de emprego, em março de 2015 empregava cerca de 7,9 milhões de trabalhadores 

formais pelo Brasil; e uma participação no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 10,3% em 

2014 (GALUCCI, 2015). Além da alta capacidade na geração de empregos e uma parcela 

considerável no PIB nacional, Flavio Rocha, Presidente da Riachuelo e do Instituto de 

Desenvolvimento do Varejo, em entrevista à revista Exame (2014), afirma que o varejo tem 

participação na transformação da economia brasileira por ser um dos propulsores no aumento do 

poder de compra da população. Porém, a crise econômica, que se instaurou no país e gera um 

aumento nos juros, inflação e uma retração no índice de confiança do consumidor, tem afetado 

diretamente no desempenho do varejo, que apresenta sequentes reveses nas vendas, onde segundo 

dados do site Exame (2016), houve uma queda de 8,3% das vendas em dezembro de 2015, 

comparado ao ano anterior, e um acumulado no ano de baixa real de 3,9%.  

Esse quadro instável na economia força as empresas a repensarem em seus métodos e 

processos. Em uma empresa de varejo, podemos destacar externamente os processos de exposição 

de mercadorias, o atendimento ao cliente e internamente, os processos logísticos e os estoques. 

Este último, segundo Lustosa et al (2008), possui uma ligação ao dimensionamento e arranjo físico, 

operação, armazenagem e movimentação dos produtos, além da associação a cadeia de 

suprimentos, mais precisamente a gestão dos estoques que auxiliam na logística da empresa. Sendo 

assim, um estoque bem administrado pode ser um diferencial estratégico na tomada de decisões da 

companhia. (LOVE, 1979 apud LUSTOSA et al, 2008)  

Certas empresas encaram os estoques como sendo um local para armazenar as mercadorias 

vindas dos centros de distribuição ou dos fornecedores, não realizando um estudo elaborado para 

a formação de um layout, que facilite o processo de armazenagem, o fluxo de materais e não cause 

acidente de trabalho em seus colaboradores.  

Na literatura, encontram-se projetos que já se utilizaram ferramentas para se determinar um 

layout mais apropriado. Bósoli et al (2009) utilizaram o método SLP e a simulação para 
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reorganizarem o arranjo físico de uma empresa de produtos químicos. Silva, Pancieri e Melo (2009) 

determinaram o layout mais adequado em uma empresa estofados através da análise de fluxo de 

materias. Farias (2013) propôs uma mudança de arranjo físico em uma empresa de confecção 

através do mapeamento de processos e o método SLP. Atamancuzuk (2009) propõe um arranjo 

físico em um armazém supermercadista, baseado na classificação ABC. Teixeira (2010) otimizou 

o layout do armazém fazendo uma análise nos processos do setor e na gestão de estoques da 

empresa. Montovani (2015) sugeriu um novo layout para o armazém de vidros automotivos 

estudando as atividades do mesmo e se apoiando em ferramentas como análise ABC e diagrama 

de espaguete. 

Portanto, a partir deste estudo, pretende-se realizar uma análise de um armazém de uma loja 

de varejo, além de propor melhorias acerca do layout do depósito, partindo de conceitos e 

ferramentas sobre arranjo físico e logística. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

O estudo em questão tem como principal objetivo analisar e propor melhorias para o layout 

de um armazém de uma loja de varejo baseando-se em conceitos e ferramentas no campo da 

logística e do arranjo físico e, levando-se em consideração as leis e normas sanitárias existentes. 

 

1.2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

Os objetivos específicos do estudo são: 

 Mapear os principais processos e atividades do armazém em estudo; 

 Separar os produtos do armazém em classes, baseando-se em normas que 

atendam a segurança alimentar; 

 Propor alternativas de layout considerando os produtos mais significativos 

indicados pela análise da Curva ABC; 

 Determinar alternativas de arranjo baseados nos fluxos de layout de 

armazéns encontrados na literatura; 
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 Selecionar o layout mais eficiente a partir da movimentação interna dos 

grupos de produtos com o auxílio do Diagrama de Espaguete. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Através do conhecimento dos processos da loja e no dia-a-dia dos operadores comerciais, 

percebeu-se que há problemas na forma como o armazém é gerido. Por isso, é de suma importância 

que seja realizado um trabalho nessa área da loja, propondo melhorias no layout para gerar um 

fluxo de materiais eficiente. 

Nesta proposta, pretende-se alocar os produtos no estoque de maneira organizada e 

seguindo a demanda dos clientes, não esquecendo das questões ergonômicas dos operadores 

comerciais durante os processos que envolvam diretamente os estoques, assim  minimizando 

distâncias e perdas. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em um armazém pertencente a uma loja de varejo, que se localiza na 

cidade de Macaé, Rio de Janeiro. 

O projeto está focado no layout do armazém, assim como nos principais processos que o 

mesmo desempenha na loja. Esses processos estão inseridos dentro do processo logístico que 

ocorre na empresa, no qual os produtos são recebidos do centro de distribuição, localizado na 

cidade do Rio de Janeiro, armazenados no estoque e, posteriormente, abastecidos nas gôndolas da 

loja. 

Por fim, o estudo está focado em desenvolver ações para melhoria do layout do depósito, 

não sendo objetivo desse projeto promover uma análise comparativa entre os métodos existentes 

ou a implementação de um novo ármazem. 

 

1.5 DIVISÃO DO TRABALHO 

 

Este projeto está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma pequena 

contextualização do cenário encontrado pelo setor em estudo. Além disso, é apresentado os 

objetivos gerais e específicos, a justificativa do projeto e a delimitação do estudo. 
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O segundo capítulo abordará o referencial bibliográfico do projeto constando os assuntos 

que darão embasamento teórico para a execução dos capítulos subsequentes. 

No terceiro capítulo será mostrada a metodologia utilizada no projeto. 

O quatro capítulo será composto pelo estudo de caso detelhado, com o desenvolvimento 

das ativadades propotas na metodologia e os resultados obtidos. 

O último capítulo é finalizado inferindo as considerações finais do projeto, assim como as 

conclusões e recomendações. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O presente capítulo busca apresentar os tópicos que terão importância para a execução do 

projeto. Inicialmente, será feita uma breve abordagem sobre o setor envolvido no trabalho: o 

varejo, incluindo os principais conceitos encontrados na literatura e a classificação entre os 

diferentes tipos de varejo, objetivando uma melhor compreensão do leitor. 

 

2.1 VAREJO 

 

2.1.1 CONCEITOS 

 

Parente (2000, p.22) define varejo como “todas as atividades que englobam o processo de 

venda de produtos e serviços para atender a necessidade do consumidor final”. Kotler (1992) e 

Sponh e Allen (1977) apud Las Casas (1992) partem do mesmo raciocínio, no qual definem o 

varejo como todas as atividades de venda de bens e serviços desejados pelos consumidores. 

Segundo Levy e Weitz (2000), varejo é um conjunto de atividades de negócios que soma valor a 

produtos e serviços vendidos aos consumidores para uso pessoal e familiar. Berman e Evans (1998) 

completa introduzindo o uso doméstico como outra finalidade dos clientes. E por fim, Richert 

(1954) apud Ponte (2003) entende o varejo como o processo de compra de produtos em quantidades 

grandes de atacadistas e fornecedores para, posteriormente, realizar a venda em quantidades 

menores ao consumidor final. 

Segundo Parente (2000), o varejo é parte integrante da cadeia de distribuição, no qual 

desempenha uma função intermediária, ou seja, age como um elo entre o nível de consumo e o 

nível da produção. Borges (2001) afirma que o varejo é a última etapa do processo produtivo e 

deve representar “o casamento perfeito do mercado fornecedor com o mercado consumidor, cujos 

desdobramentos são capazes de superar as expectativas de ambas as partes”. (BORGES, 2001, p. 

24). Parente (2000) completa dizendo que o varejo tem sido importante para o mercado em detectar 

as necessidades do cliente e as expectativas do mesmo, além de contribuir para a identificação da 

demanda de seus produtos, facilitando a produção por parte das indústrias. 
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Parente (2000) ainda afirma que a vocação do varejista deve ser de comprar, receber e 

estocar as mercadorias dos fabricantes e atacadistas para oferecer aos consumidores no tempo e 

lugar conveniente para aquisição. Levy e Weitz (2000) complementam inferindo que os varejistas 

desempenham certas funções que aumentam o valor do produto ou serviço ao comprador. Essas 

funções são: 

1. Fornecer variedade de produtos e serviços: oferecer aos clientes a chance de 

escolherem entre uma grande quantidade de marcas, tamanhos, cores etc. 

2. Dividir grandes lotes em pequenas quantidades: os fornecedores com o intuito de 

diminuir seu custo logístico, vendem seus produtos em grades lotes para o varejo. Esse, então, 

realiza o breaking bulk, que é o desdobramento para unidades do produto ou pequenas quantidades 

adequadas com o padrão de consumo dos clientes.  

3. Manter estoque: Levy e Weitz (2000) indagam que uma das principais funções do 

varejista é manter um estoque, no qual os produtos estejam disponíveis quando os consumidores 

solicitarem.  

4. Fornecer serviços: segundo Levy e Weitz (2000), os varejistas, além de produtos, 

fornecem serviços para os clientes, seja sob a forma de crédito para os clientes adquirirem seus 

produtos e pagarem mais tarde, seja exibindo suas mercadorias de maneira que os consumidores 

possam vê-la e testá-la ou até disponibilizando funcionários que passem informações acerca dos 

produtos. 

 

2.1.2 TIPOS DE VAREJO 

 

Inúmeras são as classificações possíveis para os negócios que envolvam o varejo. Parente 

(2000) classificou as instituições varejistas de acordo com vários critérios, como ilustrado na Figura 

1. 

Segundo o autor, as companhias varejistas podem ser catalogadas a partir do tipo de 

propriedade, das instituições com lojas ou  das empresas sem lojas. Cada tipo de classificação será 

esmiuçada nos seguintes subtópicos.  
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Figura 1: Classificação das Instituições Varejistas 

Fonte: Parente (2000) 

  

2.1.2.1 INSTITUIÇÕES DE VAREJO POR TIPO DE PROPRIEDADE 

Como mostrado na Figura 1, na classificação por tipo de propriedade, a instituição, segundo 

Parente (2000), pode ser rotulada como: Independentes, Redes, Franquia, Departamentos Alugados 

e Sistemas de Marketing Vertical. 

Independentes: Empresas com administração familiar e poucos recursos tecnológicos. O 

responsável possui apenas uma loja, facilitando a integração dos processos da compra e venda. 

Apesar dessa facilidade, apresenta desvantagens quanto ao poder de barganha dos fornecedores e 

a limitação dos recursos. (PARENTE,2000) 

Redes: Empresas, que sob a mesma direção, operam com mais de uma loja. Possuem um 

poder de barganha maior frente aos seus fornecedores, conseguindo preços mais atrativos. Há 

investimentos em tecnologia, custos com propaganda, logística e pesquisas de mercado. A maior 

dificuldade é manter uma gestão integrada, onde as áreas da empresa consigam se comunicar. 

(PARENTE,2000) 

Franquia: As franquias são acordos entre franqueado e franqueador, no qual o primeiro 

detém o direito de explorar o negócio do franqueador, seguindo um padrão de procedimentos 

exigidos pela matriz. Manter o padrão representa o maior desafio dessas empresas franqueadas. 

(PARENTE,2000) 
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Departamentos alugados: São departamentos em uma loja de varejo, onde são passados para 

uma outra empresa administra. Isso se dá pelo fato da varejista não se julgar competente suficiente 

para gerir o setor. Assim, a loja garante a satisfação do cliente no departamento, sem riscos na sua 

operação. (PARENTE,2000) 

Sistemas de Marketing Vertical: Surgir em decorrência dos gastos e retrabalhos excessivos 

dos canais de marketing convencionais. Nesta estrutura, os participantes estão alinhados e 

trabalham em um sistema integrado podendo ser corporativo, administrado ou contratual. 

(PARENTE,2000) 

 

2.1.2.2 INSTITUIÇÕES COM LOJAS 

Na classificação por instituições com lojas, Parente (2000) define as empresas em três tipos: 

varejo alimentício, varejo não alimentício e serviços.  

Varejo Alimentício com Lojas: Apresenta uma variedade de modelos de negócio e formatos 

de loja, atendendo a diferentes necessidades e públicos. O Tabela 1 a seguir mostra a classificação. 

A Tabela 1 exibe os diferentes formatos de loja, baseadas em certas determinações como a 

área de vendas, número médio de itens vendidos, por exemplo. 

 

Tabela 1:Formato das Lojas de Varejo Alimentício 

Fonte: Parente (2000) 
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Varejo não alimentícios com Lojas: Corresponde basicamente as lojas especializadas e as 

lojas de departamento. As lojas especializadas focam suas vendas em uma linha de produtos 

específica como livros, brinquedos, ternos etc. As lojas de departamento apresentam grande 

variedade de produtos e serviços aos clientes, sendo cada departamento administrado como uma 

unidade de negócio. (PARENTE,2000) 

A Tabela 2 reúne os principais tipos de formatos do varejo não alimentício. 

   

Tabela 2:Formato de Lojas de Varejo não Alimentício 

Fonte: Parente (2000) 

 

Varejo de Serviços: Segundo Parente (2000), são os tipos de varejo que suas atividades 

consistem na prestação de serviços como por exemplo, salão de beleza, cinemas etc. 
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2.1.2.3 INSTITUIÇÕES SEM LOJAS 

 

Marketing Direto: O varejista divulga suas ofertas através de catálogos, revista, jornal etc. 

O consumidor realiza seus pedidos por telefone, internet e correio. 

Vendas Diretas: Sistema direto de venda ao consumidor, no qual é feita através de 

explicações sobre os produtos e demonstrações.  

Máquinas de Vendas: Consiste em um varejo feito por máquinas que vendem produtos 

padronizados. 

Varejo Virtual: Varejo voltado para as compras na internet. 

 

2.2 ARRANJO FÍSICO 

 

O termo arranjo físico refere-se à configuração de departamentos, centros de trabalho, 

instalações e equipamentos; com ênfase na movimentação dos elementos aos quais se aplica o 

trabalho através do sistema. (STEVENSON, 1999) 

A intenção em se avaliar um layout é encontrar alternativas teóricas para o arranjo, com 

restrições de tempo e disponibilidade de informações, promovendo um esforço prévio antes de 

implementar tais mudanças, para que não ocorra um rearranjo no layout que seja custoso e que 

acarrete em perdas na produção. (SLACK,2006) 

Moura (1997) afirma que os objetivos do layout devem ser: 

a) Assegurar a máxima utilização do espaço;  

b) Propiciar eficiente movimentação de materiais;  

c) Propiciar uma estocagem econômica com relação às despesas com equipamentos, 

mão-de-obra e espaço;  

d) Propiciar uma máxima flexibilidade para satisfazer as necessidades de mudanças, 

de estocagem e de movimentações. 

Para Corrêa e Corrêa (2004), definir o arranjo físico é planejar e integrar os componentes 

de um produto ou serviço, objetivando gerar um relacionamento eficiente e econômico entre 

pessoas, equipamentos e materiais que se movimentam. As alterações no arranjo físico implicam 

em modificações práticas na produção, podendo afetar diversos níveis de uma organização. As 
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mudanças podem atender a prioridades competitivas por facilitar o fluxo de materiais e 

informações, intensificar a eficiência de mão de obra e equipamentos, aumentar a conveniência dos 

clientes e vendas, reduzir os riscos aos trabalhadores por considerar a ergonomia dos processos e 

potencializar a comunicação entre as áreas envolvidas no sistema. (KOSTROW, 1996). 

Segundo Gaither e Frazier (1999)  apud Bósoli et al (2009), o planejamento do arranjo físico 

acarreta implicações práticas e estratégicas para as empresas. E, ainda, os principais objetivos desse 

planejamento são o fornecimento suficiente da capacidade de produção, a redução do custo e 

manuseio dos materiais, o espaço necessário para as máquinas, a grande utilização de recursos e 

mão-de-obra e a redução de investimento. 

Lee (1998) cita três abordagens ao planejamento do layout das instalações, que podem ser 

altamente organizadas ou bastante aleatórias. Dentre as referenciadas pelo autor, destaca-se a 

abordagem fudamentada no conhecimento, que se baseia na experiência dos antigos usuários para 

propor melhorias, a abordagem centrada na construção, onde tira proveito dos aspectos do prédio 

para impressionar os usuários e causar uma boa imagem, e a abordagem estratégica, em que a alta 

gerência organiza partindo de definições amplas para o layout, geralmente acontece quando há 

alteração de foco, expansão ou mudança na tecnologia da produção. Já para Foulds (1983) apud 

Neumann e Milani (2009), a abordagem sistemática requer menor intuição dos usuários. 

Segundo Gantz e Petit (1953) apud Wilson (1962) apud Neumann e Milani (2009), alguns 

critérios devem ser levados em questão quando se deseja avaliar o layout de uma instalação: 

i. Distância proporcional em que os materiais podem ser movidos mecanicamente em 

relação ao total de movimentação; 

ii. Distância total percorrida; 

iii. Proporção de máquinas que foram movimentadas em um turno sobre o total de 

máquinas; 

iv. Proporção da área total ocupada por corredores;  

v. Proporção do volume cúbico utilizado em relação ao volume cúbico total.  

Konz (1985) apud Lin e Sharp (1999) apesar de subdividir os índices de avaliação em três 

categorias, abordam os mesmos aspectos, de maneira mais ampla, que Grantz e Petit (1953) apud 

Wilson (1962) apud Neumann e Milani (2009): 

i. Utilização dos recursos (pessoas, equipamentos, espaço e energia); 

ii. Gerenciamento e controle (matérias, movimentação e perdas); 
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iii. Eficiência das operações (manufatura, armazenamento e retirada de estoque, 

recebimento e envio).  

Para Lin e Sharp (1999), as dificuldades e limitações dos indicadores no momento de se 

avaliar o layout são: dificuldade em obter parâmetros, necessidade de dados muito específicos ou 

não disponíveis, indisponibilidade de dados antes do início da operação e a falta de um modelo 

genérico para avaliação. 

 

2.2.1 TIPOS DE PROCESSO 

 

A determinação de um layout dependerá primeiramente da escolha ou identificação do tipo 

de processo. Os tipos de processo são abordagens gerais para a organização das atividades e 

processos de produção. (SLACK, 2006) 

Corrêa & Corrêa (2005) faz uma síntese dos principais tipos de processos na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Tipos de processo 

Fonte: Adaptado de Corrêa & Corrêa (2005) 

Processos de 

projeto

Geralmente lidam com produtos altamente customizados e atividades em constante 

transformação. Como o tempo para a conclusão dos produtos é relativamente longo, processos 

desse tipo se caracterizam pelo baixo volume e alta variedade.

Processos de 

jobbing

Os produtos compartilham recursos das operações com vários outros, apesar disso, as 

atividades não tendem a ser repetitivas, pois cada produto tem sua necessidade específica, seu 

roteiro de fabricação. Com isto, também é possível perceber o baixo volume produzido diante 

de uma variedade bem elevada. Trabalhadores polivalentes são essenciais, pois em grande 

parte das vezes são responsáveis pelo produto do início ao fim. 

Processos em 

lotes ou bateladas

O tamanho do lote define o processo. Cada atividade tende a se repetir até que o lote esteja 

completo, e assim o próximo a ser produzido pode ser de um produto totalmente diferente e 

com um tamanho diferente. Dessa forma, existe uma possibilidade maior de variação do 

volume e da variedade. A produção é intermitente, visto que um produto pode levar certo 

tempo para voltar a ser produzido. Além disso, são formados centros de trabalho de acordo com 

habilidades dos trabalhadores ou equipamentos, por exemplo. É importante sempre monitorar 

a capacidade produtiva, pois as atividades podem gerar alto estoque de materiais em 

processamento.

Processo de 

produção em 

massa

O volume de produção é alto, porém com uma variedade um pouco mais limitada. Isso porque a 

padronização das atividades e o tempo curto não permitem que existam grandes interferências 

nos procedimentos. Vale ressaltar que as especificações de um produto podem variar ainda que 

não ocorra o mesmo com as operações principais. Uma gestão presente de trade off sobre ações 

e aspectos de desempenho é importante para minimizar a geração de custos por alterações em 

processos.

Processos 

contínuos

O processo é caracterizado por um fluxo extenso, por vezes ininterrupto, que segue por um 

período de tempo bastante longo. As operações são altamente previsíveis gerando uma baixa 

variedade com volumes de produção bem altos. Alguns fatores devem ser analisados ao adotar 

este tipo de processo, dentre eles estão o risco de um produto tornar-se obsoleto pela pouca 

diferenciação com o passar do tempo, a monotonia do trabalho para os trabalhadores e o risco 

de mudança tecnológica que gera certo custo para adaptação.
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2.2.2 TIPOS DE LAYOUT 

 

Na literatura, autores como Slack (2006), Martins e Laugeni (2005) e Peinado & Graeml 

(2007) classificam os arranjos físicos em cinco tipos básicos: 

1. Arranjo por linha ou produto; 

2. Arranjo por processo ou funcional; 

3. Arranjo celular; 

4. Arranjo por posição fixa; 

5. Arranjo misto 

Segundo Peinado & Graeml (2007), no arranjo por linha ou produto, os equipamentos ou 

estações de trabalho são postadas seguindo a sequência da produção, sem apresentar fluxos 

alternativos. De acordo Martins e Laugeni (2005), este layout apresenta as seguintes características: 

 Produção em massa com pouca ou nenhuma diversificação; 

 Alto investimento em máquinas; 

 Gera estresse e monotonia nos colaboradores; 

 Pode apresentar problemas em relação a qualidade dos produtos. 

A Figura 2 apresenta um exemplo de layout em linha. 

Figura 2: Exemplo de arranjo físico em linha 

Fonte: Adpatado de Martins e Laugeni (2005) 
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Peinado & Graeml (2007) completam afirmando que um arranjo em linha não precisa ser 

necessariamente em linha reta. Por certas linhas de produção exigirem áreas longas de 

comprimento, o que nem sempre é viável, engenheiros podem implementar as linhas em formato 

de U ou S.  

Segundo Martins e Laugeni (2005), em um arranjo por processo ou funcional, todos os 

processos e equipamentos são agrupados em uma mesma região. Os materiais se movimentam 

procurando os diferentes processos. Peinado & Graeml (2007) complementam acrescentando que 

este arranjo também pode agrupar em uma mesma área operações ou montagens semelhantes.  

As características do arranjo por processo ou funcional apresentadas por Martins e Laugeni 

(2005) são: 

• Flexível para atender as mudanças de mercado; 

• Atende a produtos diversificados em quantidades variáveis ao longo do tempo; 

• Apresenta um fluxo longo dentro da fábrica; 

• Adequado à produções diversificadas em pequenas e médias quantidades; 

• Possibilita uma relativa satisfação no trabalho. 

A Figura 3 representa um exemplo de layout por processo ou funcional. 

Figura 3:Exemplo de arranjo físico por processo 

Fonte: Adpatado de Martins e Laugeni (2005) 
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Peinado & Graeml (2007) apresentam um método para a elaboração de um arranjo físico 

por processo ou funcional, que se baseiam nas seguintes etapas: 

1) Identificar o fluxo dos materiais e operações; 

2) Levantar a área necessária para cada agrupamento de trabalho; 

3) Identificar o relacionamento entre estes agrupamentos, ou seja, o quanto é 

conveniente ou inconveniente aproximar certos tipos de operação; 

4) Elaborar o arranjo físico. 

A identificação do fluxo de materiais e operações consiste no levantamento da quantidade 

de fluxos, materiais que será deslocada em cada fluxo, a direção e sentido dos fluxos. A carta de 

multiprocesso e fluxograma são ferramentas que ajudam nesta etapa. (PEINADO & GRAEML, 

2007) 

O levantamento da área física necessária é o segundo passo para a elaboração de um bom 

arranjo. Para tal, deve-se realizar o cálculo, proposto por Peinado & Graeml (2007), das áreas 

necessárias costuma ser feito da seguinte forma: 

• Aresta viva: o lado onde o trabalhador opera o equipamento; 

• Superfície ou área projetada: a área corresponde ao equipamento “visto de cima”.  

• Superfície de operação: a área estritamente necessária para o trabalhador operar o 

equipamente de forma eficiente e segura. É calculada utilizando 100% das 

dimensões de cada aresta viva multiplicando-se pela metade da aresta não viva ou 

usando uma faixa mínina 0,5 metro, quando o comprimento da aresta viva for 

pequeno demais e 2 metros, grande demais. 

• Superfície ou área de circulação: Área para permitir a circulação do fluxo de 

produtos, pessoas e materiais de operação produtiva. Calcula-se a área utilizando 

50% da soma das áreas projetada e de operação, respeitando limite máximo de 3 

metros. 

• Corredores de passagem: são áreas destinadas à circulação comum de pessoas, 

materiais e veículos que não fazem parte direta do fluxo de produção. Aconselha-se 

utilizar uma largura mínima de 0,6 metro.  

Após conhecer todas as áreas necessárias, deve-se fazer a identificação do relacionamento 

dos centros de trabalho. A ferramenta mais comum é o diagrama de relacionamento, que será 

comentado na parte do método SLP. 
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A partir do levantamento dos dados das etapas acima, a elaboração do layout deverá ser 

feita. Vale ressaltar que, haverão “n” possibilidades de arranjo e a escolhida deverá ser aquela que 

atenderão as exigências e restrições do projeto. 

Figura 4:Exemplo de cálculo da área para centro de trabalho com uma aresta viva 

Fonte: Peinado & Graeml (2007) 

 

A Figura 4 exemplifica um caso para o cálculo das áreas necessárias para a formação dos 

layouts. Neste exemplo, há apenas uma aresta viva, no qual o colaborador opera a máquina. A área 

projetada que corresponde a máquina, é de 1m². A área de operação é de 0.5 m², no qual utiliza-se 

a metade do tamanho da aresta não viva (0,5m). A área de circulação foi projetada como sendo a 

metade da soma da área projetada e da área de operação (0,75m²). O corredor de passagem foi 

definido pelo projetista com a área de 0,6 m².  

De acordo com Peinado & Graeml (2007), o arranjo celular reúne as vantagens do arranjo 

físico por processo e do arranjo físico por produto. Martins e Laugeni (2005) afirmam que este 

arranjo consiste em agrupar, em um único espaço, equipamentos para a produção de um único 

produto. 

Slack (2006) apresenta as características do arranjo celular: 

• Relativa flexibilidade quanto ao tamanho de lotes por produto. 

• Específico para uma família de produtos. 
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• Diminui o transporte de material. 

• Diminui o estoque. 

• Centraliza a responsabilidade sobre o produto fabricado. 

• Enseja satisfação no trabalho. 

• Permite elevado nível de quantidade e de produtividade. 

 

A Figura 5 apresenta um arranjo físico celular. 

 

  

Figura 5:Exemplo de arranjo físico celular 

Fonte: Peinado & Graeml (2007) 

Slack (2006) define o arranjo físico por posição fixa como aquele no qual o produto fica 

parado, enquanto os demais recursos (pessoas, equipamentos, máquinas) se deslocam a sua volta. 

Martins e Laugeni (2005) complemetam dizendo que este tipo de arranjo somente é recomendado 
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quando o peso ou dimensões do produto forem de grande porte e quantidade pequena, além de 

processos não repetitivos, como por exemplo, projetos. 

A Figura 6 mostra um exemplo de arranjo físico por posição fixa. 

Além dos tipos dos layouts mencionados, Martins e Laugeni (2005) incluem o layout 

combinado ou híbrido. Este layout é junção de dois ou mais tipos diferentes de arranjos físicos com 

o objetivo de obter vantagens em um determinado processo destes arranjos conjuntamente. 

 

 

Figura 6:Exemplo de arranjo físico por posição fixa 

Fonte: Adpatado de Martins e Laugeni (2005) 

 

A Tabela 4, adaptado de Slack (2006), evidencia a relação entre os tipos de processos e os 

tipos de arranjos físicos básicos. Como pode ser visto, os arranjos físicos por produto ou celular 

são mais adequados para processos e serviços em massa. O arranjo físico posicional possui uma 

forte correlação com os processos de projeto, enquanto que o arranjo físico por processo está 

relacionado com o tipo loja de serviços, como uma loja de varejo. 
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Tabela 4: Relação entre tipos de processo e tipos básicos de arranjo físico. 

Fonte: Adaptado de Slack (2006) 

 

2.2.3 ARRANJO FÍSICO EM ARMAZÉNS  

 

Segundo Bowersox e Closs (2001), o layout de um centro de distribuição reúne todas as 

características de produtos e serviços, instalações físicas e a movimentação dos produtos. 

Arnold (1999) apud Cruz, Pacheco e Santos (2013) afirmam que para que as operações de 

um armazém sejam eficientes, é preciso implementar um layout com acessibilidade fácil, segura e 

rápida aos produtos lá armazenados, minimize as distâncias e promova a segurança devida aos 

colaboradores, ou seja, garanta a eficiência necessária ao fluxo de processos do armazém. Os 

autores complementam que para um gerenciamento adequado das funções de um centro de 

distribuição, precisa-se dimensionar com exatidão as áreas correspondentes ao processo, como o 

recebimento, movimentação e estocagem, além de possuir um sistema que facilite a localização 

dos produtos e as informações do processo. 

Rodrigues (1999) diz que os produtos de maior circulação devem ficar em locais mais 

acessíveis para assim facilitar o trabalho dos operadores e o processo de reabastecimento, 

salientando a ideia sobre a disposição física dos produtos no estoque. Para ele, o objetivo deve ser 

priorizar a minimização das distâncias entre os colaboradores e os produtos coletados. 



22 
 

 
 

A eficiência do layout através da melhoria da movimentação e armazenagem das 

mercadorias colabora intrinsecamente para a redução de gastos, e um layout projetado 

equivocadamente implica em fluxos desnecessários e imprevisíveis, estocagem errada dos produtos 

e aumento das perdas. (CRUZ, PACHECO E SANTOS, 2013) 

Segundo Bowersox e Closs (2001), independentemente do tamanho ou complexidade do 

armazém, o layout do mesmo deve seguir três princípios básicos:  

1) Critérios de projetos que se associam ao aspecto das instalações físicas e à 

movimentação dos produtos;  

2) Tecnologia de manuseio que trata a eficiência e eficácia da movimentação das 

mercadorias com o auxílio da tecnologia; 

3) Plano de armazenagem que considera o volume, peso, giro e acondicionamento dos 

produtos para a armazenagem. 

Levando em consideração o formato e fluxo dos layouts de armazéns, os autores salientam 

sobre a gama de possibilidades na escolha de ambos. Bowersox, Closs e Cooper (2006) destacam 

dois tipos de formatos entre os demais: quadrado e retangular.  

Eles completam que os defensores do layout quadrado o preferem por proporcionar uma 

eficiência operacional geral em relação ao formato retangular.  

Atamanzuck (2009), em seu projeto, afirma que as escolhas dos formatos de seus layouts 

foram motivadas pela diversificação de possibilidades de disposição de áreas de armazenagem no 

ramo supermercadista. Dentre os tipos, destaca-se um layout em forma de “L”. 

Em relação ao fluxo, segundo Teixeira (2010) e Silva (2011), não há um padrão para esta 

questão, pois cada armazém possui suas particularidades, mas existem dois tipos de fluxo bastante 

utilizados: o fluxo em “U” e o fluxo contínuo.  

Figura 7: Exemplos de fluxo para layouts de armazém 

Fonte: Adpatado de Guedes (2006) apud Silva (2011)  
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Como pode ser observado na Figura 7, a entrada e a saída de materiais no fluxo em “U” 

pode ser feita no mesmo ponto, além dos elementos de maior rotação serem alocados para a entrada 

do armazém e os elementos de menor rotação, para o final do armazém. Enquanto que no fluxo 

contínuo existe uma entrada de acesso para as mercadorias e outra para saída, geralmente em lados 

opostos do depósito. 

Carvalho (2004) apud Reis (2013) também faz referência aos dois tipos fluxos citados com 

nomes diferentes: armazém de fluxo quebrado ou em “U” e armazém de fluxo direcionado. A 

autora completa afirmando que qualquer dos modelos pode acomodar materiais de diversas formas. 

Comumente se opta pelo uso de estantes, no qual a orientação das mesmas é de grande importância 

para a fluidez dos processos executados no armazém. A marcação de locais no piso é também 

utilizada com certa frequência. 

Askin e Standridge (1993) apud Atamanzuck (2009) ainda acrescentam que a disposição 

dos espaços de armazenagem com um corredor central pode reduzir a movimentação uma vez que, 

encurta as distancias dos demais corredores. O estudo de Roofbergen e Koster (2001) apud 

Atamanzuck (2009) mostram que a utilização de corredores centrais pode reduzir 

significativamente as distancias percorridas para situações em que são empregadas técnicas de 

roteamento para coletas e movimentação de produtos dentro do armazém. (ATAMANZUCK,2009) 

Atamanzuck (2009) por fim completa que as características do varejo de supermercados 

como: a demanda constante e as diferentes características diferentes para cada item, o uso intensivo 

de mão de obra para a movimentação e os espaços restritos para a armazenagem são variáveis que 

devem ser consideradas para a escolha do modelo de layout do armazém. 

 

2.2.4 PLANEJAMENTO SISTEMÁTICO DE LAYOUT (SLP) 

 

O Planejamento Sistemático de Layout (SLP – Systematic Layout Planning) é um método 

que conecta conhecimentos e ferramentas ao alcance para a formação de arranjos físicos que 

propõem mais eficiência no processo como um todo (LEE, 1998). O método consiste em um escopo 

composto por etapas que visam planejar, identificar, visualizar e classificar as várias atividades, 

relações e alternativas em um projeto de layout, sem esquecer de levar em consideração as 

limitações e afinidades do mesmo. (MUTHER; WHEELER, 2000).  
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Ainda de acordo com Muther & Wheller (2000), o SLP tem por objetivo a redução de 

custos, decorrente de um aumento na eficiência e produtividade, obtido através da melhor 

utilização do espaço disponível, redução na movimentação de materiais, produtos e pessoal, fluxo 

racional e melhores condições de trabalho”. Tompkins et al (1996) completa afirmando que este 

método permite que, dentre as opções de layout geradas, se faça a escolha através de uma avaliação 

e de acordo com as necessidades estabelecidas pela empresa. 

  

Figura 8: Etapas do sistema SLP 

Fonte: Muther (1978) apud Tiberti (2003) 

Analisando a Figura 8 que exibe os procedimentos do método desenvolvido por Muther 

(1978), observa-se os dados de entrada (P, Q, R, S, T) que significam respectivamente: produtos 

fabricados, quantidades (volume de produção), roteiro da produção (processo), serviços de 

transporte e tempo de fabricação, além de atividades que podem ser adicionadas ao arranjo. 
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Os dados P, Q, R formam juntos o fluxo de material (quadro 1 na Figura 8), que gera o 

Diagrama De-Para, como mostra a Tabela 5. Suas linhas e colunas representam cada unidade do 

layout (máquinas, departamentos, atividades) e os valores no cruzamento entre elas são as medidas 

quantitativas do fluxo de material, como distância, custo de transporte, número de viagens. 

 

Tabela 5:Exemplo de Diagrama De-Para.  

Fonte: Tiberti (2003) 

 

Os dados P, Q, S combinados originam a tabela de inter-relações entre atividades e serviços 

(quadro 2 na Figura 8), que dimana em uma tabela conhecida como Diagrama de Relacionamento, 

como mostrado abaixo na Figura 9. Cada linha representa um elemento do arranjo físico e as letras 

no cruzamento são medidas qualitativas que qualificam a necessidade de proximidade ou não entre 

tais unidades. 

  

Figura 9:Exemplo de Diagrama de Relações. 

Fonte: Tiberti (2003) 

Os diagramas da Tabela 5 e a Figura 9 em conjunto formam o diagrama de inter-relações 

(quadro 3 da Figura 9), que é o digrama de relacionamentos modificado de acordo com o fluxo de 

materiais entre os setores. Esse diagrama é relacionado com o espaço necessário para cada 

elemento (quadro 4 da Figura 9), que é equacionado de acordo com o espaço disponível (quadro 5 
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da Figura 9) da planta analisada. Isso resulta em um Diagrama de Inter-relações de espaço (quadro 

6 na Figura 9) que é um diagrama 2D que contém cada área que deverá ser ocupada pelos 

departamentos, relacionadas com as demais por meio de linhas.  

O diagrama em voga já representa um arranjo, ainda que não por completo, pois ainda é 

preciso fazer ajustes de acordo com as condições mudanças (quadro 7 da Figura 9) como por 

exemplo, métodos de movimentação, recursos para estocagem, necessidades de mão-de-obra, 

suporte de serviços etc. E a cada ideia, deve se levar em consideração as limitações práticas (quadro 

8 na Figura 9) do projeto, como custos, pessoal, segurança, energia disponível etc. 

Por fim, o resultado será dois ou mais modelos de arranjo físico, no qual será escolhido um 

por meio de uma avaliação (quadro 9 da Figura 9) que variáveis tangíveis e intangíveis terão papel 

na decisão. 

 

2.2.5 DIAGRAMA DE ESPAGUETE 

 

O diagrama de espaguete, segundo Benevides (2013) é uma das ferramentas advindas dos 

conceitos de Lean Manufacturing, auxiliando na definção de layouts industriais e administrativos. 

Este diagrama analisa graficamente a distância percorrida por um operador, sistema de alimentação 

das linhas de produção etc.  

A Figura 10 mostra um exemplo deste tipo de ferramenta. 

Seixas (2013) afirma que para a execução do diagrama necessita-se apenas do layout que 

se pretende estudar e usar as linhas, de preferência com cores diferentes, representando os fluxos. 

Portanto assim, podemos detectar locais congestionados e movimentações desnecessárias.  
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Figura 10: Exemplo de Diagrama de Espaguete 

Fonte: Disponível em < http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/diagrama-de-espaguete/69434/ > 

(Acesso em: 29 de junho de 2016). 

Benevides (2013) apresenta pontos importantes para garantir o desenvolvimento de um bom 

diagrama: 

 Participação de toda a equipe, assim como opiniões, sugestões e ideias para 

melhorar o processo, já que este pessoal vivencia a atividade diariamente; 

 Precisão das informações de data e hora de cada processo realizado na atividade 

analisada; 

 Anotação de todas as paradas com números sequenciais, assim como o tempo destas 

realizadas ao longo da atividade; 

 Anotação de qualquer tipo de interrupção ou elemento estranho; 

 Avaliação das atividades que necessitam de suprimentos ou de aprovações para 

serem efetuadas. 

O autor finaliza concluindo que os layouts podem ser alterados e assim alcançar a 

maximização na eficiência dos fluxos. 

 

2.3 LOGÍSTICA 

 

2.3.1 CONCEITOS 

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/diagrama-de-espaguete/69434/
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Apresentando um enfoque voltado a distribuição física das mercadorias, Daganzo (1991) 

apud Carvalho (2006) afirma que a logística estuda como movimentar a produção ao consumidor 

com o menor custo.  

Seguindo o mesmo raciocínio, Bowersox, Closs e Cooper (2006) dizem que a logística é o 

trabalho usado para mover e posicionar o inventário na cadeia de suprimentos. Segundo os autores, 

a Logística é um subconjunto e ocorre dentro da estrutura da cadeia de suprimentos. 

Já, Lambert (1998), mostrando uma visão mais ampla, afirma que a logística possui uma 

visão organizacional holística, no qual a empresa administra serviços aos clientes internos e 

externos, planeja, compra e controla os estoques, estuda as possibilidades para armazenar seus 

ativos, buscando minimizar seus custos e otimizar seus recursos. 

Ballou (1993), abrangendo mais o conceito, incluindo além da distribuição física, o fluxo 

de informação e de produtos, define logística empresarial como: 

 

“(...) todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de 

produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, 

assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o 

propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável”. 

(BALLOU, 1993.p.24) 

 

Também em uma perspectiva sistêmica, Council of Logistics Management define a logística 

como: 

“(...) o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a 

armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associadas, cobrindo 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos 

do consumidor”.(Council of Logistics Management apud Novaes, 2007, p.35) 

 

2.3.2 ESCOPO DA LOGÍSTICA 

 

Ballou (1993) afirma que o abestecimento no lugar certo, na hora certa e na quantidade certa 

exige o planejamento alinhado aos padrões legais e culturais das organizações. Segundo o autor, o 

sistema logístico se desdobra em dois componentes básicos: 

a) Componente primário: constituído pelo transporte, manutenção de estoques e pelo 

processamento de pedidos; 
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b) Componente de apoio: constituído pela armazenagem, manuseio de material, 

embalagens de proteção e manutenção de informação. 

Novaes (2007) destaca os fluxos associados à Logística que envolvem a armazenagem de 

matéria prima, dos produtos em processamento e acabados, percorrendo por todo o processo, dos 

fornecedores até o cliente. A logística ainda engloba o fluxo de dinheiro e o fluxo de informação 

que se desenvolve nos dois sentidos, trazendo informações acerca do fluxo dos materiais e das 

preferências e tendências do mercado. A Figura 11 exemplifica este ponto de vista do autor. 

Ching (1999) destaca os temas a serem tratados na atividade logística: 

 Fluxo de compras de matérias-primas; 

 Operações de produção; 

 Controle de materiais e processos; 

 Gerenciamento de transporte que abrange a movimentação de materiais internos e 

externos à empresa; 

 Distribuição para os clientes finais a partir da fábrica e/ou depósitos intermediários; 

 Recebimento de matéria-prima; 

 Armazenagem. 

 

Figura 11:Elementos básicos e Fluxos da Logística 

Fonte: Novaes (2007) 
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Hall (1985) apud Carvalho (2006) divide as atividades logísticas em produção, 

armazenagem e transporte. O autor sintetiza o escopo das operações logísticas enfatizando sua 

dimensão temporal (quando) e espacial (onde) através de três questões chaves, a saber: 

1)  Quando e onde os bens devem ser produzidos? 

2)  Quando e onde os bens devem ser armazenados? 

3)  Quando e onde os bens devem ser transportados? 

Novaes (2007), além da dimensão temporal e espacial que agregam valor para o consumidor 

final, acrescenta as dimensões de qualidade e de informação na cadeia produtiva. 

Bowersox, Closs e Cooper (2006) apresenta as cinco áreas do trabalho logístico como 

mostrado na Figura 12. 

1. Processamento de pedidos; 

2. Inventário; 

3. Transporte; 

4. Armazenamento, manuseio de materiais e embalagem; 

5. Rede de instalações. 

 

 

Figura 12:A Integração da Lógística 

Fonte: Adaptado de Bowersox, Closs e Cooper (2006) 

Ching (1999), a partir do escopo e do trabalho desempenhado pela logística que agrega 

valor ao consumidor final, define a missão da logística: 



31 
 

 
 

“- fornecer quantidade desejada de serviços aos clientes, objetivando alcançar níveis de 

custos aceitáveis e competitivos”; 

- proporcionar subsídios e condições para que se movimentem da maneira mais rápida e 

eficaz possível; 

- contribuir para gestão comercial da companhia, por meio da confiabilidade e eficácia 

da movimentação dos materiais, bem como nos prazos e metas de atendimento aos 

pedidos efetuados pelos clientes.” 

(Ching, 1999, p.18) 

 

Conforme evidenciado, a logística passa a ser vista como integradora de várias funções 

durante a cadeira produtiva, no qual seus conceitos têm evoluído considerando de forma holística 

todas as atividades que se relacionam direta e indiretamente os fluxos físico e informação 

(KAIBARA, 1998). 

 

2.3.3 ESTOQUES 

 

Iudícibus (1997, p. 193), define estoque como sendo o termo “utilizado para designar o 

agregado item de propriedade tangível que: 

1. são estocados para a venda no curso dos negócios; 

2. estão em processo de produção para tal venda; ou 

3. para ser corretamente consumidos na produção dos bens e serviços que se tornarão 

disponíveis para venda”. 

De acordo Arnold (1999, p. 265) apud Cruz, Pacheco e Santos (2013), “os estoques são 

materiais e suprimentos que uma empresa ou instituição mantém, seja para vender ou para fornecer 

insumos ou suprimentos para o processo de produção”. 

Para Ballou (2006), estoques são acumulações de matérias primas, suprimentos, 

componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do 

canal de produção e logística das empresas. 

O autor classifica em cinco tipos: 

 Estoques no canal de distribuição, que são estoques em trânsito na cadeia de 

suprimento ou em processo entre as operações de produção; 

 Estoques especulativos, cuja compra excede a necessidade de consumo imediata. 

São motivados por antecipação de lucros, descontos de preços por quantidades, promoções, 

antecipações de aumentos anunciados de preços ou padrões de vendas sazonais; 
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 Estoques regulares ou estoques de ciclo, que correspondem a demanda média 

durante o tempo transcorrido entre reabastecimentos sucessivos; 

 Estoques de segurança, que são estoques que combatem a variabilidade da demanda 

ou a reposição de produtos;  

 Estoques obsoletos ou estoque morto, correspondem a produtos perecíveis, no qual 

ultrapassaram o período de validade, ou produtos com tecnologia defasada que deverão ser 

gerenciados até seu descarte final. 

Já para Arnold (1999) apud Cruz, Pacheco e Santos (2013), os estoques são classificados 

conforme as funções que desempenham da seguinte forma:  

 Estoque de antecipação: são estoques criados para antecipar a demanda, como 

estoques para uma futura venda. 

 Estoque de flutuação (estoque de segurança): estoques para cobrir as 

imprevisibilidades da demanda ou do lead time. O estoque de segurança é como uma proteção 

para empresa perante as demandas imprevisíveis; 

 Estoque de tamanho de lote, também conhecido como estoque de ciclo, são gerados 

em meio a negociações para garantir preço acessível, descontos sobre as quantidades 

compradas ou redução no custo de transporte;  

 Estoque de transporte que correspondem a estoques criados devido ao tempo do 

trânsito da mercadoria, de um lugar para outro;  

 Estoque Hedge que são estoques de proteção para se prevenir da flutuação de 

preços, como acontece com alguns commodities comércio mundial. 

O estoque possui como duas funções básicas o suprimento da produção e das vendas. O 

suprimento da produção visa permitir um processo produtivo sem paradas. Já na segunda função, 

o estoque tem como objetivo atender as variações da demanda proveniente do mercado e, 

consequentemente, atingir o nível de serviço esperado pelo cliente. Ou seja, busca-se atender a 

necessidade do seu cliente na hora certa, com a quantidade certa e solicitada. (BALLOU, 2006)  

 Para Slack et al. (2006, p. 279) “não importa o que está sendo armazenado como estoque, 

ou onde ele está posicionado na operação; ele existirá por que existe uma diferença de ritmo ou de 

taxa entre fornecimento e demanda”. A velocidade de suprimento e de consumo não são sempre 

constantes ou idênticas, o que motiva a existência de uma “reserva” de produtos para suprir a 

necessidade quando preciso. A finalidade da existência de estoque na organização é proporcionar 
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disponibilidade, ou seja, que o produto ou serviço demandado esteja sempre disponível, 

satisfazendo as expectativas dos clientes quanto ao prazo do seu atendimento (BALLOU, 2006). 

Ballou (2006) e Dias (1993) fazem referência aos custos gerados pelos estoques, que 

representa um ativo importante das empresas. Eles destacam a necessidade em se ter um grande 

espaço físico, os custos nas operações de armazenagem, movimentação e despesas administrativas 

e por isso, deve-se manter os estoques sob um rígido controle. 

Lambert (1998) defende o controle automatizado nos estoques e garante que é indispensável 

o uso da tecnologia da informação e as organizações devem migrar de sistemas manuais para os 

computadorizados. Viana (2000) complementa afirmando que a tecnologia da informação é um 

grande fator de imensa importância para as empresas, pois através desse recurso, a previsão de 

demanda é mais acurada e ágil, além de facilitar a gestão nos processos, como em inventários, 

identificação de estoques obsoletos e a posição atual do estoque. 

 

2.3.3.1 RUPTURA DE ESTOQUE 

 

A Associação Efficient Consumer Response (ECR) entende ruptura como a falta do 

produto, requerido pelo cliente, na gôndola da loja.  

O estudo entitulado “Retail Out-of-stocks: A Worldwide examination of extent, causes and 

consumer responses”, patrocinado pela empresa Proctor e Gamble em associação com três 

Universidades (Emory University, University of Colorado e University St. Gallen (Suiça)), teve uma 

cobertura em 29 nações e 71000 consumidores em 661 lojas de varejo. O trabalho apresentou dados 

pertinentes sobre o tema ruptura de estoque, mostrado a seguir. (SOUZA, 2012) 

A partir dos resultados da pesquisa de Gruen, Coersten e Bharadwaj (2002) apud Souza (2012), 

as rupturas aparecem como um grande problema a ser equacionado pelo varejo, distribuidores e 

indústrias no mundo do consumo. 

O trabalho mostra que entre 70% a 75% das rupturas são resultados das práticas de 

rebastecimento das lojas (há o produto no estoque, mas o mesmo não é reposto na gôndola) e das 

práticas das lojas (subestimando a demanda, fazendo pedidos em excesso ou com a grade de entrega 

errada). A Figura 13 mostra o gráfico que evidencia esta situação. 
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Figura 13:Causas de Rupturas: médias mundiais 

Fonte: Gruen, Corsten e Bharadwaj (2002) apud Souza (2012) 

Ainda no mesmo estudo, a Figura 14 mostra que quando o cliente não encontra o produto 

desejado, cerca de 55% migra para outra loja concorrente, posterga a compra ou não compra o item, ou 

seja, o processo de ruptura é mais danoso ao varejo em comparação a outros setores da economia, como 

a indústria, por exemplo, apresenta 35% com a mudança de marca ou deixa de adquirir a mercadoria. 

(SOUZA,2012) 

 

.Figura 14:Resposta do consumidor mundial às rupturas. 

Fonte: Gruen, Corsten e Bharadwaj (2002) apud Souza (2012) 
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Souza (2012) apresenta uma pesquisa similar desenvolvida no Brasil pela Nielsen em parceria 

do ECR e da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), no qual o comportamento dos 

consumidores foram analisados quando falta o produto de seu desejo nas prateleiras. 

Segundo os resultados da ACNielsen, (2004) apud Souza (2012), exibidos na Figura 15, 

mostra-se que no Brasil a indústria é mais afetada pela perda da intenção de compra, conclusão diferente 

se comparado ao estudo de Gruen, Coersten e Bharadwaj (2002). Na pesquisa, a indústria perde entre 

48% a 71% e o varejo, entre 44% a 58%. 

 

Figura 15:Resposta do consumidor brasileiro em relação as rupturas. 

Fonte: AC Nielsen (2004) 

2.3.3.2 CLASSIFICAÇÃO ABC DE ESTOQUES 

Segundo Alvarenga e Novaes (2000), a classificação ABC é de comum emprego no controle 

de estoques e a mesma foi baseada na lei de Pareto, no qual a regra afirma que 20% dos itens participam 

de 80% dos recursos. 

Silver e Peterson (1985) apud Thomé (2009) relacionam as políticas de estoque a 

classificações de produtos em três classes, ordenadas da mais importante à menos importante: A-

B-C, utilizando do princípio citado acima. 

Segundo Carvalho & Guedes (2004) apud Reis (2013), a classificação dos artigos se baseia 

nos seguintes critérios: 
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 Categoria A: Estes artigos são os mais relevantes porque são os mais caros ou os mais 

usados, isto é, são os artefatos que representam grande parte do investimento e uma 

pequena parte do estoque. Faz-se necessário um modelo de revisão contínua com um 

forte controle no estudo de planejamento e previsão da demanda.  

 Categoria B: Aqui destinam-se os produtos intermediários, são menos importantes do 

que os do tipo A, mas mais relevantes do que os do tipo C, sendo assim não precisam 

de um controle rígido, como os produtos da classe ascendente. Estes artigos são de 

utilização moderada e com custos médios.  

 Categoria C: Em termos financeiros são pouco relevantes e por esse motivo devem ser 

adotados procedimentos simples de gestão de estoques, podendo adotar um modelo de 

revisão periódica em largos períodos. 

Tubino (2000) destaca que frequentemente as curvas ABC são calculadas utilizando como 

critério a demanda valorizada ou valor do estoque, que representa o valor unitário multiplicado 

pela demanda. Alvarenga e Novaes (2000) alertam que nem sempre o nível de faturamento deverá 

ser aplicado na classificação ABC. 

Moura (1998) afirma que o conceito de estocagem baseado na classificação ABC divide os 

produtos em classes, onde cada classe é alocada em uma determinada área do armazém. As classes 

são calculadas a partir de uma medida de frequência da demanda dos produtos. 

E Silver e Peterson (1985) apud Thomé (2009) concluem que diferentes políticas de estoque 

são usadas dependendo dos produtos e do sistema de distribuição, sendo assim, diferentes 

tratamentos são dados a diferentes classes de estoque. 

 

2.3.4 ARMAZENAGEM 

 

Segundo Moura (1998 p.20) : “A armazenagem é a denominação genérica e ampla que 

inclui todas as atividades de um local destinado à guarda temporária e distribuição de materiais 

(depósitos, almoxarifados, centros de distribuição, etc)”.  

Banzato e Fonseca (1999) afirmam que a armazenagem tem como função a movimentação 

até o local de armazenagem e alocação do produto recebido no local de armazenamento, este último 

atendendo às regras de aproveitamento e distribuição do armazém definidas no planejamento do 
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armazém, ou seja, aliam a função da armazenagem com o plano de estratégia logístico ou do 

armazém. 

Moura (1998) completa que a função da armazenagem deve ser encarada como uma 

atividade ampla e complexa, sob o ponto de vista da operação. Ainda conclui que a armazenagem 

não pode ser vista como um processo isolado, que a mesma está ligada diretamente com a cadeia 

de suprimentos e entende que a melhor forma de otimizar um armazém é maximizando os espaços 

do local. 

Os armazéns, segundo Bowersox, Closs e Cooper (2006), operam através das atividades de 

manuseio, que se dá na movimentação de produtos até o destino desejado (geralmente armazéns), 

recebimento, que constitui no descarregamento de um volume de produtos relativamente grande, 

manuseio para estocagem, que é o manuseio de produtos dentro do armazém, a expedição, que 

consiste na verificação dos pedidos e no carregamento dos meios de transporte e estocagem que 

representa o ato de “guardar” os produtos se baseando em um plano de estocagem. 

Finalmente, Bergue (2000) ainda acrescenta outras atividades que considera relevantes 

como os inventários, os relatórios gerenciais e o controle de reabastecimento, onde inclui o controle 

FIFO (primeiro que entra será a primeira a sair), LIFO (última a entrar será a primeira a sair) e 

FEFO (primeira a expirar será a primeira a sair). 

 

2.3.4.1 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Alvarenga e Novaes (2000) classificam as movimentações em dois tipos: movimentação 

horizontal e movimentação vertical. Dentro dessa classificação, existem combinações que são 

utilizadas na prática para a movimentação de mercadorias. 

O deslocamento horizontal apenas ocorre quando as unidades deslocadas são dispostas em 

seu local de destino por um homem, sem o auxílio de equipamentos de elevação. Além da 

movimentação horizontal, soluções que auxiliam na movimentação vertical, pressupõem o uso de 

equipamentos como empilhadeiras, transelevadores, pontes rolantes, etc.  

Outra forma de dividir os tipos de movimentação refere-se ao uso ou não de equipamentos 

motorizados. O deslocamento manual é feito utilizando a própria força, o outro faz uso de 

equipamentos elétricos ou de combustão interna. (ALVARENGA E NOVAES, 2000) 
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Alvarenga e Novaes (2000) finalizam afirmando que enxergam a automação como apenas 

mais uma forma de combinação dentro das duas movimentações citadas. 

 

2.3.4.2 PLANO DE ARMAZENAGEM 

 

Bowersox, Closs e Cooper (2006) inferem que para se obter eficiência no manuseio de 

mercadorias em um armazém, o mesmo precisa de um planejamento que analise detalhadamente 

certas variáveis. 

Para Atamanczuk (2009), o planejamento de um sistema de armazenagem é construído 

obtendo-se o dimensionamento dos espaços físicos, os tipos de equipamentos utilizados para 

guardar produtos como estantes, prateleiras, paletes e a facilidade que pode ser gerada para o 

sistema de movimentação devido a uma adequada disposição dos itens no armazém.  

Bowersox, Closs e Cooper (2006) explicitam tais etapas para se garantir a eficiência no 

fluxo de produtos: 

1) Escolha do Local 

Esta é a primeira etapa, identificar a localização geral, e em seguida, a mais específica. 

Existem técnicas capazes de auxiliar na determinação de áreas para os armazéns. 

 A escolha da localização é direcionada pela disponibilidade e custo dos serviços. Por isso, 

devem ser analisados os custos operacionais e a existência de serviços como de energia, 

comunicação, além da estrutura do local, como a drenagem e resistência do solo. 

2) Projeto 

O projeto de um armazém deve levar em consideração basicamente três fatores: o número 

de andares, um plano de utilização cúbica e o fluxo de produtos. Sendo que, é aconselhado 

armazéns de apenas um piso para facilitar o processo de manuseio dos produtos. 

O projeto deve prever a otimização do fluxo contínuo de produtos pelo armazém, portanto, 

em geral, o produto deve ser recebido em uma ponta do armazém, estocado no centro e expedido 

na outra ponta do armazém. 

3) Análise Mix de Produtos 

As operações e o projeto do armazém estão intimamente ligados aos produtos que serão 

armazenados. Portanto, devem ser analisados as vendas anuais, o peso, a demanda, a embalagem 

dos produtos e o volume ocupado. 
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Essas informações serão primordiais para determinar os espaços no armazém, o layout, os 

processos e os equipamentos de manuseio. 

4) Layout e Dimensionamento 

O layout ou plano de armazenagem deve ser implementado com o intuito de facilitar o fluxo 

de produtos. A difícil generalização desta etapa se dá pelo fato de cada empresa possui suas 

exigências de armazenagem e manuseio específicos.  

Um primeiro passo seria a determinação do tamanho dos paletes, caso sejam usados. A 

partir da escolha das dimensões dos paletes, a gerência deve padronizar e adotá-lo por todo 

armazém. 

O segundo passo confere quanto ao posicionamento do palete no armazém. É comum a 

prática dos paletes serem posicionados perpendicularmente aos corredores. 

Por fim, o equipamento de manuseio deve ser integrado para terminar o layout, sendo o 

caminho e o fluxo dos produtos determinantes para a escolha. 

Quanto ao formato dos layouts, Askin e Standridge (1993) apud Atamanczuk, (2009) 

destacam que são comuns a utilização de armazéns no formato retangular. Moura (1997) aponta o 

quadrado como o melhor formato para os armazéns, pois esta figura geométrica possui o menor 

perímetro em comparação a retângulos, que possuem a mesma área, obtendo assim melhores 

resultados na movimentação de produtos. 

Já no dimensionamento deve-se estimar o tamanho do armazém. Para se fazer a estimação, 

existe algumas técnicas, como projetar o estoque básico e o estoque de segurança de cada produto 

que será armazenado.  

Alvarenga e Novaes (2000) salientam que é preciso o nível de estoque máximo previsto, 

considerando uma possível expansão da empresa, para determinar o dimensionamento das 

instalações do armazém.  

Após a estimação do armazém como um todo, o espaço destinado para cada produto, 

segundo Alvarenga e Novaes (2000), deve primeiramente seguir o critério mais simples: número 

médio de movimentações por ano, ou seja, quanto mais movimentos forem realizados, mais 

próximo deverá ficar o produto da saída. 

Porém, nem sempre esse critério serve para todas as empresas, pois o produto de maior 

movimentação pode ocupar um grande volume no estoque, comprometendo o fluxo dos seguintes 

produtos que ficarão mais distantes. Assim, podemos colocar produtos que ocupam um menor 
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volume próximo a saída, abrigando um maior número de produtos em pontos mais acessíveis e, 

consequentemente, reduzindo o esforço geral na movimentação. 

Tendo em vista esta situação, Alvarenga e Novaes (2000) introduzem mais um critério, o 

volume ocupado, que equilibra a tomada de decisão, partindo-se para uma análise com duas 

variáveis: número de movimentações e volumes ocupados. 

 

2.4 LEIS E NORMAS SANITÁRIAS 

Leis e normas da vigilância sanitária foram instituídas com o objetivo de proteger cidadãos 

quanto ao risco de adquirir produtos danificados ou contaminados, além das atribuições 

fiscalizatórias das condições sanitárias de produção e comercialização. No Brasil, o órgão 

responsável por executar esta função é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS. 

(ATAMANCZUK,2009) 

O SNVS é subordinado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa. A Anvisa é 

uma agência reguladora com independência administrativa, possuindo competências na regulação 

sanitária e econômica do mercado. Sua missão é “Promover e proteger a saúde da população e 

intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância 

sanitária, em ação coordenada com os estados, os municípios e o Distrito Federal, de acordo com 

os princípios do Sistema Único de Saúde, para a melhoria da qualidade de vida da população 

brasileira.” (ANVISA,2016) 

A Codex Alimentarius, com atuação mundial, é um programa sobre normas alimentares 

adotadas internacionalmente, contendo diretrizes e códigos de prática que acompanha a cadeia de 

alimentos da produção primária até o consumidor final. O objetivo deste programa é proteger a 

saúde dos consumidores e garantir práticas eqüitativas no comércio de alimentos. (CODEX 

ALIMENTARIUS, 2007). 

 

2.4.1 GRUPOS DE PRODUTOS FISCALIZADOS PELO SNVS 

Segundo a Lei Federal 9.782 de 26 de janeiro de 1999, os seguintes grupos de produtos 

fiscalizados pela Vigilância Sanitária são: 

 

Art 8º (...)  

§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela 

Agência:  
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I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e 

tecnologias;  

II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, 

aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de 

medicamentos veterinários;  

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;  

IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes 

domiciliares, hospitalares e coletivos;  

V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico;  

VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de 

diagnóstico laboratorial e por imagem; 

VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;  

VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições;  

IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos 

utilizados em diagnóstico e terapia;  

X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do 

tabaco;  

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por 

engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.  

 

As definições dos grupos de produtos comercializados e sob fiscalização da SNVS que 

estão presentes na loja do referido projeto são: 

• Alimentos: Conforme o Regulamento Técnico Para o Estabelecimento de Padrões de 

Identidade e Qualidade (PIQ's), alimento é qualquer substância, que se destine ao consumo 

humano, podendo ser processada, semi-processada ou em estado natural. As bebidas e a goma de 

mascar estão inclusas no grupo de alimentos, assim como as substâncias utilizadas em sua 

elaboração. Destaca-se que o tabaco, os cosméticos e as substâncias utilizadas para fins medicinais 

não são consideradas alimentos.  

• Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes: Segundo a Lei Federal 6.360 de 23 

de setembro de 1976, são produtos para uso externo e se destinam a proteção e ao embelezamento 

de diferentes partes do corpo.  

• Saneantes: A Lei Federal 6.360 de 23 de setembro de 1976 afirma que saneantes são 

substâncias aplicadas na higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 

públicos e/ou privados. Compreendem os saneantes: detergentes, inseticidas, desinfetantes e 

raticidas.   

 

2.4.2 SEPARAÇÃO POR GRUPOS DE PRODUTOS 
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O Código Internacional de Práticas Recomendadas – Princípios Gerais de Higiene Dos 

Alimentos (2003), integrante das normas da Codex Alimentarius, determina que os alimentos 

devem ser protegidos no processo de manuseio, seja no transporte, quanto no armazenamento.  

Segundo Atamanzuck (2009), os alimentos e saneantes são os grupos mais citados pelas 

normas vigentes. A separação entre alimentos e produtos de limpeza, higiene pessoal e perfumes é 

mencionada na Portaria do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo n.º 6/99 e o 

Manual Alimentos Seguros: Orientações Técnicas (2004). Já a ficha de verificação da RDC nº 

275/02, de 21 de outubro de 2002 da Anvisa recomenda a separação entre cosméticos e alimentos. 

A norma do Estado Paraná (2002) determina que a movimentação e armazenagem dos 

alimentos e saneantes ocorra de forma afastada.  

O Código Internacional de Práticas Recomendadas – Princípios Gerais de Higiene Dos 

Alimentos, integrante do conjunto de normas da Codex Alimentarius (2003) determina que, quando 

necessário, o local deve possuir instalações separadas para produtos de limpeza. 

Valente (2001) conclui que, além do risco de contaminação pelo contato, os alimentos 

podem ficar com o odor dos saneantes, produtos de limpeza, cosméticos e perfumes. E, ainda 

completa afirmando que as normas não mencionam um distanciamento mínimo nas quais os 

alimentos devam estar dos demais citados. 

A Resolução RDC nº 275/02, de 21 de outubro de 2002 da Anvisa e o Manual do Alimento 

Seguro / Orientações técnicas (2004) registram que os tipos de alimentos devem ser armazenados 

separadamente de acordo com seu tipo ou grupo. Essa medida é imposta para que seja evitada a 

contaminação cruzada, quando alimentos líquidos são derrubados em alimentos sólidos. 

(ATAMANZUCK,2009) 

  

2.4.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS 

O Manual Alimentos Seguros: Orientações Técnicas (2004) e a Portaria CVS 6/99, em 

relação a questões operacionais do armazém, frisam a necessidade na implementação de um 

sistema PEPS, no qual o primeiro produto a entrar no estoque, será o primeiro a ser vendido no 

estabelecimento. 

O delineamento da área da armazenagem, segundo a Portaria CVS 6/99, deverá ter os 

produtos do estoque seco (alimentos em temperatura ambiente) armazenados em estrados ou 
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prateleiras 25cm acima do piso, 10 cm de distância entra as pilhas, no caso dos pallets, e 60 cm em 

relação ao teto. 

Os corredores devem possuir no máximo 3m de largura, podendo ter qualquer comprimento 

e sua distância para as paredes e entre os mesmos devem ser no mínimo de 50cm. (PORTARIA 

1288/95). 

A Portaria CVS 6/99 conclui que tais exigências são motivadas para facilitar a limpeza do 

depósito. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta etapa do estudo tem-se por finalidade definir o tipo de pesquisa, assim como as 

justificativas para a escolha, e o método de trabalho usado no projeto. 

Para classificar o tipo de pesquisa, considera-se como base a taxonomia proposta por 

Vergara (2010) que a estratifica em relação a dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quantos aos fins, a pesquisa será aplicada, pois visa resolver um problema existente, 

destacado no capítulo introdutório. Em relação aos meios, classifica-se como pesquisa 

bibliográfica, pois recorreremos ao uso de materiais primários e secudários como embasamento 

para a fundamentação teórica, e estudo de caso, devido o estudo se restringir a um ambiente 

específico, sendo neste trabalho o armazém da loja de varejo. 

Após a classificação do tipo de pesquisa, é proposto o método do projeto, composto por 

atividades em consonância com a literatura apresentada. A Figura 16 mostra as etapas do método 

sugerido pelo autor. 

Figura 16: Etapas da metodologia 

Fonte: Autoria própria 

 

3.1 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DO ARMAZÉM 

Segundo Dos Santos (2014), uma análise dos processos é essencial antes de se iniciar uma 

análise de layout. Peinado & Graeml (2007), em seu método, identificam o fluxo dos materiais e 

operações com o auxílio de uma carta de multiprocesso ou fluxograma para a elaboração do layout. 

Farias (2013) utiliza o fluxograma para mapear os processos da empresa em análise. Dos 

Santos (2014) fez uma carta de multiprocesso para identificar os macroprocessos da produção da 

empresa. 

O mapeamento de processos será feito no software bizzagi, onde os macroprocessos 

envolvidos no aramazém serão identificados e mapeados e posteriormente, as respectivas 

atividades de cada macroprocesso. 
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3.2 DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS DE PRODUTOS 

Considerando as características e funções que o varejo desempenha destacadas por Levy e 

Weitz (2000), como fornecer variedade de produtos e manter o seu estoque, é necessário que essa 

gama de produtos alocada no armazém seja agrupada, respeitando determinadas regras. 

Atamanczuk (2009) desenvolve em sua tese uma formação de classes de armazenagem a 

partir das normas de Vigilância Sanitária e de uma análise qualitativa dos produtos do depóstito. 

Sendo assim, considerando as normas de Vigilância Sanitária, mencionadas no capítulo 

anterior, as características físicas e os tipos de produtos, serão criadas classes de produtos para 

auxílio na organização da armazenagem do estoque. 

 

3.3 ESTABELECIMENTO DAS NECESSIDADES DE ESPAÇO  

Este passo advém de uma das etapas do SLP, desenvolvido por Muther (1978). Neste 

momento, serão listadas as necessidades específicas dos grupos formados da etapa anterior. Essas 

necessidades são importantes para a formação dos layouts, obedecendo os requisitos existentes. 

Porém, deve-se ressaltar que haverá uma adaptação nesta etapa para que se atenda as 

necessidades do projeto. Peinado & Graeml (2007) introduz uma forma de calcular a área de 

trabalho necessária, já explicada no referencial teórico, que será utilizada para apoiar na execução 

do estabelecimento dos espaços. 

 

3.4 REALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ABC DOS GRUPOS DE PRODUTOS 

Partindo da colocação feita por Moura (1998), onde a estocagem baseada na classificação 

ABC divide os produtos em classes e, cada classe é alocada em uma área determinada do armazém, 

pretende-se utilizar esta ferramenta aplicada nos grupos de produtos. 

Na literatura, autores como Atamanczuk (2009) e Montovani (2015), por exemplo, 

valeram-se deste artifício para alocar seus artigos nos armazéns que foram objeto de seus 

respectivos estudos. 

 

3.5 DESENHO DOS LAYOUTS BASEADOS NOS FLUXOS 
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De acordo com a literatura apresentada, Teixeira (2010) e Silva (2011) destacam dois tipos 

de fluxos: o fluxo em “U” e o fluxo contínuo, como os mais usuais. 

Portanto, nesta etapa serão montados dois layouts, baseando-se nestes fluxos e nos dados 

referentes as atividades anteriores. 

Os layouts do armazém serão desenvolvidos com o auxílio do software Autocad 2014. 

 

3.6 SELEÇÃO DO LAYOUT ATRAVÉS DO DIAGRAMA DE ESPAGUETE 

Gantz e Petit (1953) apud Wilson (1962) apud Neumann e Milani (2009) afirmam que a 

distância total percorrida dos materiais é um critério que deve ser considerado na avaliação de um 

layout.  

Levando em consideração esta afirmativa, usaremos o diagrama de espaguete para medir 

as distâncias percorridas pelos grupos de produtos nos macroprocessos ocorridos dentro do 

armazém, fazendo um comparativo entre as propostas de layout e o modelo atual. 

Montavani (2015) utiliza este recurso para selecionar o layout mais adequado, que atende 

os requisitos determinados em seu projeto.  
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4 ESTUDO DE CASO  

4.1 A EMPRESA 

 

A loja, onde será aplicado o projeto, é de uma tradicional empresa no ramo de varejo com 

cerca de 950 lojas espalhadas pelo país. A rede comercializa mais de 60.000 mil itens e tem como 

missão: Realizar os sonhos e atender as necessidades de consumo das pessoas, poupando tempo e 

dinheiro e superando as suas expectativas. A Companhia divide seus departamentos como mostra 

a Tabela 6. 

Tabela 6:Departamentos da loja 

Fonte: Autor próprio 

Vale destacar que, nem todas as lojas da rede possuem produtos ou serviços de todos os 

departamentos mostrados acima. As principais campanhas comerciais da empresa são: Volta as 

aulas, Páscoa, Dia das crianças, Black Friday e Natal. A loja fica localizada na cidade de Macaé, 

mais precisamente no Shopping Plaza.  

O estabelecimento conta, em média, com 30 funcionários, além de uma estrutura 

organizacional bem definida, mostrada na Figura 17.   

BOMBONIERE FORNO/FOGÃO SAZONAL

JUVENIL MESA/BAR UTIL. PLAST./DEC.

LINGERIE DIA BRINQUEDOS
VIDEOGAMES E 

ACESSORIOS

MEIAS/LENÇOS MUSICA MERCEARIA

CALÇADOS ÁUDIO E VÍDEO BEBIDAS

COMPLEMENTOS ELETRODOMÉSTICOS BISCOITOS

ACES. BEBÊS PERFUMARIA/HIGIENE FRALDAS E HIG. INF

FEMININO
EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA
EVENTOS

CAMEBA COLORAÇÃO TELEFONIA

MASCULINO COSMÉTICOS FILME

PAPELARIA CAMPING/SPORT. ALUGUEL DE DVD

LIVROS E REVISTAS BRINQUEDOS IMPORTADOS VENDA PREV. VISTO

BANHEIRO GULOSEIMAS
VENDAS QUIOSQUES 

ACOM

DEPARTAMENTOS
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A loja é liderada por um Gerente Geral, que conta com cinco Supervisores de Loja para 

fazer o trabalho de supervisão em seus respectivos departamentos, definidos pelo Gerente. A loja 

também possui os operadores comerciais, que trabalham realizando os mais diversos tipos de 

funções para o funcionamento da loja, repondo mercadorias, atendendo os clientes no caixa etc. 

Além deles, a loja tem funcionários que exercem funções nas operações de apoio da loja, 

como, por exemplo, recursos humanos, tesouraria e segurança. 

Figura 17: Organograma da Loja 

Fonte: Autor próprio 

O Armazém Geral, objeto de estudo, é responsável por armazenar os mais diversos lotes 

dos seguintes departamentos: 

 Bomboniere; 

 Vestuário juvenil; 

 Lingerie; 

 Meias e Lenços; 

 Calçados; 

 Complementos (cuecas); 

 Acessórios de bebês; 

 Vestuário feminino; 

 Cama, mesa e banho; 
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 Vestuário masculino; 

 Papelaria; 

 Artigos para banheiro; 

 Artigos para forno e fogão; 

 Artigos para mesa e bar; 

 Brinquedos; 

 Artigos de perfurmaria e higiene pessoal; 

 Coloração de cabelos e pêlos; 

 Cosméticos; 

 Camping e esportes; 

 Brinquedos importados; 

 Guloseimas; 

 Sazonal (destinado a eventos específicos, como a páscoa); 

 Utensílios plásticos e decorativos; 

 Mercearia; 

 Bebidas; 

 Biscoitos; 

 Fraldas e higiene infantil; 

 Eventos (destinado a eventos específicos, como o natal). 

Os demais departamentos são armazenados em outras partes da loja não abordadas no 

projeto, como a tesouraria, ou são diretamente movimentadas do caminhão para o salão de vendas.  

Atualmente a área compreendida do armazém é de aproximadamente 175 m², dividida em 

quatro partes (Estoque Soft, Estoque Hard, Arquivo Morto e Estoque Fechado), como mostrado na 

Figura 18.  

As mercadorias do armazém são armazenadas em estantes e pallets. A configuração atual 

do layout do armazém segue na Figura 19. 
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Figura 18: Planta do armazém 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 19:Layout de armazém 

Fonte: Autoria própria 
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O Soft contém os produtos dos departamentos de vestuário (Juvenil, Lingerie, 

Meias/Lenços, Calçados, Complementos, Feminino e Masculino) e fraldas, que fazem parte do 

departamento de Fraldas e Higiene Infantil. Nos períodos de alto volume, como o natal, armazena 

produtos do departamento Eventos. O Soft possui uma área de 41 m². 

O Arquivo Morto tem uma área de aproximadamente 9 m² e estoca os produtos dos 

departamentos de Perfumaria/Higiene, Cosméticos, Coloração e Fraldas e Higiene Infantil (exceto 

fraldas). 

O Estoque Fechado armazena os aparelhos que apresentaram algum tipo de defeito e 

precisam ser devolvidos aos seus fornecedores. Apresenta um espaço de aproximadamente 14 m² 

metros quadrados. 

O Estoque Hard é o espaço com maior área dentre as demais. Com 90 m², armazena os 

departamentos que não foram mencionados acima, ou seja, além de maior área, estoca um número 

maior de produtos dos departamentos da loja. 

Em períodos que envolvam sazonalidade, como a páscoa e o natal, os produtos se misturam 

com os demais no Estoque Hard. 

As demais partes presentes na planta não armazenam produtos, algumas acumulam peças 

para a formação das gôndolas e um local, em especial, aloca o ar condicionado da loja. 

Deve-se perceber que a disposição dos equipamentos que armazenam as mercadorias não é 

adequada, pois dificulta os processos de armazenagem e abastecimento, dificultando o acesso a 

mercadorias, que ficam “presas”, e o desconhecimento de quais produtos a se levar primeiro para 

o salão de vendas respeitando requisitos importantes, como por exemplo, a data de validade.  

Outro ponto que chama atenção é que poucos departamentos ou grupo de departamentos 

possuem um espaço definido e delimitado, fazendo com que os colaboradoreas demorem mais 

tempo a encontrarem os produtos que necessitam, assim atrasando o abastecimento de produtos na 

gôndola. 

 

4.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Neste item será desenvolvida a metodologia abordada para este projeto, cada etapa e 

resultados obtidos. 

 



53 
 

 
 

4.2.1 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Através do mapeamento de processos do armazém, busca-se entender como o mesmo 

funciona, conhecendo seus principais processos e atividades. 

Geralmente, os  armazéns encontrados na literatura apresentam os seguintes 

macroprocessos: 

 Recebimento 

 Armazenamento 

 Separação dos pedidos 

 Expedição 

Diferetemente desses depósitos, o armazém sob verificação apresenta uma pequena 

diferença. Como é retratado na Figura 20, o armazém da loja de varejo não possui expedição de 

mercadorias e nem a separação dos pedidos. Acredita-se que isto ocorra neste caso pelo fato do 

projeto estar lidando com uma loja de varajo que é um estabelecimento físico. Por isso, o 

macroprocesso que indica a saída dos produtos do armazém é o abastecimento, como ainda 

verificado na Figura 20. 

Figura 20: Macroprocessos do armazém 

Fonte: Autoria própria 
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O processo de recebimento inicia-se quando o caminhão, vindo do centro de distribuição, 

chega a loja com certo volume de mercadorias, determinada pelo sistema da grade de mercadoria 

da loja, que exibe a quantidade de produto que deve ir para a loja. 

Após o caminhão estacionar na doca, o supervisor dá entrada no sistema indicando a 

chegada do caminhão a loja e, a partir daí, começa-se o armazenamento dos produtos. A Figura 21 

mostra o processo de recebimento ocorrido na loja, 

Figura 21: Processo de recebimento 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 22 exibe o processo de armazenamento que se caracteriza basicamente por 

transportar os lotes do caminhão em direção a determinado espaço do Estoque com o auxílio de 

carrinhos manuais. O mesmo deve ser realizado sob a supervisão de um supervisor ou do gerente 

e participam dessa atividade cerca de seis operadores comerciais. 
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Após ser descarregado o caminhão, o supervisor marca a saída no sistema, o caminhão volta 

para o CD e o processo de armazenagem se encerra. 

Figura 22: Processo de armazenamento 

Fonte: Autoria própria 

O processo de abastecimento começa nas seguintes situações: 

 Espaço nas gôndolas do salão de vendas; 

 Exposição de um item promocional; 

 Início de um evento comercial, como a páscoa ou dia das crianças. 

A partir de um desses eventos, as mercadorias são transladadas do estoque para algum ponto 

do salão de vendas, seja por um funcionário ou por um promotor de vendas, e assim expostas para 

os clientes, encerrando este básico processo. 

A Figura 23 mostra o mapeamento das atividades do processo de abastecimento. 
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Figura 23: Processo de abastecimento 

Fonte: Autoria própria 
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4.2.2 DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS DE PRODUTOS 

  

Como explicitado na parte em que se apresentava a empresa, o armazém da loja conta com 

muitos departamentos de produtos estocados.  

Em alguns casos, a separação por grupos é uma exigência feita por órgãos, que determinam 

que certos grupos de produtos não podem ficar juntos e nem sequer próximos, devendo estar a uma 

distância mínima.   

A separação em classes de produtos é uma ação que visa buscar a organização na 

armazenagem dos produtos, no qual produtos com características físicas ou públicos-alvo 

semelhantes, por exemplo, sejam estocados juntos ou próximos. 

De acordo com a RDC nº 275/02, de 21 de outubro de 2002 da Anvisa, os produtos 

considerados alimentos não podem ser armazenados junto com os produtos saneantes e artigos de 

perfumaria, higiene pessoal e cosméticos. A norma do Estado do Paraná não orienta que as bebidas 

estejam estocadas junto com os alimentos, devido as propriedades físicas, no qual uma bebida que 

estoure, possa sujar e estragar alguns alimentos. 

A mesma resolução da Anvisa infere que os produtos devam ser separados por grupos ou 

tipos com o objetivo de, por exemplo, evitar a contaminação cruzada entre alimentos líquidos e 

sólidos. 

A partir destas recomendações, se dividiu os grupos de departamentos como segue a Tabela 

7. 
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Tabela 7: Grupos de Departamentos 

Fonte: Autoria própria 

 

Um detalhe importante é quanto a formação do grupos de eventos comerciais. Analisando 

a Figura 24, no qual se tem ao longo dos meses do ano, podemos observar que as maiores vendas 

da loja ocorrem nos períodos de Eventos Comerciais, que já foram mencionados no projeto. 

 

 

 

 

 

GRUPOS DEPARTAMENTOS OBSERVAÇÕES

 DIVERSÃO&LAZER
Brinquedos, Brinquedos importados e 

Camping & Sport
-

ALIMENTAÇÃO
Bomboniere, Guloseimas, Mercearia e 

Biscoitos

Necessário um sistema FIFO. 

Não pode ser armazenados 

próximos a Bebidas , Higiene 

& Beleza e Utilidade 

Doméstica.

BEBIDAS Bebidas

Necessário um sistema FIFO. 

Não pode ser armazenados 

próximos a Alimentação

HIGIENE & BELEZA
Perfumaria/Higiene, Aces. Bebês, 

Coloração, Cosméticos e Fraldas e 

Higiene Infantil

Necessário um sistema FIFO. 

Não  pode ser armazenados 

próximos  a Alimentação

UTILIDADE DOMÉSTICA
Cameba, Banheiro, Forno/Fogão, 

Mesa/Bar, Utilidade plástica e decorativa

Não pode ser armazenado 

próximo a Alimentação.

PAPELARIA Papelaria -

EVENTOS COMERCIAIS
Eventos, Sazonal e demais eventos no 

ano
-

VESTUÁRIO
Juvenil, Lingerie, Meias/lenços, Calçados, 

Feminino, Masculino
-
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Figura 24: Vendas da loja durante os meses do ano 

Fonte: Autoria própria 

Portanto, considerando à grande representatividade desses eventos no lucro da empresa, 

decidiu-se no projeto em criar um grupo de produtos especialmente voltado a armazenar os 

produtos destes períodos, mesmo que já existam grupos destinados a estocar estas mercadorias no 

restante do ano. 

Desta forma, os grupos foram separados baseando-se no comportamento das vendas, nas 

propriedades físico-químicas e nas afinidades entre os tipos de produtos.  

 

4.2.3  ESTABELECIMENTO DAS NECESSIDADES DE ESPAÇO 

A partir da criação dos grupos de produtos, foram determinadas as necessidades de espaço 

para o armazém. 

Adaptando do modelo original, utilizou-se os grupos formados no item anterior para 

delimitar as necessidades de armazenagem, ao invés dos processos ocorridos no depósito. 

Os atributos dos grupos definidos são:  

 Volume total necessário 

 Dispositivo de armazenamento 
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 Área dos corredores 

 Área total necessária 

As Tabelas 8 e 9 mostram em detalhes os atributos dos grupos. 

 

Tabela 8: Estabelecimento de necessidades - primeira parte 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 9: Estabelecimento de necessidades - segunda parte 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS

Estimativa de 

Dimensionamento 

Necessário (m³)

Dispositivo de 

armazenamento

Volume Unitário do 

Dispositivo (m³)

Quantidade 

necessária de 

dispositivos

Quantidade 

Arredondada

Diversão & Lazer 10,31 Prateleiras 4 2,6 3,0

Alimentação 18,99 Prateleiras 4 4,7 5,0

Bebidas 5,26 Prateleiras 4 1,3 2,0

Eventos 25,71 Prateleiras 4 6,4 7,0

Higiene & Beleza 14,11 Prateleiras 4 3,5 4,0

Vestuário 8,96 Prateleiras 4 2,2 3,0

Utilidade Doméstica 8,49 Prateleiras 4 2,1 3,0

Papelaria 2,43 Prateleiras 4 0,6 1,0

GRUPOS

Quantidade 

Arredondada Arestas vivas Área projetada (m²)

Superfície de 

Operação(m²)

Área de 

circulação(m²)

Corredores de 

passagem(m²) Superfície Total (m²) Observações

Diversão & Lazer 3,0 2 1 0,5 0,75 0,25 12

Alimentação 5,0 2 1 0,5 0,75 0,25 20 Método FIFO

Bebidas 2,0 2 1 0,5 0,75 0,25 8

Método FIFO. Não 

proximidade do Grupo 

Alimentação.

Eventos 7,0 2 1 0,5 0,75 0,25 28

Higiene & Beleza 4,0 2 1 0,5 0,75 0,25 16

Método FIFO. Não 

proximidade do Grupo 

Alimentação.

Vestuário 3,0 2 1 0,5 0,75 0,25 12

Utilidade Doméstica 3,0 2 1 0,5 0,75 0,25 12

Não proximidade do 

Grupo Alimentação.

Papelaria 1,0 2 1 0,5 0,75 0,25 4

Total 112
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Como pode ser visto na Tabela 8, primeiramente é exibido uma estimativa do volume 

necessário para estocar os grupos. A ideia em identificar uma estimativa do volume necessário para 

cada grupo se faz presente, pois a uma armazenagem eficiente do armazém acontecerá utilizando 

as três dimensões. 

Depois, foi escolhido um dispositivo de armazenamento, junto com seu volume unitário. 

As prateleiras foram designidas como o dispositivo ideal apresentando medidas de 1m x 1m x 4m. 

A sua escolha se deve pelo fato de ser um artefato que concede maior liberdade ao planejador em 

decidir a forma como irá armazenar e organizar as mercadorias a disposição, como por exemplo, 

adotar ou não um sistema FIFO ou LIFO usando as prateleiras. Através desta deliberação, pode se 

determinar as quantidades do dispositivo necessário.  

Após determinar os dispositivos para cada grupo de produtos, indicou-se a área de 

superfície, superfície de operação, a área de circulação e os corredores de passagem, seguindo os 

passos abordados na literatura. 

Por fim, as áreas necessárias dos grupos foram determinadas, além das observações para 

alocação no layout. A superfície total, calculada em metros quadrados, terá grande importância na 

etapa de construção das propostas de layout. 

 

4.2.4 CLASSIFICAÇÃO ABC DOS GRUPOS DE PRODUTOS 

O próximo passo é realizar a classificação ABC dos grupos de produtos, a partir do gráfico 

de Paretto. Este recurso será utilizado para priorizar quais grupos ficarão próximos a saída, 

reduzindo as distâncias no layout do armazém. 

Para montagem do gráfico a variável definida foi a receita média dos últimos quatro anos. 

A Tabela 10 e a Figura 25 mostram esta situação. 
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Tabela 10: Categorização dos grupos de acordo com as vendas 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gráfico da Curva ABC 

Fonte: Autoria própria 

 

Através dos dados, podemos inferir que três grupos (Eventos Comerciais, Diversão & Lazer 

e Alimentação) contemplam a classe A, logo serão destacados nas propostas de arranjos. 

 

 

GRUPOS MÉDIA DAS RECEITAS % % ACUMULADA CLASSE

EVENTOS COMERCIAIS 230.082 0,25 0,25 A

DIVERSÂO & LAZER 195.567 0,21 0,45 A

COMIDA 151.584 0,16 0,62 A

HIGIENE 114.570 0,12 0,74 B

UD 110.711 0,12 0,86 B

VESTUÀRIO 95.459 0,10 0,96 C

PAPELARIA 30.440 0,03 0,99 C

BEBIDAS 8.964 0,01 1,00 C
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4.2.5 DESENHO DOS LAYOUTS BASEADO NOS FLUXOS  

Neste momento, será esboçado as propostas de layout de acordo com os fluxos: fluxo em 

“U” e fluxo contínuo. Todos os dados alcançados das etapas anteriores serão de grande valia para 

a construção dos layouts de armazéns.  

Destaca-se também que para desenhar tais layouts não houveram restrições quanto a planta 

do local. 

O primeiro layout foi baseado no fluxo em “U” encontrado na literatura. Mas, para atender 

as necessidades do fluxo de processo, o mesmo sofreu uma adaptação, como é exibido na Figura 

26. O fluxo em “U” tem por característica possuir a entrada e a saída do fluxo de materiais, 

processos, ocorrendo pelo mesmo lado da planta. 

O sequenciamento dos processos do depósito em análise indicam que os produtos que 

entram no fluxo passam pela doca de recebimento, são armazenados e, posteriormente, levados ao 

salão de vendas, ou seja, os produtos não saem do processo por meio do armazém, o que 

caracterizaria uma doca de expedição de pedidos, comuns em arranjos de centros de distribuição.  

Ainda observando a proposta de arranjo da Figura 26, podemos apontar algumas mudanças 

realizadas na planta do armazém com o objetivo de facilitar o fluxo de materiais como a sala de ar 

condicionado e a porta de saída para o salão de vendas que foram deslocadas.   

Além disso, todos os grupos de produtos foram alocados fundamentados na classificação 

ABC, fazendo com que os grupos da Classe A ficassem mais próximos da saída e os grupos da 

Classe C distantes da mesma, as exigências das normas de VS foram consideradas, como a 

separação de certos grupos de produtos por questões de contaminação e do distanciamento mínimo 

entre os disposistivos de armazenamento (prateleiras) e as paredes, e das Tabelas de 

estabelecimento de necessidades. 
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Figura 26: Proposta 1 do layout - Adaptado no fluxo U   Fonte: Autoria Própria 
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Alimentação

Higiene & Beleza

Utilidade Doméstica

Vestuário

Bebidas

Papelaria

LEGENDA
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O segunda proposta é executada adaptando-se o fluxo contínuo. O fluxo contínuo se propõe 

por ter o acesso e saída de mercadorias utilizando lados opostos da planta, uma proposta diferente 

do fluxo em “U”. Además, neste tipo de fluxo, os produtos com maior giro de vendas se localizam 

em uma linha direta entre a entrada e a saída do armazém, facilitando a movimentação das mesmas. 

A Figura 27 representa a segunda proposta de arranjo para o depósito. 

Assim como na primeira proposta, o segundo arranjo também precisou passar por algumas 

alterações na planta do armazém. Como pode ser observado na Figura 27, fez-se necessário 

deslocar a sala de refrigeração, como na primeira proposta, reduzir uma parte da área do espaço de 

expedição/devolução e, por fim, centralizar a doca de recebimento para cumprir a ideia do fluxo 

contínuo. 

Neste arranjo, os resultados da classificação ABC dos grupos também foram levadas em 

consideração, alocando as classes com maior potencial de vendas (Classe A) em uma linha com 

facilidade de circulação das mercadorias e as classes com menor potencial ( Classe B e Classe C) 

em linhas paralelas e mais distantes da entrada e saída do armazém.  

As leis e boas práticas da Vigilância Sanitária foram cumpridas, assim como na primeira 

proposta, no que diz respeito a evitar a proximidade entre grupos de produtos que podem ser 

contaminantes, promover um sistema FIFO para os produtos com data de validade e manter o 

distanciamento mínimo entre as prateleiras de armazenamento de produtos e as paredes do 

depósito. 

Vale ressaltar que, em ambas as propostas, as mudanças ocorridas na planta do armazém, 

além de obviamente procurar gerar uma melhor fluidez do layout e dos processos do depósito, não 

acarretavam em problemas de operação em outras partes da loja. Por exemplo, o deslocamento da 

sala de ar condicionado não comprometia a sua função de refrigerar o salão de vendas, pois nos 

dois layouts, mesmo com as mudanças, este espaço ainda ficava muito próximo ao salão de vendas 

da loja. 
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Figura 27:Proposta 2 do layout - Adaptado no fluxo contínuo  Fonte: Autoria própria 
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4.2.6 SELEÇÃO DO LAYOUT ATRAVÉS DO DIAGRAMA DE ESPAGUETE 

A etapa final consiste em fazer uma avaliação acerca dos três layouts (o modelo atual e duas 

propostas) das distâncias percorridas dentro do armazém, utilizando como ferramenta o diagrama 

de espaguete.  

A Tabela 11 e a Figura 28 apresentam as distâncias percorridas pelos grupos de produtos e 

o diagrama de espaguete do arranjo atual respectivamente. 

Tabela 11: Distâncias percorridas - layout atual 

Fonte: autoria própria 

 

A Tabela 11 exibe dados que comprovam a falta de uma estratégia, definida pela empresa, 

para a movimentação dos produtos dentro do armazém da loja. Isso é mostrado porque os grupos 

com menor faturamento, como bebidas e vestuário, apresentam distâncias curtas comparadas a 

grupos como Alimentação e Diversão & Lazer. 

Já, a Figura 28, que mostra o diagrama de espaguete do arrajo atual, aponta para outro 

problema deste sistema em estudo: a organização dos grupos no depósito. As diversas linhas indo 

para diversos pontos do armazém relatam que não há nenhum critério para o armazenamento de 

artigos no local, sendo apenas exceção o grupo de Bebidas e Vestuário. Este acontecimento 

contribuiu também para que as distâncias percorridas de determinados grupos sejam elevadas, sem 

cooperar para a eficiência dos processos.  

GRUPOS Armazenamento Abastecimento

Distância total 

percorrida (m)

Diversão & Lazer 28,7 22 50,7

Alimentação 44,8 38,1 82,8

Bebidas 15,7 9,0 24,7

Eventos 34,8 28,1 62,9

Higiene & Beleza 27,2 20,5 47,7

Vestuário 15,7 9,0 24,7

Utilidade Doméstica 36,4 29,7 66,1

Papelaria 26,3 19,6 45,9

TOTAL 200,9 176,0 405,5
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Figura 28: Diagrama de Espaguete - layout atual    Fonte: Autoria própria 
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A Tabela 12 e a Figura 29 apresentam as distâncias corridas dos grupos no layout da 

proposta 1. 

 

Tabela 12: Distâncias percorridas - Proposta 1 

Fonte: autoria própria 

 

Como pode ser analisado, a Tabela 12 mostra as distâncias relativamente inferiores quando 

comparadas ao sistema presente. Pode-se ainda observar que, a medida adotada em priorizar os 

grupos de produtos por meio da Classificação ABC obteve êxito, pois os grupos Eventos, 

Alimentação e Diversão & Lazer têm os menores intervalos percorridos. 

O diagrama de espaguete da primeira proposta de layout (Figura 29) apresenta um fluxo 

único percorrido por cada grupo de produto, favorecendo uma circulação de mercadorias mais 

eficiente no armazém. 

Além do fluxo direto, as linhas no diagrama de espaguete demonstram uma sequencia das 

atividades principais do armazém, incluindo a introdução do sistema FIFO, uma vez que as linhas 

entram por apenas um dos lados das prateleiras e partem em direção ao salão de vendas pelo outro 

lado.  

 

 

 

GRUPOS Armazenamento Abastecimento

Distância total 

percorrida (m)

Diversão & Lazer 8,7 7,5 16,2

Alimentação 5,1 11,5 16,6

Bebidas 16,7 14,8 31,5

Eventos 9,7 7,0 16,7

Higiene & Beleza 15,8 7,3 23,0

Vestuário 19,3 10,7 30,0

Utilidade Doméstica 12,9 11,2 24,1

Papelaria 15,0 13,3 28,3

TOTAL 103,0 83,2 186,2
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Figura 29: Diagrama de Espaguete - Proposta 1 
Fonte: Autoria própria 
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A Tabela 13 e a Figura 30 mostram as distâncias movimentadas no layout de proposta 2. 

 

Tabela 13: Distâncias percorridas - Proposta 2 

Fonte: Autoria própria 

 

A Tabela 13 apresenta os dados das distâncias percorridas pelos grupos, no qual conclui-

se que também nesta proposta existe uma melhoria na redução na circulação dos produtos no 

depósito em relação ao layout atual. 

Ressalta-se que a ideia de privilegiar os grupos de produtos da primeira classe, com 

menores distâncias a serem percorridas, funcionou, porém as diferenças foram tímidas 

comparando, por exemplo, os metros transladados entre um grupo da Classe A e da Classe C. As 

lacunas da proposta 1 foram superiores. 

Enquanto isso, o diagrama de espaguete da Figura 30 exibe características similares ao do 

primeiro modelo, como as linhas seguindo um fluxo único representando os processos do 

depósito e a implementação do sistema FIFO, compartilhando da mesma lógica descrita da 

proposta anterior. 

GRUPOS Armazenamento Abastecimento

Distância total 

percorrida (m)

Diversão & Lazer 10,0 13,9 23,9

Alimentação 6,1 18,0 24,1

Bebidas 13,8 15,4 29,2

Eventos 15,0 8,9 23,9

Higiene & Beleza 17,6 11,6 29,2

Vestuário 16,4 12,9 29,3

Utilidade Doméstica 19,4 9,8 29,2

Papelaria 14,6 14,6 29,2

TOTAL 112,8 104,9 217,7
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Figura 30: Diagrama de Espaguete - Proposta 2        Fonte: Autoria própria 
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Como podemos inferir através das tabelas e dos gráficos expostos, o layout atual mostra-se 

ineficiente no que diz respeito em garantir uma fluidez nos processos do armazém, fazendo os 

colaboradores percorrerem distâncias desnecessárias, atrapalhando no desempenho da loja como 

um todo. Ademais, este arranjo não armazena os produtos com maior retorno financeiro em locais 

próximos a saída e não segue certas determinações sobre armazenamento, como o distancimento 

mínimo entre os dispositvos e as paredas ou montar um sistema FIFO. Conclui-se também que o 

fato do layout não armazenar seus produtos em grupos implicou para que haja essas longas 

distâncias no depósito. 

A proposta 1 apresentou resultados melhores que a segunda proposta. A distância total 

percorrida pelos grupos de produtos do layout baseado numa adaptação fluxo em “U” foi inferior 

por volta dos 15%, incluindo os grupos de produtos da classe A.  

Além disso, a formação do primeiro arranjo proporcionou menores mudanças quando 

comparadas ao arranjo de fluxo contínuo. Portanto, a escolha prudente que deve ser feita será a 

escolha da proposta 1 como o layout do armazém. 
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5 CONCLUSÃO  

Este projeto foi realizado em um armazém de uma loja de varejo, localizada em Macaé. 

Para a realização do estudo foram utilizados conceitos de arranjo físico e logística, voltadas para a 

área de armazenagem.  

A pesquisa bibliográfica proporcionou um embasamento teórico, permitindo que o estudo 

de caso, no qual propôs uma melhoria no layout do armazém da loja estudada, fosse executada, de 

modo a concluir o objetivo principal do projeto.  

Métodos, como o SLP, ferramentas, como a Curva ABC e o Diagrama de Espaguete, e 

normas de armazenagem permitiram desenvolver um sequenciamento de etapas, onde fossem 

propostos dois layouts que atendessem as regras vigentes, segmentassem os produtos em grupos e 

os alocassem em locais baseado no comportamento de suas vendas e pudessem ter sua 

movimentação interna mapeada para assim compará-las. 

Uma dificuldade encontrada no referido projeto se deve as poucas referências encontradas 

na literatura que desenvolvem a teoria de arranjo físico voltadas para a área de serviços, como lojas 

de varejo e armazéns. A maioria da bibliografia de layouts é focada em resolver problemas 

relacionados a processos industriais. Por isso, em algumas etapas do projeto, foi necessário adaptar 

algumas ferramentas para solucionar os problemas existentes da área de estudo do projeto.  

Desta forma, podemos inferir que o objetivo do projeto foi atingido, pois os dois modelos 

propostos apresentaram vantagens em relação ao layout atual, sendo o modelo proposto 

selecionado (proposta 1) ostentar uma redução de 55% na movimentação interna em comparação 

com a situação presente. Por fim, a empresa, sob estudo, deve repensar na gestão dos processos do 

seu armazém para diminuir perdas de produtos , aumentar a segurança  para seus colaboradores e 

não deixar ocorrer o fenômeno da ruptura de estoque. 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

A fim de ampliar este projeto para outras vertentes, como sugestão para trabalhos futuros 

propõe-se a simulação do layout atual e do proposto, com a intenção de medir qual terá maior 

produtividade. Outro projeto pode ser a criação de um programa computacional baseado nas ações 

aplicadas neste projeto. 
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