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I - RESUMO 
 
O presente artigo busca analisar a armazenagem de estoque da empresa Paraíso 
Moda Bebê, localizada na cidade de Terra Roxa-PR, pois o estoque se localiza em 
diversos pontos da cidade, gerando custos e riscos muito grandes. A empresa 
Paraíso possui muitos concorrentes, por esta razão, faz-se necessário um 
diagnóstico de como armazenar estoques de forma precisa, auxiliando na 
identificação dos métodos a serem utilizados, apontando soluções para as possíveis 
problemáticas encontradas e consequentemente corrigir falhas no sistema como um 
todo, pois uma falha detectada na armazenagem de estoques poderá afetar a 
organização, acarretando atraso na produção, tornando-se um grande prejuízo. O 
presente artigo tem como objetivo diagnosticar uma melhor forma de armazenagem 
de estoques da empresa, visando armazenar a matéria-prima, principalmente 
tecidos, existentes em seu estoque, de maneira que se possa ganhar tempo e 
diminuir custos. Pode-se também analisar o processo logístico da empresa bem 
como sua infraestrutura. A metodologia empregada foi uma pesquisa aplicada, que 
se baseia nos princípios de movimentação e armazenagem, a fim de solucionar 
problemas de várias naturezas, por meio da aplicação de métodos práticos no 
ambiente em estudo. Além disso, utilizou-se também a pesquisa descritiva, pois esta 
consiste inicialmente em trazer ao pesquisador informações sobre o assunto, 
podendo levantar hipóteses para o problema. Pode-se perceber algumas 
fragilidades, entre elas, os custos adicionais de estoque, ou seja, como a 
armazenagem não é feita toda dentro da empresa, os custos que esta proporciona 
são inúmeros, pois paga-se seguros, espaço físico, energia elétrica e mão de obra 
humana, além do valor de estocagem. Outra fragilidade perceptível é a 
desorganização, pois os produtos não têm seu lugar específico. É possível sugerir a 
implantação do Programa 5S que visa trazer benefícios para a estrutura física do 
ambiente, podendo-se implantar também o sistema FIFO, ou seja, o primeiro 
estoque que entra deve ser o primeiro a sair. 
 
Palavras-chave: Armazenagem de estoque, logística, custos. 
  
Abstract 
 
This article seeks to analyse the keeping stock of the company Paraiso Moda Bebe, 
located in Terra Roxa-PR, because the storage is located in several places in the 
city, and it begets too big costs and risks. Paraiso has a lot of competitors in its city, 
because of this, a diagnostic of how to store storages accurately is necessary, 
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because it helps in the identification of methods to be used, pointing solutions to the 
possibly found problematics and consequently fixing crashes system as a whole, 
because a detected fault in the keeping stock could affect the company, because it 
can result in product delays, wich could even become a big predujice. The objective 
is to diagnotisc a better keeping storage form of the company, in order to store the 
raw materials, mainly clothes, there are in its storage, in order to gaining time and 
decreasing costs. The logistics process and its infrastructure can be also analysed. 
The methodology employed was an applied research based on moviment’s principle 
and storage, in order to solve different kinds of problems, by the application of 
practical methods in the enviroment studyied. Furthermore, the descriptive research 
was used too, because it consists inicially in bringing to the reseacher, informations 
about the subject, raising hypothesis to the problem. Some fragilities can be 
perceived, for example, the storages adicional costs, in other words, how all the 
storage isn’t doing inside the company, countless costs are provided, because 
securities, physical spaces, electric power and human randwork are paid, moreover 
the storage. Another noticeable fragility is the desorganization, because the products 
don’t have its especific place. It’s possible to suggest the implantation of the 5S – 
Housekeeping, wich aims also to implant the FIFO system, in other words, the first 
storage that come in, should be the first to come out. 
 
Key Words: Keeping storage, logistic, costs. 
 

II – INTRODUÇÃO 
 

A logística é um setor tão importante quanto as demais áreas estratégicas das 

empresas, pois, é através desta que os produtos chegam até os consumidores 

finais, sendo o transporte responsável por fazer a ligação fornecedor à empresa e a 

empresa ao cliente. A logística vai além da movimentação e armazenagem de 

materiais, uma vez que é de grande importância um gerenciamento das atividades. 

O departamento de logística consegue agregar valor aos produtos e diversos tipos 

de serviços, fazendo com que a empresa possua um diferencial perante as demais, 

no mercado em que atua. 

Armazenar estoques é muito importante para uma empresa, seja ela de 

grande ou pequeno porte, pois é através disso que surge a capacidade de se prever 

a quantidade de mercadorias necessária para que posteriormente possam efetuar 

compras, planejamento de compras além de fornecer informações importantes para 

a organização como um todo. 

É de fundamental importância enfatizar a logística e mostrar a necessidade 

que as organizações possuem em realizar um gerenciamento de forma adequada da 

cadeia de suprimentos e principalmente da área de logística. Sua efetividade tem 
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grande impacto tanto sobre a satisfação do cliente quanto sobre os custos da 

empresa.  

Atualmente, no contexto organizacional, as empresas estão em constante 

crescimento e competitividade apresentando uma crescente demanda por uma 

excelente política estratégica de logística. Verificou-se que a empresa em questão 

necessita de um controle efetivo de armazenagem de suas mercadorias, o que 

proporcionará maior controle de suas transações, tanto internas como externas, 

evitando assim as idas e vindas de seus colaboradores. A logística estuda como a 

administração pode prover melhor o nível de rentabilidade nos serviços de 

distribuição, através de planejamento, organização e controles efetivos para 

atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. 

A Paraíso Moda Bebê possui muitos concorrentes em sua cidade, tanto de 

grande quanto de pequeno porte, por esta razão faz-se necessário um diagnóstico 

minucioso da armazenagem de estoques da empresa, ou seja, armazenar estoques 

de forma precisa auxilia na identificação dos melhores métodos a serem utilizados, 

apontando soluções para as possíveis problemáticas encontradas e 

consequentemente corrigir falhas no sistema como um todo, pois uma falha 

detectada na armazenagem de estoques poderá afetar a organização inteira, 

acarretando em atraso na produção, tornando-se um grande prejuízo. 

Quando a armazenagem ocorre de forma errada, ou em locais não 

apropriados, poderá gerar prejuizos para a empresa, a má organização do cliente, o 

deslocamento dos colaboradores em virtude da infraestrutura e até mesmo compras 

errôneas, por não conseguir controlar corretamente o estoque. 

Este trabalho tem como objetivo diagnosticar de que forma armazenar 

estoques da empresa Paraíso Moda Bebê, visando armazenar a matéria-prima, 

principalmente tecidos, existentes em seu estoque, de maneira que se possa ganhar 

tempo e diminuir custos. Pode-se também analisar o processo logístico da empresa 

bem como sua infraestrutura. Através da armazenagem de materiais, pode-se 

verificar quais as mercadorias disponíveis, a melhor maneira de fazer com que as 

mesmas cheguem aos seus destinos, utilizando estratégias que visam diminuir 

gastos desnecessários, evitando a movimentação desnecessária de pessoas, 

evitando acidentes. 

Por isso a importância de se realizar uma armazenagem dos estoques já 

disponíveis e dos que serão adquiridos pela empresa, visando atender e satisfazer 
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as necessidades de seus clientes internos. 

 

III – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste tópico serão abordados alguns temas que auxiliam numa melhor 

compreensão do tema escolhido.  

A logística é uma das atividades econômicas mais antigas e um dos conceitos 

gerenciais mais modernos. Está envolvida com o nível tecnológico cada vez mais 

avançado em informação e sistematização das etapas logísticas. Além de estar 

inserida em um mundo cada vez mais globalizado, competitivo e acirrado em nível 

de marcas, onde a logística é trabalhada como estratégia para reduzir custos e 

agregar valores. 

 A tecnologia permite que o processo logístico ocorra de modo eficiente: 

atender o objetivo com o mínimo de ferramentas, cortando custos e com maior 

competitividade. O conceito de logística vai além de controlar o fluxo e a 

armazenagem de produtos, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. 

 
A logística estuda como a administração pode prover melhor nível de 
rentabilidade nos serviços de distribuição dos clientes e consumidores, 
através do planejamento, organização e controle efetivo para as atividades 
de movimentação de armazenagem que visam facilitar o fluxo de produto. 
(BALLOU, 2011, p.17) 
 

 A logística é tão importante quanto qualquer outro setor existente dentro da 

organização. Um processo logístico mal elaborado pode acarretar a movimentação 

desnecessária de pessoas, uma vez que é levada em consideração a armazenagem 

de materiais. No caso da organização estudada, a movimentação de pessoas é 

muito grande, pois estas têm que se deslocar do posto de trabalho até o ambiente 

onde se encontra a matéria-prima. Os colaboradores indo e vindo, além de gerarem 

diversos custos para a empresa, também aproveitam mal o tempo, afinal, enquanto 

estão se locomovendo, poderiam estar fazendo outros serviços. 

Com a evolução e o crescimento das organizações nos mais diversos ramos, 

sentiu-se a necessidade de um gerenciamento da cadeia de suprimentos. Este 

gerenciamento está relacionado com o planejamento, controle e armazenagem dos 

materiais que são utilizados para a industrialização. É um ramo da administração 

que se preocupa efetivamente com o controle dos estoques nas empresas. 
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É evidente que toda organização deve estabelecer e manter uma estratégia 
adequada para administrar o estoque. Uma estratégia bem aplicada e bem 
conduzida não só assegurará o desempenho apropriado dos diferentes 
processos e funções empresariais, bem como poderá minimizar custos. 
(BERTAGLIA, 2003, p. 315) 
 

É muito importante levar em consideração a organização como um todo para 

definir qual a melhor forma de controle e armazenagem dos produtos. Armazenagem 

de estoque não adequada pode levar a organização a sofrer determinadas 

consequências, como extravio de mercadorias, demora na localização, gastos 

desnecessários, entre outros. Por outro lado, o gerenciamento feito de forma 

adequada afeta a organização de forma extremamente positiva. 

O estoque possui diversas funções, não apenas “deixar guardado” as 

matérias-primas e/ou produtos acabados. “Estoque é definido como a acumulação 

armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação” (SLACK et al, 

1999, p. 278). 

Pode-se dizer que o estoque é formado com a junção de demanda e 

fornecimento, ou seja, entre o que o cliente deseja e o que a empresa tem a 

oferecer. Quando há um desequilíbrio entre elas, há a necessidade de um 

gerenciamento de estoques. “Quando o ritmo de fornecimento é maior que a 

demanda, o estoque aumenta. Quando o ritmo da demanda supera o fornecimento, 

o estoque diminui, podendo faltar material ou produto” (BERTAGLIA, 2003, p. 320). 

Partindo destes conceitos, nota-se a importância de um armazenamento 

adequado dos estoques. A administração de estoques deverá minimizar os 

investimentos nesta área, pois seu custo é elevado e aumenta continuamente, uma 

vez que o custo financeiro aumenta. É praticamente impossível uma empresa 

trabalhar sem estoques, pois sem a matéria-prima, uma organização não terá como 

evoluir, ou seja, não terá como produzir para que a demanda seja atingida. 

As funções principais da armazenagem de estoques são: armazenar de forma 

organizada e de fácil acesso; periodicidade e reabastecimento; quantidades 

necessárias por determinados períodos; pedido e recebimento de acordo com as 

necessidades; fornecer informação sobre a posição dos estoques; fazer inventários 

periódicos e identificar e retirar os itens obsoletos e danificados contidos no estoque. 

A armazenagem de estoque é a guarda de um determinado estoque 

considerando as condições do local e serviços agregados como a segurança 
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prestada ao armazenamento. Quem faz estoque necessita de armazenagem, faz-se 

estoque para administrar a oferta e a demanda: gera custos adicionais e 

necessidade de espaço para armazenar. Tecnicamente o papel da armazenagem é 

gerenciar o estoque e o fluxo de informações geradas a partir da entrada e saída 

dos insumos/mercadoria. 

 
A armazenagem tem passado nos últimos anos por profundas 
transformações, por isso exige uma nova abordagem gerencial. Essas 
mudanças refletem-se na adoção de novos sistemas de informação 
aplicados ao gerenciamento da armazenagem, em sistemas automáticos de 
movimentação e separação de produtos e até mesmo na revisão do 
conceito de armazém como uma instalação cuja finalidade principal é 
estocagem e produtos. (FLEURY et al, 2009, p.153) 
 

 Em determinadas situações, o espaço físico não está necessariamente dentro 

da organização, fazendo assim com que os colaboradores se desloquem até 

determinado local. Apesar de a armazenagem ser feita de forma correta, os custos 

aumentam ainda mais, pois os colaboradores têm de se deslocar do ambiente de 

trabalho até o determinado local, fazendo com que, além da perda de tempo, tenha 

também outros custos incluídos, como combustível, transporte, entre outros. 

Para uma armazenagem e um controle de estoque efetivos, existe o giro de 

estoque, que corresponde ao número de vezes em que o estoque é consumido 

durante um determinado período. Quando ocorre um aumento ou uma redução dos 

níveis de estoque pode ocasionar impactos nas finanças das organizações. O giro 

de estoque não pode ser considerado de forma isolada, ou seja, devem-se analisar 

outros custos envolvidos na cadeia, como: transporte, manuseio, mão-de-obra, etc. 

Para muitos, a armazenagem de estoque pode ser considerado um simples 

processo, porém, vai muito além. O estoque, bem como sua armazenagem e seu 

controle, possui diversos tipos de custos. Os principais custos de estoques são: 

custo de aquisição, custos de manutenção de estoques, custo de espaço para 

armazenagem, custo de capital, custo de serviço, custo de risco, custo por falta de 

estoque e custo total de estoques. 

Para calcular o custo de aquisição multiplica-se o custo unitário do pedido 

pela quantidade de pedidos por período. “Os custos de aquisição estão relacionados 

aos “custos de pedir e obter” o material e se dividem em custos fixos e variáveis” 

(BERTAGLIA, 2003, p. 328). Pode-se dizer que os custos fixos associam-se aos 

salários dos funcionários, seguros, impostos, entre outros. Eles independem da 

atividade da empresa, sempre existirão. Já os custos variáveis são aqueles que 
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mudam na proporção em que aumenta o número dos pedidos. 

Os custos de manutenção de estoque englobam o dinheiro investido para 

manter os estoques, ou seja, desde que chegam à organização até o momento de 

sua saída. Para calculá-lo multiplica-se o custo de manutenção por unidade pelo 

estoque médio. 

Existem também os custos de armazenagem de estoque. Este tipo de custo 

está relacionado com o espaço físico necessário para a armazenagem do material, 

como energia elétrica, pessoas desnecessárias, entre outros. O mesmo poderá ser 

alugado ou próprio. 

Já o custo de capital, para muitos é considerado o tipo mais elevado de custo, 

uma vez que envolve todo o capital empatado em estoque, seja em matéria-prima 

ou produto acabado, pois existe o produto, porém este ainda não foi transformado 

em dinheiro, o que realmente importa para a grande maioria das organizações. Além 

do mais, existe o custo de risco, ou seja, aqueles produtos acabados ou matéria-

prima que ainda não foram utilizados ou vendidos e passaram a ser considerados 

desvalorizados. 

Em relação aos custos de serviço, relaciona-se diretamente com a segurança 

dos estoques. Nesse caso, envolvem seguros, por exemplo, pois previne contra 

roubos, incêndios e outras características que podem danificar os produtos de 

alguma forma, fazendo com que estes fiquem inutilizáveis. 

O custo por falta de estoque geralmente traz consequências econômicas à 

empresa. Com a falta de estoque, podem ocorrer perdas de vendas e 

consequentemente de clientes, atraso de pedidos, produção parada, entre outros. 

Além do mais, os impactos provocados não são somente internos, mas externos 

também. 

 A movimentação de materiais engloba os tipos e métodos de movimentar os 

materiais, sejam eles erguendo, empurrando, transportando, entre outros. “Consiste 

na preparação, colocação e posicionamento de materiais, a fim de facilitar sua 

movimentação e estocagem. Todas as atividades que se relacionam com o produto, 

exceção feita às operações de processamento e inspeção, são de Movimentação de 

Materiais.” (MOURA, 2005, p.16) 

 Na organização em questão, a movimentação de materiais dá-se de forma 

que gera custos, pois seu depósito de armazenagem é em outro ambiente, distante 
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da empresa, fazendo com que os funcionários do setor responsável tenham de se 

deslocar, a fim de buscar e levar materiais. 

O layout é responsável pelo modelo de manuseio de materiais, determina os 

requisitos de armazenagem e espaço, considera as características da edificação, 

determina os postos de trabalho, entre outros. “É o elemento determinante da fábrica 

do futuro” (MARTINS; LAUGENI, 2003, p. 349). 

As fábricas do futuro terão novos projetos, dos quais haverá áreas muito 

reduzidas para estoque de matérias primas e produtos acabados. As linhas de 

produção serão dispostas de forma a permitir um fluxo contínuo e sem acúmulos em 

determinados pontos do processo. Haverá um processo de mudança no qual as 

empresas estarão focalizadas em permitir que se dobre a produção utilizando a 

metade da área até então utilizada. 

O layout estabelece a relação física entre as várias atividades. Pode ser 

simplesmente o arranjar ou o rearranjar das várias máquinas ou equipamentos até 

se obter a disposição mais agradável. No entanto, numa grande indústria, este 

procedimento não é tão simples, pois um simples erro pode levar a sérios problemas 

na utilização dos locais. Os custos relativos ao planejamento de um layout são 

inferiores aos custos relativos ao rearranjo de um layout defeituoso. 

Infraestrutura são todos os componentes responsáveis pelo funcionamento 

das aplicações da empresa, podendo ser hardware, software ou pessoal. Toda 

instalação elétrica, comunicação, servidores, estações ou sistemas operacionais 

fazem parte da estrutura tecnológica da empresa, e a falha de qualquer um desses 

itens certamente irá comprometer a produtividade. “A infraestrutura tem em sua 

função uma série de efeitos positivos para a sociedade.” (CAIXETA-FILHO; 

MARTINS, 2001, p. 259) 

 A infraestrutura é tão importante quanto qualquer máquina ou equipamento da 

empresa, pois é ela que pode solucionar grande parte dos problemas. Além da 

infraestrutura, o transporte em logística é fundamental para transportar o maior 

número de mercadorias ou matéria-prima, com o mínimo custo e o menor tempo 

possível. Transportar mercadorias deve garantir a integridade da carga, o prazo 

combinado e o baixo custo. 

 No caso do transporte interno na organização, existe para que os 

colaboradores possam se deslocar de modo a atender o prazo combinado da 

matéria-prima para a produção, com baixo custo, pois os veículos são da empresa; e 
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com integridade da carga, pois são colaboradores de confiança, responsáveis pelo 

deslocamento das mesmas. 

 As principais funções do transporte são ligadas às dimensões de tempo e 

lugar, pois se deve cumprir o prazo e estar no lugar certo, para que o restante da 

produção não pare. “O transporte é uma das principais funções logísticas. Além de 

representar a maior parcela dos custos logísticos na maioria das organizações, tem 

papel fundamental no desempenho de diversas dimensões do Serviço ao Cliente.” 

(FLEURY et al, 2009, p.126). Sendo assim, o transporte é de suma importância no 

processo logístico, uma vez que se faz necessário o seu uso para o deslocamento e 

movimentação de materiais, sejam eles matérias-primas ou produtos finais. 

 

IV - METODOLOGIA 
 

O objetivo desta pesquisa foi diagnosticar os serviços de controle de estoques 

da empresa Paraíso Moda Bebê. Buscou-se verificar a possibilidade de obter uma 

melhor otimização no gerenciamento de armazenagem de materiais. 

 Para o desenvolvimento deste estudo, a metodologia empregada foi uma 

pesquisa aplicada, que se baseia nos princípios de movimentação e armazenagem, 

a fim de solucionar problemas de várias naturezas, por meio da aplicação de 

métodos práticos no ambiente em estudo. A abordagem do problema foi realizada 

por uma pesquisa qualitativa que visa analisar e correlacionar os fatos por meio de 

observação e registros, baseado na documentação direta e indireta. (MOURA,1997). 

 Optou-se pela realização na indústria em questão, devido à facilidade de 

acesso, à disponibilidade de dados para a pesquisa e à necessidade de se fazer um 

diagnóstico para melhoria do sistema de armazenagem. Para tanto, foram avaliados 

a localização da empresa, a disponibilidade das informações e a necessidade de um 

estudo neste setor.  

Os dados a serem coletados seriam basicamente as informações pertinentes 

ao assunto, uma vez que o foco deste é propor melhorias sobre determinada área 

dentro da organização. Para a coleta de informações foram feitas observações na 

empresa, no período de trabalho, analisando as formas e métodos de 

armazenagem, controle e locais. O período para obtenção de informações foi entre 

março e junho de 2013.  
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A principal forma de analisar as variáveis dentro da empresa foi baseada na 

pesquisa descritiva, pois esta consiste inicialmente em trazer ao pesquisador 

informações sobre o assunto, podendo assim levantar hipóteses para o problema. 

Em seguida, esta forma de pesquisa traz uma análise sobre o assunto, registros e 

interpretação dos fatos, porém não pode haver a intervenção do pesquisador no 

ambiente pesquisado. 

O estudo possui um caráter de exploração, pois consiste em analisar o 

diagnóstico de controle de estoque e sua viabilidade, proporcionando assim sua 

otimização através da redução de custos em uma determinada empresa de 

confecções. 

Através da revisão bibliográfica pode-se observar a relevância a respeito do 

gerenciamento adequado do controle de estoque das empresas em geral. Além do 

mais, através da leitura de conteúdo já existente, análise, coleta de dados e 

informações pode-se elaborar uma breve sistematização das ideias. 

Mediante tal observação conclui-se que o pesquisador fará observações in 

loco. Considerando, então, o referido estudo um caso exploratório que pode ser 

entendido como sendo o “[...] levantamento do material necessário para a 

investigação. De acordo com o tipo de pesquisa, tem-se que reunir instrumentos, 

aparelhos, materiais diversos ou documentos” (CERVO; BERVIAN, 1996, p. 68). 

A partir dos dados e informações coletadas, fez-se necessária a busca de 

conceitos para embasamento da pesquisa e para a ajuda na elaboração de 

hipóteses. Essa busca por conceitos foi feita através da pesquisa bibliográfica. 

Segundo Cervo e Bervian (1996, p. 48), a pesquisa bibliográfica tem a função 

de auxiliar as pesquisas descritivas: 
 
A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 
referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. 
Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais 
ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema 
ou problema. 
 

Todos os métodos e referências citadas foram com o propósito de explicar a 

escolha do tema e mostrar sua importância e suas possíveis hipóteses para as 

organizações. 
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V - RESULTADOS 

 

 Através das pesquisas realizadas entre março e junho de 2013, pode-se 

perceber que a empresa em questão ainda sofre alguns déficits no departamento 

logístico, não como um todo, mas em armazenagem e estocagem de materiais. 

Pode-se perceber algumas fragilidades, entre elas os custos adicionais de 

estoque, ou seja, como a armazenagem não é feita toda dentro da empresa, os 

custos que esta proporciona são inúmeros,  pagando-se seguros, espaço físico, 

energia elétrica e mão de obra humana, além do valor de estocagem, pois a 

empresa trabalha com produtos exclusivos e sazonais, dependente da coleção e 

quantidade de produtos, que, pelo fato de serem exclusivos, tendem a ser 

comprados em grande quantidade, ou seja, para a coleção inteira, uma vez que hoje 

a matéria-prima está disponível no mercado, amanhã poderá não estar. 

 Os barracões de estoque são localizados em diversos pontos da cidade, 

sendo assim, quando se precisa de determinado material, matéria-prima, ou 

aviamento, algum motorista tende a se deslocar juntamente com um almoxarife até o 

ponto em questão, o que gera custo e movimentação desnecessária de pessoas, 

além do risco que estes correm, estando em contato com o trânsito e, dependendo 

da situação, pode ocasionar acidentes de trabalho. 

 Conforme estudo realizado, pode-se perceber que a Empresa gasta 

semanalmente em torno de R$ 400,00 em combustível para se deslocar da sede até 

os barracões de estoque, porém, esse valor pode variar de acordo com o preço do 

combustível e a quantidade de viagens feitas no decorrer da semana. Isso sem 

contar o valor gasto com os honorários dos motoristas e almoxarifes, além de outras 

despesas, como por exemplo, depreciação do veículo. 

A área que corresponde à armazenagem do estoque da empresa sofre 

deficiência de estruturação. Pelo fato da empresa possuir diversos pontos para a 

armazenagem do seu estoque e estes ficarem em pontos diferentes da cidade, 

pode-se observar a má conservação do espaço, grande variedade de utensílios 

misturados em um mesmo ambiente, e esse problema dificulta o trabalho dos 

funcionários, além disso, não existe nenhum tipo de sinalização, codificação e 

classificação das matérias-primas e materiais ali existentes. 

A falta de organização do almoxarifado acarreta outra fragilidade, que pode 

ser dita como a falta de espaço para circulação dentro do estoque, pois toda a 
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movimentação é feita só nos corredores. Os produtos que ficam perto das paredes 

possuem difícil acesso e os funcionários, em determinados casos, passam por cima 

de outros produtos  ou utilizam escadas para alcançar o que estão procurando, pois 

as prateleiras são muito altas. 

O estoque passou por reestruturação em quantidade e variedade, pois as 

coleções variam entre verão e inverno e nesses casos as matérias-primas variam 

muito. O modelo de compra em algumas matérias primas é realizado de forma 

sistêmica por apostas e outras compras são realizadas por consumo médio no caso 

das matérias primas não sazonais. Em muitos casos as matérias primas são de 

acordo com a projeção de vendas, e são compradas de uma só vez, o que ocasiona 

o grande número de estoque. 

 

VI - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Diante da fragilidade encontrada na empresa, pode-se dizer que a 

armazenagem de estoque pode ser melhorada, de forma que os custos e a 

movimentação desnecessária de pessoas sejam amenizados. 

 Sugere-se a implantação do Programa 5S, que visa trazer benefícios para a 

estrutura física do ambiente (o layout), para a motivação dos colaboradores, higiene, 

organização, arrumação e a autodisciplina de todos, pois, como diz Ballou, os 5S 

são classificados como senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, 

sendo de saúde e senso de auto-disciplina. 

Junto à implantação do programa propõe-se que a armazenagem do estoque 

seja realizada conforme sistema FIFO, tornando mais fácil a renovação do estoque, 

pois, os primeiros que entram devem ser os primeiros a sair. Para Ballou, no sistema 

FIFO, a prioridade de saída dos centros de distribuição existente na empresa é para 

aqueles produtos que entraram por primeiro. Porém, para que isso se concretize faz-

se necessário a adequada organização dos itens com sinalização que indique as 

datas de entrada no estoque, facilitando o controle das entradas e saídas. Assim, os 

itens que chegarem por último não podem sair antes do que os que já estão no 

estoque a um tempo maior 

Outro ponto é o layout atual da organização, pois mesmo o almoxarifado 

estando dividido, não é usado de forma correta. Sendo assim é proposto que os 
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responsáveis se conscientizem da importância da utilização adequada do espaço, 

para evitar perdas, custos extras e compras desnecessárias.  

Pode-se verificar que a empresa perde com a administração de materiais 

dessa forma, devido ao grande custo que esta gera para a organização, e, direta ou 

indiretamente,  investe grande quantidade de recursos financeiros.  

É nítida a importância de uma administração de materiais consciente para a 

empresa, pois assim conseguirá obter um maior retorno sobre os recursos que foram 

alocados nessa área, além de obter maior qualidade nos seus produtos e serviços e 

um grande potencial competitivo. 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Sabe-se que, para a logística, a armazenagem de materiais é muito 

importante, pois através desta pode-se ter uma melhor visão dos materiais 

disponíveis e projeções de compras. Conforme se pode perceber, para se ter uma 

correta armazenagem, faz-se necessário planejar, organizar e controlar, e dessa 

forma, a logística pode se tornar um diferencial competitivo no mercado. 

 A logística, como um todo, pode significar reduções de custos para a 

Empresa Paraíso Moda Bebê, elevando os níveis de serviços e entrega. Com um 

sistema logístico bem estruturado, a empresa em questão consegue satisfazer a 

demanda da produção, e esta, consequentemente, consegue fazer com que o 

produto final chegue até o cliente. 

 Contudo, pode-se perceber que a empresa sofreu com algumas fragilidades, 

porém, através da análise, apontou-se uma melhor forma de armazenagem de 

estoques para a mesma. Uma das melhorias propostas visa manter a organização 

da armazenagem de materiais, fazendo com que sejam reduzidas as quantidades de 

viagens até os barracões, sendo que dessa forma fica mais fácil a localização dos 

materiais, amenizando os custos relacionados.  
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