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• Operações de armazenagem;
• Distribuição física;
• Estratégias básicas de distribuição;
• Atividade de fixação.
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• Conhecer mais sobre os armazéns e as operações de
armazenagens.

• Compreender o conceito estratégico de distribuição física.

• Conhecer diferentes estratégias de distribuição física usados no
mercado.
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O que ocorre dentro dos armazéns?

Como entram na estratégia de distribuição?
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Evolução da Armazenagem: quando?
– Aumento da exigência dos clientes
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Desafios Recentes
• Proliferação do número de produtos
 Novos produtos, modelos, cores, embalagens...

• Crescimento das entregas diretas

 Catálogo, internet, telefone...
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Respostas aos Desafios
• Reestruturação das operações de armazenagem
 Maior número de pedidos
 Maior variedade de itens

• Troca de armazéns de produto acabado...
 Por Centros de Distribuição de última tecnologia
 Melhora do nível de serviço logístico!



10

Importância da Armazenagem e Manuseio?

– Custos: 12 a 40% das despesas logísticas  (BALLOU)
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Classes de Serviços nos Depósitos
• Abrigo de Produtos
 Tarefa mais óbvia... manter estoques reguladores
 Proteção de mercadorias
 Manutenção de registros
 Rotação de estoques
 Reparos...
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Classes de Serviços nos Depósitos
• Consolidação
 Tabela de frete: influencia movimentação

 Múl plas fontes: armazém agrega → único caminhão
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Classes de Serviços nos Depósitos
• Transferência
 Tabela de frete : influencia movimentação
 Múltiplos clientes: armazém desagrega
 Clientes pequenos: atender por depósitos 

regionais
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Classes de Serviços nos Depósitos
• Agrupamento de itens de produto
 “Linhas” ou “Kits”: múltiplas fábricas
 Agregação em um depósito/armazém
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Atividades típicas dos armazéns
• Recebimento de materiais
• Movimentação física dos materiais
• Estocagem de materiais
• Expedição dos materiais
• Consolidação de cargas para expedição
• Administração geral (pessoal, instalações etc.)

• Operação de Sistema de Informações.
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Aspectos de Otimização de Operação
• Acessibilidade
• Equipamentos de  movimentação/armazenamento
• Tipos de embalagem utilizadas no  

armazenamento.
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Fluxo de Materiais
• Embalagem, Movimentação e Estocagem

Tipos e Modelos de Equipamentos...
• Muitos! Impossibilita conhecimento completo

• Alguns, no entanto, são mais comuns.


