
ara a venda se concretizar, as mercadorias
têm de estar disponíveis na gôndola - e não

no estoque, na área de descarga ou a caminho
da loja - mas isso depende de todo um afina-
mento entre as operações da loja, da área ad-
ministrativa e principalmente da eficiência nos
centros de distribuição e ou depósitos das re-
des de supermercados. Algo que na teoria é sim-
ples e óbvio, mas que na prática, quando alcan-
çado, torna-se um diferencial estratégico para
as empresas e para a redução de custos.

Hoje a ordem é manter estoques na medida,
sem excessos. Mercadorias paradas nas prate-
leiras exigem mais área útil e representam cus-
to, ao passo que se o giro dos produtos for rápi-

do ou se eles estiverem expostos na medida, a
demanda por espaço é menor e os investimen-
tos em infra-estrutura também o são. Isso exi-
ge, porém, fluxo ágil de entrada e saída de pro-
dutos e controle eficiente de toda a operação.
Por isso, os processos, tarefas e atividades têm
de ser bem planejados e padronizados, para tudo
funcionar como uma engrenagem. "De nada adi-
anta um CD ou depósito fisicamente bem orga-
nizado, dotado de tecnologia de última geração,
se os processos são falhos", afirma o consultor
da LTi Consultoria e Treinamento, Marco Aurélio
Meda. Além disso, todas as fases da operação
devem ser medidas, auditadas e ajustadas guan-
do necessário, visando à melhoria contínua.



"As pessoas são o fator número um do su-
cesso da operação", assegura Meda. As fun-
ções operacionais precisam ser bem defini-
das. Devem ser oferecidos programas de trei-
namento para, além de capacitar a equipe
na função e na operação dos equipamentos
e sistemas, também conhecer os produtos, e
saber como manuseá-los para evitar que-
bras e avarias. A motivação e a valor ização
das equipes também são metas a serem per-
seguidas pela empresa.

Num CD, há uma hierarquia a ser implanta-
da, com funções operacionais bem claras, a
saber: gerente de logística ou de distribuição,
inventariantes, encarregados de setores, pes-

soal administrativo, recebedores e separado-
res de mercadorias. "Dependendo do tamanho
da operação, podemos ter pessoas multifun-
cionais e/ou especialistas por funções", assi-
nala o consultor da Lti.

O layout, ou seja, o formato do CD, é peça funda-
mental para que as operações de armazenagem
e de separação sejam ágeis. Ele deve ser dese-
nhado somente após estarem definidos o mix,
as quantidades de produtos a serem estocados
e a forma como serão operacionalizados.

Geralmente, os produtos são agrupados



segundo a categoria a que pertencem ou de
acordo com as condições físicas de movimen-
tação (se por meio de paletes ou contentores).

Mercadorias que vendem e qiram mais de-
vem estar em posições de estocagem mais pró-
ximas das docas, para evitar que os operado-
res gastem tempo percorrendo longas distân-
cias várias vezes ao dia. Já as que têm giro
menor podem estar mais distantes.

Armazenagem
Na área de estocagem, todos os tipos de mer-
cadoria precisam estar dispostos em estrutu-
ras de armazenagem verticais e ter seus res-
pectivos endereços, para não haver riscos de
misturar produtos e perdê-los entre os demais.
"Um lugar para cada item e cada item em seu
lugar", diz o consultor e diretor de projetos da
Vantine Solutions, Claudirceu Marra.

A estrutura para verticalização dos estoques
deve ser adequada às características de giro
dos itens armazenados. "Existem várias solu-
ções de estocagem vertical e cada uma tem

uma aplicação específica",
observa o sócio-proprietá-
rio da Tigerlog Consultoria
e Treinamento em Logística,
Marco Antônio Oliveira Ne-
ves. "O importante é utilizar
um mix de estruturas que
otimize a ocupação do es-
paço cúbico e a velocidade
de processamento dos pe-
didos", explica.

É o que ocorre no CD de sete mil metros
quadrados do Jaú Serve, por exemplo, rede
com 29 lojas no interior paulista. Produtos
de alta venda são dispostos em drives (es-
truturas para armazenagem de paletes or-
ganizados em blocos/ lotes); os de média
venda ficam em estruturas porta-paletes e
porta-paletes com picking (uma área para
paletes situada abaixo da estrutura porta-
palete, para abastecimento fracionado) ou
em prateleiras que seguem o mesmo layout
mercadológico das gôndolas das lojas. Pro-
dutos de bazar ficam em prateleiras, pere-



cíveis são armazenados em câmaras frigo-
ríficas e FLV em depósito separado, de 1,5
mil metros quadrados.

Movimentação
A utilização de empilhadeiras dentro dos cen-
tros de distribuição ou depósitos é recomenda-
da quando a altura das estruturas verticais de
armazenagem for superior a sete metros. O di-
retor de Operações da Paletrans, Antônio
Augusto Zuccolotto, informa que as mais utili-
zadas em CDs de supermercados são as empi-
lhadeiras retrateis elétricas, com elevação de
até 11,5 metros. A quantidade delas varia confor-
me o fluxo do CD, mas pode se utilizar uma para
cada 2 mil a 2,5 mil metros quadrados de área.

A transpaleteira, por sua vez, é outro equi-
pamento de movimentação horizontal para o
transporte de paletes nos corredores e docas.
Para suportar esse tipo de movimentação, é
preciso que os corredores do CD tenham pelo
menos 3,5 metros de largura de espaço útil e
piso liso e resistente, já que os equipamentos
pesam de 1,6 tonelada a 2 toneladas.

O uso de equipamentos de movimentação
no carregamento e descarregamento de mer-
cadorias agiliza a operação. Docas com plata-
formas niveladoras ou caminhões dotados des-
se recurso possibilitam que transpaletes elé-
tricos ou paleteiras manuais adentrem no com-
partimento de carga dos veículos e que um só
operador execute essas tarefas.

Informatização
A informação exata do que entra e do que sai
é essencial para gerar a compra daquilo que
é necessário e não correr o risco de fazer es-
toques excessivos, redundantes ou com faltas.
Não há mais lugar para controles à base de
fichas, anotações, etc.., que além de requere-
rem mais pessoal na operação podem ocasio-
nar muitos erros, que elevam custos.

Em CDs com número de itens superior a 10
mil, os especialistas aconselham implantar sis-
temas para garantir a conformidade dos dados

de registro com os dados físi-
cos nos estoques - a chamada
acuracidade. São os famosos
WMS (Warehouse Management
System), que além de registra-
rem o que entra e o que sai au-
xiliam o operador a alocar
mercadorias, criam zonas de
armazenagem, rotas e fluxo da
separação, gerenciam o agen-
damento de entregas e até
medem a produtividade por separador. A tec-
nologia da radiofreqüência - que começa a ser
utilizada -, com leitores de códigos de barras
sem fios, completa o pacote, ao transmitir ao
sistema o registro das movimentações produ-
to a produto ou palete a palete.

Para melhor controle, sugere-se a adoção
de inventários rotativos quase que diários.
"Determinados itens são sorteados aleatoria-
mente ou designados pela curva ABC e daí são
conferidos. Existindo distorções, as mesmas
são identificadas e debatidas, visando à elimi-
nação de problemas entre o estoque físico e o
contábil", ensina Neves.

Recebimento
O recebimento determina o ritmo do CD. Se
mal planejado e executado, pode ocasionar
"gargalos" na operação, com filas de cami-
nhões de fornecedores aguardando para des-
carregar ou acúmulo de mercadorias conges-
tionando a área de recepção.

É recomendável que haja pelo menos uma
doca para cada 500 metros quadrados de área
construída. Além disso, as áreas de entrada e
de saída de mercadorias devem ter espaço para
comportar toda a carga de um caminhão, afir-
ma o gerente de logística da Coop, Luiz Gustavo
Maldi Ramos, que é responsável por um CD de 9
mil metros quadrados com 23 mil itens, que abas-
tece as 24 lojas da rede no Estado de São Paulo.

Para evitar transtornos, aconselha-se im-
plantar o agendamento de entregas. Cada pe-
dido deve ser entregue em data, horário e em
doca previamente acordados com o fornece-



dor. Na Coop, que trabalha com 2 mil fornece-
dores e recebe cerca de 70 carretas por dia
em seu CD, não poderia ser diferente.

A conferência é um dos pontos fracos do
recebimento e requer alguns cuidados. De pos-
se da nota fiscal, é preciso verificar se os va-
lores, produtos e quantidades ali discrimina-
dos são o que realmente foi pedido, e se os
prazos de pagamento e descontos estão con-
dizentes com o que foi previamente acordado
entre comprador e fornecedor. Mas só isso não
basta. "Nunca se deve receber apenas pela
Nota Fiscal, pois pode ser que o que está sen-
do entregue não corresponda ao que está na
nota ou que haja produtos avariados ou venci-
dos no meio dos bons", adverte o gerente de
Logística da Coop.

Por isso, toda mercadoria deve ser conferi-
da antes que o caminhão seja liberado, à me-
dida que se efetua o descarregamento no CD.
A contagem de produtos é obrigatória para
checar se o número de itens bate com o pedi-
do. Na medida do possível, cada empresa deve
utilizar coletores de dados para fazer o regis-
tro das mercadorias no sistema e não só a con-
ferência manual.

Recomenda-se não alocar sempre o mes-
mo conferente para o mesmo produto/forne-
cedor, pois, nesse caso, o hábito e a repetição
podem Induzir a erros na conferência. Suge-
re-se também a conferência "cega", na qual o
colaborador não tem acesso às quantidades
constantes nas Notas Fiscais.

Os conferentes têm de verificar ainda as con-
dições físicas da carga, se embalagens estão
avariadas ou abertas, se a validade e a tempe-
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operação do seu CD/Depósito
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entrada e saída de mercadorias
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padronizados
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• Layout que facilite o acesso dos operadores

ratura estão corretas (no caso
de perecíveis).

Só então as mercadorias
seguem para a área onde se-
rão preparadas para serem es-
'tocadas em paletes, recebendo
etiquetas com os respectivos
endereços e código de barras.

Separação e Expedição
A rota que um separador de mercadorias faz
no armazém deve ser bem planejada (o siste-
ma pode determinar isso) para evitar que se
perca tempo andando para lá e para cá, alea-
toriamente. Na Coop, por exemplo, um corre-
dor é percorrido em ziguezague, ou seja, o
separador segue sempre na mesma direção e
pega produtos de um lado e de outro. No final,
faz uma curva em "U" e inicia, em ziguezague,
a separação em outro corredor.

Quando o assunto é expedição, convém es-
tipular horários de carregamento dos cami-
nhões. Os veículos que fazem a distribuição
têm de estar em bom estado de conservação e
adequados ao tipo de mercadoria transporta-
da, pois refletem a imagem da empresa. Além
disso, motoristas e ajudantes devem estar sem-
pre bem arrumados, com uniformes e vestimen-
ta limpos, e ser cordiais.

Os cuidados no carregamento devem ser
observados, a fim de reduzir a incidência de
acidentes nas docas, que costuma ser eleva-
da, observa Neves, da Tigerlog. Se os embar-
ques forem feitos em paletes, a carroceria dos
caminhões precisa ter plataforma hidráulica
para haver o nivelamento com a doca e assim
viabilizar a operação com transpaletes. Se as
mercadorias estiverem fracionadas, podem ser
acomodadas manualmente em roll tainers (car-
rinhos gradeados), caixas ou contentores. Cai-
xas com itens que podem sofrer avarias não
devem ser colocadas por baixo de outras.

O uso de lacres nas portas do veículo é acon-
selhável. "Se o caminhão atender mais de uma
loja, em cada parada o lacre deve ser trocado",
alerta o diretor da Vantine Solutions. l
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