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Linha de Pesquisa: Gestão Estratégica 

    

RESUMO   

A gestão de estoque e armazenagem tem um papel preponderante na vida das empresas.  Este 

artigo tem como objetivo: analisar o processo de armazenagem e o sistema de gestão de 

estoque utilizado pela empresa Irmãos Soares identificando os seus pontos críticos. Para tanto 

realizou-se uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória descritiva, através de entrevistas 

com colaboradores da empresa, observação participativa do pesquisador e pesquisa 

documental, obtendo assim, os dados primários e secundários dessa pesquisa. Como resultado, 

obteve-se que os pontos críticos do processo de armazenagem da empresa são: a falta de 

segurança dentro dos depósitos, falta de controle nos carregamentos de carga, falta de leitores 

de códigos de barras para os expedidores e os dois depósitos não possuem uma boa estrutura. 

O ponto crítico relativo ao sistema de gerenciamento e controle de estoque da empresa está na 

utilização de dois sistemas gerenciais simultâneos e interligados o RISC e o RMS provocando 

perda de tempo. Esses não atendem todas as necessidades da empresa, o gestor de TI além de 

desempenhar suas tarefas diárias, é sobrecarregado com solicitações dos colaboradores da 

empresa para implementar novos módulos no sistema RISC e o sistema RMS é lento no 

carregamento dos arquivos. 

Palavras-chaves: Armazenagem. Gestão de Estoque.Materiais.   

 

ABSTRACT 

Stock and storage management plays a preponderant role in the life of companies.  This article 

has as objective: to analyze the storage process and the stock management system used by the 

company Irmãos Soares identifying its critical points. For this it was realized a qualitative 

research of descriptive exploratory nature, through interviews with company's collaborators, 

participative observation of the researcher and documental research, obtaining thus, the 

primary and secondary data to realize this research. As a result, it was obtained that the critical 

points of the company's storage process are: lack of security inside the warehouses, lack of 

control in cargo loading, lack of bar code readers for shippers and the two warehouses do not 

have a good structure. The critical point regarding the company's stock management and 

control system is the use of two simultaneous management systems and interconnected RISC 

and RMS causing loss of time. These do not meet all the needs of the company, the IT manager 

in addition to performing their daily tasks, is overloaded with requests from company 

employees to implement new modules in the RISC system and the RMS system is slow in loading 

the files. 
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INTRODUÇÃO    

    

             Para manterem em um mercado, altamente competitivo, as empresas estão se adequando 

através da implantação de modernas tecnologias e de novos processos organizacionais. As 

novas tecnologias utilizadas no gerenciamento de estoque têm como objetivo buscar maior e 

melhor controle dos recursos materiais levando a uma redução dos custos organizacionais.   

A armazenagem, dos estoques, possibilita uma melhor utilização destes. Um 

armazenamento ruim, afeta gravemente a distribuição de uma empresa. Dessa maneira, é 

essencial fazer uma correta gestão dos itens armazenados. Seu principal objetivo é impedir 

divergências de inventário e perdas de qualquer natureza.   

O gerenciamento de estoque e a armazenagem são partes fundamentais da cadeia 

logística, sendo o estoque de grande relevância para as empresas, pois são reservas de todos os 

tipos de produtos acabados, semiacabadose matéria-prima usadas no processo de produção. Seu 

objetivo é não deixar que falte insumos no processo produtivo das indústrias e produtos no 

comércio varejista e atacadista. O processo de armazenagem, por sua vez, é também, 

muitorelevante, por ser a gestão do espaço onde os produtos são estocados. Uma boa 

armazenagem otimiza tempo e espaço dentro dos galpões e armazéns possibilitando assim uma 

maior rapidez no atendimento dos clientes. 

Nesse sentido, algumas empresas já buscam explorar técnicas inovadoras na área de 

controle de estoque e armazenagem, definindo a importância do controle de estoque e do 

processo de armazenagem, seja por meio de ferramentas, técnicas ou sistemas de gestão.    

             Para conduzir de forma mais eficiente, este artigo define-se como objetivo 

geral:      analisar o processo de armazenagem e o sistema de gestão de estoque utilizado 

pela empresa Irmãos Soares identificando os seus pontos críticos.  Alinhados com o objetivo 

geral, especifica-se os seguintes objetivos:  desenvolver a fundamentação teórica para 

alicerçar o trabalho; mapear o processo de armazenagem dos produtos na empresa Irmãos 

Soares S/A; conhecer o modelo de sistema de gestão e controle de estoque utilizado na empresa 

Irmãos Soares S/A.     

A preocupação das organizações em relação a estes temas trouxe benefícios para 

trabalhadores e empresas porque essas tem obtidos melhores resultados, o que dá aos 

trabalhadores maior garantia de seus empregos em um mercado em crise com alto índice de 

demissão e desemprego.   Para a empresa em estudo, este trabalho servirá para realizar uma 

análise no processo de armazenagem e no sistema de gestão e controle dos estoques, utilizado 

pela mesma, a fim de apontar possíveis falhas e assim poder corrigi-las. Como pesquisa, vem a 

contribuir para futuros estudos desenvolvidos na área de armazenagem e gerenciamento de 

estoque, pois é um assunto importante para todas as organizações justificando assim seu 

estudo.   

A estrutura do artigo está assim distribuída: primeiramente a Introdução, posteriormente 

o Referencial Teórico, a Metodologia, a Apresentação e Análise dos Dados  e as Considerações 

Finais. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO   

    

Para fundamentar teoricamente, o estudo buscou-se inicialmente revisar 

as seguintes teorias: administração de recursos materiais, armazenagem, gestão de estoque, bem 

como os sistemasde gestão e controle de estoques.    

 

Administração de Recursos Materiais    

     

Os materiais são primordiais não só para o funcionamento da empresa, mas também 

estão diretamente ligados à sua lucratividade. Por volta da década de 1960 pesquisas mostravam 

que uma fábrica de transformação em média gastava metade da renda de vendas na compra de 

materiais e serviços, concluindo-se que qualquer que seja a taxa redução dos custos dos 

materiais adquiridos já representa um aumento de lucratividade.    

Ao longo dos tempos vários foram os conceitos de diversos autores sobre a 

administração de materiais. No entanto, sua compreensão é facilitada à medida que se percebe 

que ela na verdade é um conjunto de vários elementos que estão interligados entre si e juntos 

tem papel fundamental no desempenho da empresa e em sua estrutura.    Segundo Viana 

(2009), a administração de materiais é um departamento que se encarrega de cuidar do processo 

de abastecimento de materiais dentro de uma organização. O objetivo desse setor é planejar, 

coordenar, dirigir e controlar todas as atividades ligadas à aquisição de produtos para a 

constituição de estoque, desde sua compra até seu estágio final. 

A boa administração de materiais deve coordenar toda a movimentação de suprimentos 

com as exigências e necessidades da empresa. Ela visa prover o material certo, no local certo, 

no momento certo, na condição adequada e no custo mínimo possível, gerando assim satisfação 

da gerência da empresa (POZO, 2004).  

 Segundo Viana (2009), a administração de materiais tem como objetivo determinar quando e 

quanto adquirir, para repor o estoque, de tal forma que a estratégia adotada na reposição de 

materiais fique sempre a cargo do usuário, na medida em que ele faz parte do processo. 

Dessa forma, a administração de materiais é muito mais do que a simples gestão de 

estoque, é uma atividade complexa e que envolve vários 

fatores. Dentre esses estão,recebimento, armazenagem, separação de pedidos e expedição. 

    

Armazenagem    

    

A armazenagem é uma das áreas mais tradicionais de suporte ao processo logístico, que 

segundo Pozo (2004), são as que dão apoio ao desempenho das atividades primárias 

propiciando às empresas sucesso. Envolve a administração dos espaços necessários para manter 

os materiais estocados que podem ser na própria fábrica, como também em locais externos 

(centros de distribuição).  O processo de armazenagem é um dos processos de responsabilidade 

do almoxarifado, que é responsável por facilitar as outras atividades.    

Para Dias (2012), o almoxarifado está diretamente ligado à movimentação ou 

transportes internos de cargas, tendo como objetivo armazenar e atender os clientes internos da 

organização. Um método adequado de armazenagem diminui o custo de operação, melhora a 

qualidade do produto e acelera o ritmo de trabalho.     

         Segundo Viana (2009), o objetivo primordial do armazenamento é utilizar o espaço, da 

maneira mais eficiente possível. As instalações do armazém devem proporcionar a 

movimentação rápida e fácil de suprimentos desde o recebimento até a expedição. 



 

 

  
“Alguns cuidados essenciais para a armazenagem devem ser observados: 

determinação do local, em recinto coberto ou não; definição adequada do 

layout; definição de uma política de preservação, com embalagens plenamente 

convenientes aos materiais; ordem, arrumação e limpeza, de forma constante; 

segurança patrimonial, contra furtos e incêndio”. (VIANA 2009, p. 37)      

 

O ideal para as empresas seria estocar a menor quantidade possível de materiais dentro 

dos armazéns, mas dependendo do segmento no mercado é preciso ter uma variedade de estoque 

e os critérios para que se possa armazenar de forma eficiente devem ser seguidos e 

acompanhados constantemente.    

Embora nem sempre seja aconselhável armazenar materiais, as organizações procuram 

fazê-lo por curtos períodos. Nesse sentido é necessário que se faça uma correta gestão de 

armazenamento e movimentação de materiais. Para uma boa armazenagem, é necessário seguir 

determinados preceitos e regras básicas, verificando a aplicação dos tipos de almoxarifado, a 

natureza e o tipo dos materiais bem como suas características de peso, tamanho, forma, 

dimensão e uso. Todas essas premissas vão ser determinantes nas soluções de 

armazenamento.     
    

Gestão de Estoque    
 

             A gestão de estoque controla o fluxo de materiais nas empresas permitindo a previsão 

das necessidades futuras e a organização do planejamento destes.  

No competitivo mercado atual, a gestão de estoques vem representando um importante 

papel para as organizações, pois saber gerenciar com eficiência o estoque pode representar além 

de um ganho substancial na eficiência operacional, uma vantagem competitiva frente à 

concorrência. 

Segundo Martins (2006) a gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem 

ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em 

relação aos setores que deles se utilizam, bem manuseados e controlados. 

Gerenciar sob uma ótica moderna consiste em saber avaliar e dimensionar de formas 

convenientes os estoques em bases científicas, ou seja, substituindo o empirismo por soluções 

técnicas. Dessa forma os níveis de estoques devem ser controlados, revisados e atualizados 

periodicamente para se evitar situações indesejadas, provocadas pelo crescimento de consumo 

ou de vendas e alterações no tempo reposição dele.    

          A gestão e controle de estoques busca maximizar o efeito feedback de vendas e ajustar o 

planejamento da produção. Deve-se diminuir sempre o capital investido em estoques, pois são 

caros e estão sempre aumentando. Não há possibilidade de as empresas trabalharem sem 

estoques e quanto maior este estoque, maior a responsabilidade de quem os gerencia.     

 

Separação de Pedidos 

 

A atividade de separação de pedidos é tratada como uma destas áreas principais dentro 

do processo de gerenciamento e controle do estoque de uma empresa, pois, junto com os 

sistemas de transporte e a gestão dos estoques representam as atividades denominadas como 

sendo primárias dentro dos sistemas logísticos. Desta forma, o bom gerenciamento do dos 

pedidos é fundamental numa cadeia logística para garantir o nível de serviço desejado pelos 

clientes. 

O sistema de processamento de pedidos e de informações, em uma empresa avançada 

em logística, faz uso intensivo de tecnologias de informação, e é considerada a base para a 



integração. Este papel de coordenação coloca o sistema de processamento de pedidos como 

nervo central do sistema logístico. Um sistema de separação de pedidos bem projetado permite 

um comando centralizado dos fluxos de informação e materiais.  

A separação de pedidos é representada por uma variedade de atividades incluídas no 

ciclo de pedido do cliente. Segundo Ballou (2018),o ciclo de pedidos é o elo que une 

fornecedores e clientes em uma operação logística. Através do acompanhamento de cada passo 

do ciclo de pedido, é possível melhorar os produtos e serviços oferecidos e detectar onde a 

empresa satisfaz ou não seu consumidor. 

    

Sistemas de Gestão e Controle de Estoques.    

       

         Um bom planejamento de controle de estoque é essencial ao crescimento e 

desenvolvimento de qualquer empresa porque evita ocorrer falta de produtos ou mercadoria 

parada muito tempo em estoque. Ambos os casos trazem prejuízos financeiros para 

as empresas.  

O controle de estoque precisa ser feito de forma cuidadosa e eficiente. Apesar de as 

planilhas terem sido usadas durante muito tempo para realizar esse gerenciamento, a tecnologia 

já oferece recursos mais desenvolvidos, mais precisos e menos passíveis de erros.   

Os sistemas de gerenciamento de estoque facilitam e automatizam os processos de uma 

empresa. A automatização de processos faz com que seja possível a integração entre todos os 

setores da empresa. Isso acontece porque a solução registra os produtos entregues pelo 

fornecedor e indica que já estão em estoque. Quando há saída de mercadoria, isso também é 

registrado pelo sistema, que gera uma notificação. Isso ajuda a manter um acompanhamento 

das vendas, além de fornecer dados para o setor financeiro, centralizando todos os processos.  

Os ERPs, isso é, sistemas integrados de gestão, são as melhores ferramentas para 

controlar estoque. Além de automatizar os processos, eles são imunes a falhas de lançamento e 

ainda integram diferentes setores da empresa, o que otimiza os negócios. 

O Sistema ERP (Enterprise Resource Planning - Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial): A SAP – Software Applications and Products é uma das maiores empresas 

fornecedoras de sistemas ERP do mundo. A organização foi criada em 1972, em uma cidade 

chamada Walldorf, na Alemanha, com o nome de Systeme, Anwendungen und Produkte in 

der Datenverarbeitung. A SAP desenvolveu o conceito original do ERP, para que houvesse 

uma solução única que fosse totalmente integrada e pudesse automatizar todos os processos 

ligados a uma empresa.  

O ERP é uma metodologia e um conjunto de normas sobre aplicativos em uma única 

arquitetura. É um sistema de gestão de negócios, que compreende um conjunto integrado de 

módulos de software. A principal característica do ERP é que todos os aplicativos compartilham 

a mesma base de dados, capaz de executar múltiplas funções.  

Os sistemas ERPs são sistemas de informação integrados adquiridos na forma de 

pacotes comerciais de software com a finalidade de dar suporte à maioria das operações de uma 

empresa industrial.  

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009),  o ERP tem como objetivo auxiliar o 

gestor na tomada de decisão, ele oferece ferramentas para o desenvolvimento de novos 

produtos, para a compra de novos itens, inventários, integração com fornecedores e 

acompanhamento da produção e o define: é um sistema de informação amplo da empresa que 

integra todas as informações de diferentes funções, necessárias ao planejamento e controle das 

atividades de operações.    

O sistema ERP tem grande funcionalidade, já que possui várias características 

importantes para análise dos benefícios e dificuldades relacionados com sua utilização. Existem 

características, que se tomadas em conjunto, permitem distinguir sistemas ERP de sistemas 



desenvolvidos internamente nas empresas e de outros tipos de pacotes comerciais. São essas: 

pacotes comerciais de software; desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos; 

integrados; grande abrangência funcional; bancos de dados corporativos; procedimento de 

ajuste.  

Entre as possibilidades de integração oferecidas por sistemas ERP, está o 

compartilhamento de informações comuns entre os diversos módulos, de maneira que cada 

informação é alimentada no sistema uma única vez, e a verificação cruzada de informações 

entre diferentes partes do sistema.  

Sistemas integrados de gestão podem trazer vários benefícios, principalmente na 

melhoria e eficiência dos processos de negócio da empresa. As empresas que possuem clareza 

em seus objetivos e se preparam para implementar um sistema complexo de gestão serão bem-

sucedidas. Somente os usuários que trabalham diretamente com a ferramenta poderão perceber 

reais benefícios e/ou problemas destes sistemas. 

  

METODOLOGIA   

  

              Na busca de analisar o processo de armazenagem e o sistema de gestão de 

estoque utilizado pela empresa Irmãos Soares, para a identificação dos seus pontos 

críticos, realizou-se uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória descritiva com dados 

primários e secundários e uma pesquisa bibliográfica por meio de livros e artigos científicos.   

                 Quanto ao método, a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, que segundo 

Yin (2001) é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. Yin (2001) enfatiza ser a estratégia mais escolhida quando é preciso responder a 

questões do tipo “como” e “por quê” e quando o pesquisador possui pouco controle sobre os 

eventos pesquisados. Portanto, os estudos de caso não buscam a generalização de seus 

resultados, mas sim a compreensão e interpretação mais profunda dos fatos e fenômenos 

específicos. Embora não possam ser generalizados, os resultados obtidos devem possibilitar a 

disseminação do conhecimento, por meio de possíveis generalizações ou proposições teóricas 

que podem surgir do estudo. (YIN, 2001).    

Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a pesquisa documental, realizada a 

partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos. Assim a pesquisa, beneficiou-se de 

dados secundários coletados nos documentos da empresa e dos dados primários coletados por 

meio de observação participativa, feita por esse pesquisador, que também faz parte da equipe de 

colaboradores da empresa Irmãos Soares S/A. Também foram feitas entrevistas com o grupo 

de três colaboradores da área de armazenagem e estoque, o gerente de estoque, o diretor de 

logística e o auxiliar de logística.  

A pesquisa foi aplicada nos meses de agosto e setembro do ano de 2020.    

Os dados provenientes da pesquisa foram tratados e a seguir apresentados em forma de 

relatório.  
 

RESULTADOS     
    

 Apresentação da Empresa onde foi Aplicada a Pesquisa.    

    

  A empresa Irmãos Soares foi fundada em 1967 pelos sócios e irmãos Elon José Soares e 

Odilon José Soares, completando assim 53 anos em 2020. Atua no segmento de comércio 

atacadista e varejista de materiais de construção. A matriz se localiza em Goiânia, na Avenida 

Pio XII, Nº 15, Qd. 25, Lt. 11-E - Setor Rodoviário Goiânia-GO - CEP: 74.430-215, ao qual 

engloba também o centro administrativo da empresa.    



Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 400 colaboradores, possui 12 

filiais, sendo 11 lojas em Goiás e uma em Minas Gerais e dois depósitos.     

Os principais produtos que a empresa comercializaenglobam-se em materiais de básico 

a acabamento dentro da construção. Em relação aos produtos básicos, pode-se considerar 

cimento, materiais de fibrocimento, ferro, areia, dentre outros. E, como materiais para 

acabamento, pode-se enumerar telhas, argamassa, tintas, selantes, lavatórios, tubos, 

caixa d'água, pisos e luminárias.     

A empresa proporciona ao cliente a retirada do produto na loja ou, se o cliente preferir, 

o serviço de entrega dos produtos.  

Os principais clientes da Irmãos Soares são: pessoas físicas, pessoa jurídica, 

construtoras e varejistas de materiais de construção. A empresa também conta 

com vários fornecedores: Eternit S.A., Fornecedor de telhas e materiais de 

fibrocimento; CimentoTocantins, Indústria produtora de cimento; Tintas Coral, Fornecedor 

de tintas, massas e selantes e Argamassas Quartzolit, Fornecedor de argamassas.     
   
Análise e Apresentação dos Resultados da Pesquisa     
    

  A pesquisa foi realizada nos dois depósitos da empresa Irmão Soares, na área de 

armazenagem e estoque.   Nos dados secundários, coletados nos documentos da empresa, e nos 

dados primários coletados por meio de entrevistas e da observação participativa feita por esse 

pesquisador, que faz parte do quadro de colaboradores da empresa, foram identificados, 

inicialmente, que as operações de armazenagem, tais como recebimento, armazenagem, 

separação de pedidos e expedição são assim desenvolvidas pela empresa:   
 

•  Recebimento: O recebimento das mercadorias é feito com a conferência da carga, 

verificando a quantidade e se existe algum produto vencido ou danificado. Após isso, 

uma parte da equipe do estoque segue com a conferência dos prazos de validade dos 

produtos estocados, visto que, a empresa preza por esta questão para que não haja perdas 

significativas. Caso algum lote ou mercadoria esteja próximo do vencimento, é feita 

uma análise para entender o porquê disso e buscar aumentar sua atratividade, seja 

diminuindo os preços ou reduzir a quantidade que a empresa compra aquela mercadoria, 

de forma a não levar prejuízo com a perda daquele(s) produto(s). As vezes se perde 

algum item, mesmo depois das providências tomadas em prol do aumento das vendas, 

mas já é programada uma porcentagem de perdas, ou seja, apesar de se buscar sempre 

a excelência, os gerentes já esperam que uma ou outra mercadoria seja perdida.  Após 

isso, um auxiliar de logística lança as mercadorias no sistema e, assim, é feita a 

identificação e a etiquetação do produto para ser armazenado na área correta. Por fim, 

os produtos são organizados e separados para facilitar a alocação correta de cada 

mercadoria dentro do estoque. 

 

• Estocagem: Após a realização do recebimento, os produtos são levados para um dos 

dois depósitos, de localidades próximas, conforme um planejamento prévio dos tipos de 

mercadorias comercializadas pela empresa. Após isso,é colocado em qual local aquele 

lote de mercadorias será armazenado dentro do depósito. Existe uma listagem que 

identifica o endereçamento de cada um dos itens e, atualmente, a Irmãos Soares conta 

com 13 linhas de produtos no total, sendo divididos pelo tipo de material de construção 

que cada item se enquadra. Em seguida, os operadores designados à tarefa de estocagem 

levam as mercadorias até o endereço planejado, e armazenam esses produtos utilizando 

empilhadeiras. A localização costuma ser fixa, ou seja, cada tipo de produto tem uma 

região determinada que não varia ou que receba apenas aquele tipo de produto. Porém, 

existem casos que se vê necessária uma mudança de endereço, e para isso há certa 



flexibilidade, pois existe considerável facilidade para reendereçamento, tanto 

fisicamente, quanto no sistema. Tenta-se ao máximo alocar os produtos conforme o seu 

tipo, porém ainda não se consegue alcançar 100% nesse ponto, devido à falta de 

organização dos endereços e à falta de qualificação por parte da equipe de logística para 

melhor instrução sobre o processo de armazenagem das mercadorias. 

 

•  Separação de pedidos: Após a estocagem, de acordo com o que é solicitado em uma 

listagem, os separadores buscam os produtos requisitados.  Dessa maneira, os produtos 

são organizados para que a mercadoria seja carregada o mais rápido possível quando o 

caminhão chegar. Esse processo normalmente é realizado sem problemas. Porém, em 

alguns casos, os próprios clientes buscam a mercadoria no estoque. E, segundo relato 

da equipe de logística, alguns consumidores reclamam da demora para retirar os 

produtos nos depósitos. É possível dizer que isso ocorre devido a falta de treinamento 

entre a equipe, tanto de vendas para comunicar a logística de forma eficiente, quanto os 

próprios encarregados de separar os pedidos, seja por falta de treinamento, engajamento 

ou por faltarcolaboradores suficientes para suprir a demanda com rapidez e eficácia. 

Além disso, foi verificado que os expedidores não possuem leitores de códigos de barras 

para identificação da etiqueta de cada produto. Assim, a separação das mercadorias é 

feita manualmente pelo e-mail enviado pela loja. E, além disso, a Irmãos Soares é uma 

companhia que conta hoje com um portfólio de mais de 4.000 produtos. Dessa forma, 

acaba que o expedidor passa muito tempo identificando qual produto foi solicitado pelo 

cliente e isso pode ocasionar demora para entrega. Os leitores de código de barras 

promoveriam à empresa redução no erro de separar os produtos, visto que muitos 

produtos da empresa são semelhantes, sendo muito difícil separar apenas pelo olhar. 

 

• Expedição: Atualmente, há duas maneiras de serem retiradas as mercadorias. A primeira 

maneira ocliente retira seu pedido no depósito. E a segunda maneira a empresa faz a 

entrega dos pedidos. Essa decisão fica a critério do cliente. Assim,caso o cliente opte 

pela retirada do pedido, ele deverá buscar o mesmo no depósito que tenha estoque 

daquele produto. O prazo para buscar essa mercadoria deverá ser de até 30 dias após a 

realização da compra. De qualquer maneira, os expedidores só podem realizar a entrega 

do pedido se o cliente apresentar a nota fiscal, comprovando assim a compra daquele 

produto. Caso o cliente opte pela entrega da mercadoria, a empresa realizará a melhor 

logística para entrega do pedido em um menor custo, tempo e maior qualidade. Sendo 

assim, os produtos separados são levados até as docas, onde os caminhões estão 

aguardandoa conferência.Com isso,os produtos que devem ser transportados são 

verificados, tanto pelos expedidores da empresa, quanto pelo motorista do caminhão. 

Após esta conferência, é feito o carregamento, que, na grande maioria dos casos, o 

próprio motorista faz a cubagem de acordo com a sua experiência e projetando a ordem 

de entrega, visto que as rotas de cada motorista costumam ser fixas (com raras 

variações). Após isso, a nota fiscal de saída é lançada, além de serem subtraídos no 

sistema aqueles produtos a serem levados, e, por fim, são carregados pelos expedidores 

e enviados para a entrega. O caminhão sai pelo mesmo local que entrou no armazém 

para fazer a entrega. Foi identificado pelo diretor de logística que a empresa possui 

pouco investimento atrelados à segurança e proteção das mercadorias. Faltam câmeras 

bem posicionadas nos depósitos para identificar se o carregamento está sendo 

realizadode maneira correta e se a quantidade da carga não está ultrapassando a 

quantidade que está na nota. O local também é muito aberto e a falta de segurança 

possibilita furtos com bastante facilidade. 

 



Continuando, os resultados analisados na pesquisa constataram que a localização dos 

depósitos éestratégica, visto que estão situados próximos à loja matriz da Irmãos Soares e que 

o tamanho dos dois depósitos é suficiente para ocupar todas as mercadorias. Porém, deve-se 

ressaltar quefalta sistemas de segurança, como câmeras para fiscalizar o carregamento dos 

produtos que entram ou saem e seguranças nos portões de entrada. A área disponível para 

armazenagem é muito grande, porém é pouco aproveitada. Aumentar os galpões e utilizar áreas 

que hoje estão sem produtos poderia ocasionar em redução de um dos depósitos, e isso 

beneficiaria a empresa,reduzindo custo com funcionários, aluguéis de imóveis e os problemas 

ocasionados por não ter um centro de distribuição centralizado em apenas um ambiente. Em 

relação ao layout, a estrutura dos depósitos é muito antiga, visto que, foram construídos a mais 

de 30 anos. E, como foram feitas poucas reformas, o local se tornou ultrapassado. Com a 

reforma de um dos depósitos, a companhia poderia ter ruas bem definidas para cada linha de 

produto, o aumento do pé direito dos galpões proporcionaria à empresa depositar maior 

quantidade de mercadorias utilizando o mesmo espaço com um melhor arranjo físico.E se 

tratando de organização, os depósitos necessitam de limpezas e melhor gestão dos produtos 

armazenados.De qualquer maneira, os produtos são separados por linhas e dificilmente são 

encontrados produtos fora do seu local. 

           Os resultados provenientes das entrevistas feitas com os colaboradores da área de 

armazenagem foram os seguintes:    

  Quando questionados, primeiramente, sobre o processo de armazenagem dos produtos 

comercializados pela empresa, o gerente de estoque ressaltou que o processo é bem executado, 

visto que mais de 95% das mercadorias são colocadas no endereço correto. Durante o 

lançamento de produtos no sistema, os colaboradores não possuem problemas em darem 

entradas ou saídas dos produtos e, atualmente, os depósitos conseguem suprir todo o estoque 

da empresa.Além disso, o gerente citou que a empresa possui seu estoque bem organizado, 

contendo pequenas falhas no processo de separação dos pedidos e armazenagem. Porém, 

segundo ele, a empresa consegue distribuir as 13 linhas de produtos de maneira eficiente. Por 

outro lado, também foi noticiado pelo mesmo que a entrega de produtos aos clientes que retiram 

seus pedidos nos depósitos, em alguns casos, é demorado devido à falta de automação dos 

processos logísticosda empresa, e isso ocasiona em problemas com fidelização dos clientes.  

            Feita a mesma pergunta para o diretor de logística, esse respondeu que o processo de 

armazenagem dos produtos é feito de maneira adequada, visto que os expedidores sabem os 

endereços de cada produto e que, falhas são muito raras de acontecer. Porém, foi observado 

pelo diretor a necessidade de aumentar a altura dos depósitos, sendo que o tamanho das 

estruturas dos dois depósitos é baixo. Esse aumento proporcionaria melhor distribuição e 

alocação das mercadorias, além, de futuramente, poder reduzir o número de dois depósitos para 

apenas um único local e, assim, centralizar o estoque da empresa. Além disso, foi noticiado 

pelo diretor a necessidade de investimento em segurança, como câmeras de segurança e um 

melhor layout para os galpões da empresa.Também foi ressaltado a necessidade de pessoas com 

maior qualificação para serem contratadas na logística, visto que, atualmente, a empresa possui 

muitos profissionais com pouca qualificação para gestão e organização do estoque. Também 

foi ressaltado por elea necessidade de otimização dos processos na logística, como a utilização 

do leitor de código de barras. E, segundo o diretor, essas ideias já foram levadas em 

consideração pela direção-geral da empresa, porém, por questões financeiras, a empresa opta 

por aguardar uma oportunidade futura, para colocar em práticas essas ideias. 

  Posteriormente, verificou-se que o sistema de gestão e controle de estoque  

 utilizado pela empresa em estudo, é parte de um sistema integrado de gestão 

que foi desenvolvido pelo departamento de tecnologia da informação (TI), 

da empresa, denominado RISC,utilizado a mais de 30 anos pela companhia. Um dos 

colaboradores responsáveis pelo desenvolvimento do programa, que está na empresa a mais de 



30 anos, disse que a equipe de colaboradores que utiliza o sistema, está sempre inovando e 

trazendo ideias para torna-lo cada vez mais eficiente.   

Mesmo assim, o sistema apresenta algumas falhas por não atender todas as necessidades 

da empresa. Em função disso, a empresa decidiu adquirir um novo sistema em 2003, e assim, 

passou a utilizar o RMS, Revenue Management System. A ideia inicial era substituir o RMS 

pelo RISC, porém, o novo sistema gerencial adquirido não atendeu todas as demandas da 

empresa, principalmente quando se tratava da área comercial.Dessa maneira, foi decidido que 

o departamento de TI interligasse os dois sistemas gerenciais. Atualmente, a companhia utiliza 

os dois sistemas, sendo que a equipe de TI fez uma interligação entre o RISC e o RMS. Assim, 

os lançamentos feitos em um sistema são automaticamente registrados no outro.O que ainda 

continua a apresentar alguns problemas para empresa como: o gestor de TI além de 

desempenhar suas tarefas diárias, é sobrecarregado com solicitações dos colaboradores da 

empresa para implementar novos módulos no sistema RISC. Além disso, o sistema RMS é 

bastante criticado pelos colaboradores da empresa, alegando ser ultrapassado. Um exemplo 

disso, é que ele não possui tecnologia para otimizar os processos e as tarefas realizadas pelos 

colaboradores. Outro fator também ressaltado, é que o sistema é lento no carregamento dos 

arquivos e que, frequentemente, o servidor fica inoperante em alguns momentos do dia. 

Por outro lado, segundo o gestor de TI, o ideal seria ter apenas um sistema gerencial, de 

excelente qualidade,atendendo todas as demandas dos processos da empresa com maior 

eficiência e eficácia em relação ao RMS. Porém, conforme relatado pelo gestor, a empresa 

necessitaria de um alto investimento para comprar um sistema gerencial de qualidade e os 

custos mensais para o uso deste sistema também se tornariam maiores. Assim, a diretoria-geral 

da companhia optou por permanecer com os dois atuais sistemas gerenciais e aguardar um 

melhor momento para tal investimento. 

              Concluindo, e já respondendo ao objetivo desta pesquisa, foi possível verificar que os 

pontos críticos do processo de armazenagem da empresa varejista de materiais de construção 

Irmãos Soares S/A são: a falta de segurança dentro dos depósitos, visto que, grande parte do 

local não possui câmeras e os carregamentos de carga para expedição não são feitos com total 

controle para assegurar contra roubos de mercadorias. Também é preciso evidenciar que a falta 

de leitores de códigos de barras para os expedidores torna o processo mais lento e com maiores 

chances de falhas, visto que, a separação de produtos é realizada manualmente e com a leitura 

do código pelo próprio expedidor. 

Além disso, os dois depósitos atuais não possuem uma boa estrutura,dessa maneira, 

osgalpões são pouco aproveitados e a armazenagem dos produtos não é bem aproveitada, 

principalmente pelo fato de o pé-direito dos galpões serem muitos baixos.  Observou-se 

também,que o ponto crítico relativo ao sistema de gerenciamento e controle de estoque da 

empresa está na utilização de dois sistemas gerenciais simultâneos e interligados, o RISC e o 

RMS. Estes dois sistemas possuem falhas, como a falta de recursos para otimizar as tarefas e 

os processos de cada departamento da empresa. Além disso, os servidores são bastante lentos 

para o carregamento de arquivos e frequentemente ficam inoperantes, segundo relatos dos 

colaboradores da empresa. Isso ocorre, pelo fato de ser um sistema antigo e ultrapassado. Dessa 

maneira, percebe-se a necessidade de implantar um único sistema gerencial que atenda a todas 

as demandas da organização. 

    

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O estudo alcançou seu objetivo de analisar o processo de armazenagem e o sistema de 

gestão de estoque utilizado pela empresa Irmãos Soares, identificando os seus pontos 

Críticos.  



Dessa maneira, foi analisado que os pontos críticos do processo de armazenagem são: 

falta de segurança dentro dos depósitos, a equipe de expedição não possui coletores de 

códigos de barra e as estruturas dos depósitos e a armazenagem são mal aproveitadas. E os 

pontos críticos no processo de sistema de gestão de estoque são: Falta de desenvolvimento e 

otimização dos processos utilizados no RMS, o tempo demandado do gerente de TI para 

resolver problemas ou desenvolver novos processos para os sistemas utilizados pela empresa 

e o sistema operacional RMS é lento e fica inoperante com certa regularidade.  

Observou-se na empresa objeto do estudo de caso, que a falta de um bom sistema de 

gestão de estoque e instalações adequadas de armazenagem, causam prejuízos que podem 

elevar os custos da empresa. 

Para que a armazenagem e a gestão de estoque se tornem mais eficientes na sua 

execução, a tecnologiadispõe de equipamentos modernos que facilitam de sobremaneira os 

trabalhos. 

Ao longo do desenvolvimento deste artigo, foram encontradas algumas dificuldades, 

como a pandemia do Coronavírus, que fez com que a empresa fechasse por um tempo e, após 

a sua reabertura, ainda foram estabelecidas algumas restrições para entrevistas e reuniões, com 

o intuito de minimizar o contágio do vírus. Além disso, foi observado pelo pesquisador uma 

certa dificuldade para entrevistar o diretor de logística da Irmãos Soares, por falta de tempo 

devido à sua rotina diária de muito trabalho. 

  Como sugestão,propõe-se futuramente, em um momento oportuno para a empresa, um 

estudo mais detalhado sobre os assuntos aqui tratados, onde além do diagnóstico, de seus pontos 

críticos, também possam serem feitas as propostas de melhorias que contribuirão para maior 

eficiência e eficácia da mesma. 
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