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1. Resumo  

 

A dificuldade, e/ou a demora em todo o processo de movimentação do estoque, 

tanto físico quanto sistêmico, geram erros de apontamento, perdas, danos ou 

avarias com a má utilização do espaço físico, sendo um grande problema na maioria 

das grandes organizações. Por este motivo as mesmas tendem a ter uma grande 

dificuldade em seu processo logístico.  

Atualmente a automação de processos vem sendo utilizada com maior 

frequência, quebrando um velho mito da acessibilidade de pequenas e médias 

empresas, obtendo retorno dos recursos a curto e longo prazo, com redução de 

risco de acidentes, aumentando a segurança e precisão da produção e 

armazenamento e processos com 24 horas sem pausas ou desfalques. Mantendo as 

manutenções preventivas atualizadas obtém-se a zero os riscos de paradas, 

gerando lucros rentáveis aos investidores.  

Todo desenvolvido com um software que faz o controle de toda a parte de 

automatização, da entrada e saída dos produtos do armazém mantendo a eficiência 

do sistema de estoque e garantido a localização dos produtos dentro do armazém 

assim eliminando todos os erros que acontece da forma tradicional de estocagem. 

Minimizando os gastos com os transportes de pedidos que foram separados e 

entregues em locais errados, que causam transtorno e desconforto ao cliente, para 

aumentar á agilidade, qualidade, ganho evitando erros de operacionais e gerando 

uma fidelidade dos clientes.  

 

2.  Introdução  

 

A demora em receber e estocar os materiais é a causa do problema para 

qualquer empresa na área de logística. Atrapalhando todas as operações, desde a 

entrada até a saída do material. Para que isso não ocorra a empresa há um 

processo operacional rápido que reduza o tempo de armazenamento do material na 

hora em que ele chega ao estoque. 

Com o processo operacional correto, o separador ou almoxarife consegue efetuar 

suas tarefas em menos tempo possível, com o menor número de erros e redução de 

mão de obra. Assim a empresa consegue reduzir os custos de movimentação em 

seu estoque. A deficiência de armazenagem e movimentação em estoque é muito 



frequente na maioria das empresas, por estes motivos que em nossa análise vamos 

colocar a solução WMS para sanar estes gargalos operacionais e digitalizar as 

informações da operação. 

Para chegar nestas determinadas ações corretivas é preciso analisar muitos 

fatores, que influenciam diretamente no processo de armazenagem e movimentação 

de materiais. 

 

Principais fatores a serem analisados 

 

- Arranjo físico; 

- Layout adequado; 

- Volume de estoque; 

- Manuseio de matérias; 

- Mão de obra; 

- Maquinário a ser utilizado; 

- Sistema operacional adequado. 

 

Quando estas principais ferramentas são utilizadas de forma ineficiente a gestão 

deve tomar ações imediatas e corretivas para esses problemas. Cada uma destas 

ferramentas se utilizada de maneira errônea, trazem prejuízos a empresa e um 

grande desperdício de mão de obra e tempo de operação. 

 

3.  Objetivo 

 

Preservar a acurácia do estoque, tendo como visão a melhoria no recebimento, 

armazenagem, separação e expedição de materiais tornando o espaço físico 

organizado e eficiente definitivo uma rotina de processo eficiente que facilite o 

processo de separação facilitando a movimentação, de forma a manter atualizadas 

as informações de entradas e saídas do estoque. 

 

4.  Metodologia 

 

O WMS é um software que se destina ao gerenciamento de estoque com uma 

fragmentação em endereço tomando a visualização de todo o estoque, por meio de 



endereço, (em cada endereço, temos um produto, quantidade, data de validade e se 

for por lote o seu controle), podendo ter todo um feedback atualizado em tempo real, 

com acesso aos pedidos, apresentando produtos separados para entrada e saída do 

estoque, mostrando data, hora, dimensões como largura, comprimento e altura, 

peso do conteúdo sendo por unidade ou total, verificando se está batendo o peso 

apontado no sistema coincidindo na entrada e saída dos paletes, o sistema oferece 

também como melhorar o processo da carga de trabalho (mão de obra), fazendo a 

distribuição, sem deixar um sobrecarregamento e outro processo ocioso. 

  

Figura 1 – Interface WMS 

 

Fonte: Senior Erp(22/07/2017) 

  

O sistema tem uma otimização fazendo com que os produtos similares são 

armazenados próximos diminuindo a movimentação de mercadoria, não misturando 

a mesma, reduzindo erros operacionais fazendo a distribuição de toda a mercadoria 

verificando através de data e horas, quais as melhores exposições de armazenagem 

nas prateleiras e com a leitura através de códigos de barras gerando entradas e 

saídas no sistema gerando agilidade no sistema.  

 

Transelevadores automatizados 



 

Os transelevadores automatizados são utilizados nesse tipo de instalação pela 

facilidade e praticidade para o movimento de paletes dentro do armazém 

melhorando todo o processo de entrada e saída dos produtos no armazém. 

 

Figura 2 - Transelevador 

 

Fonte: Mecalux(22/07/2017) 

  

Com ajuda de um software desenvolvido para gerenciar toda a entrada e saída de 

produtos podendo informar tudo o que for necessário para a gestão de logística 

facilitando todo o processo dentro do armazém. 

 

Esteiras de rolos 

 

As esteiras de rolos fazem toda a manipulação dos paletes na entrada e saída 

dos produtos que chegam e saem nas docas de carga e descarga, agilizando todo 

esse processo diminuindo os erros de armazenagem, onde são colocados dentro do 

armazém em posições de melhor aproveitamento para menor manipulação. 

 

 

 

 

 



Figura 3 – Esteiras de rolos 

 

Fonte: Ofisutemam(22/07/2017) 

Onde em uma parte do processo os paletes são inspecionados, e onde se faz 

feito o envelopamento da carga para que na movimentação a carga não se mova ou 

caia do palete mestre. 

 

Palete 

 

Os paletes são de dimensão especial, para que seja de “palete mestre”, ou seja, 

este palete fica para garantir toda a movimentação da carga e os paletes que 

chegam dos clientes são colocados em cima de cada palete mestre para garantir 

através de códigos de barras, onde estão e para onde vão ser enviados dentro do 

armazém. 

 

Figura 4 - Palete 

 

Fonte: Autor 

5.  Desenvolvimento  

Este é o projeto que estamos propondo para automatizar um armazém, onde 

definimos os parâmetros e dimensões da área de construção, em que está sendo 



estimada toda a viabilidade do projeto com equipamentos automatizados, software 

para gestão e controle de estoque, transelevadores, esteiras de rolos e carregador 

automatizado, carga paletizada. 

Figura 5 - Layout 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 6 – Planta baixa 

 

Fonte: Autor 



As dimensões da área onde será feito o projeto do armazém, e suas informações 

estão todas em (milímetros): 

 

- Comprimento total da área ocupada pelo equipamento: 42,000 mm; 

- Largura total da área ocupada pelo equipamento: 20,600 mm; 

- Altura total da área ocupada pelo equipamento: 11,000 mm; 

- Largura operacional do corredor: 1,8000 mm; 

- Pé direito útil do prédio: 12,000 mm; 

- Empilhamento: 05 cargas; 

- Dimensões do palete + carga: 1,200 X 1,200 X 1,500 mm; 

- Carga máxima para plano de armazenagem: 2000 kg; 

- Quantidade de corredores: 03 corredores; 

- Quantidade de transelevadores: 03 transelevadores; 

- Quantidade de cargas por corredor: 360 cargas; 

- Capacidade total de cargas do projeto: 1080 cargas; 

- Comprimento total da área do imóvel: 75,000 mm; 

- Largura total da área do imóvel: 40,000 mm; 

- Altura total da área do imóvel: 15,000 mm; 

- Área total em metros quadrados: 3,000 m2. ou 3.000.000 mm2. 

 

6.  Resultados  

 

O cálculo para um valor estimado para a automação do armazém é calculado de 

forma equivalente às posições dos paletes, (completo com estrutura autoportante, 

transelevadores, sistema de comando e controle, software de gestão WMS, 

instalações mecânicas, elétricas e mão de obra).  

Para o armazém referente a esse projeto a estimativa do investimento é feito, da 

seguinte forma, (posição de paletes X R$ 5.981,66 por posição). 

Utilizando esta fórmula podemos fazer o total estimado para o que será investido, 

em nosso projeto que terá 1080 posições dessa maneira é simples calcular o valor 

estimado do investimento, é multiplicar 1.080 X 5.981,66 = R$ 6.460.200,00, então o 

gasto estimado total com a implantação do armazém será de R$ 6.460.200,00. 

Tendo o tempo de retorno calculado de forma que o ROI (Return on Investment), 

ou seja, (retorno do investimento). 



Para fazer este cálculo deve-se levar em conta o quanto de valor foi agregado no 

processo com a sua automação, a diminuição de gastos com mão de obra 

operacional, com manutenção das instalações. 

Sem levar em conta o que o sistema vai trazer de melhoria na agilidade de 

movimentação dos produtos, dando oportunidade de entrada para novos clientes 

aumentando a receita e minimizando ainda mais o gasto com a automatização do 

armazém.  

 

Vantagens e Benefícios 

 

 Rapidez na preparação da carga para exportação; 

 Integração com o sistema de picking; 

 Alocação dinâmica de endereços; 

 Endereçamento automático por região de armazenagem; 

 Registro de ocorrências; 

 Gerenciamento de inventário (Relatório); 

 Geração de controle de ordens de transferência; 

 Planejamento organizado da atividade de exportação; 

 Gerenciamento de reservas; 

 Integração com WMS ou ERP. 

 

 

Tabela 1 – Retorno do Investimento 

Estimativa do retorno para o investimento por ano 

 Retorno 1 ano Retorno 2 anos Retorno 3 anos 

Receita liquida total R$5.000.000,00 R$7.261.042,00 R$9.522.084,00 

Gasto total do investimento R$6.460.200,00 R$2.261.042,00 R$000,00 

Valor pago por ano R$1.938.060,00 R$2.261.042,00 R$2.261.042,00 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1 – Retorno do investimento 

 

Fonte: Autor 

 

7.  Considerações finais 

 

Na automação de armazéns podemos dizer que como aconteceu em outras áreas 

industriais, esse tipo evolução veio para trazer maior viabilidade e agilidade dos 

processos de armazenagem, fazendo com que a logística de um passo para o 

futuro. Trazendo a evolução para esta área, como sabemos essa é uma tarefa muito 

braçal leva tempo para que a filosofia dos empresários mude, fazendo uma opção 

para esse tipo de sistema, mas como dentro do que foi estimado no projeto, tem 

como uma empresa de pequeno e médio porte, ter esse tipo de automação a seu 

alcance.  

Hoje podemos dizer que os países desenvolvidos (primeiro mundo), vemos que 

nessa área já tem grande desenvolvimento vemos outros tipos de automação para 

esta área de cargas, por exemplo, o porto da Holanda, que o transporte dos 

containers cargas e descargas são feitas por veículos teleguiados com programas 

pré-definido pelo centro de comando para maior agilidade. Esse é um exemplo de 

novas tecnologias nessa área, que podemos trazer e importar para a nossa 

realidade trazendo sempre a melhor condição para podemos chegar ao maior 

crescimento econômico.  
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