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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar como as empresas podem se tornar mais 

competitivas implantando um Centro de Distribuição com um layout diferenciado fazendo 

uso de ferramentas e procedimentos de controle adequados para ser eficaz e eficiente perante 

a concorrência em um cenário cada vez mais competitivo e reduzir significativamente seus 

custos através da extinção de desperdícios tanto de material e mão de obra como de espaço 

físico e tempo, o qual tem se tornado cada vez mais curto e precioso devido a quantidade de 

informações que circulam o mundo todo em uma velocidade impressionante.Com uma 

estrutura logística bem elaborada alcançamos inúmeros benefícios de curto, médio e longo 

prazo. O estudo, baseia-se em uma empresa do ramo farmacêutico, lembrando que cada tipo 

de produto que será manuseado possuí características singulares, não podendo ser 

negligenciadas em sua movimentação, alocação, armazenagem e expedição tanto na entrada 

como na saída. 

Palavras – chaves: Logística, Centro de distribuição, Estoque, Layout, Otimização. 

 

ABSTRACT       (  Somente teste ) 

 

This article aims to present how companies can become more competitive by deploying a 

Distribution Center with a differentiated layout making use of tools and adequate control 

procedures to be effective and efficient before the competition in an increasingly competitive 

scenario and reduce Significantly reduce its costs through the elimination of waste of both 

material and labor as well as of physical space and time, which has become increasingly 

short and precious due to the amount of information circulating around the world at an 

impressive speed. Well-developed logistic structure we have achieved countless short, 

medium and long term benefits. The study is based on a pharmaceutical company, 

remembering that each type of product that will be handled has unique characteristics, and 

can not be neglected in its movement, allocation, storage and shipping both in the entrance 

and the exit. 

Keywords: Logistics, Distribution Center, Inventory, Layout, Optimization. 
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INTRODUÇÃO 
  

Para a criação de uma empresa competitiva são necessários projetos que 

possibilitem otimizar os recursos operacionais, e que facilitem os processos 

essenciais do dia-a-dia. Para tal a logística é fundamental e abrange diversos 

setores que vivem em constantes mudanças, portanto a criação do estoque precisa 

ter um excelente planejamento no processo de recebimento, movimentação, 

armazenagem, separação, conferência e expedição dos produtos produzidos e 

recebidos, sendo necessário para isso, a implantação de um centro de distribuição 

com um layout adequado as operações logísticas, crucial para alcançar os objetivos 

da organização de ganhar competitividade. Nosso objetivo é usar bibliografias, 

estudos e testes, entre outros recursos cabíveis para o desenvolvimento do estoque 

eficiente através da implantação do centro de distribuição.  

De início é necessário estudar a planta da empresa em questão, buscando 

deixar a saída do produto acabado que vem da área fabril, o mais próximo da 

entrada do estoque, facilitando a armazenagem do material. O mesmo conceito se 

aplica ao recebimento de produto, onde a entrada também ficaria próximo ao 

estoque e consequentemente de fácil acesso para sua armazenagem. Com o layout 

do projeto de estoque e a definição de quais materiais serão alocados em cada 

posição, deve-se criar planilhas e indicadores para controle diário, semanal e 

mensal. A criação desse controle é feita com o intuito de obter informações dos 

produtos que terão mais saída, mais reposição, prazo de validade, controle de 

alocações vazias e ocupadas, determinação de lotes produzidos (controle dos lotes 

recentes e antigos, qual deve ser separado primeiro e qual a alocação mais 

adequada), fazer histórico para que os produtos sejam sempre armazenados nas 

mesmas Ruas, Níveis e Blocos, respeitando sempre a saída, lote FIFO (do mais 

antigo para o mais recente), tempo de vida e rotatividade do produto. 
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REVISÃO DE LITERATURA  

LOGÍSTICA 
 

Segundo Dias (2009), a logística se constitui de dois grupos de operações: a 

administração de materiais e a distribuição física. A administração de materiais tem 

por objetivo reunir em um mesmo lugar vários tipos de materiais de acordo com a 

demanda da empresa, abrangendo diversos setores como compras, estoque, 

recebimento, PCP (planejamento e controle de produção), separação, conferência e 

expedição. E a distribuição física que compreende a movimentação dos materiais 

por todo o centro de distribuição, tanto matéria-prima para a linha de produção 

atravessando cada etapa do CD até o produto acabado para expedição ao cliente 

através do processamento de pedidos, controle de estoque, armazenagem correta e 

transporte eficiente.  

Novaes (2015), afirma que a Logística tem papel fundamental em toda a cadeia, pois 

é ela que possibilita a realização das metas definidas por todos os setores da 

empresa, como por exemplo o Marketing, estando ligada diretamente ao sucesso ou 

fracasso de um produto, sendo responsável por disponibiliza-lo no momento certo. 

Lembrando que todos os esforços são voltados a um objetivo principal: satisfazer as 

necessidades do mercado no momento exato. 

 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
 

No atual cenário econômico o Centro de Distribuição tornou-se muito mais do que 

um depósito de mercadorias ou simplesmente um local de armazenagem de 

materiais para produção e mercadorias acabadas, e passou a ser um diferencial 

logístico de alto valor, desempenhando papel muito valioso em toda a cadeia de 

suprimentos, (Frazelle & Goelzer, 1999). As funções primordiais do Centro de 

Distribuição são: recebimento, movimentação, armazenagem, separação, 

conferência e expedição.  
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Dimensionamento de Espaço 

 

Necessidade fundamental dentro do centro de distribuição é utilizar corretamente os 

espaços disponíveis desde o recebimento até a expedição do produto acabado. 

Conforme Moura (2014), o dimensionamento de espaços pode ser dividido em 

categorias que variam de acordo com cada empresa, como por exemplo, 

recebimento, estocagem, produto acabado e expedição. O planejamento precisa 

levar em consideração tanto o fluxo de entrada e saída como o tempo de estocagem 

de cada item do CD. 

 

Layout 

 

De acordo com Moura (2014), a eficiência e efetividade nas operações referentes a 

armazenagem dependem de um excelente layout do centro de distribuição, 

responsável por determinar o acesso ao material, seu fluxo, locais de áreas com 

obstáculos, eficiência da mão de obra e segurança da equipe do CD. Os objetivos 

almejados com o layout são: garantir a utilização máxima do espaço disponível; 

possibilitar a melhor forma de movimentação de materiais; assegurar a economia na 

estocagem evitando despesas com equipamentos, perdas e avarias do material e 

danos à mão-de-obra; ter máxima flexibilidade no caso de mudanças na estocagem 

de materiais e de sua movimentação e por fim fazer do CD exemplo de organização.  

Segundo Frazelle & Goelzer (1999), para o desenvolvimento do layout é preciso 

levar em consideração a necessidade de espaço e de tempo entre os processos 

individualmente, para disponibilizar recursos suficientes para cada um deles. Dada a 

tamanha importância do layout, o presente estudo faz-se mais relevante, pois visa a 

melhoria de tempo em todos os processos operacionais. 

 

GESTÃO DE ESTOQUE 
 

Para (Dias, 2009) controlar o estoque é manter o nível correto dos produtos e 

registrar toda a sua movimentação de entrada e saída, para com isso criar um 

histórico de dados que possibilitará previsões assertivas para futuras demandas, 

facilitando o planejamento estratégico. Trazendo assim resultados positivos a 

organização, com a erradicação de desperdícios, redução de custos e otimização do 

uso dos recursos disponíveis, (Dias, 2009).  
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Recebimento 

 

Segundo Moura (2014), o recebimento é importante etapa para a estratégia do 

processo logístico, pois engloba todas as funções referentes a aceitar ou não a 

entrada de materiais e produtos, como receber, conferir e direcioná-los, é onde se 

iniciam todas as atividades do centro de distribuição. Nesta fase a mercadoria 

recebida é inspecionada fisicamente e verificada de acordo com a nota fiscal, sendo 

o primeiro filtro de possíveis avarias ou desacordos, lugar também em que é 

decidido onde será armazenado e em qual alocação ele se enquadra.  

 
Armazenagem  

 

O processo de armazenagem possui papel essencial no centro de distribuição, 

através dela conseguimos organizar e otimizar as operações com a alocação correta 

dos produtos de acordo com suas características e respeitando o padrão previsto 

pelo layout. Desta forma melhoramos a utilização dos espaços e dos demais 

recursos, e também os processos subsequentes. As áreas de armazenagem são 

organizadas por Ruas, Níveis e Blocos que facilitam o acesso ao material estocado. 

Moura (2014) afirma que a armazenagem é onde se encontram as maiores 

oportunidades de lucro e também melhores chances de grandes economias. 

 A administração do espaço disponível e o controle do tempo das operações como 

afirma (BANZATO et al., 2003), são as principais funções da armazenagem. O 

espaço geralmente é limitado e é preciso usá-lo eficientemente, mais complexo 

ainda é controlar a mão-de-obra e o tempo gasto nas operações rotineiras. Cada 

etapa da implantação do Centro de Distribuição visa focar precisamente em cada 

uma dessas áreas para otimiza-las e conseguir atingir os objetivos, através 

planejamento prévio. 

 

Separação/Conferência 

 

Para Bertaglia (2016), o processo de separação ocorre com a retirada de itens do 

estoque de produtos acabados para serem enviados ao cliente referente a algum 

pedido pré-estabelecido. Etapa em que normalmente perde-se muito tempo com 

deslocamentos, principalmente por erros de armazenagem devido ao layout 

inadequado para tais operações do CD, que claramente se não planejado de 

maneira correta gera desperdício e prejuízos. Nesse momento é feita a conferencia 

de todo o material movimentado para que não haja diferenças no pedido e 

problemas na fase de expedição. Em nosso estudo nesta área será contemplado 

espaço suficiente e planejado para garantir a eficiência no processo, como visto na 

FIGURA 1. 
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Movimentação 

 

A movimentação pode ser considerada a maior preocupação em toda a cadeia, pois 

todos os esforços feitos em cada processo têm por objetivo otimizar a movimentação 

tanto de pessoas quanto dos materiais que circulam no CD. Os lucros e prejuízos 

são resultados diretos dessa otimização que visa facilitar e aproveitar da melhor 

maneira possível os recursos disponíveis como espaço, tempo e mão-de-obra. 

Através dela podemos minimizar os riscos de avarias e perdas devido a 

movimentação inadequada, e com isso eliminar desperdícios e reduzir custos, 

(Moura, 2014).   

 

Expedição 
 

A expedição é a última atividade feita no centro de distribuição, e última chance para 

corrigir possíveis erros, seu desempenho representa o sucesso ou o fracasso de 

todas as atividades feitas anteriormente, devendo garantir que todos os esforços 

sejam suficientes para que o produto chegue ao destino da melhor maneira possível 

satisfazendo a demanda e gerando lucro (Taylor, 2006). Área que também 

contempla atenção especial na hora do planejamento do CD, devendo se considerar 

as condições de movimentação e estocagem para que suas necessidades 

estruturais de espaço e tempo sejam respeitadas e atendidas garantindo a 

efetividade do processo, com a estrutura apropriada ao seu desenvolvimento. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Em sua primeira parte, a metodologia utilizada para o presente trabalho foi baseada 
em pesquisa de campo objetiva direta na empresa em questão demonstrando os 
possíveis resultados representados nas figuras, com a implantação do Centro de 
Distribuição. A segunda parte foi feita através de pesquisa bibliográfica embasada 
em uma revisão de literatura, usufruindo de obras e autores relevantes ao tema, da 
qual a averiguação se fez através do estudo de caso de uma empresa do ramo 
farmacêutico que apresenta as características dos estudos qualitativos. 
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RESULTADOS 

 

Figura 1: Planta com o Layout detalhado do Centro de distribuição 
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Figura 2: Modelo esquemático dos tempos de execução da separação para cada 
nível com produtos pesados.    

 

 

 

 

Figura 3: Média dos tempos considerados para cada operação com produtos 
pesados. 

 

 

Tempo Nível 1 Tempo Nível 2, 3 e 4 Tempo Nível 5 e 6 Tempo Nível 7 e 8

Tempo Bloco 1 45 46 52 53

Tempo Bloco 2 49 49 52 54

Tempo Bloco 3 53 54 55 57

Tempo Bloco 4 57 59 61 62

Média 51 segundos 52 segundos 55 segundos 57 segundos

PRODUTO PESADO  (ALOCAÇÃO)

Descrição: Alocação e gráfico para produtos pesados
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Figura 4: Média dos tempos de separação em cada um dos níveis com produtos 
pesados. 

 

 

 
Figura 5: Modelo esquemático dos tempos de execução da separação para cada 

nível com produtos leves.    
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Figura 6: Média dos tempos considerados para cada operação com produtos leves. 

 

 

 

Figura 7: Média dos tempos de separação em cada um dos níveis com produtos 
leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo Nível 1 Tempo Nível 2, 3 e 4 Tempo Nível 5 e 6 Tempo Nível 7 e 8

Tempo Bloco 1 40 43 48 52

Tempo Bloco 2 45 46 48 53

Tempo Bloco 3 49 50 52 54

Tempo Bloco 4 53 54 55 57

Média 47 segundos 49 segundos 51 segundos 54 segundos

PRODUTO LEVE  (ALOCAÇÃO)

Descrição: Alocação e gráfico para produtos leves

40
43

48
52

45 46 48
53

49 50 52 5453 54 55 57

TEMPO NÍVEL 1 TEMPO NÍVEL 2, 3 E 4 TEMPO NÍVEL 5 E 6 TEMPO NÍVEL 7 E 8

Gráfico de Separação

Tempo Bloco 1 Tempo Bloco 2 Tempo Bloco 3 Tempo Bloco 4
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DISCUSSÃO  

CRIAÇÃO DO LAYOUT DO ESTOQUE 
 

Após a criação do estoque, o próximo passo é determinar as alocações e os 

produtos que serão alocados nas mesmas. 

As alocações são determinadas por ruas, usando o lado par e ímpar como 

divisão e contando sempre de cima para baixo, como rua:01. Locação: 001, nível: 01 

(01-001-01), rua: 01, locação: 01, nível: 02 (01-001-02) e quando pular para a 

próxima locação, rua: 01, locação: 03, nível 01 (01-003-01), sempre respeitando o 

lado par e ímpar. Criado as alocações o passo agora é determinar quais produtos 

serão alocados em cada rua, posição, nível e blocos (blocos refere-se em qual parte 

da rua estes serão alocados, par ou ímpar). Para isto é preciso entrar em contato 

com a equipe de vendas e levantar dados sobre a demanda anual e em seguida 

entrar em contato com a equipe de planejamento (PCP) para identificar quais são 

estes produtos. 

Tendo a lista dos materiais, agora é feito um estudo de quais desses terão 

mais rotatividade, menos rotatividade, rotatividade mediana, quais pallets fracionam 

e quais possuem peso leve, médio e alto. 

Feito o levantamento da demanda e dos produtos, é definido em qual 

alocação vai determinado produto, abaixo segue a regra a ser seguida:  

 

Produtos fracionados com alta rotatividade: estes serão alocados no nível 

01 por ser de fácil acesso e não necessitar de uma máquina (empilhadeira) para 

separar, ficará no 1º bloco pois o mesmo está próximo à área de conferência e 

expedição e com isso ganha-se tempo na operação. 

Produtos fracionados com rotatividade mediana: estes serão alocados no 

nível 01 por ser de fácil acesso e não necessitar de uma máquina (empilhadeira) 

para separar, este por sua vez ficará no 2º bloco, pois o mesmo não fica tão distante 

da área de conferência e expedição, portanto ganha-se tempo na separação. 

Produtos fracionados com pouca rotatividade: estes também serão 

alocados no nível 01 por ser fracionado e ter o mesmo critério de separação dos 

outros fracionados, porém ficara no 3º e 4º bloco, pois o mesmo não tem muita 

rotatividade para separação, não tendo a necessidade de ficar próximo da área de 

conferência e expedição. 

Produtos com alta rotatividade sem ser fracionado e com peso alto, 

médio e baixo: Os produtos com peso alto ficarão nos níveis 2, 3 e 4 pois necessita 

de uma máquina empilhadeira para separação e neste processo tem um ganho de 

tempo por se tratar de produto com alto peso, os produtos com peso médio ficam 

nos níveis 5 e 6 que os deixam com melhor acesso para separação e com ganha de 

tempo na operação, seguindo a mesma regra de peso, os  produtos leves ficam com 

os níveis 7 e 8, também se aplicando a regra do peso e ganho no tempo. Os blocos 

desses produtos são definidos conforme sua rotatividade, se alta, mediana ou baixa.  



13 
 

Após determinar as alocações dos produtos produzidos e dos produtos 

recebidos, o próximo passo é fazer uma simulação de separação. Nesta simulação é 

avaliado o tempo de separação destes materiais para definir o Lead Time diário de 

separação, conferência e expedição. 

Após estes testes cria-se um relatório com a estimativa de tempo que a 

operação leva diariamente para concluir a programação da demanda mensal feita 

pela equipe de vendas, em contrapartida é definido se as alocações destes materiais 

serão nas posições determinadas ou se precisam ser modificados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Conclui-se que cada processo realizado precisa ser amparado por uma 

estrutura que de condições plenas e suporte para cada etapa de suas operações, 

sendo de vital importância para alcançar os resultados almejados pela organização. 

A grande decisão na implantação do projeto do Centro de Distribuição é definir o 

local onde os itens do estoque devem ser colocados, como devem ser armazenados 

e como encontra-los, conseguindo dessa forma diminuir as despesas com 

movimentação desnecessária, obter máxima utilização do espaço disponível e 

facilitar a localização do produto, otimizando a separação e a conferencia de 

pedidos. Aproximar as atividades relacionadas, irá diminuir a distância de 

movimentação entre as operações, lembrando que a eficiência dos processos 

determina diretamente o seu custo que vai desde de seu recebimento à sua 

expedição ao cliente.  
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