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1 RESUMO 

O presente artigo irá abordar a quanto a logística é importante para determinar o 

sucesso ou o fracasso de uma organização. O objetivo do trabalho é buscar métodos 

e ferramentas que proporcionem a melhoria na gestão de estoques e armazenagem, 

com ênfase para as empresas de pequeno porte. O mundo dos negócios está em 

constante evolução, e para não verem suas empresas definharem, os administradores 

e profissionais da área devem estar sempre se atualizando e buscando melhorias em 

sua gestão, sobretudo no que se diz respeito aos seus estoques e armazenagem A 

terceirização dos serviços de estoque e armazenagem trouxe oportunidade de 

negócio para pequenas organizações. Grande parte do capital das organizações está 

em seus estoques. Portanto, é uma subdivisão da logística que exige um maior e 

melhor direcionamento dos seus esforços. Para chegar a uma análise preliminar, 

foram utilizados como meios metodológicos de pesquisas a bibliográfica e o estudo 

de caso de uma distribuidora de alimentos localizada na cidade de Guarulhos-SP. 

Palavras-Chave: Logística. Gestão. Estoque. Armazenagem.  

 

2 INTRODUÇÃO 

O atual panorama mercadológico caracterizado pelos avanços tecnológicos, 

mudanças de comportamento dos consumidores, instabilidade na economia e a 

grande competição entre organizações de diversos segmentos, obriga, mais do que 

nunca, que os gestores planejem suas ações estrategicamente analisando todas as 

variáveis que possam interferir no resultado final do que foi planejado. De acordo com 

Ching (2010, p.13) “a empresa tem que se adaptar a todo o instante às novas 

realidades, colocando à prova seu desempenho e procurando sempre superar uma 

nova ordem das coisas (nova visão empresarial) ”. 

Na logística, a questão da gestão de armazenagem exerce um papel primordial 

dentro das organizações, pois pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma 

organização (VITORINO, 2012). A afirmação do autor não se restringe apenas às 

grandes organizações, mas sobretudo, para pequenas e médias empresas, que por 

sua vez são a base deste estudo.  

As pequenas e médias empresas de logística muitas vezes acabam 

estagnadas, ou até mesmo desaparecendo devido à má gestão do estoque e 

armazenagem, pois grande parte do capital das empresas está nestes setores. É 

comum ocorrer problemas como: avarias, furtos, extravios de mercadorias ou até 



mesmos produtos passarem do prazo de validade, causando prejuízos financeiros às 

empresas.  

Tendo em vista esta problemática, o foco do presente artigo é procurar 

alternativas nos atuais modelos de gestão, ferramentas e métodos de armazenagem, 

a fim de buscar uma melhoria na sua performance e na entrega de serviço das 

empresas desse setor.  

                                                

3 OBJETIVOS 

Produzir um estudo com o objetivo de mostrar a real importância do controle de 

estoque e armazenagem, bem como buscar melhorias em sua gestão, especialmente 

para organizações de pequeno porte no setor logístico. 

 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo irá desenvolver-se através da pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. A pesquisa bibliográfica tem como objetivo buscar em obras já 

publicadas referências que possam colaborar com o conhecimento. (BERVIAN; 

CERVO; SILVA, 2007). Por sua vez, Yin (2001, p. 32) define estudo de caso como 

“uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 

da vida real”. A coleta de informações será feita através de perguntas abertas a gestão 

e a observação pessoal. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Uma estratégia utilizada por grandes organizações a fim de reduzir custos é 

terceirizar parte de seus serviços. Na logística, muitas organizações terceirizam seus 

serviços de armazenagem e distribuição, descentralizando e alocando seus produtos 

próximos a grandes centros consumidores e em instalações de empresas 

terceirizadas.  

Ao terceirizar estes serviços, a empresa contratante repassa à empresa 

contratada a responsabilidade de administrar seu estoque. A partir deste momento, 

cabe a empresa contratada buscar as melhores técnicas e procedimentos 

operacionais em gestão de estoque e que sejam rápidas e eficientes. Exemplificando 

esta relação comercial, o presente estudo irá abordar as práticas, procedimentos, bem 

como os desafios encontrados por uma empresa de pequeno porte localizada na 

cidade de Guarulhos. 



Independentemente do porte da organização, a gestão da armazenagem 

ganhou uma grande importância nas organizações em tempos que cada vez mais se 

procura enxugar os estoques sem comprometer o nível de serviço prestado. Segundo 

Fernandes (2012, p. 77) “A armazenagem não acrescenta nada ao valor do produto, 

mas representa porcentagem significativa no seu custo, assim ressaltamos que cada 

centavo conquistado nessa fase diminui o valor do custo total do produto”.  

  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A preferência pelo tema abordado se deu devido a importância que a gestão 

da armazenagem ganhou nas empresas de pequeno porte, ainda mais se tratando de 

uma organização prestadora de serviço de armazenagem e distribuição de produtos 

alimentícios.  

Como resultado parcial de pesquisa, observou-se algumas falhas na gestão da 

armazenagem que acarretam prejuízos financeiros. Frequentemente a mesma tem 

que ressarcir seus clientes porque determinado produto acaba passando da data de 

validade dentro do estoque.  
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