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Resumo 
A definição de armazenagem no que diz respeito a estocagem de produtos acabados, dentro de 

uma fábrica ou de locais destinados a este fim, esta relacionados aos fabricantes através do 

processo de distribuição. A função da logística na armazenagem no passado era definida como 

lugar para guardar materiais. Hoje integra a política da empresa no que diz respeito à produção. 

A armazenagem tem como fundamento espaço para o fluxo de materiais entre as funções 

comerciais e operacionais, variando em função da demanda e capacidade de produção. Tanto a 

armazenagem quanto a movimentação de materiais é uma combinação de métodos e processos, 

com capacidade de movimentar toda a mercadoria, e matéria prima, para o lugar certo, com 

qualidade em tempo hábil, numa sequência definida pelo layout. Desta forma, o presente 

trabalho teve como objetivo analisar a localização e movimentação de materiais no setor de 

perfumaria de produtos de higiene. Conforme procedimento técnico foi realizado o método de 

estudo de caso, possibilitando uma visão geral do ambiente. As empresas procuram se ajustar 

a margem de lucro, outras, porém, encontram dificuldades para sobressair e buscam 

alternativas, para cortar gastos desnecessários, evitando desperdícios. Aumentar os preços dos 

produtos é uma opção desaconselhável, uma alternativa de manter a vida financeira da empresa 

é reduzir custos.  Por isso a gestão de compras e suprimentos vem sendo utilizada como, 

soluções diferenciadas para que as compras possam ser realizadas com a otimização de uma 

forma diferente e competitiva à frente da concorrência. O processo logístico de armazenagem 

na empresa em estudo é um supermercado de médio porte, não deixa de ser um processo muito 

importante, pois, contemplam a função de receber, estocar e expedir os produtos. Para a 

empresa em estudo o armazenamento é o correto, foram feitas algumas sugestões de mudança 

de leiaute, que pode deixar ainda mais fácil o acesso e a movimentação nos estoques. O tempo 

de compra é satisfatório, o Supermercado adota o sistema EDI, facilitando assim a comunicação 

com as indústrias. Desta forma, a empresa tem como finalidade manusear e manter a qualidade 

dos produtos desde a chegada até o atendimento do pedido com menor custo. 
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