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RESUMO 

O objetivo deste artigo busca avaliar os processos e rotinas internas de um centro de distribuição de frutas, 

legumes e verduras, através do método de mapeamento do processo, demonstrando os desperdícios de tempo 

entre as rotinas e atribuições equivocadas da operação. Foram considerados no desenvolvimento desse texto 

fundamentos metodológicos sobre análise do fluxo para mapear todas as rotinas da operação. Os resultados das 

ações e mudanças propiciaram uma visualização da importância do processo dentro da operação e seus ganhos 

com alterações e ajustes que a empresa pode ter. 

 

ABSTRACT 

This paperseeks to assessthe processes andinternal routinesof adistribution center forfruitsand vegetables, 

through the method ofmappingthe process, demonstratingwastetime betweenroutines 

andassignmentsmistakenoperation. Wereconsidered in developingthis textmethodological foundationsonflow 

analysisto mapall routineoperation. The results of actionsand changesprovided apreview of theimportance of the 

processwithin the operationand itsearningschanges andadjustmentsthat the companymayhave. 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

No passado todo consumo e aquisição de frutas, legumes e verduras se davam fora de um 

comércio formal e sem muita variedade, pois basicamente vinham de produções próprias, 

pequenos produtores e hortas domésticas. O consumo de frutas, legumes e verduras passa a 

ser mais comercial com a criação das feiras livres e sacolões, ao qual se abastecia das centrais 

de abastecimento (Ceasas). A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(CEAGESP) é uma das principais empresas estatais brasileiras de abastecimento e compõe 

uma rede de Ceasas, ao qual foi criada no final da década de 60 e coloca à disposição de seus 

clientes uma rede de armazenagem com capacidade estática superior a um milhão de 

toneladas. Instaladas junto à polos de produção e consumo, as unidades de armazenagem 

estão interligadas à malha ferroviária e atingem todas as regiões do Estado.  A CEAGESP 

mantém a maior rede pública de armazéns, silos e graneleiros do Estado. Além de grãos – 

milho, trigo, feijão, soja, sorgo, café e outros, a CEAGESP armazenam sementes, farelos, 

produtos paletizados (prensados) de soja e de cítricos, açúcar a granel e produtos embalados, 

agrícolas ou industrializados. As unidades de armazenagem prestam serviços como expurgo, 

secagem, limpeza e outros que contribuem para reduzir perdas e elevar as condições de 

comercialização dos produtos. Os entrepostos atacadistas funcionam como ponto de encontro 

de produtores e comerciantes. As unidades da Capital e do interior funcionam como canais de 

distribuição da produção regional para feiras-livres, supermercados, sacolões, restaurantes e 

distribuidoras de hortifrutícolas. Ao mesmo tempo em que contribuem para escoar as safras, 

movimentam o comércio atacadista e varejista e barateiam os custos para o consumidor. No 

Entreposto da Capital chegam os mais variados produtos, vindos de 1.500 municípios 

brasileiros e de outros 18 países. Depois de comercializados, eles partem para abastecer a 

população de vários municípios paulistas e até de outros estados. Além da atividade 

atacadista, a CEAGESP também abre espaço para o comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 



através dos chamados varejões. São oferecidos para o consumidor final frutas, legumes, 

hortaliças, pescados, ovos, aves, cereais e outros produtos típicos das feiras-livres. 

 

Com o desenvolvimento da sociedade e do comércio, o sacolão tornou-se uma boutique de 

hortifruti, assim a característica de um simples sacolão foi deixada para trás. Atualmente com 

a globalização, incentivos governamentais e o aumento das importações, a quantidade de 

produtos e variedades aumentou significativamente, mesmo tratando de frutas, legumes e 

verduras. Um comércio hoje consegue ter a disposição uma variedade de pelo menos 700 

itens entre frutas, legumes e verduras in natura, porem perdas de frutas, tanto na fase de 

produção, colheita, embalagem, transporte e pós-colheita, são grandes no Brasil, na ordem de 

20 a 50%. As frutas tropicais usualmente têm perdas maiores, devido a sua maior 

suscetibilidade a colheita, transporte e pós-colheita, se estes forem inadequados (Accarine. 

2000. Donadio, 2000; Bártholo, 1994; Chitarra, 1994).  

 

O tamanho do desperdício e a distribuição das perdas, (Soares Gomes, Antônio, 2009 - 

Embrapa); se dão pelo campo (10%), manuseio e transporte (50%), por abrasões ou vibrações 

podem resultar em machucaduras, quando o produto vibra ou se move contra superfícies 

ásperas durante o transporte (Marques; Caixeta Filho, 2001), centrais de abastecimentos e 

comercialização (30%), onde há injúrias mecânicas causadas por impacto, compressão e 

corte, e as podridões são comumente observadas após a colheita de frutos, sendo responsáveis 

pela redução da qualidade e, conseqüentemente, desvalorização comercial dos produtos 

(Chitarra; Chitarra, 2005), supermercados e consumidores (10%), o excesso de toque dos 

consumidores quando o produto já está na gôndola do supermercado (Marques; Caixeta Filho, 

2001). 

 

Os atributos e componentes da qualidade para frutas e hortaliças como aparência, textura, 

sabor, valor nutritivo e segurança (contaminações microbiológicas), sugere realizar maiores 

investimentos na estruturação dos estabelecimentos e agir energicamente frente à cadeia 

produtiva e aos diversos seguimentos privados e públicos em busca de melhoria e apoio ao 

setor, pois as principais causas das perdas são o armazenamento inadequado, as más 

condições de transporte e manuseio. Só assim, será possível realizar melhor controle de 

estoque, fornecer preços mais acessíveis ao consumidor, conscientizar o consumidor final e 

disponibilizar de fornecedores atacadistas mais próximos (Tofanelliet al., 2007). 

  

1.1- OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é melhorar as rotinas dentro do centro de distribuição de frutas, 

legumes e verduras e identificar hábitos de fazer o mesmo processo sempre do mesmo modo, 

baseado na análise de evidências decorrentes da execução das diversas atividades que compõe 

os controles e processos de atravessamento das mercadorias de um CD de distribuição a partir 

do recebimento, até a programação de expedição de tal forma reduzir tempo e geração de 

documentos completos para viagem dos caminhões. 

 

Outro ponto relevante será a diminuição no percentual de perda, que atualmente é em torno de 

30% e pode ser reduzido para 25% com a adequação e melhoria neste momento da operação. 

 

1.2 - PROBLEMA 

O atual problema é o tempo de espera que a mercadoria enfrenta no armazém antes da 

distribuição e a geração de documentos para viagem dos produtos perecíveis dentro do centro 



de distribuição para entrega, atrasando a saída dos caminhões, dando janelas de restrições nos 

grandes centros e atrasando a chegada das mercadorias perecíveis para área de 

comercialização. 

 

1.3 - JUSTIFICATIVA 

O trabalho se justifica, pois na empresa e na maior parte do segmento não possui nenhum 

estudo, ou trabalho nesta área que pode ser viável a modernização do processo interno do 

armazém de hortifruti. A análise e as melhorias do fluxo permitem reduzir o tempo de 

processo e movimentação dos produtos perecíveis dentro do processo produtivo, de forma que 

o fluxo da operação transcorra de forma mais linear possível sem grandes e desnecessários 

deslocamentos e perdas de tempo, ao qual antecede e gera subsídios para confecção de 

documentos de saída, pois impacta de forma relevante e direta na liberação do veículo para 

viagem e distribuição da mercadoria embarcada. Os produtos por serem de alta perecibilidade 

e introduzidas no varejo diariamente, dependem de um processo ágil, dinâmico e eficaz, para 

assim manter toda sua integridade, diminuindo as perdas e características do produto. 

   

2.0 REVISÕES BIBLIOGRÁFICAS 

A principal preocupação neste tipo de comércio reside nos fluxos de entrada e de saída de 

produtos, uma vez já dito, em função de grande número de itens diferentes e que apresentam 

extrema sensibilidade e vulnerável à temperatura, armazenamento e tipo de acomodação da 

embalagem. 

 

2.1 - GESTÕES DE ESTOQUES E ARMAZENAGEM 

 A gestão de estoques se faz necessário para equilibrar a disponibilidade dos produtos 

ao cliente, ao qual busca garantir que o produto esteja disponível no tempo e nas quantidades 

necessárias para atender o abastecimento Ballou, (2006) confirma a idéia que contar com a 

estocagem se faz necessário sempre, pois dentro da operação, se a demanda dos produtos 

fosse conhecida com exatidão, não haveria estoques e o abastecimento seria instantâneo e 

com uma programação e entrega mais refinada e dedicada, ao qual não haveria ruptura para os 

clientes finais.  

 

Outro fator relevante e observado dentro da política de estoques é que para o 

atendimento de produtos sazonais e inconstância no preço a demanda fica comprometida, 

assim a estocagem se faz muito relevante para suprir os momentos onde os produtos não estão 

disponíveis. O armazenamento correto dos estoques de perecíveis é fundamental para manter 

a qualidade do produto, principalmente frutas, legumes e verduras. Fatores como 

compatibilidade, características do produto, temperatura e umidade devem ser consideradas. 

Há frutas que absorvem o aroma uma das outras, vegetais que exalam gás etileno e fazem que 

o amadurecimento seja acelerado, legumes e frutas que estragam em poucas horas com o 

excesso de ventilação e umidade. Todas essas situações fazem o armazenamento ser do tipo 

temporário e os principais padrões estabelecidos para uma boa armazenagem são: 

 

 Embalagem adequada, feita por caixas plásticas higienizadas, pois são perfuras gerando 

ventilação e melhor acomodação do produto em até 25 quilogramas por caixa, pois o excesso 

gera o amassamento. 

 Espaçamento entre embalagens e formação de paletes, para gerar melhor ventilação entre os 

produtos. 



 Controle de temperatura, pois dependendo do tipo de produto há necessidade da refrigeração, 

para conservação e retardo da maturação.  

 

2.2 -  ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PERECÍVEIS. 

 

Os produtos perecíveis e mais específicos como frutas, legumes e verduras estão dentro de 

uma rede que se desenvolve cada vez mais, pois a sociedade com suas tendências e conceitos 

geram uma demanda grande por esses produtos. A busca da logística adequada trouxe 

inovações e aprimoramento em diversas áreas como transporte, armazenagem e distribuição. 

A adequação logística é relevante, pois diferencia o produto final, conservando sua 

composição e aparência nas diversas etapas da cadeia. Dentro dessa flexibilidade da logística 

e seus recursos é notado à mudança de embalagens e vasilhames plásticos específicos para 

adequação do produto que estão in natura e substituem as antigas caixas de madeira, ao qual o 

fator de contaminação e avaria é sempre um risco presente. As principais embalagens 

utilizadas para o acondicionamento de frutas, legumes e verduras são embalagens plásticas e 

papelão. As embalagens plásticas são apropriadas por transportar melhor, pois são retornáveis, 

higienizável, acomoda melhor o produto (ventilação e amassamento) e é paletizável, fazendo 

ganhos de tempo logístico. É reciclável no final da vida útil, ou após alguma avaria. A 

embalagem de papelão muitas vezes já vem preparada para o acondicionamento da cadeia do 

frio, apropriada para empilhamento e acondicionamento dos produtos. É reciclável e por não 

ser retornável diminui os riscos de contaminação cruzada. 

 

Outro aspecto é a cadeia do frio, tanto para armazenagem como distribuição, pois inibe o 

estado de maturação dos produtos deixando com uma vida mais longa e como facilitador para 

o transporte de longas distâncias e regiões com temperaturas desfavoráveis. 

 

O cross-docking é um conceito de operação logística interessante e funcional para produtos de 

grande pericibilidade. Ele acelera o fluxo de mercadorias, reduz os custos por condensar 

cargas e, idealmente, dispensa e aperfeiçoa a armazenagem (Bowersox; Closs, 2001). O cross-

docking é uma operação que ocorre em tempo real, logo, se caracteriza por um fluxo de 

mercadorias sem interrupção. Assume-se, idealmente, que certo produto estará disponível no 

exato momento em que ele está sendo requerido (DETONI, 2003). 

 

As instalações tipo cross-docking possuem o mesmo formato que os TransitPoint; a diferença 

consiste na quantidade de fornecedores. São vários fornecedores atendendo a vários clientes. 

A operação consiste em receber mercadorias consolidadas, separá-las e recarregar os veículos 

de maneira que cada um siga para um único destino. Segundo Bowersox&Closs (2001), a 

modalidade é extremamente utilizado por cadeias varejistas, com o intuito de repor os 

estoques de alta rotação.  

  

3.0 MÉTODO 

Esse trabalho foi desenvolvido através da revisão bibliográfica sobre gestão de armazenagem 

de produtos perecíveis e estudo de melhoria de processos.  

 

Na seqüência foi realizada a coleta de dados e a aplicação das seguintes etapas para 

implementação da nova proposta de atravessamento dos produtos perecíveis da empresa 

objeto de estudo. 

  



A estratégia metodológica consistiu em dois tipos de mapeamento do processo, o primeiro 

demonstra a situação atual (AS IS) e o segundo a situação futura (TO BE). 

 

O conhecimento do processo e sua documentação são de extrema importância para a 

identificação dos pontos positivos e negativos, e, portanto torna-se difícil partir para a 

melhoria sem compreender o que realmente precisa de atenção. O problema encontrado em 

uma determinada etapa pode ser conseqüência de outra, e se este fluxo não estiver claro e 

essas relações não forem estudadas corre-se o risco de os erros persistirem. 

  

Diagnóstico do Processo (AS IS) 

 

 Entrevistas com os principais funcionários envolvidos no processo e acompanhamento das 

atividades para entendimento do estágio “As-Is” para estratégia, processo, tecnologia e 

organização;  

 Comparação do “As-Is” com benchmarks e boas práticas de mercado e com entendimento 

específico da indústria;  

 Analisar dados transacionais e indicadores de gestão;  

 Identificar oportunidades de melhoria considerando a análise qualitativa e quantitativa de 

gaps;  

 Desenvolver uma visão e perfil do processo “To-Be”;  

 Homologação do plano de recomendações e processo “To-Be”, base para a implementação 

das oportunidades de melhoria identificadas;  

 Priorizar oportunidades de melhoria, definir prazos e recursos necessários.  

 

O resultado gerado para essa primeira fase serão: 

 

Macrofluxos, fluxogramas e diagramas: 

 

 Os macrofluxos auxiliam o mapeamento da situação atual (As Is), revisão dos processos e 

identificação de riscos por meio de uma visão geral e sistemática das atividades envolvidas.  

 Os diagramas facilitam a visualização do fluxo de movimentação das mercadorias em estoque 

e identificação de oportunidades de melhoria.  

 O fluxograma, com maior nível de detalhamento, permite o entendimento dos processos 

propostos (To Be), podendo ser utilizados para ilustrar os procedimentos operacionais, sendo 

considerada a seguinte abrangência:  

• Atividades;  

• Responsáveis;  

• Sistemas;  

• Documentos;  

• Periodicidade.  

   

4.0 - PERFIL DA EMPRESA 

A empresa objeto de estudo tem atualmente uma estrutura familiar de controle, vem sendo 

sustentado pelo modelo de negócio estabelecido, pautado na especialização no segmento de 

hortifruti (60% do faturamento), lojas modernas e bem equipadas (as quais foram 

remodeladas nos últimos 10 anos). 

  



Atualmente com 24 lojas, distribuídas entre as cidades de São Paulo, Campinas, Americana, 

Limeira e Sorocaba, ao longo de seus 32 anos, a rede aprimorou e expandiu sua atuação no 

mercado. Além dos produtos de hortifruti, passou a oferecer, mercearia, frios, laticínios e 

carnes que respondem por 40% das vendas. A rede emprega 3.500 funcionários e tem toda 

sua operação própria. A distribuição de mercadorias para a rede de lojas é realizada a partir de 

dois CDs localizados na cidade de Campinas. Considerando o modelo de negócio 

estabelecido e a estratégia, a empresa possui uma estrutura própria de transporte que atende a 

90% dos fretes realizados, apenas 10% do frete é terceirizado. 

 

4.1- PERFIS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

Por ser uma empresa que surgiu do antigo "varejão" ou "sacolão", os produtos principais são 

as frutas, legumes e verduras e atualmente a variedade é de 300 só no setor de hortifruti, que 

se dividem em vários tipos de tomates e laranjas, como 12 espécies diferentes de batata. Há 

frutas importadas e nacionais de diversas regiões, verduras e legumes exóticos. 

Qualidade no atendimento, variedade, qualidade e diferenciação dos produtos ofertados, além 

dos serviços de processamento seguindo a tendência de oferecer mais praticidade e rapidez 

para o preparo de alimentos. O compromisso com a qualidade e melhoria continua dos seus 

processos para oferecer um melhor atendimento ao cliente refletem-se também nos valores da 

companhia - “Excelência em qualidade” e “Inovação”. 

 

4.2 - SITUAÇÃO ATUAL 

No setor varejista a eficiência no abastecimento é fundamental para evitar ruptura (perda de 

vendas nas lojas por falta de produto), mas quando o produto é perecível e do setor de 

hortifruti, a agilidade na sua distribuição é o grande diferencial para uma boa aparência e 

conquista do cliente com um produto fresco. A empresa em estudo enfrenta um problema de 

demora dentro do centro de distribuição de hortifruti, onde da recepção do produto até sua 

expedição leva-se quase 10 horas para realização do cross-doking para sim o produto partir 

para sua distribuição na rede de lojas. 

 

Foi identificado que a movimentação interna de mercadorias é realizada com base em 

controles manuais, planilhas eletrônicas, conhecimento e experiências dos colaboradores 

envolvidos no processo. O comprador detém sobre sua atribuição a análise do produto no 

recebimento, para dar validade na entrada e sua divisão dos lotes para dar saída para as lojas. 

Isso engessa as rotinas diárias atrasando a operação. 

 

4.2.1 - FLUXO DA OPERAÇÃO: 

 

O fluxograma de processo, segundo Campos (1992), é fundamental para a padronização e 

posterior entendimento do processo. Ele facilita a visualização ou identificação dos 

fornecedores internos e externos do processo, das funções, das responsabilidades e dos pontos 

críticos. 

 

É importante nesta fase, segundo Ostrengaet al. (1993), a verificação da multiplicidade de 

caminhos no fluxo de trabalho. Se todo o trabalho não flui exatamente através do mesmo 

caminho, é importante documentar os pontos nos quais ele pode se dividir. Um fluxograma 

traça o fluxo de informação, pessoas, equipamentos, ou materiais através das várias partes do 

processo. A figura 1 apresenta o fluxograma das atuais atividades de recebimento e 

armazenagem. 



 

 

Figura 1: Fluxo da Operação / Situação Encontrada / Círculos vermelhos são pontos do fluxo 

que devem ser observados: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2 MAPA DO PROCESSO: 

O mapa de processo, segundo Barnes (1982), é uma técnica para se registrar um processo de 

maneira compacta, a fim de tornar possível sua melhor compreensão e posterior melhoria. O 

mapa representa os diversos passos ou eventos que ocorrem durante a execução de uma tarefa 

específica, ou durante uma série de ações. 

 

Figura 2: Mapa do Processo / Situação Encontrada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O estudo minucioso desse mapa, fornecendo a representação gráfica de cada passo do 

processo, certamente sugerirá melhorias. Após a análise do mapa de processo, é comum 

concluir que certas operações podem ser inteiramente, ou em parte, eliminadas. Além disso, 

operações podem ser combinadas e esperas entre operações podem ser eliminadas 



   

O mapeamento do processo permitiu visualizar as atividades e seus tempos, ao qual todas as 

atividades internas do centro de distribuição somam em torno de 10 horas. A partir desse 

mapeamento poderemos observar quais atividades estão gerando acúmulos de tempos e onde 

podemos ajustar e melhorar o desempenho por cada atividade e do conjunto todo. 

 

Atividades observadas e que geram acúmulo de tempo: 

 

 Verificação da amostra pelo comprador (sabor, peso, aparência e coloração). 

 Dentro da organização o comprador acumulou funções que são de atribuição do 

departamento logístico. Essa centralização de atividades logísticas faz com que a 

operação fique dependente dele e como observado no mapa do processo e fluxo gera 

um acúmulo de tempo desnecessário. 

 São de 25 minutos o tempo para verificação da amostra entre deslocamento do 

produto a ser avaliado, mais o tempo que o comprador se disponibiliza a verificar 

propriedades como sabor, peso, aparência e coloração do produto. Tomando-se que a 

média de veículos recebidos é de 15 veículos dia e suas caixas de amostras são pelo 

menos 1 caixa por veículo, o tempo que se envolve nesse tipo de rotina é grande e mal 

empregado. 

 

 Verificação da lista de pedidos pelo comprador. 

 O abastecimento de hortifruti na unidade de varejo é dependente de uma lista de 

pedido manual, pois diferente de outros produtos que ao passar pela check-out (ponto 

de venda) é requisitado um pedido automático, o encarregado de forma manual avalia 

durante o dia as baixas do seu estoque e nas bancas de venda e monta um pedido para 

o centro de distribuição. Este pedido é avaliado pelo comprador, que pega o pedido 

das várias lojas e reuni em uma lista única. Toda a rotina do comprador pegar os 

pedidos e reunir gera um consumo de tempo de 60 minutos e é uma atividade 

metódica e que não requer embasamento comercial. 

 

 Verificação da lista de estoque atual pelo comprador. 

 A verificação do estoque atual compreende em analisar o estoque existente e seus 

lotes, pois os produtos hortifruti são muito desproporcionais entre si e modificam suas 

características de um dia para o outro, assim o comprador analisa a lista do estoque 

existente, vai até o lote físico e verifica as condições que se apresentam cada lote. Esse 

processo depende de um tempo médio de 45 minutos, ao qual fica toda sobre a 

responsabilidade do departamento comercial e o departamento logístico fica 

aguardando tal atividade. 

 

 Montagem da lista de distribuição pelo comprador. 

 Outro ponto que o comprador assumiu como atividade dentro do centro de distribuição 

é a montagem da lista para separação, pois após reunir todos os dados de estoque e 

compra, o mesmo separa por loja as quantidades ao qual deve ser remetida, muitas 

vezes empurrando mercadoria sem haver pedido. As atividades de montar a lista para 

separação e entregar ao conferente responsável de fazer a expedição dura o tempo de 

105 minutos.  

 



 

 Entrega da lista de distribuição para o conferente pelo comprador. 

 

Em face das necessidades da empresa, o objetivo do projeto consiste em realizar um 

diagnóstico do processo e logística do segmento de frutas, legumes e verduras, redesenho do 

processo e estruturação de controles internos de forma a implantar melhores práticas de 

gestão. 

 

As recomendações homologadas são incluídas no plano de ação com a descrição das 

atividades necessárias para implementação.  A priorização e direcionamento das ações aos 

responsáveis e áreas envolvidas permite aperfeiçoar os recursos e prazos para sua implantação 

das oportunidades de melhoria. O plano de ação também permite um acompanhamento 

detalhado das ações pendentes, principais motivos, novo prazos acordados. 

Detalhamento das oportunidades de melhoria e consolidação das ações semelhantes em 

frentes de trabalho;  

 

 Elaboração de cronograma detalhado para acompanhamento e controle da implementação das 

soluções identificadas, considerando a definição do nome dos gestores responsáveis e a 

priorização das atividades a serem executadas.  

 

 Auxílio na implementação das soluções propostas e na execução de testes específicos, a fim 

de validar as soluções implantadas.  

 

 Revisões de controle de qualidade ao longo do processo de implantação para validação das 

soluções aplicadas em relação às causas/problemas identificados.  

 

 Identificação e avaliação de eventuais mudanças ocorridas nas atividades estabelecidas 

(inclusões, alterações e exclusões).  

 

 Acompanhamento do adequado nível de aprovação, participação e documentação das 

soluções aplicadas, bem como resultados obtidos.  

 

 Revisão dos prazos para finalização das implementações, atualização do “status” de 

implementação em reuniões periódicas (equipe do projeto) e reporte do “status” à 

Administração (possíveis atrasos com as justificativas).  

 

4.3 - SITUAÇÃO PROPOSTA 

   

O comprador assume diversas atividades relacionadas diretamente a operação interna do 

centro de distribuição e gera um acúmulo de três horas e trinta minutos. Esse tempo pode ser 

otimizado, fazendo que o fluxo da operação seja dinâmico e apenas relacionado ao 

departamento logístico. Essa verificação demonstra que essa quantidade em horas 

corresponde a 41,07% da hora total de operação do centro de distribuição. 

 

Um ponto importante é que os supervisores de expedição, conferentes e auxiliares da 

expedição tem expertise para assumir a responsabilidade de aceitação dos produtos de 

hortifruti, mesmo como a verificação dos pedidos das lojas, estoque atual e a montagem da 



lista para distribuição, assim a mudança consiste na transferência de responsabilidade que o 

departamento comercial assumiu atualmente, para o departamento de logística.  

 

O departamento de logística ao assumir o papel antes feito pelo comprador consegue de forma 

imediata enxugar as atividades em duas horas e trinta minutos, fazendo a operação em apenas 

uma hora. Isso traz um ganho de produtividade para a operação e agilidade dentro do centro 

de distribuição. 

 

Fluxo da Operação Interna Alterado: Círculos em azul são pontos alterados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste contexto, a estruturação de controles internos na gestão de processos e logística 

permitiria aperfeiçoar o tempo e centralizar a operação no departamento apropriado.  

 

 

Mapa do Processo: Atividades Internas Alteradas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 

 

 



As principais alterações feitas nas atividades foram:  

 Afastamento do departamento comercial das operações logísticas; A inversão de papeis 

dentro da operação fará com que o departamento de logística assuma integralmente a 

operação interna do centro de distribuição, sem interferências do departamento comercial. 

 

 Diminuição do tempo de verificações e aceites; Com a logística assumindo as atividades 

relacionadas ao aceite, verificação de estoque, pedidos e listas de distribuição e separação o 

tempo será reduzido de 03h30min para 01h00min. Um ganho de 02h30min dentro da 

operação interna do centro de distribuição. 

 

 Diminuição de deslocamento de colaboradores. O mapa de processo demonstrou o quando 

pode se enxugar os movimentos de pessoal e mercadoria, fazendo assim cessar algumas 

atividades antes executadas. 

 

 Agilidade na documentação e liberação de lista para distribuição. O departamento de logística 

será responsável pela análise dos pedidos, estoques e agilidade de documentação para a 

distribuição. O equipe de logística tem maior interesse em tratar da documentação para 

agilizar tais processos, pois as cobranças em relação a tempo e distribuição estarão sobre o 

seu domínio. 

 

4.4 - ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO DOS RESULTADOS 

 

Gráfico 1: Tempo Total da Mercadoria Dentro do Centro de Distribuição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o gráfico acima, o tempo total da mercadoria dentro do centro de distribuição 

é de 09h53min, demonstrando que há necessidade de mais de um turno da operação para gerar 

o cross-docking existente, ou geração de horas extras. O tempo após o ajuste está apresentado 

em 06h51min e que em comparação ao tempo anterior que a mercadoria permanece na 

operação fez se uma redução de 03h02min. Percebe-se que a redução do tempo dentro da 

operação ajustará toda a operação em apenas um turno, gerando ganhos de desempenho e 

liquidez ao reduzir e extinguir turnos e horas extras. 
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Gráfico 2: Tempo de espera entre atividades dentro do CD 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observando o gráfico 2, percebe-se que o tempo de espera entre atividades era inicialmente de 

03h30min e passou-se após os ajuste para 01h00min. Esse resultado apresenta a importância 

do ajuste no processo, ao qual gerou uma diferença de 02h30min. A relevância está na 

diminuição do desperdício do tempo que há entre as atividades dentro do centro de 

distribuição. 

 

 

Gráfico 3: Nível de Perda Durante o Fluxo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico 3, apresentou o nível de perda durante o fluxo dentro do centro de distribuição e o 

percentual atual é de 22,73%.O nível de perda dentro do atravessamento gerou uma redução 

de 7,32%, pois com a diminuição do tempo entre as atividades, a mercadoria não fica mais 

exposta fora da doca e em  locais inapropriados enquanto espera pelas rotinas serem executas. 
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A operação fica dinâmica, elevando-a em um fluxo contínuo. 

 

Ganhos e Resultados: 

 

 Ganho monetário: A redução de tempo dentro da operação do centro de distribuição trouxe 

como principal ganho a eliminação de horas extras por parte do departamento logístico. A 

operação que antes dependia do departamento comercial para dar andamento na distribuição e 

atividades internas consegue executar dentro do horário estabelecido, sem avançar em horas 

extras para finalizar os trabalhos. O ganho mensal gerou um valor médio de 28.000,00 reais 

ao mês e 336.000,00 reais ao ano, ao qual pode ser destinado a outros investimentos. 

 

 Ganho de agilidade: Produtos de hortifruti são extremamente perecíveis e o tempo que foi 

reduzido de 02h30min gera um diferencial de disponibilização dos produtos no ponto de 

venda, sendo mais ágil que a concorrência e mercado. O produto chegará mais fresco e em 

condições diferenciadas de maturação. Outro ponto é que os veículos sendo liberados com 

rapidez conseguem administrar melhor os tempos de entradas nas regiões onde há restrições 

de veículos de cargas. 

 

5. CONCLUSÃO  

Com base no mapeamento do processo e nas rotinas do fluxo da operação, buscou-se ajustar a 

operação interna do centro de distribuição, diminuindo o tempo de atravessamento. Foi 

verificado ao detalhe de cada parte do fluxo e identificado os pontos fracos e que necessitam 

de melhoramentos e alterações.  

 

Conforme análise do gráfico 1, os ajustes feitos nas atividades internas do centro de 

distribuição proporcionaram um fluxo mais dinâmico e reduzindo o tempo total do 

atravessamento da mercadoria. A importância da redução deu-se em 03h02min e equivalente 

a 31% do tempo total, alcançando as premissas adotadas para o estudo. Significante em um 

mercado de perecíveis, da sua necessidade de agilidade e no que tange aos anseios do projeto, 

o objetivo principal na otimização do tempo foi demonstrada. 

 

A pesquisa pode proporcionar a empresa de ter um mapeamento de suas rotinas internas do 

centro de distribuição, demonstrando certos problemas que antes não eram identificados como 

tal. Um fator não identificado como problema era as atribuições do departamento comercial 

sobre as operações logísticas e que o estudo pode apresentar. São tais paradigmas que após 

serem superados, ajudam na evolução corporativa e justificam a realização de toda a pesquisa. 
 

O método adotado permitiu que se obtivessem maiores informações sobre o setor e as 

características dos processos envolvidos da área de frutas, legumes e verduras. 

 

A elaboração e a execução deste estudo de caso, embora tenha um caráter inovador na 

empresa estudada, pode ser vista como uma possibilidade técnica de aprimoramento dos 

processos atuais e de análise da situação de fluxo da operação interna do centro de 

distribuição.  
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