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 Administração dos  almoxarifados 

Um almoxarifado nada mais é do que um depósito ou armazém 
que receberá os materiais que a empresa quer estocar, 
guardar. Dessa maneira, a armazenagem é ligada ao 
recebimento, à classificação, à movimentação e ao 
acondicionamento desses materiais. De acordo com Franklin, 
“armazenagem é a guarda temporária de produtos estocados 
para posterior distribuição”. 
Os almoxarifados podem ser pequenos, como o espaço dentro 
de uma drogaria destinado aos remédios e cosméticos que 
serão vendidos aos clientes, como podem ser imensos galpões 
com milhares de itens, como nos casos dos centros de 
distribuição das empresas distribuidoras. De acordo com 
Gonçalves, a armazenagem envolve as seguintes atividades: 
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• Recebimento dos materiais, que inclui a recepção dos 
bens enviados ao armazém pelos fornecedores ou dos 
bens 

• recebidos de outras entidades. Esse recebimento pode 
também incluir o desembarque dos materiais em função 
das características dos contratos de fornecimento. 

• Movimentação física dos materiais, que envolve o seu 
manuseio desde o recebimento até a área de 
armazenagem, a seleção dos itens nas áreas de 
armazenagem e sua consolidação para expedição. 

• Estocagem dos materiais, que trata das técnicas de 
armazenamento dos materiais propriamente dito. 
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• Expedição dos materiais, que é a atividade destinada ao 
despacho dos materiais, de acordo com as especificações 
dos pedidos dos clientes. 

• Consolidação das cargas para a expedição. 
 

Como podemos ver, essas atividades englobam diversos 
“passos” do trabalho que os profissionais desse setor 
executam para atender bem aos clientes internos e 
externos da empresa.  
Uma gestão eficiente do almoxarifado deve gerar uma 
movimentação mais rápida dos materiais, evitando-se perdas 
por extravios e quedas e aproveitando-se melhor das máquinas 
e das pessoas envolvidas nesse trabalho. 
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De acordo com Viana, a eficiência de um almoxarifado 
depende fundamentalmente: 
 
• Da redução das distâncias internas percorridas pela carga 
e do consequente aumento das viagens de ida e volta. 
• Do aumento do tamanho médio das unidades 
armazenadas. 
• Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica. 
 
Deste modo, podemos dizer que os objetivos da gestão de 
um depósito ou almoxarifado são, basicamente, reduzir os 
custos de armazenamento e aumentar o nível de serviço aos 
clientes. 


