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Resumo: O presente artigo trata do gerenciamento de armazém através da utilização da ferramenta Análise dos 
Efeitos e Modo de Falha (FMEA). A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso em três lojas do ramo 
supermercadista. Abordou-se o processo de recebimento e estocagem de itens. Com o uso da técnica Análise 
Hierárquica do Processo (AHP) identificou-se os pontos críticos do processo de decisão de localização de 
produtos no armazém. As conseqüências dos erros foram avaliadas através de uma matriz de criticidade. Com 
base nas conseqüências dos erros neste processo definiu-se um algoritmo de decisão para a atividade de 
recebimento e alocação dos itens que auxilia na gestão dos espaços físicos do armazém.  
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1. Introdução  
Os supermercados são classificados como empresas de auto-serviço às quais torna-se 
essencial a manutenção de um nível mínimo de estoque para que os produtos sejam 
disponibilizados aos consumidores. A manutenção de armazéns dentro das lojas para garantir 
o atendimento dos clientes deve ser gerida de forma a otimizar as atividades de movimentação 
e os espaços destinados para os mesmos.  

Neste artigo estudou-se a ferramenta Análise dos Efeitos e Modos de Falha (FMEA) para 
avaliar e melhorar a eficiência da gestão dos armazéns no ramo supermercadista. O FMEA é 
utilizado para a identificação de causas de falhas e os efeitos que as mesmas geram em 
processos ou equipamentos.  

A abordagem das falhas identificadas no FMEA foram analisadas através de uma matriz de 
criticidade e definiu-se um algoritmo como ferramenta auxiliar para a tomada de decisão no 
processo de gestão do armazém.  

 

2. Referencial Teórico  

Os supermercados são especializados na venda de alimentos, bebidas, produtos de higiene e 
limpeza. Também atuam, com menor intensidade, na venda de presentes, eletrodomésticos, 
utilidades em geral (plásticos, louças), material escolar, etc. Segundo Novaes (2004) são 
caracterizados pelo auto-serviço o que gera a necessidade de manter determinado nível 
mínimo para atender o cliente no momento em que o mesmo encontra-se na loja.  

A armazenagem, segundo Moura (1998) envolve o gerenciamento das atividades de 
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estocagem e movimentação. O comportamento dos custos são antagônicos para essas duas 
atividades. Busca-se então o equilíbrio entre as mesmas. O processo de estocagem refere-se a 
manutenção dos itens em espaços que abrigam-os das ações do tempo. A atividade de 
movimentação deve priorizar a economia de tempos, segundo Gouvinhas et al (2005), 
evitando o retrocesso e direcionando o fluxo dos produtos às docas de saída.  

Nos supermercados a armazenagem de alguns itens exige condições especiais como câmaras 
frias (decreto lei n.º 986 de 21 de outubro de 1969), outros devem ser separados como 
alimentos de saneantes (resolução n.ºCVS 06/99). A grande maioria dos itens é armazenada a 
temperatura ambiente em sistemas de blocos ou estantes. A decisão de localização do item e 
acompanhamento do nível de ocupação em cada espaço são aspectos importantes no 
gerenciamento do armazém. Através de ferramentas quantitativas pode-se obter a otimização 
do sistema de estocagem. Tuji et al (2004) realizaram estudos sobre a decisão de alocação dos 
itens através da demanda dos mesmos. Huiskonen et al (2003) citam a possibilidade de 
utilização de aspectos qualitativos para planejar de forma mais eficiente o gerenciamento das 
atividades dos armazéns.  

Tanto os aspectos qualitativos como os quantitativos podem ser abordados através da 
utilização de ferramentas de decisão. Utiliza-se neste estudo a ferramenta FMEA que para 
Batocchio (2004) é uma ferramenta que proporciona o levantamento das causas de falhas e 
dos efeitos provocados pelas mesmas dentro de um processo ou equipamento. Para que as 
decisões sejam mais eficiente é necessário a classificação das características do processo 
segundo as suas conseqüências. Assim pode-se identificar o número de prioridade de risco 
(NPR) e atuar de forma mais rápida nos itens que apresentam conseqüências consideradas 
mais graves dentro do contexto da empresa.  

A ferramenta Análise Hierárquica do Processo (AHP), demonstrada através de fluxograma 
por Vilas Boas (2005), pode ser utilizada para auxiliar no processo de decisão que envolve 
multicritérios. Essa técnica estabelece comparativos entre as etapas que encontram-se em um 
mesmo nível hierárquico e respondem a um mesmo ponto na hierarquia superior. Segundo 
Bevilacqua e Braglia (2000) a AHP é empregada para dividir o problema principal em 
problemas menores e permitir a análise dos múltiplos critérios de decisão existentes no 
processo, em grupos menores. A análise através da AHP pode identificar o caminho crítico, 
ou seja, definir o NPR para os modos de falha no processo de gerenciamento de armazém.  

 

3. Materiais e métodos  
Este estudo aborda a utilização da ferramenta FMEA para realizar a gestão de armazém no 
ramo supermercadista. As etapas do FMEA refere-se a: identificação do modo de falha; 
identificação dos efeitos provocados pelos mesmos; identificação das causas das falhas; 
avaliação da criticidade para definição do NPR e; sugestão de ações.  

A abordagem ocorreu a partir da descrição do processo de armazenagem realizado através de 
observação direta em três lojas supermercadistas. Estabeleceu-se o fluxo de atividades, 
identificou-se a hierarquização do processo e atribuiu-se modos de falha para cada ponto da 
hierarquia, cumprindo a primeira etapa do FMEA.  

Através de uma matriz de criticidade identificou-se as causas e os efeitos que podem ser 
atribuídos aos modos de falha. Estabeleceu-se a análise através da ferramenta AHP para 
definir o NPR para cada ponto da hierarquia. Após sugeriu-se ações preventivas, preditivas e 
corretivas para os pontos definidos como mais graves no processo de armazenagem. Ao final 
as análises e ações são resumidas em algoritmo de decisão para auxiliar no processo de gestão 
de armazéns no ramo supermercadista.  



 

4. O processo de armazenagem  
Realizou-se o levantamento das informações para descrever o fluxo de atividades no processo 
de armazenagem nos casos estudados. As atividades operacionais são realizadas manualmente 
e os processos de decisão são empíricos. O fluxograma 01 descreve a seqüência de passos 
realizados no processo de decisão de localização e de produtos no ato do recebimento.  

 

  
Figura 01: Fluxograma do processo de decisão de alocação  

 

A identificação dos espaços vazios e da compatibilidade dos mesmos com os itens recebidos e 
decisão de localização são realizadas de forma empírica pelo colaborador responsável pelo 
armazém. Quanto a compatibilidade a principal preocupação está relacionada as normas de 
vigilância sanitária para que se possa evitar a contaminação dos produtos. Como os processos 
de movimentação são manuais é necessário realizar a comunicação ao responsável pela 
reposição da mercadoria na área de venda sobre a localização do produto. Quando necessário 
são realizadas atividades de remanejamento de itens para que os espaços sejam melhor 
aproveitados.  

Realizou-se, na seqüência, a hierarquização do processo de armazenagem. Nos pontos da 
hierarquia foram elencadas as atividades e seus desdobramentos. Procurou-se definir os 
pontos onde podem ocorrer as falhas cumprindo a primeira etapa do FMEA.  

 



  
Figura 02: Hierarquia do processo de armazenagem  

 

Duas correntes dividem a hierarquia: o processo físico de armazenagem e o processo 
informacional. A alocação física envolve as atividades de movimentação e estocagem. O 
gerenciamento destas atividades requer a boa gestão dos recursos empregados nas mesmas 
como: recursos humanos, equipamentos de movimentação e equipamentos estáticos de 
estocagem. O controle da informação envolve também o processo de decisão de alocação. 
Esta decisão envolve a verificação da compatibilidade e disponibilidade dos espaços e 
previsões futuras de uso.  

O processo de armazenagem, da forma como foi retratado na hierarquização, pode definir os 
modos de falha, ou seja, os pontos onde podem ocorrer os erros em sua execução. Através de 
observações diretas pode-se levantar as conseqüências, ou seja, os efeitos de erros acontecidos 
nos diversos pontos da e as principais causas destes erros. O quadro 01 relata os efeitos ou 
seja, os riscos de segurança e os problemas operacionais envolvidos nesse processo.  

 

Quadro 01: Conseqüência dos erros no gerenciamento da armazenagem  

  
 

A abordagem destes erros está relacionada tanto ao processo de decisão de localização do 
produto como de estocagem e movimentação. O bom gerenciamento dos recursos assim como 



a acurácia da decisão de alocação evitam tais conseqüências. As causas para estes itens são a 
falta de manutenção dos equipamentos de armazenagem (estantes e paletes) e movimentação 
(carrinhos) e erros no processo de decisão de localização.  

Para que se atue nos itens com maior probabilidade de ocorrência das falhas aplica-se a 
analise do NPR. Essa análise foi realizada a partir da utilização da ferramenta AHP. Foram 
atribuídos pesos relativos aos itens comparando-os através de uma matriz. Com o resultado 
desta matriz chegou-se aos valores que representam os pontos mais críticos dentro do 
processo de armazenagem. Os resultados encontrados apontam para uma predominância dos 
fatores de controle da informação sendo o processo de decisão de alocação o mais crítico de 
todos.  

Desenvolveu-se então um algoritmo para a decisão de localização dos itens e realização de 
ações quando identificadas probabilidades de falhas. O algoritmo atua na fase do comparador 
de variável do fluxograma 01. A análise realizada deve seguir a seqüência dos itens da tabela 
01: segurança e meio ambiente, compatibilidade com o espaço, taxa de ocupação, qualidade e 
produtividade, oportunidade e produção e mantenabilidade. Para cada item o responsável pelo 
depósito classifica em alta, média ou baixa a conseqüência provável de acontecer. Esta análise 
leva em consideração critérios como a posição do espaços vazios no armazém, 
compatibilidade do espaço com o item a ser estocado e o nível de ocupação do armazém.  

 

  
Figura 03: Algoritmo de decisão de localização e gerenciamento do armazém  

 

Como apresentado no fluxograma 02 as decisões analisam as conseqüências no entanto as 
ações podem ser medidas gerenciais para melhorar o processo de gestão do armazém 
oferecendo melhores condições de armazenagem. Pode-se determinar algumas ações a níveis 
estratégicos, táticos e operacionais.  

Estratégicos: alocação de novos espaços em razão da alta lotação identificada e previsões 
futuras de lotação, contratação de novos funcionários ou remodelagem do leiaute através de 
investimentos em equipamentos.  

Tático: mudanças de leiaute com aproveitamento dos equipamentos e utilização de horas 



extras para a mão-de-obra contratada.  

Operacional: decisões de localização dos itens recebidos, remanejamento dos itens estocados 
e controle do recebimento.  

 

5. Considerações finais  
Há necessidade de acompanhamento dos espaços utilizados dentro dos armazéns para 
melhorar a eficiência de seu uso assim como evitar problemas de segurança para os 
operadores e prejuízos com a danificação dos itens. A utilização da ferramenta FMEA 
apresenta uma seqüência de etapas que identificam as conseqüências mais criticas para erros 
nesse processo e analisa os pontos com maior probabilidade de falha.  

Uma vez que trata-se de processo, não aplicou-se ferramentas de engenharia para realizar a 
análise das capacidades de armazenagem das estantes e demais equipamento. Identificou-se o 
processo de decisão de alocação do item como ponto mais crítico da análise. Além disso, 
observou-se que, com a aplicação das análises do fluxograma da figura 03 com base no 
Quadro 01 de conseqüências, é possível realizar o acompanhamento do nível de ocupação do 
armazém e os riscos que esse fato pode proporcionar. Durante o processo de decisão de 
localização é necessário identificar espaços vazios e, implicitamente o colaborador realiza o 
acompanhamento da lotação do armazém.  

A utilização da ferramenta FMEA mostrou-se útil para, além de ajudar no processo de gestão 
permitir que fosse analisado as conseqüência dos erros durante a armazenagem. A ferramenta 
veio a auxiliar a empresa no desenvolvimento de planejamentos para reduzir esses erros, 
principalmente aqueles que causam falhas na segurança de seus colaboradores.  
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