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Processos sÃ£o definidos como as origens das competÃªncias 

especÃficas de uma empresa, alÃ©m da influÃªncia que desenvolvem 

nas estratÃ©gias e produtos. Diante disso, a qualidade Ã© um fator 

indispensÃ¡vel no desenvolvimento das organizaÃ§§Ãµes, no qual i 
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1. Introdução 

Buscando identificar as possíveis oportunidades de melhorias no processo de logística, 

inicialmente realizou-se um estudo de mapeamento no setor, no qual por meio de um 

fluxograma levantou-se todas as etapas utilizadas no processo e qual o tipo de sequência 

lógica estabelecida. Atualmente o Armazém da Decoração conta com um Centro de 

Distribuição próprio que recebe diariamente das fábricas terceirizadas os produtos que 

revendem diretamente ao consumidor final. Estes são armazenados após o recebimento e 

passam por uma conferência antes de ser entregue ao cliente, este processo se divide em: 

Conferência¸ Endereçamento, Separação e Carregamento. 

Em seguida após identificado o processo, realizou um estudo de tempos e movimentos por 

meio da cronoanálise, uma ferramenta utilizada para identificar os possíveis gargalos no 

decorrer do estudo. Este método faz uso do tempo para medir e analisar a operações 

realizadas, afim de transformar seus resultados em tempo padrão de desempenho por unidades 

de produção. Constatou-se trinta e três subprocessos distribuídos ao longo do processo 

principal da logística, estes organizados conforme a sequência lógica identificada 

inicialmente. Para o estudo em questão coletou-se um total de 495 tempos, denominados 

como tempo observado, onde são divididos em grupos de 15 para cada subprocesso, 

utilizando 6 colaborados ativos no serviço com ritmo do operador igual a 95%, tolerâncias de 

5% (pausas para refeições, banheiro e troca de ferramentas), trabalhando 8 horas por dia com 

demanda menor ou igual a 15 pedidos. 

Após os resultados obtidos com a coleta de tempos, analisou-se o processo para indicar onde 

se encontrava os gargalos. O método utilizado para esta análise foi o tempo médio encontrado 

por subprocesso, relacionado ao seu desvio padrão amostral. Dentre os 33 subprocessos 

analisados, constatou-se 7 com desvio padrão não aceitável para o tempo médio coletado, 

estes estavam acima do limite de tolerância aceitável. A partir disso, utilizou-se a ferramenta 

ECRS (Eliminar- Combinar-Reorganizar-Simplificar) para condensar o processo logístico. 

A partir do acompanhamento da rotina diária do setor e auxilio dos colaboradores com 

sugestões de melhoria, desenvolveu-se um procedimento operacional padrão para cada 

processo identificado inicialmente, este método estabelece minimizar o desvio padrão 

amostral e consequentemente o tempo médio de serviço, identificado por meio de etapas bem 

estabelecidas e das ferramentas e instruções de trabalho pode-se atribuir uma padronização do 
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serviço realizado. Atualmente o setor tem capacidade para 15 pedidos distribuídos nos 

processos, conforme demanda recebida, estimasse que com a padronização e utilização do 

ECRS, esta capacidade aumente em 40%, sendo útil em períodos com maior movimentação 

logística do comércio.  

Para realizar a padronização dos processos de Conferencia, Endereçamento, Separação e 

Carregamento, se fez necessário o uso da ferramenta 5W2H contemplando local, data, 

responsável e setor para ser realizado o procedimento definido. Após isso, se fez necessário 

um treinamento das novas formas de realização das etapas, identificando por meio de vídeo o 

que estava incorreto anteriormente e o que sofreu mudança para adequação de todos, 

incluindo o uso de equipamento de proteção individual – EPI. 

Em outro momento após realizado as mudanças no processo, se fez necessário uma nova 

coleta de tempos para verificar se o modelo atual estava operacional e sem os gargalos 

identificados anteriormente. Nesta etapa também coletou o mesmo quantitativo de amostras 

da primeira fase, porém reduziu o número de subprocessos de trinta e três para trinta, no qual 

foram combinados conforme indicado pela ferramenta ECRS. Para complementar os POP’s 

criou-se modelos de Checklist para as etapas mais críticas, sendo elas identificadas por meio 

da cronoanálise. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Mapeamento de Processos 

Conforme Kahn (2013), “a pesquisa sobre mapeamento de processos tem como objetivo, 

inicialmente, entender o conceito de processo”. Depois disso, apresenta uma análise das 

evoluções dos conceitos conforme difundidos na engenharia de produção. Ainda dito pelo 

autor, as definições de tarefa têm objetivo de nortear o desenvolvimento de diversas etapas do 

processo de entrada, processamento e saída. 

Conforme CBOK (2009), modelagem ou mapeamento dos processos refere-se à 

documentação de processos, no qual estabelece padrões de trabalho, identificando melhorias e 

planejando novos processos como requisitos que servem para prover treinamentos, por meio 

do desempenho e análise de impacto. 

 

2.2. Cronoanálise 

A cronoanálise é uma ferramenta aplicada a análise e o registro dos tempos gastos na 

produção da empresa, no qual aponta uma sequência lógica do fluxo operacional mais 
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adequado e apropriado ao trabalho. Por meio deste recurso, é possível observar a existência de 

gargalos na produção. Conforme dito por Almeida (2009) “a cronoanálise serve de base para 

o cálculo de custos e para a definição de processos estabelecidos numa organização. A 

cronoanálise permite encontrar a capacidade produtiva, uma vez que essa capacidade é capaz 

ser definida pela maior dimensão produzida de um produto ou um serviço com a utilização de 

um tempo pré-definido e demanda real. Dessa forma, ressalta a importância de se ter um 

conhecimento dos processos e de sua implantação, objetivando otimização dos tempos e o 

controle das operações. 

 

2.3. ECRS 

Eliminar, combinar, reorganizar e simplificar as etapas utilizadas no nível de processo, 

execução e movimentação. Para Silva (2015), com a correta utilização da ferramenta ECRS 

nos processos, é possível definir quais variáveis podem ser modificadas afim de desenvolver 

contramedidas para evitar um gargalo, possibilitando desenvolver melhorias, obtendo 

resultados esperados.A automatização e racionalizações das movimentações seguem uma 

lógica utilizada durante as análises realizadas, classificando em operações acíclicas e tempos 

de troca ou setup. 

 

2.4. Procedimento Operacional Padrão (POP) 

De acordo Barbosa (2011), “os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) são instruções 

detalhadas descritas para alcançar a uniformidade na execução de uma função específica”. 

Dessa forma, as definições de postos de trabalho, quem executará a tarefa e materiais 

necessários deverão contemplar esse procedimento. O POP deve-se estabelecer objetivamente 

o sequenciamento e padronização de tarefas específicas de um processo, garantindo a 

minimização de falhas causadas por imperícia ou ausência de conhecimento de determinados 

funcionários. 

 

2.5. Ferramenta 5W2H 

Conforme Behr. (2008) a ferramenta 5W2H pode ser definida com uma maneira de 

estruturarmos o pensamento de uma forma bem organizada e materializada antes de implantar 

alguma solução. Sua denominação refere-se a um plano de ação integrado, no que se faz uso 

de sete palavras em inglês: What (O que, qual), Where (onde), Who (quem), Why (porque, 
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para que), When (quando), How (como) e How Much (quanto, custo). Dessa forma, o estudo 

da metodologia aplicada a ferramenta é amplamente utilizado conforme às necessidades da 

empresa tornando-a de fácil compreensão. 

De acordo com Franklin (2006), “a ferramenta 5W2H é entendida como um plano de ação, ou 

seja, resultado de um planejamento como forma de orientação de ações que deverão ser 

executadas e implementadas”, com isso, torna-se uma forma de acompanhamento do processo 

desenvolvido e estabelecido na etapa de planejamento. Para que sejam identificadas respostas 

simples e objetivas extremamente cruciais para gerenciar processos e informações.  

 

3. Confirmação da hipótese 

O objetivo do mapeamento e padronização do processo logístico é encontrar a melhor forma 

de se produzir e distribuir aquilo que é produzido pela empresa (bens ou serviços). No setor, 

inicia-se com o processo de conferencia que se estabelece a partir da chegada da 

transportadora, os colaboradores da área recebem, conferem, e encaminham a mercadoria para 

a próxima etapa, este processo é manual e utilizam-se ferramentas logísticas para transporte 

(Carrinho transportador empilhadeiras e outros). 

Logo após tem-se o processo de Endereçamento que realiza o transporte das mercadorias da 

área de conferência para as prateleiras onde ficam estocadas até a retirada do produto para 

separação. O endereçamento estabelece sistemas de localização dividindo galpão por local, 

blocos, ruas e colunas, com uma organização semelhante à de uma cidade. 

Na sequência, o processo de Separação é realizado sempre que solicitado a entrega do produto 

ao consumidor final, este processo antecede o de Carregamento que é efetuado na doca 

utilizando o caminhão da empresa como meio de transporte. O quadro 1 descreve as etapas 

supracitadas.  
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Quadro 1 – Etapas do processo de Conferência, Endereçamento, Separação e 

Carregamento.

 

Fonte: Primária 2018 

Buscando avaliar o processo e identificar os possíveis gargalos, realizou-se um levantamento 

de tempos no processo, no qual considerou-se a média aritmética de 15 amostras para cada 

etapa apresentada mais seu desvio padrão amostral que é utilizado para mensurar variância em 

relação à média. O quadro 2 apresenta os dados coletados em minutos. 



 
XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “Os desafios da engenharia de produção para uma gestão inovadora da Logística e Operações” 
Santos, São Paulo, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2019. 

 
   

 

 7 

Quadro 2 – Cronoanálise 1º 

Ciclo

 

Fonte: Primária 2018 

Os desvios padrão destacados em vermelho, são considerados desvios não aceitáveis no 

processo, no qual apresentam valores acima do limite estabelecido pela fórmula onde obteve-

se um resultado de 02:03 minutos. Dessa forma, as etapas 8, 14, 16, 23, 30 e 31 deverão ser 

revisadas e padronizadas junto com as demais atividades do setor, buscando o melhor tempo 

de processamento. 

Os tempos médios identificados em cada etapa são utilizados para mensurar o Tempo 

Observado que juntamente ao ritmo do trabalhador apresenta o Tempo Normal do processo, 

Tempo Padrão, capacidade por dia trabalhado e quantidade de funcionários necessários para 

realização do serviço. Dessa forma o quadro 3 demonstra variáveis analisadas no setor 

logístico e seus resultados separados em seus respectivos processos: Conferência, 

Endereçamento, Separação e Carregamento. 
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Quadro 3 – Variáveis analisadas nos processos da 

logística

 

Fonte: Primária 2018 

No setor de logística, verificou-se dentre os quatro processos existentes um tempo padrão 

total de 1 hora 33 minutos e 12 segundos para cada pedido recebido, utilizando o ritmo do 

operador igual a 95% e considerando turno de 8 horas por dia. Entretanto, no processo de 

Carregamento utiliza-se um turno de apenas 2 horas, visto que o processo ocorre geralmente 

duas vezes por dia, definidas no período da manhã e no período da tarde. 

A capacidade de pedidos por processo é definida a partir da quantidade de horas por turno 

dividido pelo tempo padrão para realização do mesmo, seu arredondamento é feito para baixo 

afim de não interferir no cálculo de funcionários.  A demanda utilizada no estudo foi 

estabelecida por meio do indicador de produtividade, no qual estipula a quantidade de 

funcionários que devem ocupar cada processo, seu arredondamento é feito para cima, visto 

que este número não poderá ser menor que o indicado no cálculo. 

Dessa forma, temos que para realização do processo total do setor logístico são necessários 7 

funcionários, distribuídos conforme o quadro 3, contudo deve-se destacar que o funcionário 

pode ser remanejado para outra função dos processos descritos conforme solicitados pelo 

coordenador da área. 

O recebimento de mercadorias pode ocorrer mediante duas vias, ou seja, recebemos produtos 

que são entregues pela própria fábrica ou transportador por ele contratado e recebemos 

produtos de transferência de outras filiais do Armazém da Distribuição. 
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Não 

Não 

Buscando melhorar os processos, trazendo maior flexibilidade e otimizando as etapas críticas, 

utilizou-se o software Bizagi Modeler para identificação do fluxo apresentado após as 

alterações realizadas. A figura 1 descreve o novo fluxo de processos estabelecido no setor de 

logística para o processo de conferência.  

Figura 1 – Fluxograma do processo de Conferência 

 

Fonte: Primária 2018 

Após o mapeamento do processo, desenvolveu-se junto a coordenação da área e os 

colaboradores o procedimento operacional padrão (POP/001) da Conferência incluindo todas 

as etapas supracitadas descrito no anexo 1. Para realização do projeto de melhoria utilizou-se 

a ferramenta 5W2H com intuito de traçar um plano de ação integrado em cima dos 

levantamentos apontado na cronoanálise e no ECRS. 

Em segundo momento, realizou-se o mesmo estudo de mapeamento para identificar o 

processo de Endereçamento no intuito de desenvolver e padronizar as etapas para melhor 

aproveitamento do tempo padrão, espaço físico e quantidade de funcionários estabelecidos 

anteriormente. A figura 2 descreve este novo fluxo. 

Figura 2 - Fluxograma do processo de Endereçamento 
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Fonte: Primária 2018 

Com o uso do ECRS pôde-se reduzir a quantidade de etapas realizadas, no qual foram 

combinadas ou eliminadas conforme apontado na ferramenta. Dessa forma, criou-se também 

o procedimento operacional padrão (POP/002) identificado no anexo 2 para o processo de 

endereçamento afim de reduzir os desvios encontrados durante o 1º ciclo. 

O fluxo de informações entre os agentes que compõem o processo, permite uma análise geral 

do que ocorre diariamente, seguindo uma sequência lógica de tarefas buscando mais 

produtividade e melhores resultados. Para o processo de Separação, também se fez necessário 

o uso da ferramenta para identificar e padronizar o processo (POP/003) identificado no anexo 

3. 

Figura 3 – Fluxograma do processo de Separação 

Fonte: Primária 2018 

Todo colaborador admitido para executar funções na área operacional, primeiramente, passa 

por um treinamento de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição (BPAD). Este 

treinamento é elaborado com base na rotina diária. Além disso, colaborador passa por 

treinamento específico da área a qual executará suas funções e é acompanhado pelo assistente 

ou responsável em propagar as boas práticas e procedimentos a serem seguidos em cada 

processo conforme o fluxo estabelecido. No setor da Logística, o processo final do 

Carregamento é demonstrado na figura 4, iniciado sempre no primeiro momento de cada 

turno detrabalho e seu procedimento operacional padrão (POP/004) está identificado no anexo 

4. 
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Figura 4 – Fluxograma do processo de Carregamento 

Fonte: Primária 2018 

Após a padronização do processo realizado por meio do plano de ação estabelecido no 5W2H, 

realizou uma nova cronoanálise para definir um novo tempo operacional padrão, e identificar 

se houve alterações nas variáveis descritas, o tempo médio coletado foi em cima de 15 

amostras, porém o processo inteiro agora conta com 25 etapas, totalizando 375 amostras 

coletadas. 

Dentre as melhorias realizadas no setor logístico está a aquisição de novos equipamentos 

utilizados no dia a dia operacional para auxiliar nas tarefas, quadro de acompanhamento das 

mercadorias que vão chegar no depósito, e instruções de trabalho para as etapas estipuladas a 

partir da padronização. O quadro 4 apresenta o as novas variáveis analisadas no processo de 

Conferência, Endereçamento, Separação e Carregamento. 
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Quadro 4 – Novas variáveis analisadas nos processos da 

logística

 

Fonte: Primária 2018 

A partir da nova coleta de tempos, o processo logístico apresentou um novo tempo padrão 

total de 1 hora 13 minutos e 45 segundos, tornando assim uma redução de 20 minutos e 33 

segundos por pedido. Isso implica dizer que, numa demanda igual a 15 pedidos por dia, o 

Armazém da decoração conseguiu 5 horas 8 minutos e 45 segundos a mais para realização de 

novas atividades com a padronização do processo e a quantidade de funcionários necessários 

reduziu para 6. Outra vantagem relacionada à redução de falhas é a identificação de possíveis 

oportunidades de melhoria nos procedimentos que são realizados esporadicamente para que 

sigam um determinado padrão e que são documentados, no qual os erros são encontrados com 

muito mais facilidade. 

3.1.Plano de ação – gráfico 5W2H 

Para desenvolvimento do estudo, realizou um levantamento das ações necessárias no 

processo, identificadas no quadro 5 por meio da ferramenta 5W2H. 
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Quadro 5 – Plano de ação integrado das atividades 

realizadas
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Fonte: Primária 2018 

 

As ações do 5W2H foram desenvolvidas de acordo a necessidade do processo, visando a 

melhoria contínua e padronização do mesmo. A variável “Quanto Custa?” foi mensurada 

conforme os gastos utilizados, no qual totalizou R$694,49 necessários para realização do 

mesmo. As sugestões de melhorias ditas pelos colaboradores foram inseridas no ECRS, e 

repassadas com o coordenador da área e implantados conforme autorizado pela diretoria. 

 

4. Considerações 

Para realizar um processo de análise quantitativa e qualitativa numa organização, deve-se 

atentar as etapas do processo, no qual estabelece um padrão entre suas atividades. O 

Armazém da Decoração, a partir do estudo levantado, adquiriu procedimentos operacionais 

padrão para realizar o serviço na logística. Por meio do mapeamento de processos pôde-se 

obter uma melhor visualização do fluxo de entrada e saída de mercadorias afim de otimizar 

seu tempo de processamento. 

Fazendo uma comparação entre os dois ciclos realizados na cronoanálise, percebe-se as 

melhorias encontradas nos processos de Conferência, Endereçamento, Separação e 

Carregamento na otimização do tempo. Dentre as variáveis analisadas, a quantidade de 

funcionários se torna a de maior importância para realização do processo, no qual implica 

diretamente em todas as etapas apresentadas. 

A criação de checklist e dos POP’s servem para adequar e sequenciar o serviço realizado, 

além de ser monitorado por meio de indicadores de qualidade. As etapas que tiveram maior 

desvio padrão amostral, recebeu especificamente uma tratativa mais profunda buscando 

reduzir o desvio encontrado. O desvio padrão estipula a diferença entre cada funcionário em 

realizar o mesmo serviço, e para um bom funcionamento dos setores de uma organização, 

quanto maior a padronização maior a assertividade. 

Em suma, o processo de melhoria de um determinado serviço deve ser contínuo, o uso de 

ferramentas da qualidade, atribuíram melhorias aos processos, entretanto para se tornar 

objetivo, se faz necessário a continuação do progresso conquistado por meio de análises 

periódicas e se necessário, atualizações em procedimentos, checklist e processos. 
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ANEXO 

ANEXO 1 –PROCESSO DE CONFERÊNCIA (POP/001) 

1. OBJETIVO 

1.1. Este procedimento estabelece as etapas do processo de conferencia padronizadas para 

recebimento e conferência dos produtos recebidos por transportadoras ou prestadores de 

serviço. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este POP/001 é aplicável a todos colaboradores operacionais responsáveis para o 

recebimento de mercadorias no centro de distribuição. 

3. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

3.1. Identificar a transportadora, informar ao Coordenador de Logística, abrir o portão. 
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3.2. Abrir o portão de entrada apertando a botoeira vermelha para entrada do lado direito 

ou verde para entrada do lado esquerdo. 

3.3. Receber da transportadora as NF e conhecimentos referentes a todas as mercadorias 

que vão ser descarregadas. 

3.4. Separar as NF e seus respectivos conhecimentos em grupos e por empresas. 

3.5. Informar a transportadora onde alocar a mercadoria, conferir na NF e no conhecimento 

a quantidade de volumes que chegaram pela transportadora. Conferir número da NF na 

mercadoria quando houver. 

3.6. Pegar NF e procurar sua respectiva Ordem de Compra na pasta de O.C da empresa 

correspondente e anexá-las juntas. 

 3.7. Com a O.C em mãos, colocar os produtos em cima da mesa de conferência, abrir a 

embalagem correspondente ao produto descrito, verificar se as informações de cor, 

quantidade, tamanho, tipo e código do tecido batem com o produto. Se o produto estiver em 

conformidade avançar para o próximo processo (Etapa 9), caso não esteja, deverá ser 

informado ao Setor de Estoque para solicitar as correções. 

3.8. Durante a conferência do produto, observar se o mesmo possui partes danificadas ou 

com mau acabamento. Caso possua algum problema, avançar para o próximo processo (Etapa 

10), se não houver inconformidade, deve-se avançar para o Etapa 12. 

3.9. Após identificar que o produto possui avarias, informar no conhecimento se a mesma 

foi de transporte ou de fábrica. 

3.10. Pegar o produto com defeito ou avarias e alocá-lo na área de assistência técnica, na 

qual possui faixa vermelha indicativa.  

3.11. Identificar na Ordem de Compra se todos os produtos que chegaram na NF 

correspondem a quantidade de produtos comprados. 

3.12. Assinar Ordem de Compra para identificar que foi conferida, encaminhar O.C/NF e 

cópia do conhecimento para setor de Estoque. 

3.13. Reembalar os produtos conferidos em suas embalagens originais sempre que possível, 

se necessário, adicionar mais proteção a embalagem conforme especificação do anexo 1 da 

Etapa 14. 

3.14. Pegar etiquetas anexadas na Ordem de Compra, conferir se estão devidamente 

preenchidas, retirar o papel adesivo e colar nos produtos. 

4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
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4.1. Mesa de separação de pedidos; 

4.2. Carrinho para locomoção da carga; 

4.3. Equipamento de proteção individual (Cinta lombar, botina de segurança, luva de 

proteção) para movimentação dos produtos; 

 4.4. Materiais para embalagem (Plástico, papelão, fita adesiva, tesoura, estilete). 

Checklist 1 – Processo de endereçamento (pop/002) – tipos de 

embalagens

 

Fonte: Primária 2018 
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ANEXO 2 –PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (POP/002) 

1. OBJETIVO 

1.1. Este procedimento estabelece as etapas do processo de endereçamento padronizadas 

para armazenamento dos produtos recebidos e conferidos pelos colaboradores. 

2. APLICAÇÂO 

2.1. Este POP/002 é aplicável a todos colaboradores operacionais responsáveis pelo 

armazenamento e endereçamento. 

3. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

3.1. Abrir o sistema Lírio, ir em Relatórios> Movimentação>Checklist> Detalhar Entrada> 

Documento origem venda, fazer impressão. 

3.2. Pegar o produto pronto para endereçamento, levá-lo para prateleira de sua respectiva 

empresa, obedecer a ordem de mais leve nas prateleiras superiores e mais pesados nas 

inferiores, caso não haja disponibilidade de alguma prateleira (superior/inferior) a alocação é 

livre. 

3.3. Com o Checklist em mãos, anotar ao lado do produto que acabou de ser alocado em 

uma das prateleiras da empresa, identificando qual a rua que se encontra e o número da 

prateleira. 

3.4. Com o Checklist em mãos, após ter endereçado o produto, guardar na pasta escrito 

"Endereçamento". 

4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

4.1. Computador com acesso ao sistema lírio; 

4.2. Prateleira disponível para armazenamento; 

4.3. Carrinho para movimentação da carga. 

 

ANEXO 3 –PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (POP/003) 

1. OBJETIVO 

1.1. Este procedimento estabelece as etapas do processo de separação padronizadas para 

movimentação dos produtos recebidos e conferidos. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este POP/003 é aplicável a todos colaboradores operacionais responsáveis pela 

movimentação dos produtos recebidos e conferidos no centro de distribuição. 

3. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
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3.1. Ir até área da coordenação de logística e solicitar ao coordenador o Checklist de 

separação de produtos. 

3.2. Ir a respectiva empresa, buscar na pasta de endereçamento o pedido referente ao 

checklist. 

3.3. Com o pedido em mão separá-los conforme o checklist. 

3.4. Com o checklist e o pedido em mãos, ir ao respectivo endereçamento e separar as 

mercadorias de cada empresa. 

3.5. Com o checklist e o pedido em mãos, após realizar a separação das mercadorias, 

conferir as mesmas quanto a sua quantidade de volume e peso. Anotar no checklist no campo 

descrito e assinar o conferente responsável. 

3.6. Ir até a mercadoria identificada, fazer o transporte da mesma até as prateleiras de 

separação e expedição. Este processo deve-se utilizar obrigatoriamente a cinta lombar. 

3.7. Com o checklist em mãos, ir até a respectiva empresa e repassar as informações para a 

folha de carregamento, preenchendo a data, e quantidade de volumes a serem carregados no 

caminhão. 

4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

4.1. Carrinho para movimentação da carga. 

 

ANEXO 4 –PROCESSO DE CARREGAMENTO (POP/004) 

1. OBJETIVO 

1.1. Este procedimento estabelece as etapas do processo de carregamento padronizadas 

para alocação dos produtos recebidos, conferidos e separados pelos colaboradores até o 

caminhão. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este POP/004 é aplicável a todos colaboradores operacionais responsáveis pela 

movimentação dos produtos recebidos e conferidos no centro de distribuição até serem 

alocados no caminhão. 

3. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

3.1. Ir até área da coordenação de logística e solicitar ao coordenador o Checklist de 

carregamento de produtos. 

3.2. Ir até o motorista, informar local de entrega das mercadorias especificando as paradas 

programadas, rua, edifício ou comércio, cliente e qual a melhor rota de entrega. 
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3.3. Ir até a área de conferência ou separação, no qual estão as mercadorias, utilizar de 

carrinhos, burrão e cinta lombar para fazer o transporte dos mesmos até o caminhão. 

3.4. Alocar todos os produtos conforme ordem de entrega, os últimos no fundo do 

caminhão e os primeiros à frente. 

3.5. Repassar ao motorista responsável da rota, o checklist com os endereços e quantidades 

de volumes a serem entregues.  

3.6. Verificar se as respectivas mercadorias separadas estão alocadas no caminhão e 

devidamente fixadas, fechar o baú e retirar-se da doca para a entrega. 

4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

4.1. Carrinho para movimentação da carga. 
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Checklist 1 – Processo de carregamento (pop/004) – controle de 

viagem

 

Fonte: Primária 2018 
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Checklist 2 – Processo de carregamento (pop/004) – checagem de 

equipamentos

 

Fonte: Primária 2018 
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