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Inicialmente,  a  distribuição  das  mercadorias  para  armazenagem  no  almoxarifado  da 
Embrapa  Florestas era  feita  de  acordo  com  o  espaço  disponível  e  sem  critério  de 
agrupamento, seja por grupo contábil  ou por freqüência de demanda. Além disso, não 
existia qualquer identificação visível,  o que dificultava a localização dos itens alocados 
nas  prateleiras  mais  altas.  Embora  isso  pudesse  facilitar  o  procedimento  de 
armazenamento do estoque, dificultava a localização dos produtos, resultando em demora 
para  o  atendimento  aos  clientes.  A situação  ficava  ainda  mais  crítica  quando  havia 
necessidade  de  outro  empregado  do  setor  de  patrimônio  e  material  substituir  o 
responsável  pelo  almoxarifado,  por  motivo  de  férias  ou  ausências  ocasionais.  Com o 
objetivo de classificar e ordenar o estoque, agilizar o atendimento e buscar um melhor 
aproveitamento  do  espaço  existente,  foi,  então,  implantado  um  novo  sistema  de 
disposição de mercadorias, com classificação e distribuição nas prateleiras por grupos, de 
acordo com a classificação contábil  da empresa. Hoje,  o almoxarifado conta com 900 
itens  estocados,  distribuídos  em 20 grupos  contábeis.  Os  itens  de  maior  rotatividade 
foram dispostos  mais  próximos do balcão e os de menor  rotatividade mais  distantes. 
Dessa forma, os itens de material de expediente, por exemplo, estão armazenados em 
uma única prateleira e ordenados de acordo com o giro de estoque. Além disso, Todos os 
produtos estocados foram identificados com etiquetas de fácil visualização, permitindo o 
reconhecimento dos produtos,  mesmo daqueles alocados em locais  altos.  A mudança 
proporcionou, de forma imediata, um melhor aproveitamento do espaço disponível, maior 
agilidade no atendimento e menor desgaste do empregado responsável pelo almoxarifado 
para coletar as mercadorias requisitadas.
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