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RESUMO 
 
 

A região bragantina, próxima à cidade de Bragança Paulista no Estado de São Paulo, está 
intimamente influenciada pela rápida industrialização do extremo-sul do Estado de Minas 
Gerais, o que a torna foco de estudos relacionados com melhorias em processos logísticos. A 
armazenagem é tida como uma importante função para atender com efetividade a gestão da 
cadeia de suprimento. Sua importância reside no fato de ser um sistema de abastecimento em 
relação ao fluxo logístico, que serve de base para sua uniformidade e continuidade, 
assegurando um adequado nível de serviço e agregando valor ao produto. Na essência, a 
principal função da armazenagem é a administração do espaço e tempo. Neste contexto, este 
trabalho visa propor melhorias aos processos logísticos da empresa Expresso Santa Luzia 
Ltda., localizada no município de Bragança Paulista-SP. Esta empresa possui, como 
propriedade, dois depósitos de mercadoria, sendo a matriz em Bragança Paulista-SP, com 
1.000 metros quadrados, e uma filial no terminal de cargas em São Paulo, com 200 metros 
quadrados, os quais são utilizados em sua capacidade total para cumprimento de suas 
operações. Com base nos dados já coletados, a matriz e filial não possuem estrutura para 
suportar sua demanda atual e sua tendência de crescimento para os próximos anos, pois o 
crescimento econômico da região impulsiona constantemente o crescimento empresarial. Com 
este crescimento rápido naturalmente os pontos fracos podem começar a ocorrer. Pontos que 
podem gerar problemas em curto prazo, impactando diretamente as operações de seus 
clientes, gerando atrasos de coletas e entregas, com acúmulo de mercadorias em seu 
depósito, falta de equipamentos para movimentação, ocasionando lentidão na descarga 
movimentação e carregamento, sobrecarga dos turnos de trabalhos de seus colaboradores, 
ultrapassando suas cargas horárias de trabalho por dia, devido ao acúmulo de trabalho, 
aumento da margem de erros em seus processos, ineficiência em seu atendimento, podendo 
denegrir imagem organizacional no mercado e inibir o seu crescimento saudável. Com foco em 
atuar diretamente na raiz dos fatos apresentados, a sugestão apresentada é a implantação de 
um novo depósito com dimensões superiores aos depósitos atuais. Está sendo realizado um 
diagnóstico logístico através de coleta de dados secundários e pesquisas de campo a fim de se 
perceber as necessidades empresariais atuais propondo melhorias a ações futuras. Será 
também elaborada uma proposta de desenvolvimento e melhoria na estrutura organizacional, a 
fim de abranger o mercado atuante, a partir do desenvolvimento de uma proposta de criação 
de um novo depósito verificando a melhor opção a partir da análise dos custos, características 
de serviços, rotas possíveis, capacidade de transporte, versatilidade, segurança e rapidez. 
Espera-se que este trabalho seja de grande importância para o crescimento empresarial em 
estudo e venha subsidiar ações logísticas regionais. 


