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Introdução 

  

Você já analisou se a fonte da sua 

divergência de estoque não está no 

recebimento? 

Muitas empresas não dão a devida 

atenção ao processo de recebimento e 

fazem apenas uma conferência 

superficial da nota, não fazendo um 

processo de recebimento como deve 

ser feito. 

A divergência pode estar na 

quantidade recebida, principalmente se 

o produto é controlado por peso ou 

metros. Ou muitas vezes na troca, pelo 

fornecedor, de um SKU por outro. 

 

 

Se você não estabelecer regras rígidas 

no processo de recebimento, além da 

perda financeira, por estar pagando por 

um item não entregue, você irá ter sérios 

problemas de acuracidade de estoque 

que podem implicar em problemas nas 

suas vendas e que só serão levantados 

no seu próximo inventário.  
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Processo 

 

A definição do processo de 

recebimento em um depósito deverá 

levar em conta diversos aspectos da sua 

operação, tais como características do 

produto, exigências sanitárias ou legais, 

controle de qualidade e até mesmo, a 

sua operação de separação de 

pedidos. 

Por isso, muitas vezes é preciso alterar 

seu processo de recebimento para 

adequar sua operação no atendimento 

de um cliente, alguma nova lei ou até 

alterações no comportamento de 

compra do mercado. 

 

A seguir, vamos considerar alguns 

aspectos do processo de recebimento e 

você verá que sua operação pode se 

encaixar em mais de um deles. 

 

 

  

 

  

Colocar uma foto de recebimento 
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Recebimento por onda 

 

O recebimento por onda consiste no 

agrupamento de diversas notas de 

entrada em um documento temporário 

único, chamado ONDA, onde são 

sumarizadas as quantidades de 

produtos iguais. 

Esse tipo de recebimento é feito quando 

um mesmo fornecedor envia um 

carregamento único, porém os itens 

foram faturados em notas diferentes, 

quase sempre devido ter sido solicitado 

em pedidos de compra diversos. 

 

 

Havendo divergência após a 

conferência, o seu processo precisa 

distribuir as quantidades recebidas entre 

as notas de entrada para que sejam 

feitos os devidos ajustes contábeis no 

seu estoque.  

Esse tipo de processo é típico de 

empresas que fazem transferências 

entre depósitos ou filiais, ou em setores 

em que há uma grande 

imprevisibilidade de demanda. 
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Conferência Cega 

Conferir os materiais recebidos e 

quantidade dos itens com a nota fiscal 

em mãos, muitas vezes, pode induzir o 

operador a conferir exatamente o que 

está no documento, sem ter feito 

efetivamente uma contagem. 

 

A contagem cega consiste em fazer o 

operador identificar o item recebido e 

proceder sua contagem, sem saber as 

quantidades constantes na nota de 

entrada. 

 

Em casos de divergências de itens ou 

quantidades, é fundamental haver uma 

recontagem para certificar-se do 

problema e um supervisor que faça o 

gerenciamento desse processo. 

 

Para melhorar ainda mais a acurácia da 

conferência cega, procure: 

 

 Eliminar anotações manuais de 

códigos e quantidades com 

utilização de sistemas automatizados 

 Utilizar  codificação das embalagens 

do fornecedor 

 Fazer dupla checagem entre código 

do fornecedor e o seu código interno 
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Identificação 

Uma das fontes mais recorrentes de 

divergência entre os estoques físicos e 

sistêmicos é a correta identificação dos 

itens. 

 

Ao receber um item é necessário 

conferir fisicamente se o material 

recebido é efetivamente o material que 

consta na nota de entrada. É mais 

comum do que parece, o próprio 

fabricante fazer erros de identificação 

dos produtos. 

 

Algumas medidas podem ajudar a 

correta identificação do seu estoque: 

 Criar cadastro de correspondência 

entre o código do fornecedor e o seu 

código interno. 

 Utilizar a própria identificação do seu 

fornecedor para fazer suas 

movimentações, se possível. 

 Desenvolver um layout de etiqueta 

de fácil visualização e possibilidade 

de leitura automatizada. 
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Rotulagem 

A globalização propiciou uma 

revolução às relações comerciais, pois 

hoje as empresas conseguem importar 

facilmente qualquer produto de 

qualquer parte do mundo. 

 

Isso acarretou muitas mudanças no 

setor logístico, não somente com 

relação ao transporte de mercadorias 

em si, mas também a necessidade de 

adaptação dos rótulos dos produtos, 

conhecido como “nacionalização das 

embalagens”, processo que, muitas 

vezes, é atribuído ao setor de 

recebimento dos centros de 

distribuição. 

 

Segundo regulamentação da ANVISA 

constantes em diversas resoluções tais 

como RDC nº 259, 250, 208 e 360, 

produtos alimentícios, cosméticos, 

saneantes, produtos de diagnósticos, 

médicos e para saúde precisam ter seus 

rótulos escritos em português e seguindo 

os padrões nacionais com relação à 

tabela nutricional, datas de fabricação 

e validade, lote, origem e modo de uso 

do produto, entre outras exigências. 

 

Por isso, acrescente ao tempo e custo 

do seu processo de recebimento a 
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impressão de etiquetas de identificação 

e adequação das embalagens, se esse 

for seu mercado.  

 

Na escolha de um WMS, considere a 

flexibilidade e nível de parametrização 

que o sistema disponibiliza, pois, uma 

vez que os produtos e o mercado estão 

em constante evolução, você poderá 

ter que alterar a rotulagem dos seus 

produtos visando adequação às 

regularizações legais. 
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Paletização 

Muitas vezes o material que você 

recebe não está organizado da melhor 

forma para sua operação, 

principalmente material importado, pois 

as cargas são montadas para otimizar o 

espaço do container e o equilíbrio de 

pesos no navio e não visando a melhor 

organização do material. Por isso, ao 

receber a mercadoria, você precisará 

organizá-la. 

 

A paletização é um recurso que, 

embora deixe seu processo mais lento 

no recebimento, irá facilitar as 

movimentações do seu estoque. Ela 

consiste em agrupar  produtos e lotes 

em um mesmo palete ou volume, e 

identificar todo o material como uma 

única unidade de movimentação. 

 

Criando-se uma identificação do 

palete, será mais rápida a localização 

visual do seu estoque e, caso tenha um 

sistema automatizado, você poderá 

fazer as movimentações lendo apenas 

uma etiqueta. 

 

Deve-se considerar na remontagem, o 

peso final do palete para que não 

exceda às especificações técnicas do 

fabricante do palete, empilhadeira ou 

da estrutura de armazenamento. 
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Qualidade 

O recebimento é o momento de você 

preparar o seu estoque para os 

controles de qualidade necessários a 

sua operação. 

Dar entrada no seu sistema de datas de 

fabricação, validade e lotes do 

fornecedor ou internos irá permitir a 

correta movimentação do seu estoque 

para que sejam obedecidos os critérios 

de FIFO (first in, first out) ou FEFO (first to 

expired, first out) quando da separação 

dos pedidos ou abastecimento de 

produção, e impedirá que você tenha 

perda de materiais devido datas 

vencidas. 

 

É preciso que se estabeleça uma etapa, 

no processo do recebimento, para 

materiais que precisem de análise de 

qualidade antes que possam ser 

utilizados em produção ou enviados a 

clientes.  

Alguns processos manuais podem 

ajudar o seu controle, tais como: 

 Identificar o material com datas e 

lotes em destaque. 

 Sinalizar com cores diferenciadas os 

materiais em análise, bloqueados ou 

avariados. 

 Criar uma área no armazém para 

materiais segregados. 
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 Estabelecer um rápido canal de 

comunicação entre a Logística e a 

Qualidade de forma a minimizar o 

tempo de análise do material 

recebido para que possa ser 

disponibilizado para uso. 

 

Não podemos esquecer que os 

processos manuais podem ser 

suscetíveis a erros operacionais. 

 

Portanto, a utilização de um sistema 

automatizado de movimentação de 

materiais dará mais segurança e 

agilidade ao processo, pois os 

bloqueios e liberações de lotes são 

automáticos, não necessitando de 

sinalizações diferenciadas e nem 

mesmo a segregação física do 

material. Além de que, um sistema 

integrado pode agilizar a análise e 

emissão de laudos de qualidade. 
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Armazenamento 

A última etapa do recebimento é o 

armazenamento.  

Deve-se sempre considerar que os 

critérios de armazenamento deverão 

vislumbrar o processo de retirada dos 

itens, seja para separação de pedidos 

ou para o abastecimento de produção. 

Armazenar os itens adequadamente e 

de forma organizada irá diminuir o 

tempo de localização no estoque e 

movimentação dos materiais, 

aumentando a sua produtividade nos 

processos mais críticos. 
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Critérios de 

armazenamento 
 

Existem muitos aspectos a ser 

considerado no armazenamento dos 

produtos nos endereços, tais como: 

FIFO e FEFO: armazenar produtos 

conforme entrada no armazém ou 

datas de validade de forma que seja 

mais propícia a separação. 

 

setorização por tipo de produto 

(armazenar numa mesma área produtos 

da mesma família ou grupo), 

respeitando regras com relação a itens 

tóxicos, inflamáveis, alimentícios, e 

outros. 

 velocidade de expedição do produto 

(considerar cross-docking e 

classificação ABC dos itens) 

 

quantidades: grandes quantidades: 

usar endereços blocados ou porta-

paletes; pequenas quantidades: 

endereços de picking ou picking por 

produto. 

peso: devemos considerar e respeitar 

as especificações técnicas dos 

fabricantes do palete, empilhadeira e 

da estrutura de armazenamento. 
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Problemas de 

Recebimento 
 

Alguns problemas são muito comuns em 

qualquer tipo de depósito 

independente do produto ou modelo 

de negócio.  Enumeramos alguns 

problemas e sugestões para amenizá-

los: 

 

 Itens incorretos: muitas vezes as 

embalagens são muito parecidas; 

imprima etiquetas com os códigos de 

barras dos itens. 

 Quantidades incorretas: falta de 

padronização das quantidades das 

embalagens; crie códigos de barras  

 

 
 

diferentes para cada nível de 

embalagem. 

 Itens não estão nos endereços 

indicados pelo sistema: faça 

inventários periódicos e corrija seu 

processo de armazenamento. 

 Divergências de recebimento: 

desenvolva seu fornecedor: informe 

os problemas com seu recebimento 

e criem, conjuntamente, melhorias 

dos processos. 
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KPI – Índices de Controle 

 

Procure sempre medir o desempenho 

da sua logística para comparar valores,  

identificar e corrigir os problemas, e 

melhorar seus processos. 

Visibilidade dos Estoques 

 (Inventory Visibility) 

 

(Horário de recebimento - 

Horário de armazenamento) 

Horário de recebimento= horário de liberação da 

conferência da nota de entrada  

Horário de armazenamento= horário de  

endereçamento do material no armazém 

 

 

Acuracidade de endereçamento 

             

(Endereços corretos / 

Endereços auditados) 

 

Endereços corretos= número de endereços em 

que item/quantidade dos itens estavam corretos 

Endereços auditados=número total de endereços 

auditados 
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Produtividade Operador 
 

      Qtde Total_____                                             

 Tempo Conferência      
 

Qtde Total = pode-se utilizar a quantidade de 

documentos recebidos, quantidade de itens, 

quantidade total de produtos  

Tempo Conferência = hora fim de conferência 

– hora início de conferência de um documento 
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Gestão 
 

É fundamental que você tenha 

ferramentas que auxiliem a rotina do seu 

depósito, fornecendo informações úteis 

para sua tomada de decisão. 

 

Defina relatórios, KPI´s e dashboards que 

auxiliem a visibilidade do seu estoque, 

acompanhamento das conferências e 

produtividade da sua equipe. 
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A TWx é pioneira em soluções de 

código de barras  e WMS 

(Warehouse Management System)  

no Brasil, o que permitiu obter até 

hoje, mais de 300 sites com soluções 

implementadas e mais de 5.000 

usuários que utilizam soluções de 

mobilidade nos mais diversos 

setores. 

O software AUTOLOG WMS foca a 

integração de dados com ERP´s e 

implementação modular.  

 

 

 

Está presente em diversos 

segmentos da operação logística 

como : 

 Operador Logístico 

 Distribuidor 

 Indústria 

 E-commerce 

 

Estamos aguardando o seu contato 

pelo tel. (11) 96792-2037 ou através 

do e-mail contato@twx.com.br  

para apresentar a melhor solução 

para sua empresa. 
 

 

mailto:contato@twx.com.br

