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Resumo: Esse trabalho teve por objetivo avaliar a utilização do Baú Estoque Móvel como 

uma proposta para melhoria do desempenho da atividade logística de distribuição de produtos 

e armazenagem. Se a inovação é parte inerente ao processo de uma empresa, ações que 

possam contribuir para o avanço de uma atividade com alto grau de competitividade são 

fundamentais na busca por maior fatia de mercado e expansão dos negócios. Para isso, a 

pesquisa foi de natureza exploratória indutiva realizada por meio descritiva. Em uma 

atividade que sofre impacto com o trânsito nas grandes cidades, restrição da circulação de 

veículos, processos operacionais demorados dentre outros fatores, o Baú Estoque Móvel 

apresenta-se como uma alternativa viável, capaz de contribuir para as empresas melhorarem 

seus resultados operacionais e financeiros.    
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THE MOBILE STOCK CHEST AS AN OPTION IN SUPPLY 

CHAIN PROCESSES 

 

Abstract: This work aimed to evaluate the use of the Mobile Inventory Trunk as a 

proposal to improve the performance of the logistical activity of product distribution and 

storage. If innovation is an inherent part of a company's process, actions that can contribute 

to the advancement of an activity with a high degree of competitiveness are essential in the 

search for greater market share and business expansion. For this, the research was of an 

inductive exploratory nature carried out through descriptive means. In an activity that is 

impacted by traffic in large cities, restriction of vehicle circulation, time-consuming 

operational processes, among other factors, the Mobile Inventory Trunk presents itself as a 

viable alternative, capable of helping companies improve their operating and financial 

results. 
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INTRODUÇÃO 

O êxodo rural, potencializado nas décadas de 1971 e 1981, fez com que surgissem grandes 

centros urbanos como os de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre etc. Do ponto de vista 

logístico, com mais entregas em menor área geográfica, o desafio é consolidar as ações com o 

fluxo de pessoas, transporte coletivo, veículos individuais etc.  

São Paulo, a principal capital econômica do País, por exemplo, ultrapassou 12,3 milhões de 

pessoas em 2020. Em 2010, eram 11,2 milhões, um aumento de mais de 1 milhão de pessoas 

no período, ou quase 100 mil pessoas por ano. Se considerarmos as cidades que compõem a 

Grande São Paulo, esse número é ainda mais impressionante.  

Assim, os meios de transportes são tão importantes quanto o abastecimento de água, luz, gás 

etc. Bussinger (2020) já apontava para 55 mil caminhões por dia na Grande São Paulo, com 

28% desse total em circulação e 70% em entrega. O autor reforça estes números: 

- na Ceagesp, são aproximadamente 14 mil veículos circulando nas imediações todos os dias;  

- O local é responsável por 60% do abastecimento da Grande São Paulo, circulando 50 mil 

pessoas diariamente.  

Esses números da capital paulista representam bem a aglomeração de veículos na cidade e, 

consequentemente, em toda a região Sudeste do país. Observe a comparação com outras 

regiões considerando apenas 4 tipos de veículo.   
 

Quadro 1: Frota de veículos – por região 

Região Automóvel Caminhão Motocicleta Ônibus 

Norte 1.897.485 158.830 2.181.411 46.270 

Nordeste 7.364.662 484.658 7.058.873 132.359 

Sudeste 31.361.986 1.269.224 9.093.004 309.881 

Sul 12.329.477 681.996 3.271.562 110.289 

Centro-Oeste 4.899.353 278.555 2.183.221 60.547 

% registrado - Sudeste 54,2% 44,2% 38,2% 47,0% 

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2020). Dados – Novembro/2020.  

 

Apesar de não constar toda a frota, é possível perceber o quanto relevante são os números e a 

participação da região Sudeste na atividade logística. O trânsito nas capitais paulista, carioca, 

capixaba e mineira, incluindo as suas limítrofes, pode ser ratificado porque mais da metade 

dos automóveis no Brasil estão registrados nesses estados (com grande concentração em São 

Paulo). Outro dado importante é entender que, mesmo que os caminhões transitem com mais 

frequência em outras regiões, quase metade da frota está também na região Sudeste, situação 

similar acontecendo aos ônibus. 

Diante desse cenário, o que se percebe ao longo do tempo é um gargalo nas grandes capitais, 

motivado pelo acúmulo de veículos, gerando transtornos às partes envolvidas e sem 

perspectiva de mudança significativa nesse cenário. Quando associado exclusivamente ao 

transporte de mercadorias, os diversos tipos de caminhões também não solucionaram esse 

problema crônico das capitais e já estendidos para muitas cidades do interior.  

Uma das possíveis alternativas que pode contribuir para minimizar a concentração de veículos 

nos grandes centros, reduzir congestionamentos, emissão de poluentes e custos operacionais, 

ao mesmo tempo em que não diminui o nível de serviço proposto ao cliente, está relacionada 

à flexibilidade dos veículos de carga e, principalmente, do componente que transporta as 

mercadorias, os baús. 

O baú é o principal elemento dentro da atividade de transporte, uma vez que é por meio dele 

que a mercadoria chega ao consumidor, concluindo a venda. O veículo (chassi) é o 

componente que transporta o baú. Entretanto, as empresas embarcadoras, os operadores 

logísticos e os governantes buscam nos veículos as alternativas para melhorarem seus 

processos e podem não dar a devida atenção aos baús. Assim, alternativas que tenham no baú 
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uma opção de negócio, podem agregar valor à atividade logística. Nesse sentido, propõe-se o 

Baú Estoque Móvel. 

O Baú Estoque Móvel, assim denominado pela flexibilidade que esse equipamento possui em 

trocar de veículo que o transporta (independente do seu porte), ou ainda, manter-se em 

qualquer local (mesmo com pouco espaço físico) sem a necessidade de um veículo agregado, 

pode representar:  

- redução na quantidade de veículos que se utiliza em uma atividade logística (mais baús e 

menos veículos operando); 

- agilidade nos processos de carga e descarga (sem a necessidade do veículo ficar aguardando 

o término do processo); 

- redução do impacto ambiental (ao alocar um chassi em vários baús, combate-se a emissão de 

poluentes pela diminuição da quantidade de veículos transitando); e, 

- redução no custo logístico, por se utilizar menos veículos para o desempenho da mesma 

atividade, sem diminuir o nível de serviço prestado.  

 
Figura 1: Conceito do Baú Móvel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Entretanto, apenas auxiliar no processo de carga e descarga ainda não parece ser a melhor 

opção para reduzir os gargalos nos processos de transporte de mercadoria. Assim, o Baú 

Estoque Móvel se apresenta como uma alternativa  de elemento armazenador, induzindo a 

empresa à prática do cross-docking e transit point ao mesmo tempo, gerando o denominado 

cross-point. 

Assim, propõe o seguinte problema de pesquisa: 

Como o Baú Estoque Móvel pode contribuir no ganho de produtividade e efetividade nas 

atividades logísticas? 

Para responder essa pergunta, é apresentada a técnica de utilização do baú e, quando possível, 

uma comparação com os modelos atuais em atividade, o que proporciona uma melhor 

percepção que a inovação pode proporcionar aos negócios.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O transporte de cargas em centros urbanos passa por uma transformação desde o fim da 

década de 1981, com o surgimento da zona máxima de restrição de circulação (ZMRC) e, 

posteriormente, com o veículo urbano. 
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Figura 2: ZMRC 

 
Fonte: CETSP (2020).  

 

A ZMRC (zona máxima de restrição da circulação), direcionada aos caminhões, 

acontece de segunda à sexta-feira, das 5h às 21h e aos sábados das 10h às 14h. 

Durante esse período, “somente os caminhões devidamente cadastrados e 

autorizados poderão transitar nos horários de restrição, se previstos na legislação 

vigente” (CETSP, 2020).  

 

Na área escura do mapa, entende-se que há menor fluxo de caminhões e, consequentemente, 

redução no trânsito da região, facilitando a movimentação dos demais veículos e da 

população. Entretanto, na prática, se percebe uma melhora, mas não suficiente para evitar 

reclamações dos moradores, trabalhadores e visitantes, além do problema de entrega de 

mercadoria nos estabelecimentos. 

 

2.1 O GARGALO LOGÍSTICO NAS GRANDES CAPITAIS 

Desde sempre, com o crescimento das grandes capitais, apesar do gargalo existente no 

transporte de mercadorias, há necessidade de entrega em supermercado, na padaria, na loja 

etc., o que pode resultar em falta de produto na prateleira. Ademais, as pessoas estão 

comprando ainda mais pela internet, o que significa entrega dos mais variados tipos por meio 

dos caminhões e afins. É bem provável que, com todas essas variantes, o custo para 

abastecimento e entrega aumentem, refletindo no bolso da população. Com isso, décadas 

atrás, uma das alternativas foi reduzir o tamanho do veículo. 
 

O crescimento das grandes cidades trouxe também a necessidade da diminuição do 

tamanho do transporte de carga urbana. Apesar de existirem há décadas, como o 

caso da extinta Kombi, também denominada de utilitário, que tinha a ideia de 

transportar pequenas quantidades de carga (em média 500kgs de capacidade 

máxima), passando pelos veículos unitários com compartimento para carga 

(exemplo do modelo de uma marca que tornou-se referência, Fiorino, não excedendo 

600kgs de capacidade), os VUCs tiveram uma rápida disseminação pelos grandes 

centros urbanos, incluindo a cidade de São Paulo, maior metrópole do País, por 
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necessidade e por imposição de Lei. O VUC foi desenvolvido a partir de 1995 como 

um veículo alternativo que pudesse transportar a carga nos centros urbanos sem 

restrição de circulação. Diferentemente dos veículos Kombi e Fiorino, que 

retratavam o veículo individual como um veículo que pudesse transportar carga, o 

VUC teve nos veículos maiores de transporte de carga o seu desenvolvimento 

(BARRETO, 2015, p. 36).  

 

Figura 3: VUC 

 
Fonte: SETCESP (2019).  

 

O VUC (veículo urbano de carga) foi uma das alternativas para a tentativa de redução do 

trânsito. Na prática,  a ideia é simples: veículos menores, espaços menores para manobra, 

carga e descarga, o que reduz o impacto na via. Entretanto, apesar de uma possível melhora 

nesses processos, o problema não foi solucionado e muito menos percebido o ganho de fato 

pela população em geral, pois, o conceito ao contrário também é simples: veículos menores, 

mais veículos para manobrar, carregar e descarregar.  

De qualquer maneira, não se pode negar que, tanto a ZMRC, quanto os tipos de veículos (o 

conhecido VUC e o VLC, veículo leve de carga, também utilizado durante um tempo) 

melhoraram o trânsito na capital paulista, mas não resolveram o problema, longe disso. Por 

quê? 

Porque as propostas criaram rigidez ao processo, não gerando totalmente o efeito esperado 

(quando muito, se resolve uma parte). Com a redução do tamanho do veículo, mais veículos 

começaram a circular e, com a zona de restrição, criaram-se alternativas para “burlar”, em 

parte, o sistema (veículos com placas distintas). Assim, falta ao processo de transporte, 

principalmente, o de carga urbana, a flexibilidade do container, ou seja, é necessário emergir, 

definitivamente, ao processo de containerização da carga urbana.  

 
Os containers são fabricados em uma variedade de tamanhos padronizados que 

podem ser empilhados juntos em terminais de cargas ou em transporte marítimo. 

Assim, contribui na redução de tempo dos processos e no trânsito da mercadoria 

(RUSHTON, OXLEY e CROUCHER, 2006, p. 243).   

O container apresenta, quando comparado com outro transporte similar em 

capacidade de carga transportada (carreta), maior facilidade na operacionalização do 

veículo (menor área para manobra e menor espaço para estacionamento). Além 

disso, pode ser movimentado em pequenas distâncias pelas próprias empilhadeiras 

que o armazena (BARRETO, 2015, p. 52).  
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Por outro lado, transporte de carga urbana com container parece inviável, pois, dentre as 

diversas dificuldades, a movimentação do equipamento é, sem dúvida, o maior desafio. Para 

que este problema seja resolvido, não se deve analisar o container (equipamento) e sim o 

container (conceito), flexibilizando o uso dos baús que já transportam as mercadorias 

atualmente (containerização). 

Vamos entender um pouco mais sobre esse conceito por meio de uma definição atribuída ao 

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) envolvendo três vértices: 

Acesso → é o movimento → posso ter um visto? 

Mobilidade → é a necessidade → posso viajar? 

Transporte → é o meio → como vou? 

No meio destes vértices, as pessoas e os bens que são as cargas a serem movimentadas. O 

importante neste conceito é compreender que o transporte não está ligado a um tipo exclusivo 

e sim à opção que reduz custo ou tenha melhor nível de serviço prestado. Se pensarmos que 

Bussinger (2020) citou que apenas 28% dos veículos estão em circulação, há pouca 

mobilidade e, com isso, redução do acesso. Encaixa-se nesse contexto o denominado city 

logistic.  

Essa vertente surgiu em meados da década de 1991 com o entendimento de que, se a logística 

for eficiente, ela desenvolve economicamente uma cidade e até um país. Então, os países 

europeus passaram a buscar ações para a redução do congestionamento nos grandes centros 

urbanos, de poluentes etc. Barreto (2015, p. 76) enumera as características principais dessa 

proposta: 

1) Foco na distribuição de mercadorias em centros urbanos;  

2) Parceria público-privada; 

3) Envolvimento da sociedade;  

4) Preocupação com meio ambiente;  

5) Conceito de containerização; 

6) Utilização de veículos urbanos de carga;  

7) Utilização de multimodalidade; 

8) Preocupação com a redução do trânsito. 

Para que tais ações aconteçam, é preciso mudar alguns conceitos ora estabelecidos, 

destacando o uso mais efetivo dos dois grandes elementos de transporte de mercadorias: o 

veículo e o baú. Em um processo tradicional, os veículos caminhões (com carroçaria e peso 

bruto total acima de 3.500kgs e abaixo de 14.000kgs) e caminhonete (veículo destinado ao 

transporte de carga, com peso bruto total de até 3.500kgs) possuem o baú atrelado, sem opção 

de desengate, o que causa improdutividade (veículos parados aguardando carga e/ou 

descarga). Com isso, além da perda do objetivo principal de um veículo (estar em 

movimento), há um possível aumento da frota, gerando custos extras, o que ratifica a 

necessidade de mudar tal conceito operacional utilizado há décadas. A resposta pode estar na 

flexibilidade dos recursos.  

Para isso, a técnica do Baú Estoque Móvel pode contribuir em ganho de produtividade dentre 

outros fatores, pois o seu objetivo está justamente em transformar os equipamentos baús em 

unidades intercambiáveis, ou seja, unidades interdependentes dos veículos, o que permite 

maior e melhor utilização desses recursos.  

 

3 METODOLOGIA 

O objetivo dessa Pesquisa é propor uma nova alternativa em processos logísticos, 

especificamente na fase de transporte e armazenagem de mercadorias. Para tal, apresenta-se o 

Baú Estoque Móvel.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa básica e aplicada por se utilizar de um achado específico 

para a solução de um problema determinado, conforme citam Rodrigues, Assmar e Jablonski 
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(2015). A pesquisa é de natureza exploratória indutiva, realizada de maneira descritiva. 

Propõe-se ainda, quando possível e como uma alternativa de avaliação da técnica proposta, 

uma comparação com o modelo atual utilizado, principalmente nas atividades de transporte de 

mercadorias.  

 

4 O BAÚ ESTOQUE MÓVEL   

Para quem está habituado com alguns termos em logística, o cross-docking é um dos mais 

famosos, caracterizado pela saída do produto da fábrica e direcionado ao ponto de entrega 

final após rápida passagem pelo CD, permitindo que fique disponível mais espaço para 

armazenagem. 

Por exemplo, um grande varejista brasileiro de utensílios domésticos tem, ao final de cada 

ano, uma venda expressiva de itens natalinos, tais como, árvores, enfeites e afins. Como a 

maioria é importada da China, a empresa tinha um procedimento padrão: 

- Mês de junho/julho: Compra na China. 

- Mês de setembro/outubro/novembro: Chegada ao Brasil e armazenagem no CD. 

- Mês de novembro/dezembro: Entrega nas lojas. 

Aparentemente, é um processo comum executado pela maioria das empresas. Entretanto, estes 

itens são sazonais exclusivos, ou seja, somente são vendidos no período natalino. Com isso, 

armazenar no CD e depois enviar à loja somente cria reprocesso e atividade improdutiva. Por 

quê? São dois motivos: 

- O primeiro é a sazonalidade exclusiva dos itens, gerando a necessidade de ser vendido, pois, 

caso não aconteça, o estoque fica parado durante 1 ano, ou seja, até o próximo período.  

- O segundo é que estes itens sofrem alterações em design, tipos etc., o que podem torná-los 

obsoletos de um ano para o outro. Então, mais do que vender para não deixar estocado 

durante 1 ano, vender para não perder!  

Ao perceber o erro de processo, a empresa mudou a sua forma de atuar, efetuando o cross-

docking (o container chega ao armazém e os itens são carregados em veículos menores para 

entrega direta na loja) e buscando a venda total antes do encerramento do período sazonal. 

Com isso, ao longo dos anos seguintes, a política de compra foi alterada e houve um ganho de 

espaço de armazenagem em torno de 12% (alguns itens natalinos de anos anteriores estavam 

parados nos porta paletes), redução de custo de compra em 20% (quantidade menor) e 

aumento do lucro em torno de 8%, mesmo com promoções e ações diversas para a venda total 

do estoque.  

Nessa situação, o cross-docking funcionava em algumas horas, tempo suficiente para receber 

o container e despachar os veículos posteriormente às lojas. Apesar desse prazo curto, não há 

consenso sobre o tempo que pode ser caracterizado como cross-docking e nem se há ou não 

armazenagem no processo. Algumas empresas consideram que fazem essa atividade quando o 

produto fica no CD em até 48h da sua entrada, outras consideram apenas no mesmo dia. Seja 

como for, o importante é efetivar a transferência o mais rápido possível.  

O transit point, menos famoso, mas talvez mais executado, consiste, basicamente, nas 

mesmas características do cross-docking, mas sem estoque e área de armazenagem, o que 

impossibilita a permanência por muito tempo do produto. Por exemplo, um fabricante líder de 

mercado no Brasil definiu seus processos quando a entrega tem longa distância: O produto sai 

da fábrica em carretas, há o transbordo para veículos menores no local denominado de transit 

point e de lá segue para o seu destino (entrega final).  

Ambas as atividades são importantes para uma boa gestão da cadeia de suprimentos, sendo o 

cross-docking um pouco mais complexo por envolver fornecedores na execução. Entretanto, 

apesar dos exemplos citados, pouco se faz de fato no mercado, ora pela falta de integração 

entre empresas, ora por improdutividade no processo. O transit point, até pela dificuldade em 

distingui-lo de uma atividade de transbordo, é mais utilizado nas operações pelo Brasil, já o 
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cross-docking pouco se percebe. Apesar disso, o que pode contribuir para a melhoria da 

operação é justamente a integração dos dois, o cross-point.   

O cross-point pode ser definido como o processo em que a mercadoria pode ficar armazenada 

no próprio baú ou ainda sofrer transbordo(s) para outros baús até ser expedida ao destino 

final. Para entendimento do conceito, é necessário falar do Baú Estoque Móvel. 

Se o Baú Estoque Móvel pode contribuir na flexibilidade do processo de carga e descarga, 

garantindo maior km percorrida pelo veículo, uma vez que está em constante movimento, ele 

tem ainda a perspectiva de tratar o baú como um elemento armazenador, induzindo a empresa 

à prática do cross-docking e transit point ao mesmo tempo, o cross-point.  

O avanço do processo está justamente em conciliar novas oportunidades de utilização do baú, 

principalmente relacionadas à armazenagem de mercadorias, com a implementação de portas 

frontais e traseiras ou até mesmo laterais para a movimentação das mercadorias ainda no 

equipamento. Com isso, a proposta do Baú Estoque Móvel é ser um local de estoque móvel 

(guiado por um veículo caminhão ou veículo industrial empilhadeira e afins), movimentando 

o baú pelas suas extremidades, garantindo, caso seja necessário, um processo de estoque 

denominado FIFO (first in, first out – primeiro que entra, primeiro que sai). 

Como um local de armazenagem, ele deve ser verticalizado. A quantidade de baús capazes de 

serem armazenados, em áreas internas ou externas, dependem da estrutura de cada baú, 

entretanto, os testes iniciais apontam para, minimamente, dois níveis de altura.  

De uma forma geral, o funcionamento do Baú Estoque Móvel está assim desenvolvido:  

1) O veículo estaciona no local desejado;  

2) Ao parar, o veículo faz o processo de desacoplar o baú, efetuando uma manobra para frente 

e soltando o baú, fazendo-o deslizar sobre uma plataforma apoiada no chassi do caminhão; 

3) Após passar pelo primeiro estágio, os dois cavaletes da parte traseira ou dianteira são 

abaixados, concretizando o primeiro apoio;  

4) Mais adiante, ao passar pelo segundo estágio, os cavaletes da parte dianteira/traseira são 

abaixados, deixando o baú completamente independente do veículo que o transportou. 

 
Figura 4: Baú Estoque Móvel tornando-se independente 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao ser acionado o modo armazenagem, uma empilhadeira faz o processo de estocagem, 

verticalizando os equipamentos. Como dito anteriormente, há necessidade de avaliação dos 

baús utilizados nessa atividade para o devido empilhamento; caso não seja possível, mantê-los 

alinhados horizontalmente ainda é uma ótima opção ao processo.  
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Figura 5: Baú Estoque Móvel – armazenagem verticalizada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo apresenta conectores de canto, um mecanismo utilizado em container para dar a 

flexibilidade necessária. Além disso, segue também o container com as extremidades para 

encaixe de empilhadeira, caso o veículo não esteja disponível para manobra.  

Se sob o ponto de vista do transporte, o impacto das restrições pode ser minimizado, pois o 

veículo segue viagem enquanto apenas o baú fica no local da carga ou descarga, agilizando 

processos de transferências entre fábricas e armazém, sob o ponto de vista do estoque, o 

conceito é complementado com a armazenagem.  

Em uma operação tradicional no processo produtivo, os estoques estão acondicionados em 

estruturas porta paletes (e afins) nas áreas internas. Com isso, o Baú Estoque Móvel permite 

que as mercadorias permaneçam dentro do baú em áreas externas, sem necessidade de 

utilização de empilhadeiras e outros equipamentos. Na produção, o baú pode otimizar o 

ressuprimento da linha de localizado próximo a ela.  Caso um fornecedor entregue os insumos 

neste tipo de equipamento, há, efetivamente, menor movimentação dos materiais, facilitando 

os demais processos.  

Uma perspectiva para períodos de alto volume e baixa produtividade na entrega efetiva da 

mercadoria ao cliente traz para o Baú Estoque Móvel a possibilidade de área de estoque 

flutuante, pois combina a necessidade do cliente com a facilidade da carga já abastecida no 

baú, sem a necessidade de permanência do veículo. 

Dessa forma, o Baú Estoque Móvel apresenta como benefícios: 

- A flexibilidade do baú; 

- O aumento da produtividade; 

- A redução na emissão de poluentes como CO2 por sugerir menos veículos na via;   

- Uma área de estocagem que pode substituir estruturas como porta paletes;  

- A redução de custos operacionais (veículo, mão de obra, porta paletes etc.).  
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Figura 6: Comparativo – Método tradicional x Baú Estoque Móvel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Operacionalmente, considerando que essa é uma adaptação dos baús já existentes em um 

novo processo e a inclusão de novos já projetados para esse fim, há uma preocupação quanto 

à utilização. Apesar do uso mais acentuado em baús convencionais, é possível a aplicação em 

carrocerias fechadas (baú, baú frigorífico e sider) e carrocerias abertas (caçamba, grade baixa, 

graneleira, prancha e plataforma), com baixo custo de manutenção e a mesma facilidade de 

manuseio.  

Por outro lado, a revolução tecnológica exige que os recursos disponíveis na cadeia de 

suprimentos estejam devidamente conectados por meio de aplicativos, não sendo diferente 

com o baú e demais equipamentos. Nesse sentido, com o uso de ao menos duas portas, é 

possível utilizar-se do método de Kanban e análise de nível de estoque para ressuprimento do 

próprio baú na linha ou a sua substituição quando atingir o nível de ponto de pedido.  
 

O objetivo de projetar produtos e serviços é satisfazer os consumidores atendendo as 

suas necessidades e expectativas atuais ou futuras. Isto, por sua vez, melhora a 

competitividade da organização. Pode-se observar, portanto, que o projeto do 

produto e serviço tem seu início com o consumidor e nele termina. Primeiro, a tarefa 

de marketing é reunir informações dos clientes (e, às vezes, não-clientes) para 

compreender e identificar suas necessidades e expectativas e também para procurar 

possíveis oportunidades de mercado. Segundo isto, a tarefa dos projetistas de 

produtos e serviços é analisar essas necessidades e expectativas, como interpretadas 

por marketing, e criar uma especificação para o produto ou serviço (...) usada como 

a entrada para a operação, que produz e fornece o produto ou serviço a seus clientes 

(SLACK et al., 1999, p. 113).   
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Figura 7: Ressuprimento no Baú Estoque Móvel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como a ideia é gerar uma área de armazenagem sem a necessidade de movimentação, 

reduzindo custos diversos, é sugerido o uso do baú (depende do seu tamanho) para três ou 

mais produtos, facilitando o processo. Em situações de primeiro que entra, primeiro que sai 

(FIFO) e a data de validade mais próxima que sai (FEFO), o uso do baú é mais adequado em 

uma divisão vertical (linhas dentro do equipamento).  

 
Figura 8: Divisão por produto – Baú Estoque Móvel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, entende-se que a tendência da área de supply chain é a combinação do principal 

elemento externo do processo coleta-entrega (baú) com as atividades internas da empresa, em 

uma integração de processos e tecnologia no transporte-armazém (depot transporting).   
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Figura 9: Combinação transporte-armazém - Depot transporting 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A aplicação da técnica sugere que, a partir da combinação transporte-armazém, é possível 

aumentar a produtividade das atividades e, consequentemente, reduzir os custos de operação, 

o que é, em tempos de concorrência acirrada, um componente bastante relevante às empresas 

que buscam ganho de competitividade.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca por alternativas para melhorar os processos de carga, descarga e armazenagem 

devem ser constante no meio logístico. Para isso, há necessidade de integração com a 

engenharia da produção, desenvolvendo produtos capazes de contribuir no ganho de 

produtividade.  

As motivações para a utilização da técnica do Baú Estoque Móvel estão centradas na 

integração dos processos de transporte e armazenagem, no uso de tecnologia como aplicativos 

e afins e, o principal, na flexibilidade do baú, o recurso mais importante na movimentação dos 

produtos.  

A tendência é que esta técnica ou similares tomem conta do mercado nos próximos anos, 

garantindo redução de custo, agilidade e, pontualmente, lucro aos prestadores de serviços e 

embarcadores que possuírem tais recursos disponíveis na operação. A inovação descontínua, 

aquela que faz a mudança acontecer por imposição do mercado, vai alcançar as empresas, 

então, antes disso, ser proativo e buscar alternativas para ganhar em competitividade parece 

ser o caminho mais adequado. O Baú Estoque Móvel é uma opção.  
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