
 

Instalação 
de sucesso
Com o projeto, a Broto Legal solucionou seus problemas de armazenagem, 
que estavam impedindo seu crescimento

A 
Broto Legal,  empresa 

do ramo de alimentos, 

contratou os serviços 

da Imam consultoria 

em 2010 para fazer um 

projeto em seu armazém de produtos 

acabados (arroz e feijão) em Porto 

Ferreira (sP), no qual investiu dois 

milhões de reais.

O problema
 a empresa, que começou na década 

de 1970 ainda com o nome de “cere-

ais corcovado” e que comercializava 

feijão a granel in natura, estava com 

problema de falta de espaço de ar-

mazenagem, o que acabava limitando 

seu crescimento. “como o volume da 

empresa cresceu mais de 400% em 10 

anos, e cada dia o transporte no Brasil 

se complica, devido ao grande volume 

de veículos, sentimos a necessidade de 

uma ajuda externa”, afirma alan storti, 

diretor da Broto Legal.    

A solução
a equipe da Imam consultoria 

projetou uma estrutura dinâmica em 
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parte do armazém para itens de al-

tíssimo giro e sugeriu a implantação 

de um software. “Nós instalamos uma 

estrutura porta-paletes dinâmica, que 

é comum em empresas, como Nestlè, 

carrefour, coca-cola, e estamos im-

plantando o software que ainda está 

no prazo”, diz storti.

Para Wagner salzano, gerente de pro-

jetos da Imam, o que definiu o projeto 

foi o alto giro dos produtos. “Projetamos 

este armazém com diferentes soluções 

para estocagem, levando em conta o giro 

dos produtos, prevendo uso de estrutu-

ras porta-paletes convencionais para 

itens fracionados, drive-in para itens de 

volume e baixo giro, e estrutura dinâmica 

para os campeões de movimentação e 

volume, que são poucos sKus, mas cerca 

de 80% do volume do armazém”. “com 

esse sistema de estrutura porta-paletes 

dinâmico fica automático: o primeiro que 

entra é o primeiro que sai”, completa o 

diretor da empresa.

Com o sistema 
de porta-

paletes dinâmico 
fica automático: o 
primeiro que entra é 
o primeiro que sai

Serviço de qualidade
a Broto Legal preza pela qualidade 

de seus serviços e tem em sua história 

qualidade e respeito ao consumidor reco-

nhecidos por prêmios como “Qualidade 

Brasil” e Iso 9001:2000 (dQs - IQnet). 

a empresa procurou uma consultoria 

com experiência nesse tipo mercado, 

foi assim que ela chegou na Imam con-

sultoria. “Para tentarmos fazer o que 

tem de melhor no mercado, em relação 

a estoque e transporte, nada melhor do 

que uma consultoria com experiência 

em vários segmentos”, afirma storti. 
alan storti, diretor da Broto Legal
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