Material de Conteúdo Técnico
Plano Diretor Intralogístico
Introdução:
O que deve ser feito para evitar investimentos em construções e instalações inadequadas e que
ao longo do tempo ficam ociosas ou nos obrigam a ampliações não previstas, ou seja, desde
armazéns com pé direito muito baixo, até os famosos “puxadinhos”.
Neste sentido iremos avaliar a abrangência necessária e as etapas mais importantes para o
desenvolvimento de um “Plano Diretor” bem estruturado e que atinja
os resultados esperados.
Abrangência e Etapas Necessárias para o Desenvolvimento de um Plano Diretor:
Antes de decidir pela ampliação ou construção de qualquer instalação, para que o Plano Diretor seja
eficaz, deverá ser elaborado um estudo detalhado com base no “Planejamento Estratégico”, ou seja:
• Nas estratégias empresariais de médio e longo prazos, que levam em consideração: objetivos,
receitas, despesas, lucro, crescimento, diversificação, novas fábricas e/ou CD´s, centralização ou
descentralização, operação e/ou logística própria ou terceirizada, automação e tecnologia da
informação (TI), entre outras, que se confundem com um “Plano de Negócios”, além do que
podem envolver também os novos conceitos de sustentabilidade (econômica, ambiental e
humana), etc; e
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• Em seguida deve ser elaborado o “Planejamento Tático” com foco no “Plano Diretor Logístico”, com

todas as atividades que serão desdobradas a partir das estratégias empresariais, e desenvolvidas
para compor um “Plano de Ação” com um cronograma =>
físico e financeiro no qual deverão constar: projetos (civil,
instalações, infraestrutura, etc), recursos físicos (prédios,
instalações, equipamentos, etc), recursos financeiros/
humanos, prazos, interdependência entre as atividades,
responsáveis, além das datas e eventos mais importantes que são previamente definidos,
normalmente denominadas de “marcos” ou “milestones”;
Levantamentos iniciais – ambiente organizacional (4.2)
Levantamentos dos processos de cada divisão (4.3)
Consolidação das informações obtidas (4.5)

Redesenho do processo otimizado/unificado (4.10)
Aprovação do Novo Processo (4.11)

Estratégias para Implementação e Entrega do Relatório Final
(4.13)

• Temos que nos preparar para desenvolver (planejar e controlar) inúmeras atividades, antes de

tomar qualquer ação que envolva investimentos relevantes e neste caso específico deveremos
iniciar a partir do projeto logístico:
Atividades Preliminares do Projeto Logístico:
Ao inicio do projeto é importante planejar as atividades que serão executadas:
•

•

•

Identificar no Planejamento Estratégico principalmente as considerações sobre, crescimento,
diversificação, novas fábricas, centralização ou descentralização, que geram impacto direto sobre
o projeto logístico;
A partir dos volumes a operar e a estocar e dos equipamentos de movimentação (corredores) e
armazenagem (densidade e verticalização) de materiais, dimensionar as áreas/prédios, docas, etc;
Projeto logístico básico/block-layout do armazém/CD, considerando as áreas operacionais e de
estocagem, os fluxos de entradas e saídas de materiais, e as áreas administrativas e auxiliares
(escritórios, vestiários, sanitários, refeitório, enfermaria, etc), considerando as interrelações/necessidade de proximidade não baseadas em fluxo de materiais;

•

Projeto logístico básico de implantação: localização dos prédios, pátios, arruamentos, portarias, etc;

•

Projeto logístico detalhado/layout do armazém/CD,

•

Projeto logístico detalhado de implantação: localização dos prédios, pátios, arruamentos,
portarias, etc;

Nota: Os projetos logísticos devem conter todas as informações necessárias para o
desenvolvimento dos projetos executivos e as especificações para aquisição e instalação dos
equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais (MAM).
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Projetos Executivos de Arquitetura, Civil e de Instalações:
Após o projeto logístico devem ser desenvolvidos o projetos executivos (arquitetura, civil, instalações
mecânicas, elétricas, hidráulicas, incêndio, TI, telefonia, segurança, etc), que além de serem
essenciais à implementação, viabilizam a projeção dos desembolsos financeiros correspondentes.
O Plano Diretor Logístico:
A partir da conclusão dos projetos logísticos e executivos, poderemos iniciar a elaboração do
“Plano Diretor”, que é o planejamento da implementação das diversas fases do CD ao longo do
tempo, considerando as necessidades da empresa e o fluxo de caixa.
Vamos nos basear em um exemplo para apoiar a explanação:
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1ª Fase da Construção

Expansão

Uma empresa fabricante de bens
de consumo optou por construir um
novo CD para suportar o crescimento
para os próximos 8 anos (96 meses),
e executou um projeto para absorver
tal aumento, entretanto como não
teria
sentido
implementar
o
empreendimento completo desde o
inicio (principalmente por motivos
financeiros), optou pelo seguinte
sequenciamento:
1ª Etapa: Estudos de viabilidade,
aprovações, projetos e licenças =>
conclusão no 12º mês;
•

2ª Etapa: Terraplenagem, fundações (inclusive da expansão),
infraestrutura, pavimentação, portaria, iluminação externa, paisagismo, construção da 1ª fase do
prédio principal e do prédio administrativo com 3 pavimentos => conclusão no 26º mês;
•

3ª Etapa: Aquisição de 50% dos equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais
correspondentes a “1ª fase da construção”, seleção e contratação de pessoal => conclusão no 28º mês;
•

4ª Etapa: Completar os 100% dos equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais, e
a contratação de pessoal, correspondentes a “1ª fase da construção” => conclusão no 52º mês;
•

5ª Etapa: Construção da expansão do prédio principal, dos prédios do outlet, e do refeitório,
enfermaria e ginástica => conclusão no 74º mês;
•

6ª Etapa: Aquisição dos equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais
correspondentes à expansão do prédio principal => conclusão no 76º mês;
•

Conclusão
Por mais simples ou complexo que seja um determinado projeto, deve-se elaborar um “Plano
Diretor”, com todas as suas etapas. Deve ter sempre seu inicio a partir da visão global da empresa
(planejamento estratégico), com suas estratégias e objetivos, posteriormente será elaborado o plano
tático (fases e etapas que devem ser alcançadas), até chegar ao plano de ação operacional
(cronograma e desenhos), que é a parte visível do plano, porém que dever estar absolutamente
integrado com os aspectos estratégicos.
Veja também outros materiais de conteúdo técnico:
=> Projeto logístico de armazém e de CD; e
=> Projeto de Implantação de Fábrica, Armazém/CD em Área Disponível ou Ideal.
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