
 

 

CURSO: 
Melhores Práticas em Armazém 

Conteúdo Programático: 
1. Conceitos Básicos em Movimentação e Armazenagem 

a. Panorama Logístico e Impactos sobre os Armazéns 
b. Fluxo de Operações em um Armazém 
c. Evolução dos Armazéns 
d. Aplicações para Armazéns 
e. Características Físicas dos Armazéns de Classe Mundial 
f. Sintomas de Armazéns mal gerenciados 
g. Práticas de Armazéns de Classe Mundial 
h. Tendências na Movimentação e Armazenagem de Materiais 
i. Armazém 4.0 

2. Atividades de um Armazém 
a. Recebimento e Conferência 
b. Endereçamento 
c. Estocagem 
d. Separação de Pedidos e Reabastecimento de Picking 
e. Expedição e Carregamento 

3. Áreas Operacionais 
a. Docas 
b. Áreas de Stage-in / Stage-out 
c. Pátios e áreas para estacionamento 
d. Portaria 
e. Áreas para estocagem e picking 

4. Custos em Armazéns 
a. Representatividade do Custo de Movimentação e Armazenagem no Custo 

Logístico Total 
b. Distribuição dos Custos dentro de um Armazém 
c. Componentes do Custo Variável de um Armazém 
d. Componentes do Custo Fixo de um Armazém 

5. Verticalização dos Estoques 
a. Comparativo entre os Tipos de Estruturas para Verticalização dos Estoques 
b. Sistema Drive-in / Drive-Thru 
c. Sistema Dinâmico 
d. Sistema Porta-Páletes Convencional 
e. Sistema Pallet-up 
f. Sistema Push Back 
g. Cantilevers 
h. Estanterias 
i. Sistemas Autoportantes 
j. Principais Fornecedores 

6. Equipamentos de Movimentação e Armazenagem 
a. Empilhadeiras 

i. Tipos de Empilhadeiras, Características Técnicas e Aplicação 
ii. Acessórios para Empilhadeiras 
iii. Que Equipamento Escolher? 
iv. Empilhadeiras Elétricas x Combustão 
v. Leasing, Consórcio, Aluguel ou Compra? 
vi. Check-list para Inspeção de Empilhadeiras 
vii. Principais Fornecedores 

b. Outros Equipamentos  
i. Carrinhos Hidráulicos / Elétricos Porta-Páletes  



 

 

ii. Carrinhos Elétricos Porta-Páletes 
iii. Carrinhos Industriais em Geral 
iv. Equipamentos para Elevação e Transferência 
v. Transportadores Contínuos 

7. Sistemas de Automação no Picking (Separação) 
a. Sistema Flow Rack 
b. Sistema A-Frame 
c. Carrosséis Verticais e Horizontais 
d. Sistema AS/RS 
e. Separação por Rádio Freqüência 
f. Picking by Light 

8. Layout de Armazéns 
a. em “U” 
b. em “I” 
c. em “L” 
d. modular 
e. vantagens e desvantagens 
f. recomendações para a elaboração do layout em um armazém 

9. Indicadores de Desempenho em Movimentação e Armazenagem 
10. Sistema WMS (Warehouse Management System) 

a. Funcionalidades 
b. Benefícios 
c. Desmistificado o WMS 
d. Principais Fornecedores no Brasil 

Metodologia: 
Aulas expositivas dialogadas, construção de conceitos, trabalhos em grupo e individuais, 
análises de textos, estudos de caso. 

Carga Horária: 
16 horas 

Período e Horário: 
09 a 12/11/20, de 18h às 22h 

Facilitadora: JANNIELI MORAES LIMA 
 
Especialista em Logística Empresarial pela instituição FAMETRO Faculdade Metropolitana de 
Manaus (2015-2017; Especialista em Docência do Ensino Superior pela Instituição Estácio de 
Sá-IDAAM (2013-2014); Graduada em Logística pela Universidade Nilton Lins (2010-2011); 
Técnica em Materiais e Logística pelo IFAM- Instituto Federal do Amazonas (2007-2008); 
Lecionou nos Cursos Técnicos em Logística da Instituição Estácio Amazonas e Centro de Ensino 
Literatus-CEL (2014). Docente há (6) seis anos. Atualmente Professora Universitária no Curso 
de Logística e Administração da Instituição UNIP. Instrutora em Cursos de Qualificação 
profissional e Curso Técnico em Logística. Professora do Ensino Técnico na Faculdade 
Metropolitana de Manaus-FAMETRO/CEMETRO; Consultora, Palestrante e Instrutora de 
Treinamentos na área de Logística e Materiais. 

Investimento por Participante: 
R$ 320,00 (Trezentos e vinte reais) ou 3X de R$ 118,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa 
Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático (apostila, pasta, caneta, crachá), coffee-break e certificados 
de participação. 
 



 

 

Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 NOVIDADE! A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 

* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Diferenciais Qualynorte: 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 95%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


