GUIA DE ARMAZENAMENTO
Orientações para distribuição, transporte,
armazenamento e exposição de produtos.

Onde tem Guabi, a qualidade dos produtos deve ser assegurada para
garantir a satisfação dos clientes, o melhor desempenho das criações e
os melhores resultados para o seu trabalho. Ou seja:

Você é parte desta corrente
de qualidade e valor à vida.
A Guabi Nutrição e Saúde Animal oferece produtos elaborados a partir
dos mais recentes avanços da ciência e fabricados com a mais moderna
tecnologia, utilizando ingredientes inovadores e de alta qualidade que
proporcionam bem-estar e o melhor desempenho nutricional para
as criações.
Seus processos obedecem a rígidos padrões de segurança desde a compra
da matéria prima até a expedição do produto final, e, para garantir que
o consumidor o receba dentro dos mais estritos padrões de qualidade, é
muito importante que alguns cuidados sejam tomados em toda a cadeia
de armazenagem e distribuição que se encontra fora das unidades Guabi.
Pensando nisso a Guabi elaborou, para seus parceiros comerciais e
clientes, este guia de orientações básicas que garante a manutenção das
características dos produtos e a satisfação do cliente final.
Esse guia está dividido em 3 fases fundamentais:
1 Carregamento, transporte e descarga
2 Armazenamento
3 Pontos de comercialização
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Cuidados no carregamento,
transporte e descarga
B

Nessa fase, o produto está exposto a impactos mecânicos e a intempéries, e a falta de
cuidados básicos poderá causar sua deterioração precoce.

Cuidados durante o carregamento:
• A operação de carregamento deve ser feita em local protegido do sol e da chuva.

Para garantir que o carregamento e o transporte sejam realizados de maneira segura e que
mantenham a integridade e a qualidade da carga, observe os seguintes procedimentos:

• O emblocamento deve ser firme, a amarração deve ser bem feita, usando cantoneira para
evitar danos ocasionados pela corda.
• As correntes devem estar protegidas, para evitar que danifiquem as embalagens.

A Inspecione os veículos
antes do carregamento

• A totalidade da carga deve ser envelopada, revestida e coberta com lona impermeável por
fora das guardas da carroceria.
• As lonas devem ser bem esticadas, para evitar eventual acúmulo de água em sua superfície.
• Os estrados ou pallets devem estar íntegros, secos, higienizados, isentos de odores e de
infestações de pragas.
• As embalagens devem ser manuseadas de maneira correta, de forma a não comprometer
as características do produto.

Faça uma checagem seguindo
a tabela abaixo.

• Produtos para equinos não devem ser colocados junto de produtos para aves.

Ela irá ajudá-lo a observar
todos os itens fundamentais:
Itens a serem verificados

• Produtos para ruminantes não devem ser colocados junto com produtos que contenham
ingredientes de origem animal.
SIM

NÃO

O compartimento de carga está higienizado, sem odores ou objetos
pontiagudos que possam comprometer a integridade das embalagens?
		
O piso e as laterais da carroceria estão isentos de frestas ou buracos que
permitam a passagem de umidade e/ou poeira para a carga?
		
Foi constatada a ausência de insetos, roedores, pássaros ou outras pragas?
		
Foi constatada a ausência de vazamentos, umidade, materiais estranhos
e odores intensos?
		
Foi constatada a ausência de produtos químicos, de higiene, de limpeza,
de perfumaria, óleos lubrificantes, defensivos agrícolas, pesticidas ou
outros materiais?
		
Possui lonas e forrações impermeáveis, limpas, secas, isentas de furos ou
rasgos que permitam a passagem de água ou sujidades?
		
• Se obteve SIM a todas as perguntas
• Se obteve NÃO a alguma pergunta acima,
acima, estamos prontos para carregar
solicite ao transportador a correção do
os produtos no veículo.
problema encontrado.
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Cuidados durante a descarga:
• A operação de descarga deve ser feita em local protegido do sol e da chuva.
• Os estrados ou pallets devem estar íntegros, secos, higienizados, isento de odores e
infestações de pragas.
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Cuidados no
armazenamento
fig. 1

Os produtos armazenados exigem atenção para manter as boas condições de consumo.
Os locais de armazenamento, tanto em instalações de representantes e distribuidores como dos
pontos de venda, devem ser cuidados ao máximo, a fim de prevenir qualquer contaminação.

A Infraestrutura recomendada
• O local deve ser seco, fresco, ventilado, iluminado e destinado exclusivamente para este fim.
• As imediações devem ser mantidas livres e limpas, para facilitar o controle de pragas.
• O teto e as instalações aéreas devem ser isentos de aberturas, vazamentos, goteiras,
presença de bolor e sujidades.
• As paredes e divisórias devem ser lisas, sem frestas ou rachaduras, de fácil limpeza e
higienização, e mantidas secas, sem infiltrações nem sujidades.
• Os pisos devem ser uniformes, de material resistente ao trânsito, sem frestas ou rachaduras
e de fácil higienização.

30 cm

• Devem estar em nível elevado com relação à rua e permitir o escoamento de água.
Devem ser evitados ralos e, quando absolutamente imprescindíveis, devem ser do tipo sifão
ou similar e dotados de fechamento.

• Em blocos regulares e bem alinhados. A altura do empilhamento deve garantir
a segurança e evitar queda do bloco.
• O empilhamento não deve ser misto.

• As luminárias devem ser protegidas e as instalações elétricas devem ser embutidas.
Quando exteriores, porém, devem estar perfeitamente revestidas por tubulações isolantes e
presas às paredes e/ou ao teto.

• Produtos para equinos não devem ser colocados junto de produtos para aves.
• Produtos para ruminantes não devem ser colocados junto de produtos que contenham
ingredientes de origem animal.

• As janelas, portas e outras aberturas devem ser de fácil limpeza, evitar o acúmulo de sujeira
e providas de proteção contra pragas.

• Os produtos Guabi não devem ser armazenados junto a sementes in natura, produtos
químicos, de higiene, de perfumaria, de limpeza, óleos lubrificantes, defensivos agrícolas ou
outros materiais que possam alterar as suas características.

• As portas devem ser mantidas fechadas.
• As lixeiras devem estar tampadas e ser de fácil limpeza e transporte, devem estar
identificadas e possuir sacos internos. A retirada do lixo deve ser frequente, para evitar focos
de contaminação.

B

• Sobre pallets ou estrados em bom estado de conservação, limpos, secos, isentos de odores e
infestações de pragas.
• As pilhas de produtos devem estar afastadas no mínimo 50 cm das paredes e 30 cm entre si,
para evitar umidade e facilitar a higienização, a circulação de ar, a movimentação, o controle
de pragas e ações adequadas em caso de incêndio. (ver fig. 1)
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• Deve ser feita a rotatividade com base na data de fabricação: o primeiro que entra deve ser
sempre o primeiro a sair (FIFO ou PEPS)*.
• Os produtos com validade vencida ou que estejam com algum problema devem ser
colocados em uma área segregada dos produtos aptos.

Como armazenar os produtos Guabi?
• O armazenamento deve ser feito em local protegido do sol e da chuva.

50 cm

C

Controles necessários
• Limpeza frequente das instalações.
• Desinsetização** do armazém no mínimo uma vez por mês.
• Controle do estoque: avalie a quantidade de itens no seu estoque periodicamente.

7

3

Cuidados nos pontos
de comercialização
As lojas de varejo representam importante etapa no armazenamento dos produtos que estão
quase chegando ao consumidor final.
Nessa etapa, o armazenamento também é fundamental para a venda do produto e merece
um item exclusivo.

•

Pontos importantes para que a comercialização aconteça de maneira positiva:
• Nunca exponha os produtos Guabi diretamente sobre o chão ou encostados nas paredes.
Utilize estrados ou pallets íntegros, secos, higienizados, isento de odores e de infestações
de pragas.
• As pilhas de sacarias devem estar afastadas no mínimo 50 cm das paredes e 30 cm entre si,
para evitar umidade e facilitar a higienização, a circulação de ar e o controle de pragas.
• Nunca armazene ou exponha os produtos Guabi ao lado ou próximos de produtos químicos,
como cloro de piscina, adubos e fertilizantes e outros.
• Os produtos são sensíveis à umidade. Portanto, evite o contato com a água.
• Só exponha para venda produtos cujas embalagens estejam em perfeitas condições.
• Só exponha para venda produtos que estejam com o prazo de validade legível.
• Não comercialize produtos vencidos.
• Cuide para que a rotatividade dos produtos seja feita de acordo com a data de fabricação:
o primeiro que entra deve ser sempre o primeiro a sair (FIFO ou PEPS)*.
• O ambiente de venda deve estar organizado, em bom estado de limpeza e de conservação.
• Os produtos devem ser dispostos de forma a não receber luz solar direta.
• Oriente o consumidor sobre os benefícios e recomendações dos produtos.

* FIFO é uma sigla que vem da expressão inglesa First In, First Out ou PEPS que em português significa Primeiro a
Entrar, Primeiro a Sair. Trata-se de um procedimento de gerenciamento de estoques que estabelece que os produtos
mais antigos sempre tenham prioridade de embarque e/ou exposição, evitando assim vencimentos dentro do
armazém ou da loja.
**A Guabi recomenda que os procedimentos de desinsetização e/ou controle de pragas com o uso de produtos
químicos seja realizado por empresa especializada, para que seja evitada a contaminação dos produtos e riscos a
pessoas e animais.
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A Guabi está empenhada em garantir o bom relacionamento com
seus parceiros comerciais, bem como a satisfação de seus clientes.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contado conosco:

sac@guabi.com.br ou 0800 940 3100

