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RESUMO 

Moreno, Fabiano. Gestae de Estoque: Urn estudo de caso. Como passar dos anos 
surgiram novas tecnicas para o gerenciamento das atividades relacionadas aos 
estoques. Em virtude da globaliza<;ao e outros fatores, grandes empresas adotaram 
novos metodos estrategicos a fim de atingir urn grau elevado de eficiencia ao Iongo 
da cadeia de abastecimento. Conforme estudo, grandes partes das empresas estao 
desempenhando suas atividades em conjunto com seus principais fornecedores e 
clientes, formando as parcerias ou ainda se fundindo. lsso porque, o mercado em 
geral esta acirrado no que tange a transa¢es comerciais e cada vez mais aumenta 
o grau de dificuldade para qualquer empresa que queira sobreviver num ambiente 
em constantes mudan<;as. Portanto este projeto visa o desenvolvimento de urn meio 
de fazer com que os departamentos da empresa se integrem uns aos outros. 
Sabendo das dificuldades impostas, e porter meios de fazer que tudo isso aconte<;a, 
cabe a utilizar programa que esta a dispor de todas as empresas em geral, urn 
exemplo de programa e ERP que a empresa Microsiga nos dispoe, e que ajudara 
nao s6 a todos os departamentos, mas o trabalho humane em geral. 

Palavras-chave: Gestao; Estoque; Sistema lntegrado; Tecnicas de Gerenciamento; 

Sistema de Planejamento. 



Abstract 

Moreno, Fabiano. Gestao de Estoque: A case study. Over the years there were new 
techniques for managing activities related to inventories. Because of globalization and other 
factors, large companies have adopted new methods strategy to achieve a high degree of 
efficiency throughout the supply chain. As study, large parts of companies are performing 
their activities in conjunction with its major suppliers and customers, forming partnerships or 
merging still. That's because the market in general is acirrado as it pertains to business 
transactions and increasingly increases the degree of difficulty for any company that wants to 
survive in an environment is constantly evolving. So this project aims at developing a means 
of ensuring that the departments of the company falling into each other. Knowing the 
difficulties imposed, and by being able to do everything that happens, it is to use program 
that is available to all businesses, an example of ERP program is that the company 
Microsiga in possession, and that will help not only the all departments, but human work in 
general. 

Keyword: Management; Stock; Integrated System; Technical Management; System 
Planning. 
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1 INTRODUCAO 

Para enfrentarem o mercado que atuam, as pequenas empresas tern 

necessidades de evoluirem as praticas gerenciais existentes para uma abordagem 

contemporanea acerca de suas necessidades reais. Para isso, os gestores precisam 

conhecer os pontos fortes e fracos do ambiente interno e as oportunidades e 

ameagas de sua empresa para implementar a9oes que permitam o 

acompanhamento das novas tendencias a fim de alcangar seus objetivos. 

Com a oportunidade de desenvolvimento desse trabalho surgiu o interesse 

de pesquisa, por ser um tema especifico para empresas, onde trara crescimento 

profissional de informa9oes disponibilizadas nesta area de atua9ao dentro da 

empresa. E com isso, essas informa9oes, quando disponibilizadas, terao que 

apresentar uma linguagem correta e precisa, pois se constituira em uma importante 

ferramenta de apoio e orienta9ao no processo de tomada de decisao, possibilitando 

aos gestores desafios no mercado. 

A forma de apresenta9ao do trabalho sera analisar o parecer de autores, e 

destacar fatores importantes que possam ser apresentados para maior crescimento 

no mercado da empresa Donnoplast Industria e Comercio de Plasticos Ltda, situada 

na cidade de Itarare, com forte area de atua98o em seu ramo de trabalho na 

fabrica98o de embalagens de sacolas plasticas, atuando no mercado desde o ano 

de 1993, analisar a sua gestao de estoque, e os seus departamentos de estocagem 

de sua materia-prima. 

Apresenta-se no primeiro capitulo o problema, a justificativa, os objetivos e a 

metodologia (sua elabora9ao nas pesquisas bibliograficas e sites) e, por fim, o 

desenvolvimento sobre a pesquisa de campo estabelecida na empresa Donnoplast 

Industria e Comercio de Plasticos Ltda. Pesquisa elaborada no seu setor de Plastico. 
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1.1 PROBLEMA 

Partindo-se do pressuposto das dificuldades que uma empresa se depara no 

seu dia a dia, com problemas que afetam nao apenas urn departamento dentro da 

empresa (estoque), mas sim urn conjunto de departamentos que estao interligados, 

atraves disso a empresa passa a se adequar a mecanismos que atendam as suas 

necessidades, com mais qualidade e agilidades em menos tempo. 

No entanto, conforme estudos e analises que foram encontrados dentro da 

empresa, a mesma apresenta urn fraco sistema de controle em seus estoques que 

nao apresenta dados concretes e ageis que facilitem acessos aos seus gestores. 

Com isso a falta de urn sistema integrado tara com que a empresa encontre 

dificuldades em seu principal departamento, estoques como: 

)i;;- falta de controle em suas materias-primas; 

)i;;- dificuldades em estabelecer metas aos seus usuarios nos setores; 

)i;;- falta de informayoes entre os departamentos (almoxarifados, 

faturamento, financeiros, etc.). 

)i;;- falta de informa96es concretas aos diretores da empresa; 

Quais as dificuldades que a empresa tern para passarem adiante essas 

informa96es geradas pelos departamentos? 

1.2 JUSTIFICATIV A 

Uma empresa para ter urn born relacionamento no mercado, necessita 

cuidar de varios pontos determinantes em seus setores, urn destes pontos e a boa 

estrutura e organizayao que satisfayam os interesses dos clientes, e urn excelente 

controle em seus departamentos, em especial o de estoque, que faz com que as 
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empresas, atraves dele, tenham estrutura de competir com outros concorrentes no 

mercado. 

A informac;Bo e indispensavel para qualquer tomada de decisao e para a 

eficacia de urn born controle, pois se torna condic;Bo de permanencia e importancia 

na empresa, sendo que as informac;oes terao que ser geradas em tempo adequado 

e completo, para nao prejudicar o departamento de estoque, e inclusive outros 

setores da empresa. 

Assim, conforme o contexto apresentado deve ser considerado a 

necessidade de urn sistema eletronico adequado e documentado que sao 

evidentemente mais rapidos em arquivamento e recuperac;ao de informac;Qes na 

empresa. 

Para isso as empresas se preocupam em estabelecer uma melhor forma de 

informac;Bo e agilidade que facilitarao na tomada de decisao e no controle de seus 

estoques. 

Dessa forma a pesquisa nos ajuda a abranger mais conhecimento e alem de 

tudo uma atitude concreta diante de dificuldades que encontramos nosso dia a dia. 

1.3 OBJETIVOS 

0 objetivo do trabalho e mostrar soluc;oes adequadas que satisfac;am as 

necessidades dos departamentos, principalmente com a globalizac;ao. 0 trabalho 

apresenta o que a empresa esta fazenda para satisfazer a necessidade de seus 

clientes, a fim de garantir sua preferencia. Sendo portando o enfoque principal a 

gestao de estoque. 
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1.4 Objetivo Geral 

0 objetivo geral deste trabalho e apresentar mecanismo que atendam o 

departamento de estoque da empresa Donnoplast Industria e Comercio de Plasticos 

Ltd a. 

Decorrente deste tem-se os seguintes objetivos especfficos: 

1.5 Objetivos Especificos 

);l> pesquisar em livros e sites, o que a empresa apresenta em suas 

gestoes de estoques. 

);l> analisar a empresa, visando conhecer o clima organizacional em seus 

aspectos de estocagem e o que melhorar para ser mais eficiente. 

);l> coletar dados referentes ao seu gerenciamento de estoque. 

);l> planejar o modelo de controle mais adequado que possam melhorar 

seus sistemas de controle. 

1.6 LIMITACAO DO TEMA 

Todos os dados recebidos atraves do departamento de estoque serao 

estabelecidos de acordo com o objetivo alcan~ado na empresa. Pesquisa 

bibliografica e de campo. 

1. 7 METODOLOGIA 

A metodologia tendo como finalidade em captar e analisar as caracterfsticas 

dos varios metodos disponfveis, avaliarem suas capacidades, potencialidades, 

limita~oes ou distor~oes e criticar os pressupostos ou as implica~oes de sua 

utiliza~ao, sao tambem considerados uma forma de conduzir a pesquisa. 
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1.8 Tipo de Pesquisa 

Este trabalho pode ser classificado, quanto a natureza, como pesquisa, e com 

abordagem qualitativa, pois relaciona o objetivo e o subjetivo do assunto de 

pesquisa. E quanto aos seus assuntos esta relacionada aos dados explorat6rios, 

pois seus dados sao atribufdos atraves de pesquisa bibliografica e estudo de caso, e 

quanto aos seus procedimentos tecnicos foram apresentados dados como 

solicitac;oes de compra e outros documentos utilizados pela empresa de pesquisa. 

A pesquisa sera delimitada a coleta de dados em livros, sites e pesquisa de 

campo, onde procurara reunir o maior numero de informac;oes para compor a analise 

da empresa que proporcione suporte adequado e confiavel, tratando-se portando de 

urn estudo de campo. 

Para Trivinos (1995), ficara mais amplo e concreto, uma vez que no estudo de 

caso os objetivos visam o aprofundamento da descric;ao de determinada realidade, 

cujos resultados sao validos somente para o caso em estudo, nao podendo 

generalizar os resultados obtidos a outras empresas, mesmo que tenham realidades 

semelhantes. Sendo que e exatamente este o grande valor do estudo: o 

fornecimento de conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada, onde os 

resultados obtidos podem permitir a formula<;ao de hip6teses para o 

encaminhamento de outras pesquisas. 

Esse tipo de pesquisa deve permitir a coleta de dados e a analise das 

informa<;Qes de forma mais racional possfvel. Sendo que o estudo explorat6rio 

permite ao pesquisador, aumentar a sua experiencia em torno de urn determinado 

problema, partindo de uma hip6tese, aprofundando os estudos nos limites de uma 

realidade especffica. 
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Conforms Ludke (1986), sem duvida o estudo de caso nao parte de uma visao 

predeterminada da realidade, mas visa aprender como aspectos ricos e imprevistos 

que envolvem determinada realidade, onde o estudo explorat6rio e fundamental para 

a definigao mais precisa do objeto de estudo, ou seja, tera mais finalidades diante da 

pesquisa elaborada, sem esquecer que alcan~ara mais exitos no momento de 

especificar os pontos crfticos, de estabelecer os contatos iniciais, localizar os 

informantes e as fontes de dados necessarios para o estudo, cuja finalidade e 

retratar uma unidade em agao. 

Portanto o presents trabalho sera o resultado de pesquisa explorat6ria, com a 

metodologia do estudo de caso onde os dados e as informa¢es fornecidas sao 

alcan~ados atraves da pesquisa. 

1.9 COLETA DE DADOS 

Para Carlos (1946), a coleta de dados no estudo de caso e feita mediante o 

concurso dos mais diversos procedimentos. Os mais usuais sao: a observagao, a 

analise de documentos, a entrevista e a hist6ria de vida. Geralmente utiliza-se mais 

de um procedimento. 

E atraves disso com base nos conhecimentos adquiridos, atraves do relato do 

supervisor de estoque, elabora um sistema de informagao, proporcionando as 

informa~oes necessarias ao processo de tomada de decisao. 
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2 EST ADO DA ARTE 

2.1 Defini~ao de Estoque 

Para Slack (2002), e no estoque que sao acumulados e estocados os recursos 

transformados de uma operayao. Algumas vezes a palavra estoque e tambem 

utilizada para descrever recursos em transformayao, mas o termo controle de 

estoque e quase sempre utilizado em relayao a recursos transformados. 

Ou seja, os estoques sao recursos ja transformados em uma empresa e quase 

todas as operayoes mantem algum tipo de estoque, a maioria geralmente de 

materiais, mas tambem de informayoes. 

Segundo Viana (2002), define estoque como materiais, mercadorias ou 

produtos acumulados para a utilizayao posterior de modo a permitir o atendimento 

regular das necessidades dos usuaries para a continuidade das atividades da 

empresa, sendo o estoque gerado, consequentemente pela impossibilidade de 

prever-se a demanda com exatidao. 

Com o objetivo de todo a empresa manter o estoque em adequado Iugar para 

posteriormente trabalhar sabre ele, para que sejam gerados para futuramente dar o 

retorno previsto e significante. 

Para Padoveze (2002), o controle de estoque em linhas gerais e simples e 

preve os seguintes principais dados de uma empresa que apresenta produtos em 

estoque, abaixo cita-se dados que sao utilizados pelas empresas: 

a. Numero e descriyao do item, aplicayao nos produtos intermediaries ou 

finais; 

b. Quantidades de entrada, saida e saldo; 

c. Ponto de pedido, estoque minima, estoque de seguranya; 
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d. ldentificayao das movimentayoes por tipo de entrada e por tipo de 

sa fda; 

e. Autorizador, centro de custo requisitante, debitado ou recebedor; 

f. Dados para guardar o item (local, prateleira, escaninho, etc.). 

g. Tipo de embalagem para movimentayao dos materiais; 

h. Emissao de etiquetas de identificayao, etc. 

As empresas procuram analisar todos esses processos visando o que 

ela tern de melhor e com isso ela procura ter urn excelente controle dos seus 

estoques. 

2.1.1 Gestio de Estoques 

Existem estoques nos diversos pontos da cadeia produtiva: no fornecimento de 

materia-prima no processo produtivo da empresa, nos canais de distribuiyao do 

produto ate o consumidor final. Existem mais quantidade e natureza dos estoques 

em funyao do tipo de industria na qual a empresa acompanha o comportamento do 

mercado consumidor (expansao, estavel, recessivo), do perfodo ou sazonalizayao 

de vendas, do acesso aos fornecedores. (DETONI2001). 

Os estoques tern duas funyoes basicas: alimentar a produyao ou suprir as 

vendas. Vindo a permitir a produyao sem paradas, eliminando riscos de paradas na 

produyao decorrentes de abastecimento e melhorar a eficiencia do processo 

produtivo, permitindo perfodos mais longos durante a produyao, considerando mais 

eficientes em seus processos. 

Conforme Mota (1962), a gestao de estoque entende-se por ser o controle e o 

planejamento do estoque, o seu controle e a sua retroayao sobre o planejamento. 0 

planejamento consiste na determinayao a prioridade dos valores que o estoque tera 
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com o correr do tempo, bern como a determina9ao das datas de entrada e safda dos 

materiais do estoque e a determina9ao dos pontos de pedido do material para seus 

fornecedores. Este objetivo da gestao de estoque pode ser praticamente atingido 

atraves do exercfcio das seguintes fun¢es principais estabelecidas pela empresa: 

Y Estabelecer o calculo do estoque mfnimo; 

Y Estabelecer o calculo do lote de suprimento; 

Y Estabelecer o calculo do estoque maximo; 

Y Fazer a ficha de estoque completa; 

Y Manter atualizada a ficha de estoque; 

Y Reorganizar os dados quando surjam razoes para modifica96es; 

Y Fazer solicita96es de compra para os materiais cuja compra tenha-lhe 

sido delegado pelo planejamento de controle da produ9ao, o qual esta fun98o 

pertence (materiais comprados automaticamente, a partir das indica96es da ficha de 

estoque); 

Y Fornecer aos demais 6rgaos da empresa, os dados que lhe sao 

solicitados, mediante autoriza9ao do planejamento e controle da produ98o, ao qual 

deve ser normalmente subordinado; 

Y Receber o material que entra juntamente com a nota de entrada ( ou a 

nota fiscal, conforme o sistema adotado pela empresa); 

y 

tenha; 

y 

y 

y 

y 

ldentificar o material com o c6digo interno da empresa caso nao a 

Guardar o material em estoque; 

Lan98r a entrada do material na ficha de estoque; 

Conservar o material nas condi96es rna is seguras; 

Entregar o material mediante a requisi9ao; 
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~ Lanyar a saida do material na ficha do estoque; 

~ Reservar o material mediante as notas de empenhos; 

~ Guardar a documenta~o de entrada e saida; 

~ Organizar o almoxarifado e manter sua organizac;ao. 

A gestae de estoque como sendo o planejamento do estoque, passa a ter 

maiores preocupac;Oes em controla-los, pois os estoques sao peyas fundamentais 

para o crescimento da empresa, os seus controles terao que ser mais rigorosos e 

precisos para demonstrar dados significantes para os seus gestores. 

2.1.2 Processes de Produ~ao Industrial e Estoques 

Com rela~o as palavras de Ching (2006), a defini~o de gestae de estoques 

evidencia seus objetivos, que sao essencialmente planejar o estoque, as 

quantidades de materiais que entram e saem as epocas em que ocorrem as 

entradas e saidas desses materias que estao em estoque, o tempo em que decorre 

entre essas epocas e os pontes de pedido de materiais. Esses objetivos de gestae 

de estoques podem ser atingidos pela consecu~o das seguintes func;Oes na 

empresa: 

• Efetuar o calculo do estoque minima; 

• Efetuar o calculo do lote de suprimento; 

• Efetuar o calculo do estoque maximo; 

• Manter e conservar atualizada a ficha de estoque; 

• Reorganizar os dados gerando houver razoes para modificac;Oes; 

• Fazer solicitac;oes de compra quando atingir ponto de ressuprimento; 

• Receber o material do fornecedor; 

• ldentificar o material e armazena-lo; 
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• Conservar o material em condi96es adequadas; 

• Entregar o material mediante requisi9ao; 

• Atualizar a ficha de estoque e guardar a documenta98o de 

movimenta9ao do material; 

• Organizar o almoxarifado e manter sua organiza9ao. 

Como foram destacados acima pelos dois autores, pois ambos definem a 

gestao de estoque com os mesmos objetivos, ou seja, eles demonstram como os 

estoques devem ser controlados, quais os seus procedimentos para ter urn born 

controle e para realizar a tomada de decisoes. 

2.1.3 Gestao de estoque, uma Gestao de Conhecimento para a Tomada de 

Decisao. 

Segundo Mafias (2002), o gerenciamento do conhecimento, resulta em 

buscar meios necessarios para a motiva98o do quadro de colaboradores da 

organiza9ao, objetivando torna-los conscientes de que eles fazem parte da gestao 

da empresa, gerando informa9oes e conhecimentos atraves da criatividade e 

participa98o conjunta do gestor. Neste entendimento, o conhecimento de cada urn e 

absorvido na gestao do conhecimento geral da organiza98o, sendo colocado a 

disposi98o para a tomada de decisao. 

0 conhecimento e a base para qualquer tomada de decisao na empresa, 

onde atraves dele os gestores abrangeram maiores informa9oes para agir e atingir 

melhores resultados na empresa. 

Para Wood (2005), a gestao do conhecimento e a melhor forma de dar 

coerencia e dire9ao a urn amplo conjunto de interven9oes organizacionais para 

alcan9ar resultados favoraveis diante de algum problema, sendo o conhecimento 
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empregado de maneira ampla e concreta, abarcando habilidades, competencias, 

experiencias, atitudes e informa9oes estruturadas, e sem duvida com 

responsabilidades. 

Alem de ter conhecimento os gestores terao que ter experiencias e precisaram 

ter maiores atitudes para resolver assuntos diante de problemas que encontraram 

em seu dia a dia. 

E ja para Kruglianskas (2003), a gestao do conhecimento esta relacionada com 

o aproveitamento, aquisi9ao, disseminayao e utiliza9ao do conhecimento, com apoio 

para a tomada de decisao, sendo a capacita9ao profissional necessaria para o 

aprimoramento da base de conhecimento para qualquer procedimento a tomar 

dentro da empresa. 0 conhecimento do ambiente proporciona o embasamento do 

processo decis6rio de algum problema ou alguma situa9ao. 

Assim a pratica da gestao do conhecimento esta contida generalizadamente na 

gestao e posturas, que estao presentes na coerencia e atitudes, nas polfticas de 

retenyao, atrayao, motivayao, reconhecimento e contratayao de talentos, alinhada 

com pianos de capacita9ao e aprendizagem. 

Conforme Padoveze (2002), o sistema de informa9ao compreende todo o 

conjunto de necessidades informacionais para a gestao empresarial, dado que o 

processo de comunicayao requisita interruptamente urn sem numero de 

informa96es, o subsistema social em atuayao obriga a gerayao de inumeros 

subsistemas de informa9ao especfficos, que entendidos estruturalmente, formam o 

subsistema de informa9ao. 

A informayaO e materia-prima para OS gestores, porem, nao s6 aos gestores, 

mas todos os departamentos de uma empresa que buscam informa96es confiaveis e 

seguras. 
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Com rela9ao as palavras de Padoveze (2002), e no subsistema de gestao que 

as decisoes sao tomadas para qualquer tipo de problema, o subsistema de gestao 

s6 pode ser especificado ap6s a definiyao maior do modelo de gestao de estoque, 

nele se encontra o processo de gestao e as atividades de planejamento, execuyao e 

controle. 

0 subsistema de gestao compreende urn conjunto de procedimentos e 

diretrizes, partindo do planejamento ate o controle das opera96es, que sao 

determinadas atraves de: 

~ Analise do ambiente externo e interno; 

~ Execuyao do planejamento estrategico; 

~ Execuyao das diretrizes e politicas estrategicas; 

~ Planejamento da opera9ao; 

~ Elaborayao do plano operacional; 

~ Programa9ao das opera96es, 

~ Aprovayao do programa operacional; 

~ Execuyao das opera96es e transa96es; 

~ Controle; 

~ Ayaes corretivas. 

Estes sao dados determinantes e importantes, tendo em primeiro Iugar urn 

planejamento de como ela executara todos os seus objetivos, fazendo com que a 

empresa alcance seus resultados mais rapidamente. 
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2.1.4 Por que a Gestio de Estoques sao necessarios 

Peter (2003) confirma que e necessaria a importancia atribulda a gestao de 

estoques como elemento fundamental para a reduyao eo controle dos custos totais 

e melhoria do nlvel de serviyo prestado pela empresa. Em linhas gerais o estoque 

aparece na cadeia de valor sob diversos formatos (materias-primas, produtos em 

processamento e produtos acabados), que podem ser caracterizados por diferen98s 

no peso, no volume e no coeficiente de variayao das vendas, no giro, no custo 

adicionado e nas exigencias com relayao a disponibilidades e ao tempo de entrega. 

Cada um destes formatos exige procedimentos distintos de planejamento e controle, 

influenciando significativamente a gestao de estoque. 

A gestao de estoque, por ser um controle mais acessivel tera que procurar 

sintonizar seus estoques em uma cadeia de suprimento mais complexa e 

determinante, pois os estoques para dar melhores resultados terao que girar mais 

alcan9ando um volume adequado de giro para determinarem resultados significantes 

para a empresa. 

Conforme Peter (2003) sao pelo menos quatro elemento que devem ser 

considerados quando na tomada de decisao em gestao de estoque: 

- segmenta9ao da base de produtos e de clientes, com a conseqOente 

identificayao do modelo de gestao de estoque mais adequado para cada par produto 

e cliente; 

- integra9ao do modelo de gestao de estoques com o processo de previsao de 

vendas, visando no que diz respeito as decisoes de quanto pedir, e quando pedir e 

quanto manter em estoques de seguran98; 

- estruturayao de indicadores de desempenho para avalia9ao da adequa9ao 

do modelo de gestao de estoques para cada par produto e cliente; 
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- sincroniza98o da movimenta~ao de produtos entre os estagios da cadeia 

produtiva, por meio da ado98o de tecnologia de informac;Oes. 

Para muitos, os estoques mais uma vez sao pe~as fundamentais em uma 

empresa, os gestores procuram cada vez mais resolver esses assuntos em manta

los em urn nlvel adequado para suprir a demanda do mercado, mas com a certeza 

de obter grandes informa~oes e com tecnologias ao seu dispor, conseguiram 

integrar melhor os produtos aos seus clientes. 

2.1.5 Dilema da Gestio de Materiais 

Para Chiavenato (1987), existem boas razoes para mantermos e para 

reduzirmos os estoques: 

- Por urn lado, desejamos reduzir os estoques, por outro lado, precisamos 

manter os estoques, pois a crescenta diversifica~ao de produtos exige utilizar 

recursos de forma mais produtiva, desejamos maior liquidez, pois itens parados no 

estoque nao agregam valor para os clientes. 

- Alguem sempre paga pelo custo do financiamento do capital de giro investido 

em materiais. Enquanto. o estoque reduzido agiliza o "feedback" que melhora a 

qualidade, e permite resposta rapida na mudan~ de linha. 

- Reduzimos os custos de manuten98o, tais como espa~o para armazenagem, 

seguros e perdas por manuseio. E se mantermos produtos em estoques, provoca 

tambem perdas por obsolescemcia dos materiais. 

Existem restric;Oes na cadeia de abastecimento entre a capacidade produtiva 

instalada e demanda de mercado e ao. persistem as causas das incertezas e 

flutuac;Oes na oferta e na demanda. Onde a falta de materiais pode comprometer o 
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atendimento, reduzindo o faturamento e permitindo que o cliente procure alternativas 

na concorrencia. 

2.1.6 Tipos de Estoques 

Conforme a Assessoria financeira de Augusto (pesquisa site fndrbs 16/08/06) 

estabelece atraves desses dados abaixo, onde sao demonstrados quais os tipos de 

estoque em que uma empresa tendo a sua disposic;ao: 

1) materia-prima - qualquer tipo de industria tern algum tipo de materia-prima 

e nfvel de cada tipo, vai depender da analise de varios fatores que envolvem essa 

empresa. 

2) produto em fabricac;ao - compreende o estoque de todos os itens que 

estao sobre o processo produtivo na empresa. Existe uma relac;So direta entre a 

durac;So do ciclo de produc;ao e de estoque de produc;ao em elaborac;ao, isto e, 

quanto maior for o ciclo de produc;ao do nfvel de estoque de produtos em fabricac;ao 

maior sera sua rotatividade. 

3) produtos acabados - o estoque de produtos acabados compreende aos 

pro.dutos estocados, mas ainda nao vendidos. Como na maioria das empresas 

industriais, a produc;So para a venda, o nfvel de produtos acabados e determinados 

pelas projec;oes de vendas, para a produc;So e pelo nfvel de investimentos 

requeridos em produtos acabados. 

As empresas abrangem produtos que estao ao seu dispor, desde a chegada da 

materia-prima ate mesmo ao final do produto acabado, ate chegar nessa faze, a 

empresa se preocupa em produzir excelentes produtos para crescer a demanda de 

seu produto, pois o cliente alem de se preocuparem em receber o produto em 

menos tempo, passa a se preocupar em recebe-lo com boa qualidade, e com isso 



24 

essa fase de transformac;Bo da materia-prima ate a fabricac;Bo do produto acabado 

terao que ter maiores aten96es. 

Segundo Aurelio (1952), os principais tipos encontrados, podem come98r pela 

materia-prima - sao os materiais basicos para a produ9ao do produto acabado, seu 

consumo e proporcional ao volume da produ9ao, em outras palavras, pode-se dizer 

que as materias-primas sao todos os materiais que sao agregados ao produto 

acabado. Em alguns casos, que uma empresa fabrica produtos complexos com 

inumeras partes, o estoque de materias-primas pode consistir em itens ja 

processados, que foram comprados de outras companhias ou transferidos de outra 

divisao da mesma empresa. e tambem os produtos em processo - que consistem 

em todos os materiais que estao sendo usados no processo fabril. Eles sao, em 

geral, produtos parcialmente acabados que estao em algum estagio intermediario de 

produ9ao. E considerado produto em processo qualquer pe9a ou componente que ja 

foi de alguma forma processada e, mas que adquire outras caracterfsticas no fim do 

processo produtivo na empresa. Existe uma relac;Bo entre a durac;Bo do processo 

produtivo da empresa e seu nfvel medio de estoque de produto em processo, ou 

seja, quanto maior foro ciclo de produ9ao, maior o nfvel esperado do estoque de 

produtos em processos e os produtos acabados - esses estoques consistem em 

itens que ja foram produzidos, mas ainda nao foram vendidos, ou seja, ainda nao 

safram de estoque. As empresas que produzem por encomenda, mantem estoque 

mais baixo de produtos acabados ou pode-se dizer de quase zero, pois virtualmente 

todos os itens ja foram vendidos antes mesmo de serem produzidos. Para as 

empresas que produzem para estoque, ocorre exatamente o contrario: os produtos 

sao fabricados antes de sua venda. 
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Percebe-se que o produto tanto no seu processo quanto em sua 

armazenagem, precisam de atenyao e preocupac:;ao para maiores, pois toda 

empresa necessita de produtos em estado de excelente qualidade para destina-lo 

ate o consumidor final, por isso cabe mais interesse de seus gestores para que tudo 

isso ocorra com maiores cuidados possfveis. 

Aurelio (1952) destaca tambem que o nfvel de produtos acaba determinado na 

maioria das vezes pela previsao de vendas, pelo processo e pelo investimento 

exigido em produtos acabados. 

E importante analisar e o grau de liquidez dos produtos acabados, uma 

empresa que vende urn produto de consumo popular pode estar mais segura se 

mantiver nfveis elevados de estoque do que outra que produz produtos que sao 

especializados. Quanto mais lfquidos menos sujeitam a absolescencia forem os 

produtos acabados de uma empresa, maiores serao os nfveis de estoque que ele 

podera suportar. 

As empresas industriais que abrange determinac:;oes diretas em seus estoques 

e dependendo de seu produto de fabricayao tera que ter maiores atenc:;oes e 

concentrac:;oes, e assim encontram resultados positivos que possivelmente 

satisfarao as necessidades de seus clientes. 

Para Ching (2006), que associa os custos associados aos estoques em tres 

categorias estabelecidos abaixo: 

- custo de pedir - incluem os custos fixos administrativos associados ao 

processo de aquisic:;ao das quantidades requeridas para reposiyao de estoques e de 

preencher pedido de compra, para processar o servic:;o burocratico na contabilidade 

e no almoxarifado, e de receber o pedido e verificac:;ao contra a nota e a quantidade 

ffsica. Os custos de pedir sao definidos em termos monetarios por pedido. 
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-custos de manter estoques- estao associados a todos os custos necessarios 

para manter certa quantidade de mercadorias por certo tempo. Sao geralmente 

definidos em termos monetarios por unidade, por perfodo. Os custos de manter 

incluem componentes como custos de armazenagem, custo de seguro, custo de 

deteriora98o e absolescencia e custo oportunidade de empregar dinheiro em 

estoque (que poderia ser empregado em outros investimentos de iguais riscos fora 

da empresa). 

Muitas vezes nao e cabfvel a empresa manter estoques altos, pois tera maiores 

custos, mas tudo isso vai depender de seu giro, e atraves disso as empresas 

procuram encontrar meios de manta-los em nfveis adequados que atenderam a 

demanda de seus clientes. 

2.2 lnventilrio de Estoque 

Para Motta (1962), o inventario do estoque consiste no levantamento das 

quantidades dos itens existentes no estoque em determinada epoca. 0 inventario 

pode ser contabil ou ffsico. 

0 inventario contabil e aquele feito por meio de contas, em fichas de estoque, 

somando-se as entradas e subtraindo-se as safdas. 0 inventario contabil pode ser 

peri6dico ou ate mesmo permanente. Este ultimo consiste em registrar todas as 

entradas e todas as saldas de estoque, atraves dos lanyamentos na ficha de 

estoque, e em calcular o saldo existente em estoque imediatamente ap6s cada 

entrada e salda dos produtos estocados. 0 inventario contabil peri6dico consiste em 

registrar apenas as entradas, periodicamente, determina-se o saldo e entao, por 

diferenya, conhecem-se as safdas. A determina98o peri6dica do saldo e feita atraves 

do inventario flsico dos estoques. 
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Percebe-se que o inventario ffsico do estoque consiste na determina98o das 

quantidades estocadas, atraves da meditac;ao e da contagem, em determinada 

epoca. Esta epoca, em geral, e o fim do ano, mas pode tambem se estender durante 

todo o ano, conforme se explicara mais adiante. 0 inventario ffsico e elemento de 

controle de utilidade basica para a gestao da produ98o e para a gestao financeira. 

Esta utilidade basica e justamente a de informar, com a maior precisao possfvel, a 

quantidade de material realmente estocado. 

Com tudo isso tanto o inventario ffsico ou contabil, ambos tern que ser precisos 

e exatos, para nao prejudicar tanto o funcionario que esta cabfvel em determinar 

essa contagem, mas tambem a empresa. 

2.2.1 Caracterfsticas de Estoque e seu lnventario 

Com relac;ao as palavras de Marion (1949) a realizac;ao do lnventario Ffsico e 

costume para uma preparac;ao previa de todo o corte de compras e vendas 

efetuadas na empresa. A proibic;ao de qualquer entrada e safda de mercadoria, a 

escolha de uma data com tempo necessario para efetivar a contagem sem o 

atendimento de clientes (nem de qualquer outro elemento estranho ao lnventario) 

sao requisitos indispensaveis que ajudara muito para efetuar essa contagem. A data 

escolhida geralmente recair em domingos, se possfvel, senao em perfodo noturno 

(nao sendo muito recomendavel). A data deve coincidir com o ultimo dia do perfodo 

contabil. 0 corte de compras e vendas consiste na escolha criteriosa de qual e a 

ultima nota fiscal de compra e qual e a ultima nota fiscal de venda a ser considerada 

nos registros fiscais e contabeis, cuidando-se para que a mercadoria correspondente 

a compra seja considerada e as correspondentes as vendas sejam retiradas antes 

do inicio dessa contagem. Alem do corte, efetua-se uma minuciosa arrumac;ao ffsica 
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corrigindo-se erros comuns na movimenta~ao de mercadorias, como por exemplo, o 

mesmo tipo de mercadoria em mais de um Iugar por falta de espa~ adequado do 

local. 

Todos os materiais estocados passam a ter maiores aten~es possfveis e com 

isso a empresa procura determinar contagens peri6dicas, ou seja, se possfvel todo 

final de expediente, a empresa com maior concentra~ao de estoque, tera que 

determinar contagens mais rigorosas para nao chegar ao final da semana ou mes 

com falta ou sobra de seus materiais. 

2.2.2 Gestio de Estoques Versus Controle de Estoques 

Para Ching (2006), a visao tradicional e de que os produtos devem ser 

mantidos em estoque por diversas razoes, seja para acomodar varia~o nas 

demandas, ou seja, para produzir totes economicos em volumes substancialmente 

superiores ao seu necessaria, ou para nao perder vendas. No entanto, essa visao 

acarreta para as empresas que apresentam todos esses cuidados: 

• Custos mais altos de manuten~ao de estoques; 

• Falta de tempo na resposta do mercado; 

• Risco de o inventario tornar-se absoleto. 

0 controle de estoque exerce influencia muito grande na rentabilidade da 

empresa. Os estoques absorvem o capital que poderia estar sendo investido de 

outras maneiras, desviam fundos de outros usos potenciais e tern mesmo custo de 

capital que qualquer outro projeto de investimento da empresa. Aumentara 

rotatividade do estoque, Iibera ativo e economiza custo de manuten~ao do inventario 

e com isso a empresa otimizara recursos para investir em maquinas e equipamentos 

para crescer a rotatividade da fabrica~ao dos produtos. 
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2.3 Objetivos da Gestio de Estoque e a Cadeia de Suprimentos 

Segundo Aurelio (1952), a meta principal de uma empresa e, sem duvida, 

maximizar o Iuera sabre o capital investido em fabrica e equipamentos, em 

financiamento de vendas, em reservas de caixa e em estoques. Para atingir o Iuera 

maximo, ela deve usar o capital. Espera-se, entao, que o dinheiro que este investido 

em estoques seja o lubrificante necessaria para a produyao e o born atendimento 

das vendas. A funyao da administrayao de estoque e justamente maximizar este 

efeito lubrificante no feedback de vendas nao realizadas e o ajuste do planejamento 

da produyao. 

0 capital investido no estoque passara a ter retorno a partir do momenta em 

que os estoques passem a girar mais, e com isso o resultado previsto crescera a 

cada dia. 

Aurelio (1952) refere-se que simultaneamente a administrayao de estoques 

deve maximizar o capital total investido nos estoques, pais ele tern urn custo enorme 

e aumenta continuamente, uma vez que o custo financeiro aumenta. Sem estoque e 

impossfvel uma empresa trabalhar, pais ele funciona como amortecedor entre varios 

estagios da produyao ate a venda final do produto. Quanta maior o investimento nos 

varios tipos de estoque (supondo que este estoque seja o estritamente necessaria), 

tanto maior e a capacidade e a responsabilidade de cada departamento na empresa. 

Para a gerencia financeira, a minimizac;ao dos estoques e uma das metas 

prioritarias. 

Portanto o objetivo e aperfeic;oar o investimento em estoques, aumentando o 

uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando as necessidades de 

capital investido. 
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Os estoques na cadeia de distribuigao sao necessaries para que o processo de 

produgao e distribuigao de urn produto possa ocorrer. 

A gestae de estoques procura balancear, de urn lado, urn determinado nivel de 

disponibilidade dos produtos e, do outre, os custos necessaries para atingir esse 

nivel de servigo, porem ha situagoes em que a falta de produtos, a tendencia e que 

as empresas pegam quantidades maiores do que sua real necessidade. Nesse caso, 

a alocagao da quantidade disponivel para entrega pode ser feita de acordo com a 

participagao hist6rica de mercado de cada cliente, e nao segundo seus pedidos 

feitos no periodo de falta. 0 mesmo ocorre quando uma empresa procura proteger

se contra uma possivel falta. Neste caso, a fim de evitar pedidos distorcidos, o 

fabricante deve compartilhar informagoes de estoque e produgao. 

Conforme Hamel apud ( 1995) quando nao estao em movimento, isto e, em 

fluxo, os materiais repousam armazenados em estoques. 

Pode-se, inclusive focalizar urn deposito qualquer dentro da cadeia de 

abastecimento representado por esse autor, como se cita na figura abaixo: 

£,stoqtte 

Saldo 

Quadro 1 - Demonstra~ao a Cadeia de Abastecimento. Entrada e saidas do estoque, 

apresentado urn fluxo do material em urn deposito. 
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Visualizando o conjunto da figura acima como urn sistema, e observado que 

todo e qualquer item armazenado em urn deposito apresenta transac;oes de entrada, 

transac;oes de safda e saldos resultantes dessas movimentac;oes. Naturalmente, a 

entrada depende do contexto, isto e, quando se refere a uma materia-prima, as 

entradas sao documentadas por notas fiscais - por exemplo - enquanto para urn 

produto acabado o registro e realizado com uma folha de produc;So ou documento 

equivalente. A gestao de estoques mantem obrigatoriamente os registros de todas 

as movimentac;oes atraves de apontamentos nos coletores de dados, confirmac;oes 

ou digitac;Oes, servindo como base de dados para os levantamentos, analises e 

parametrizac;oes da cadeia de suprimento. 

De fato, o prop6sito dos estoques e beneficiar alguem, sejam pessoas ou 

organizac;oes. Recomenda-se que o responsavel pela gestao de materiais identifique 

preliminarmente todos os envolvidos, buscando conhecer suas necessidades e 

expectativas especfficas, para daf procurar atende-las adequadamente, sem 

esquecer de elaborar urn plano de comunicac;ao (que informac;oes distribufrem, para 

quem e quando). 

Pode-se dizer que a empresa possui grande movimentac;So em sua cadeia de 

abastecimento, onde eta passa a organizar tanto a entrada quanto a safda desses 

produtos em estoque, partindo, porem a valorizar melhor seu modo de agir no seu 

controle de estocagem. 

2.3.1 Como o Estoque deveria ser Controlado 

Conforme Slack (2002), os gerentes deveriam discriminar os diferentes 

nfveis de controle que eles aplicam dos diferentes itens em estoque, pois o estoque 

e usualmente gerenciado por meio de sistemas de informac;oes computadorizados 
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sofisticados, que tern algumas fun9oes de maneira mais importante, a atualiza9ao 

dos registros de estoque, a gera9ao de pedidos, a gera9ao de relat6rios de status de 

estoque e a provisao de demanda. 

Com toda essa tecnologia a dispor para as empresas, os gestores precisaram 

se aprofundar mais e mais nos seus interesses de fazer os estoques urn meio de 

alcan9ar feedback, em menos tempo possivel. 

Abaixo e demonstrado urn sistema de estoque que esta ligado aos produtos e 

entradas de materias-primas, tiradas de urn site da internet. 

Pesquisa elabora dia 16 de agosto, com o objetivo de levantar dados de sistema de 

controle de produtos de uma empresa para o interesse de todos os pesquisadores. 

Suporte tecnico www.softk.com.br, acessado 14/07/2006. 

Cadastrar os grupos: 

• Clique em "Produtos" 

• Escolha "Grupos de Produtos" /lnclui 

Quadro 2 - Cadastro dos grupos dos produtos. 

Aqui sao demonstrados aonde sao incluidos os produtos estabelecidos para 

urn born controle diante desse grafico acima . 

• Cadastre os grupos, por exemplo, grupo: 001 - Produtos acabados. 

002- Materia-Prima 
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1) Cadastrar os Subgrupos: 

• Clique em "Produtos" 

• Escolha "Subgrupos de Produtos" /lnclui 

Quadro 3 - Cadastro dos grupos dos subprodutos 

• Cadastre os subgrupos. (podem-se ter varios subgrupos, tanto para produtos 

acabados como para materia-prima) . 

• Utilizam-se Grupos e Subgrupos tambem para separar os produtos na 

listagem de pre9os. 

• Se nao quiser trabalhar com subgrupos, pode-se cadastrar urn subgrupo 001-

Geral. 

Esses dados sao importantes para a integra9ao e desenvolvimento desse 

programa na empresa, tendo todo cuidado possfvel para que nao possa prejudicar 

nos seus dados finais. 

3) Cadastre agora os Produtos: 

Primeiro cadastre os produtos de Materia-Prima ... 

• Clique em "Produtos" 

• Escolha a op9ao "Cadastro de Produtos" /lnclui 



Quadro 4 - Campo de entrada para incluir os produtos no estoque. 

• Selecione o grupo "002-Materia-Prima" 

·lnsira todos os detalhes deste item (produto materia-prima). 

Rep ita o mesmo processo para cadastrar "Produtos Acabados". 

• Clique em "Produtos" 

• Escolha a opyao "Cadastro de Produtos" /lnclui 

• Selecione o grupo "001-Produtos Acabados" 

• lncluir todos os detalhes . 

34 

• Para produtos abacados, temos uma grande diferen«;a: voce deve clicar no 

batao "Materia-Prima" e informar a quantidade usada e os c6digos dos produtos 

(c6digo da materia-prima) usados para fabricar seu produto final. 
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Produtos £) 

Quadro 5 - Campo para incluir os produtos no estoque. 

Aqui sao cadastrados todos os produtos que uma empresa se dispoe em seus 

estoques, incluindo item por item. E diante desse programa e possfvel determinar 

dados para que a empresa desenvolva melhor o seu controle integrado dos 

produtos. 

4) lnformando a Entrada da Materia-Prima: 

Abaixo sao mostrados todos os passos para registrar a entrada da materia

prima nos estoques. 

Para trabalhar com o Modulo Industria, primeiro vamos dar Entrada na Materia-

Prima: 

• Clique em "Documentos" 

• Escolha a opc;ao "Entrada de Produtos" /lnclui 

• Registre as Notas de Entrada dos Produtos de Materia-Prima. 
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5) lnforme a producao dos Produtos Acabados: 

• Clique em "Documentos" 

• Escolha a opc;ao "Produc;ao" /lnclui 

• lnforme o c6digo dos ltens Produzidos. 

Oocumento de Produ~ao £.1 

Quadro 6 - Descri~ao dos produtos ja produzidos . 

• Automaticamente sera registrada a Entrada nos produtos acabados e a Sa fda 

nos produtos Materia-Prima 

6) Faca a Saida (Venda) dos produtos acabados: 

• Clique em "Documentos" 

• Escolha a opc;ao "Safda de Produtos" /lnclui 

• Registre as notas de sa fda dos Produtos Acabados. 
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2.3.2 Departamento de Estoque e Expedi~ao de Mercadorias 

Para Franco (1991), os departamentos de estoque e expedi98o de 

mercadorias, sao responsaveis pela guarda dos produtos ja fabricados e pela 

remessa das mercadorias enviadas aos clientes. 0 controle dos produtos deve ser 

feito por meio de fichas de estoque, como se faz com rela98o as materias-primas. A 

entrada nas fichas e efetuada de acordo com as guias, ou boletins diarios de 

produ~ao, que acompanha os produtos que ja estao prontos, da fabrica ao estoque. 

As safdas sao registradas pelas fichas de pedidos, a medida que estes sao 

atendidos. 

Porter passado varias decadas, hoje com toda essa tecnologia a dispor das 

empresas, e com o objetivo de melhorar o seu potencial no mercado, foram criados 

sistemas que fazem com que todos os departamentos de uma empresa se integrem 

uns aos outros sem precisarem emitir fichas para controlar a entrada de materia

prima e ate a sua safda em estoque, com tudo isso a empresa passara a se dispor 

de dados mais concretes em menos tempo. 

2.3.3 Materias-Primas: aquisi~ao, consumo e estoque. 

Conforme Franco (1921), todos os materiais adquiridos pelas industrias, ao 

darem entrada no almoxarifado sao registradas em fichas de estoque. 0 

responsavel pelo almoxarifado elabora periodicamente urn mapa de todos os 

materiais que entram no almoxarifado. De acordo como movimento da empresa, o 

mapa podera ser peri6dico. Nesse mapa sao anotados todos os materiais que 

entram na empresa, tais como dia, numero da nota do fornecedor, nome do 

fornecedor, especifica~ao do material, pre~os unitarios e totais, alem da indica98o do 

fim para o qual foi adquirido o material. Geralmente o material e adquirido para 
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completar o estoque previsto, podendo ser, entretanto, adquirido com o tim de 

aplica98o em determinado produto. Esse mapa servira de controle para a se9ao de 

contabilidade, sobre a aplica9ao do material, principalmente quando ele tern urn tim 

especffico. 

0 responsavel tera que determinar corretamente todos esses dados acolhidos 

e levantar com precisao todos os produtos estocados que estao em suas maos, para 

que a contabilidade possa dar parecer concreto e correto, o autor por ter escrito 

esses dados em decadas atras e como ja como foi descritas a paragrafos atras, hoje 

as empresas tern em sua disposi98o com tecnologias desenvolvidas, sao 

apresentados sistemas que fazem com esses dados alcancem resultados em menos 

tempo e com mais seguranya. 

2.4 Processamento de Materiais 

Segundo Slack (2002) As opera96es que processam materiais podem 

tambem transformar suas propriedades ffsicas (como formas, composi98o ou 

caracterfsticas). lsso ocorre com a maioria das opera96es de manufatura. Outras 

opera96es que processam materiais tambem mudam sua localiza9ao (empresas de 

entrega de encomenda, por exemplo). Algumas como opera96es de varejo, tambem 

mudam a posse ou a propriedade dos materiais. Finalmente algumas opera96es de 

processamento de materiais, sobretudo, os estocam ou os acomodam, como em urn 

armazem. 

Os materiais estocados, independentes do local em permanencia, precisaram 

estar em locais acessfveis e compatfveis com o seu tipo de produto. 
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2.4.1 Perfil do Almoxarife e Administra~ao de Materiais 

Segundo Viana (2002), as atividades de armazenagem exigem muito mais do 

que a simples manuseio dos materiais estocados, requer funcionarios que sejam 

habilitados. 0 exame, a identifica98o, o registro e o armazenamento sao processos 

para os quais e necessaria o envolvimento de funcionarios adequados para as 

fun96es estabelecidas pela empresa. Onde os estabelecimentos bancarios como os 

materiais ficam guardados em custodia, resguardados e a salvo, e necessaria que 

seja dispensada toda a aten9ao na sele98o do pessoal auxiliar para ali trabalhar, 

pais o material humano escolhido deve possuir alto grau de sentimento de 

honestidade, o que faz com que os requisites principais de urn born funcionario seja 

lealdade, confian98 e disciplina. 

Como toda empresa, sem exce98o necessita de funcionarios capacitados e 

habilitados para trabalhar, independe de qual setor que ira assumir dentro da 

empresa, tera que ser pessoa confiavel e alem de tudo que tenha disciplina do cargo 

que assumira na empresa. 

Para Tony (1999), a administra9ao de materiais tern urn conceito deter urn 

departamento responsavel pelo fluxo de materiais a partir do fornecedor, passando 

pela produ98o ate o consumidor, e relativamente novo, embora muitas empresas 

tenham adotado esse tipo de organiza98o, ha ainda diversas que nao o fizeram. A 

administra9ao de materiais e uma fun9ao coordenadora responsavel pelo 

planejamento e controle do fluxo de materiais, seus objetivos sao: maximizar a 

utiliza9ao dos recursos da empresa, e fornecer o nfvel requerido de servi90s ao 

consumidor. 
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Para isso a empresa com urn born funcionario ao seu dispor, que cuidara do 

armazenamento dos materiais, passara a melhor controle e conseguira fornecer 

dados significantes e precisos para o gerente e administrador da empresa. 

2.5 Papel da Logistica na Empresa. 

Para Padoveze (2002), a empresa por ter urn sistema especifico para 

gerenciar a distribuiyao de produtos acabados, bern como poderemos ter urn 

sistema que congregue toda a cadeia logistica. Em outras palavras, a logistica pode 

ser aplicada setorialmente (compras e vendas), como pode ser aplicado no conjunto 

de toda a movimenta9ao de materiais e produtos, incluindo o transporte interno. 

A logistica tern imensa importancia dentro da empresa, pois a empresa cuida 

de varios itens, inclusive se preocupando com a seguran98 e agilidade em seus 

transportes, tanto como fornecedor ou como cliente. 

Conforme Ching (2006), a logistica exerce fun¢es de responder por toda a 

movimenta9ao de materiais em uma empresa, dentro de seu ambiente interno e 

externo, iniciando pela chegada da materia-prima ate a entrega do produto final ao 

cliente. As empresas passam a contar com uma ferramenta precisa para medir os 

reflexos de urn born planejamento na distribui9ao de suas mercadorias aos clientes, 

tanto no que se referem aos aspectos externos, consumidores e fornecedores, 

quanto a seu aspecto interno, fluxo de materiais e armazenamento ffsico de materia

prima e produtos acabados, permitindo as empresas de diminuir custos e 

consequentemente aumentar sua competitividade diante dos concorrentes no 

mercado. A logistica representa urn fato econ6mico em virtude da distancia existente 

tanto dos recursos (fornecedores), como de seus consumidores, e esse e urn 

problema que a logistica tenta superar isto se ela conseguir diminuir o intervalo entre 
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sua produ9ao e a demanda, fazendo com que os consumidores tenham bens e 

servi9os quando e onde quiserem, e na condi98o fisica que desejarem, isso faz com 

que s6 ambas tenham a ganhar no mercado competitive. 

Com tudo isso a logistica esta gerando urn ambiente competitive e s6 

sobrevivera quem seguir a regra dos outros, ou seja, a logistica tern urn grande 

papel importante no seguimento e crescimento das empresas no mercado, 

passando a empresa a levar o que te de melhor aos seus clientes em menos tempo 

e com excelente qualidade de seus produtos. 

De acordo com Slack, apud Chambers (1997), esse conceito originou~se na 

fun98o de compras em empresas que compreenderam a importancia de integrar o 

fluxo de materiais, a suas fun9oes de suporte, tanto por meio do neg6cio, como por 

meio do fornecimento aos clientes imediatos. lsso inclui a fun98o de compras, de 

acompanhamento, gestao de armazenagem, planejamento e controle de produ98o e 

gestao de distribui9ao fisica, abaixo uma ilustra98o e abrangencia do conceito de 

gestao de estoque em seus diversos estagios. 

Quadro 7 - Gestio de distribui~ao Fisica (Slack, 2002). 
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A gestao de estoques passa por varios processos dentro da empresa, para 

levar o que tern de melhor aos seus clientes em curto prazo possivel. 

Para Ching (2006), no momento de sua cria98o, as gestoes de estoque eram 

vistas como urn meio de reduzir os custos totais associados como a aquisi~ao e a 

gestao dos materiais. Quando a gestao de estoque nao e colocada como urn 

conceito integrado, esses diferentes estagios sao gerenciados geralmente por 

departamentos diferentes. Os diretores das empresas serao responsaveis por seus 

departamentos, ou seja, urn diretor de produ~ao provavelmente sera responsavel 

pela fabrica, urn diretor de compras sera responsavel pelas compras e diretor de 

estoques pelos estoques, e o diretor de vendas contratara a fun98o de distribui98o 

fisica. 

Uma gestao de estoque passara a ser eficaz a partir do momento em que todos 

os departamentos da empresa se unam e com isso conseguira levar o que tern de 

precioso aos seus clientes "seu produto". 

2.5.1 LOGiSTICA 

Com palavras simples e concreta, a logfstica vern a sera planifica98o, dire98o 

e a realiza98o de movimenta~ao de mercadorias em uma empresa. 

Para Wood (2002), a logfstica corresponde a uma crescenta amplitude de 

escopo que e experimentada ao Iongo do tempo. Abaixo cita-se urn exemplo de 

como devem ser atendidas as necessidades dos clientes. 



MATERIAL 
CERTO 

LUGAR 
CERTO 

QUANTI DADE 
CERTA 

NOMOMENTO 
CERTO 

TODO MATERIAL TEM A SUA PLANIFICACAO DE REALIZACAO NA EMPRESA 

E POR ISSO A MERCADORIA TEM UMA ATENCAO ESPECIAL, POlS ELA E 
MUlTO IMPORT ANTE PARA 0 CRESCIMENTO DA EMPRESA. 

Quadro 8 - As necessidade dos clientes. 
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Sendo, portanto uma questao de armazenagem e movimento de embalagens e 

transportes. 

2.5.2 Finalidade de Logistica 

Sua finalidade e estudar como a administra98o pode prover melhor nivel de 

rentabilidade no servi9o de distribui98o aos clientes e consumidores atraves de 

planejamento, organiza98o e controle efetivo para as atividades de movimenta98o e 

armazenagem que visam facilitar o fluxo de produto. 

Podemos citar abaixo urn exemplo de como funciona o meio de transporte de 

urn a empresa sa indo da fabrica e indo ate o destin ad or final "cliente", ou seja, a 

logistica tern grande importancia no meio de desenvolvimento de uma empresa para 

o seu crescimento e seguran9a de competir no mercado. 
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0~ 
?.il ~ ~ / Centro de · 
~ 1 distribui~ao do 

v;'C'·=.,._l_ supennercado '·.I hi~ 

fomecedores 
rnateria -prima 

confere pedido · 
acionafomecedores estoaue 

~t~~' materia-prima 
J ; ·· I aciona transportadora 

Quadro 9 - Produto da Fabrica ao Cliente (Bovet, 2000). 

2.61MPORTANCIA DO SUBSISTEMA NA EMPRESA 

0 cliente 
adquire 

Padoveze (2002) cita-se demonstrando que os principais objetivos do sistema 

sao centralizados na mensuragao dos estoques e da movimentagao geradas entre 

eles na empresa, que sao: 

a. Valorizar todos os estoques finais da empresa, ou seja, mensurar as 

quantidades obtidas pelo sistema de inventario; 

b. Valorizar toda a movimentagao entre os estoques da mesma natureza 

e as saidas para outros estoques, fornecedores ou clientes; 

c. Atender as necessidades legais do custo integrado e coordenado com 

a contabilidade; 

d. Atender as necessidades legais dos livros de inventario; 

e. Atender as necessidades gerenciais de atualizagao dos valores 

estocados. 
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Todo o estoque tern que ser valorizado independente o produto estocado. A 

empresa apresenta integrayao nao apenas nos sistemas de compras, entradas 

fiscais, recebimento ffsico e controle de estoques, mas sim a exportayao desses 

sistemas para a contabilidade, que e apresentada no grafico abaixo: 

Controle de Estoques 
Contabilidade Fiscal Recebimento Fisico ..-.+ 

e Sodetorio 

4 Valoriza~oo de 
Entrodas fistais ... Contabilidode em Outros 

r.:f lnventorios de .. 
Jll" 

Podroes Monetorios Mercodorios 

Sistema de Compras - ~ 
Contobilidode por 
Responsobilidode 

Sistema de Custo 
(Podroo) -

Quadro 10 -lntegra~io de Sistema a Contabilidade (Padoveze, 2002). 

E com relayao aos estoques industriais, apresenta urn esquema dentro de fluxo 

operacional, disponibilizando urn grafico que demonstra o fluxo dos estoques e 

insumos industriais. 
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Fabrica 

Almoxarifados Produ~ao em 
E boracio 

Envio moteriois 
poro fobrico 

(em processo) 
lncorporo oos 
materia is: 
moo-de-obro, 
gostos e 
deprecio~oo 

Expede os 
produtos 
ocobodos 
(vendo ) 

Requisi~oo 
de moteriois j Produ~oo 

ocobodo 
Custo do~ 
produtos 
vendidos 

Estoco moteriois 
noo requisitodos 

Estoco prodUfOO 
inocabodo 

Estoca produtos 
ocabodos noo 
vendidos 

Quadro 11 - Fluxo de Estoques utilizados em uma empresa (Padoveze, 2002). 

2.6.1 REDE E SUA INTEGRACAO NA EMPRESA 

2.6.2 0 que e rede 

Para Oliveira ( 1997), rede e a comunicayao entre os computadores 
de uma empresa; permite que estes operem em grupo, compartilhando o 
acesso a equipamentos perifericos ( estabilizadores de corrente, 
impressoras, discos, modems, etc.) e as informac;oes, por meio de estac;oes 
de trabalho ou terminais, conectados fisicamente e gerenciados por urn 
software. 

Toda a empresa necessita de uma rede, para ambos os departamentos se 

relacionarem entre si , e conforme esse autor que demonstra um modele de rede que 

e bern conhecida dentro de uma empresa, chamado rede local, que pode ser 

demonstrada no grafico abaixo: 
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US ARIOS 
DA AREA 

AOMINISTRA TIVA 

MODELO DE REDE LOCAL 

GE~ lADE 
INF RMATICA 

SUPORTE TE Nl 0 
APOJO AO UARIO 

Tenninais 
de computador 

US ARIOS 
DA AREA 

PROOUTIVA 

Quadro 12- Modelo de Rede Local (Oliveira, 1997). 

Essas redes tem a sua vantagem e desvantagens. 

As suas vantagens sao: 
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ARIOS 
OA AR A 

C NTABIL 

• Disponibilizayao imediata da informayao para todas as areas interligadas 

com pontos de rede; 

• Utilizayao de sistemas gerenciais integrados; 

• Aumento da capacidade de acompanhamento e gerenciamento; 

• Facilidade na distribuic;ao e descentralizayao de tarefas; 

• F acilidade de acesso as informayoes. 

As suas desvantagens sao: 

• Vulnerabilidade das informayaes; 

• Necessidade de rigido controle de acesso, pela utilizayao de sen has; 

• Possibilidade de contaminayao com virus; 

• Possibilidade de uso indevido por usuaries despreparados. 
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A vantagem compensa os aspectos das desvantagens, pois os problemas 

decorrem do rnau uso da rede, isso pode ser dirninuldo se houver urn born 

gerenciarnento, e, contudo isso a empresa poden~ controlar todos os seus 

departarnentos inclusive em especial o setor de estoque. 
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3. ESTUDO DE CASO 

Por ser o tema em destaque "gestao de estoque" a pesquisa foi elaborada na 

empresa Donnoplast Industria e Comercio de Plasticos Ltda, que abrange urn 

numero de aproximadamente trezentos funcionarios, que sao distribuidos em 

fungoes diferentes na empresa, onde essas fungoes sao separadas em produtos de 

fabricayao de embalagens de papel e plasticos, portanto sendo a pesquisa 

elaborada no setor de fabricayao de embalagens plasticas. A empresa conta com 

varios tipos de materiais secundarios desde (fitilhos, fitas adesivas e outros) e conta 

com quatro tipos de materia-prima que sao utilizados como polietileno de alta 

densidade (sao pigmentos com maior utilidade para fabricar as embalagens), linear 

(serve para dar elasticidade nas embalagens), Masterbatch, (e urn material de 

pigmentos coloridos que servem para dar cor nas embalagens) eo aditivo leitoso 

(sao materiais reciclados), e eles sao determinados por toneladas e que sao 

mantidas em paletes de madeira, contendo cinquenta e cinco sacos cada paletes, ou 

seja, 1.375 toneladas e atraves dessa materia-prima e que sao fabricadas as 

embalagens de sacolas plasticas, e sem esquecer da tinta que sao usadas para 

impressoes nas embalagens plasticas. E essa empresa esta dividida em setores 

(departamento de estoque), recepyao de materia-prima, almoxarifado de materiais 

secundarios, produgao, setores de compras e vendas, setores de qualidade, 

mecanica, gerencia industrial, financeira, contabilidade, e o transporte. Por ser 

empresa Ltda, apresenta apenas urn diretor que comanda e esta a frente de todos 

esses setores na empresa. 

Depois de conhecer a estrutura da empresa, pode-se especificar ou destacar, 

como a empresa controla todos esses produtos, desde a chegada da materia-prima 

ate o destinador final "cliente", e com isso sera apresentada uma enfase da empresa 
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que esta cada vez mais crescendo e se comparando com dificuldades de controlar 

os seus departamentos, principalmente os seus estoques. 

As compra de materiais secundarios, que tern urn prazo de chegada sao 

controladas pelo setor de compra que o controla como mfnimo e maximo esse 

mesmo setor s6 fica responsavel pela materia-prima de impressao das embalagens 

(tinta), e as materias-primas mais consumidas como "polietileno", e efetuado as 

compras pelo proprio diretor da empresa que o controla por toneladas de uso diario 

e mensal. E quando chega a materia-prima na empresa, e recebida pelo setor de 

"recep98o", que da entrada da nota fiscal no computador e envia uma via para o 

financeiro, que o mesmo envia uma c6pia para a contabilidade. E com rela98o a 

compra de materiais secundarios, que sao recebidas pelo setor de almoxarifado, que 

tern urn funcionario, que logo ao receber o material comprado conferem o pedido e 

efetua o lan9amento na ficha de estoque e depois ao final do expediente efetua o 

lanyamento no computador, e essa nota fiscal recebida e enviada para o setor de 

compras e outra para o financeiro, que envia uma c6pia para a contabilidade que da 

entrada em seus controles para dispor esses dados no Balan9o da empresa. 

E com rela98o a materia-prima sao efetuadas conferencias diarias, ou seja, tern 

urn funcionario que fica responsavel de todo o dia fazer uma contagem ffsica de todo 

o material estocado, e conforme a safda desse material em estoque para a produ9ao 

e logo e efetuadas as baixas nos estoques, os materiais secundarios sao 

controlados em mfnimo e maximo, quando os materiais chegam ao mfnimo, sao 

feitas umas solicita<;Oes de compra, para o setor de compra que logo faz o pedido do 

mesmo. 
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Abaixo cita-se urn modelo dessa solicita9ao: 

@@ . SOLICITACAO DE COMPRA Formulario: 

@m©~~' Setor: Data: I I 

Solicitante: N° 0001 
,, ···.- ··' ' 

. 

Quadro 13 - Modelo da solicita~ao de compra da empresa de pesquisa. 

Depois de feito uma pesquisa de menor pre9o e com boa qualidade, o material 

e requerido para o fornecedor, e esses materiais sao transportados por empresas 

terceirizadas que sao fretadas, onde essas empresas trazem o material ate a 

empresa, e depois que chegam ate a empresa sao conferidas pelo almoxarifado eo 

mesmo da entrada em fichas em seus estoques de materiais. 
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·----------·---------·-··-----------------·-·---

@'Sl ------[ Unid. I Max. I Min. J 
@@ro~[i~.Yo~~ ~\ V t ~J Ref. N° 

Grafica Chlav'"l- (15) 3522-0225- C bd. 0013 

[)ilta · .. Entra~a J>- ,' .··said;;i , Estoque 

Quadro 14 - Modelo de ficha de estoque. 

Essa empresa trabalha conforme o pedido do cliente, ou seja, ela detem pouco 

produto acabado em estoque, ela detem aproximadamente quinze vendedores que 

estao distribuldos em varies estados do nosso Pals (Bahia, Sao Paulo, Rio de 

janeiro, Mato Grosso e outros estados), e que levam para o cliente tudo de born e 

melhor nas embalagens feitas pela empresa, produzindo desde embalagens de 

sacolas lisas e impressas, conforme a solicita9ao do cliente. Ela propria contem 

aproximadamente vinte e tres velculos (frota) desde "Caminhoes e Carretas", que 
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sao controladas por urn funcionario que o controla todo esse departamento de 

transporte desde a safda do motorista ao seu destino, e ate mesmo a sua chegada a 
empresa, ou seja, a logfstica e urn departamento de muita importancia para o 

transporte na empresa. 

Conforme o problema estabelecido no infcio da monografia, a empresa seria 

mais eficiente se tivesse urn programa que interligasse todos os setores da 

empresa, desde a recep~ao ate a safda das mercadorias vendidas do estoque, pois 

a empresa tera mais agilidade e rapidez nas informayaes, e concerteza ela tera urn 

custo x beneficia, ou seja, o beneficia sera bern melhor e significante sabre os 

custos. E atraves desse problema que a empresa tern em seus departamentos pode 

ser citado o exemplo do programa Enterprise Resources Planning (ERP) que podem 

ser utilizados pela empresa para interligar todos os setores de uma empresa, desde 

a entrada do produto na empresa ate a sua safda para o cliente, e ate outras areas 

sejam elas contabeis, financeiros, de Recursos humanos, custos, compras, 

produ~ao, faturamento etc. E com este programa a empresa conseguira alcan~r 

melhores acessos por seus usuarios, que terao resultados ageis e significantes em 

seu trabalho. 

Com esse programa estabelecido pela empresa ela conseguira abranger maior 

rapidez e uma excelente agilidade em suas informa~oes ate o diretor da empresa, 

que tera maiores facilidades em tamar decisoes mais rapidamente, pais conseguira 

informayaes em menos tempo. 

Abaixo cita-se dados sabre a empresa de pesquisa, apresentado os seus 

departamentos que terao maiores facilidades em agir com esse novo sistema que 

esta disponfvel para ajudar a transmitir essa informa~ao mais rapidamente e 

precisas em menos tempo. 



ALMOXARIFADO 

COMPRAS 

FORNECEDOR 

PRODUCAO 

RECEPCAO 

DIRETOR 

EMPRESA 

QUALIDADE 

ESTOQUE 

Quadro 15 - Departamento da empresa de pesquisa. 
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CLIENTE 

Conforme esses setores apresentados pela empresa e com o programa 

Enterprise Resources Planning (ERP), a empresa tera melhores acessos entre 

esses departamentos, conseguindo o proprio Diretor da empresa, abranger maiores 

informac;oes em menos tempo, para tomar as decisoes necessarias, pois necessita 

de informac;oes seguras e ageis. Esse programa vern sendo utilizado por grandes 

empresas de medio e grande porte. Atraves disso como crescimento da tecnologia, 

esta melhorando cada vez mais e aumentando a sua procura, inclusive nao s6 a 

empresa Donnoplast conseguira ter melhores estruturas, mas outras empresas que 

procuram permanecer no mercado. 



55 

4. CONCLUSAO 

0 presente estudo baseado em pesquisa bibliografica e trabalho de campo, 

abordou as questoes sobre gestao de estoques, bern como seu papal na cadeia de 

abastecimento, de modo a explicar a complexidade em atender a necessidade da 

empresa. De acordo com o levantamento, pode observar que toda cadeia necessita 

antes de mais nada de harmonia entre os parceiros de neg6cio, tendo em vista a 

enorme dificuldade para implementa~o de sistemas colaborativos que agilizam a 

agilidade da empresa. Atualmente, ha necessidade de transacionar as informa96es 

via on line para se saber em tempo real a posi<;ao de estoques numa empresa que 

compoem o elo de liga~o. lsso porque, as organiza96es de modo geral precisam 

ser competitivas e para isso ha de se recorrer a novas ferramentas de gestao, que 

incluem planejamento estrategico, execu~o. operacionaliza~o. entre outras. Nao 

obstante, e sabido analisar pormenores o ambiente de neg6cio onde a empresa atua 

para se saber ao certo quais decisoes tomar quanto a gestao de estoques. Pois 

bern, o acompanhamento feito na empresa Donnoplast transcreveu o que ja se sabia 

em teoria, isto e, a maioria das empresas precisam de estoques e para isso elas 

compram produtos, os quais necessitam de decisoes relacionadas a quantidade, o 

tempo adequado para aquisi<;ao e a forma de gerenciar o estoque. Neste contexto, 

pode constatar que a empresa em questao conduz seus estoques de forma regular, 

ou seja, sem apresentar significativos empecilhos na gestao. 

Urn dos problemas que a empresa tern e de controlar os estoques sem deixar 

que sofra alguma altera~o em rela<;ao as saidas e entradas de materia-prima e de 

produtos acabados tanto na chegada e como tambem nas saidas para a produ~o. 

pois a empresa que trabalham com varios produtos em estoque tern maiores 

dificuldades em controla-los, e com urn born manuseio e controle elas 
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corresponderam ao seu interesse de ambas atingirem uma igualdade 

correspondents, sem prejudicar seu controle de estoque futuramente. 

Como objetivo geral e estabeler uma contagem flsica do estoque diariamente, 

ou seja, procurar acompanhar com fichas de entrada e saidas, pois a caracteristica 

fundamental de urn departamento de estoque e mante-lo organizado, e com isso a 

empresa precisara especificar e determinar o modo correto de manter organizado e 

controlado o estoque. 

A empresa tern que estruturar cada vez melhor o seu controle tanto no controle 

interno da fabrica, mas tambem em seu meio de transports de suas mercadorias, ela 

tern que procurar ·mais investir em suas estruturas, nao pensando s6 nos custos, e 

sim no benefico que ira ter para o seu crescimento no mercado. E com tudo isso a 

empresa com boa estrutura ela conseguira se manter no mercado competitivo. 

Atraves da pesquisa elaborada na empresa, em seus setores, e verificada 

quais as mudan~s necessarias, foram alcan9ados o objetivo previsto, pois essa 

empresa necessitava de dados para satisfazer nao s6 as necessidades de seus 

funcionarios, mas da estrutura de seus departamentos, e concerteza ela ficara 

satisfeita com essa integra9ao de seus sistemas, pois trara feedback para o seu 

crescimento e tendo toda flexibilidade em sua tomada de decisao em menos tempo. 
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