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RESUMO 

GON<;ALVES, Anderson R. Urn estudo sobre a Estrutura do Supply 

Chain Management - Gerenciamento da Cadeia de Suprementos- Baseado 

no Work Flow 2008 ... Pgs. Monografia (MBA em Gerencia de Sistemas 

Logisticos) - Universidade Federal do Parana- UFPRICEPPAD 

Esta pesquisa tern como objetivo principal fortalecer os conceitos e 

beneficios que o processo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos traz 

as companhias que adotam esta metodologia. 

Embasando-se nos preceitos do SCM, notaremos nesta pesquisa que 

muitas empresas ainda estao Ionge de possuir uma cadeia de suprimentos que 

realmente esteja integrada a todo o processo como no modele adotado por 

BOWERSOX em seu livre " Leading Edge Attribute Model" ou seja, Modele de 

Atributos de Empresas de Penta, integrando todas as interfaces ao redor do 

"Work Flow", Recebimento, Movimenta<;ao lnterna/Produ<;ao e Expedi<;ao, e 

nao a departamentaliza<;ao que comumente e usada na maioria das 

companhias. 

Em tese, teremos uma analise mais aprimorada dos pilares do ciclo 

Supply Chain Management , satisfazendo todos os elos envolvidos desde o 

formenecedor de materia prima, passando pelo fabricante ate o fornecedor do 

produto final. 

Palavras Chaves: Cadeia de Suprimentos, SCM(Supply Chain 

Management), WMS(Ware House Management), Estartegias, WorkFiow(Fiuxo 

de Trabalho), Recebimento, Armazenagem e Expedi<;ao. 
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INTRODU<;AO 

De posse desta pesquisa poderemos fazer uma reflexao frente as 

vantagens que urn born Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 

Estes processes podem ser usados de tal maneira, onde os elos da 

Cadeia sao OS previligiados e OS indices de performance sao OS indicadores 

que melhor demonstram toda eficacia. 

Buscaremos junto as Estrategias as melhores praticas a serem adotas 

no Gerenciamento de todas as atividades da Cadeia de Suprimentos. Essas 

mesmas Estrategias deverao dar impulse aos desdobramentos do Workflow e 

na agilidade necessaria para que sejam cumpridas todas as metas verificadas 

no Planejamento Estrategico do ciclo. 

Workflow (recebimento, movimenta<;ao interna ou armazenagem(termo 

que adotaremos neste estudo) e expedi<;ao tera uma analise voltada as 

atividades relacionadas a area operacional. Onde esta mesma analise tratara 

dos aspectos do envolvimento dos colaboradores com suas respectivas 

atividades dentro do processo. 



-----------------
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1 SCM-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

SCM, Supply Chain Management ou Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos, e um sistema onde adota-se os principios de que a fabricac;ao 

dos produtos devem seguir regras claras de produc;ao, tendo como base o 

controle do produto atraves de tres pilares: materia prima (recebimento), 

beneficiamento (movimentac;ao interna/produc;ao) e produto acabado 

(expedic;ao). 

Esses pilares fazem com que as empresas e organizac;6es entreguem 

seus produtos e servic;os aos consumidores, numa rede de organizac;6es 

interligadas (Poirier e Reiter-1996), moldando assim a forma e os parametres 

que serao adotados pelas organizac;6es na gestae de seus recursos e na 

reduc;ao de custos. 

Gomes (et al.,2004, p. 120), cita que o Gerenciamento de Cadeia de 

Suprimentos tem por objetivo principal a reduc;ao de "stocks", desde que nao se 

descuide das garantias para que este produto nao falte ao consumidor. 

Algumas premissas devem ser verificadas antes de se moldar os 

padr6es a serem adotados pela organizac;ao na implantac;ao do Gerenciamento 

a sua Cadeia. Esses padr6es tem por sua vez uma gama de objetivos a serem 

alcanc;ados dando atenc;ao especial a visao mercadol6gica que deve ser 

percebida num horizonte distante desta forma minimizando possiveis causas 

que possao vir a interferir no processo produtivo e no prazo combinado para a 

entrega do produto ao consumidor. 

A Cadeia de Suprimentos permite que todos os elos da cadeia, desde os 

fornecedores de materia prima e de servic;os, passando pelos fornecedores 

internos(departamentos) e chegando aos distribuidores e servic;os de p6s

vendas, busquem sempre uma soluc;ao que reduza seus custos de materia 

prima atraves de parceiros, aprimorando seus processes internes afim de 

proporcionar maier agilidade na movimentac;ao interna/produc;ao e por fim 

gerando uma resposta mais eficiente na entrega do produto ao cliente e um 
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servigo de resposta rapida no p6s-venda produzindo assim uma maior 

rentalibilidade ao acionsta. 

Encontramos na Cadeia de Suprimentos diversas aplicabilidades para 

inumeras ilustrac;oes e c.onceitos aplicaveis ao gerenciamento de um fluxo, 

porem encontraremos na ilustrac;ao abaixo (Fig 1) o fluxo logfstico que melhor 

exemplefica o ciclo de atendimento, aos clientes internos e externos, regido 

pela batuta da "Missao" de processo logfstico mais conhecida; 

);;> No Iugar certo; 

);;> No momenta exato; 

);;> Na quantidade correta; 

);;> Com o menor custo possfvel; 

••-••---~----~~-·-~-~~ __ , ____ ,_ ~·---~~••- -·-----7•----•-~~-------~---··~~·r ~--~-~: 

; 

c -

1 

Fig 1-Fiuxo da Cadeia de Suprimentos Fonte:Scielo Br 
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Este ciclo da Cadeia mostra claramente como funciona todo o processo 

de suprimento, desde o fornecedor de materia prima iniciando o processo de 

recebimento, apartir daf o processo de Logfstica de Suprimento que e 

responsavel pela movimenta<;ao interna/produ<;ao seguindo-se pelo processo 

de Logfstica de Distribui<;ao e logicamente a distribui<;ao pr6priamente dita 

aque em geral e realizada por uma uma gama diferenciada de transportadores 

e a entrega do produto ao consumidor. 

Varies estfmulos sao relacionados a capacidade de atratividade para um 

born desempenho da Cadeia de Suprimentos e nao muito raro, os criterios 

sempre sao adotados de forma singulares objetivando "voluntarialmente" a 

diminui<;ao dos estoques e a maximiza<;ao dos lucros. 

Tais estfmulos adotam criterios que geralmente buscam inova<;6es e 

valoriza<;ao de seus produtos, atualiza<;ao dos procedimentos , analise 

mercadol6gica, visao sfstemica, satisfa<;ao das necessidades, dentre outros. 

Hambrick(1983), afirma que a estrategia e um conceito multidimencional e 

situacional e isso dificulta uma situa<;ao de concenso. Entao podemos afirmar 

que quando elaboramos e definimos uma estrategia que regulamente o 

processo da Cadeia de Suprimentos em nossa organiza<;ao, devemos seguf-la 

a risca pois assim nao estaremos desfocando das atividades que integram o 

processo. 

1. 1 Gerenciamento 

A Cadeia de Suprimentos representa uma organiza<;ao entre tres elos 

numa cadeia produtiva, sao eles: os fornecedores de materia, o fabricante e os 

distribuidores. 

Cada uma das duas partes das extremidades cria em torno de si propria 

outros elos tambem de fornecedores e distribuidores constituindo uma cadeia 

produtiva que objetiva sempre produ<;ao baseada no "Low cost" com a maier 

lucratividade possfvel. Darli R. Vieira e Alain Martel mensionam em sua 
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publicagao (Analise e Projetos de Redes Logisticas-2008), "E com base na 

agao gerencial na rede logistica que conseguimos alavancar os melhores 

resultados para a empresa", 

Aurileia Prado Cicarelli D'Aivia(PUC-SP), enfatiza que a missao do 

gerenciamento logistico e planejar e coordenar todas as atividades necessarias 

para alcangar niveis desejaveis dos servigos e qualidade ao custo mais baixo 

possivel. Portanto, a logistica deve ser vista como o elo de ligagao entre o 

mercado e a atividade operacional da empresa. 0 raio de agao da logistica 

estende-se sabre toda a organizagao, do gerenciamento de materias-primas 

ate a entrega do produto final. 

Segundo Christopher(1997) , enquanto o Gerenciamento Logistico esta 

preocupado com a otimizagao dos fluxos dentro da organizagao, o 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos envolvera todas as ligagoes 

externas da organizagao. 

Fig 2-Gerenc. de Risco na Cadeia Fonte:Microsoft Library Media 
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FLEURY(1999), afirma ainda que o Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos e uma abordagem sfstemica de razoavel complexidade com a 

alta intera<;ao entre os participantes do canal de distribui<;ao, exigindo a 

considera<;ao simultanea dos Trade-offs internes e os inter-organizacionais. 

1.2 Estrategia 

Gestao de estoque: em busca de um desempenho melhor. 

Celulares com acesso a e-mail que tiram foto e navegam pela Internet; 

carros com op<;5es que vao de radios embutidos integrados a satelites a 

laminas de limpadores de para-brisa sensfveis a chuva; teclados de tecido sem 

fio que o usuario pode enrolar e desenrolar dentro do bolso. Nao passa urn dia 

sequer sem que surja um novo produto - ou sem que urn produto antigo 

incorpore novos recursos tornando-se mais poderoso, pratico ou facil de usar. 

Embora seja toda uma ben<;ao para o consumidor, esses milhoes de 

novos produtos que surgem regularmente tornam a gestao do estoque tao 

arriscada quanto adivinhar o presente que uma adolescente deseja ganhar de 

aniversario no ano que vern. "Ninguem sabe qual sera a demanda para esse 

tipo de coisa", observa Serguei Netessine, professor de Gestao de Opera<;5es 

e de lnforma<;5es da Wharton. Contudo, com a crescente diminui<;ao do ciclo 

de vida dos produtos, diz ele, hoje a gestao da cadeia de suprimentos e mais 

importante do que nunca. "Netessine", cita como exemplos a industria 

automobilfstica e de computadores. "Basta lembrar que, no passado, o Ford 

modelo T (Ford bigode) tinha uma cor s6: preto. Agora, veja o numero de 

modelos e de op<;5es - sao milhoes de urn mesmo carro. Como e que se 

estimam quantos carros devem ser fabricados? Se observarmos a industria da 

computa<;ao, veremos que sao varios os chips de memoria e os novos 

processadores lan<;ados em um mesmo a no". 
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0 gestor financeiro devera manter controle do estoque por tipo de 

mercadorias/produtos existentes na empresa, da seguinte forma: 

Registrar no Controle de Estoque as quantidades, custo unitario e custo 

total das mercadorias /produtos adquiridos. 

Registrar no Controle de Estoque as quantidades, custo unitario e custo total 

das mercadorias /produtos vendidos. 

Calcular no Controle de Estoque o saldo em quantidades, custo 

unitario e custo total das mercadorias/produtos que ficaram em estoque. 

OBS: 0 custo unitario e calculado pelo custo medic ponderado, da seguinte 

forma: Custos Totais, divididos pela Quantidade. 

Periodicamente, confirmar se o saldo apurado no Controle de Estoque 

"bate" com o estoque fisico existente na empresa: 

principal objetivo da ficha de controle de estoque e controlar a movimentagao 

individual, entradas e safdas, dos materiais de estoque, ou seja, produtos 

acabados, materias-primas, etc., da empresa. Portanto, para cad a produto 

existe uma ficha correspondente. Normalmente constam desta ficha de controle 

as seguintes informagoes: 

~ C6digo e descrigao do produto; 

~ Unidade de consume (kg, m, pega, etc.); 

~ Estoque mfnimo; 

~ Enderego de localizagao no almoxarifado; 

~ Data do evento de entrada ou safda do produto; 

~ Quantidade de entrada, safda e saldo do produto; 

valor do custo de entrada, safda e valor do estoque atual; 
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> Valor do custo medic e anual de aquisic;ao do 

produto. 

0 gestor financeiro devera manter controle do estoque por tipo de 

mercadorias existentes na empresa, da seguinte forma: 

Registrar no Controle de Estoque as quantidades, custo unitario e custo 

total das mercadorias/produtos adquiridos. 

Registrar no Controle de Estoque as quantidades, custo unitario e custo 

total das mercadorias /produtos vendidos. 

Calcular no Controle de Estoque o saldo em quantidades, custo 

unitario e custo total do mercador que ficaram em estoque. 

OBS: 0 custo unitario e calculado pelo custo medic ponderado, da seguinte 

forma: Custos Totais, divididos pela Quantidade. 

Periodicamente, confirmar se o saldo apurado no Controle de Estoque 

"bate" como estoque fisico existente na empresa. 

Modele do Controle de Estoque: 

Entradas Said as 
(Comprasl (Vendas) Saldo 

Data Qtde C.Unit. C.Tot. Qtde C.Unit. C.Tot. Qtde C.Unit. C.Tot. 

01.04 1000 1 1.000 1000 1 1.000 

05.04 600 1 600 400 1 400 

10.04 2000 0,9 1.800 2400 0,91 2.200 

15.04 800 0,91 733 1600 0,91 1.466 

20.04 3000 0,8 2.400 4600 0,84 3.866 

25.04 3600 0,84 3.026 1000 0,84 840 

30.04 2500 1 2.500 3500 0,95 3.340 

Tabela1 Fonte:Baseado, MBA G.S.L./Custos Logistlco-UFPR-2008 

Para o correto preenchimento dessa ficha, os registros de entrada 

devem ser feitos quando do recebimento dos materiais, com base na 

documentac;ao de entrada, que pode ser a propria nota fiscal ou uma nota de 
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recebimento. 

Os registros de saida devem ser feitos com base nas requisig6es de 

materiais emitidas pelos usuaries. 

Abaixo (tabelas 2 e 3 ), encontraremos algumas defini<;6es de 

estrategia no gerenciamento da cadeia o ponte de vista de diferentes autores; 

Auto res 

Chandler (1962) 

Defini~ao de estrategia Componentes 

Objetivos 

Estrategia e a determinagao dos Meios -afectagao de 

objetivos basicos de Iongo prazo 

de uma empresa e a adogao das Recursos 

ag6es adequadas e afectagao de 

Recursos para atingir esses 

objetivos 

Learned, Christensen Estrategia e o padrao de 

(1965) objetivos, Objetivos 

fins ou metas e principais Meios 

Andrews, Gol (1965) politicas 

Andrews (1971) 

e pianos para atingir esses 

objetivos, estabelecidos de 

forma a 

definir qual o neg6cio em que a 

empresa esta e o tipo de 

empresa 

que e ou vai ser. 

Meios: 

Ansoff (1965) Estrategia e um conjunto de produtos/ mercado 

regras de tomada de decisao em 

condig6es 

de desconhecimento parcial. As Vetor 
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decis6es estrategicas dizem crescimento 

respeito 

a rela<;ao entre a empresa e o 

seu Vantagem 

ecossistema. competitiva e sinergia 

Katz (1970) Estrategia refere-se a rela<;ao Defini<;ao do neg6cio -

Tabela1 

Auto res 

Steiner 

(1977) 

e 

entre a empresa e o seu meio Caracterfsticas da 

envolvente: rela<;ao atual "performance" -

(situa<;ao estrategica) e rela<;ao Afecta<;ao de recursos -

futura (plano estrategico, que e Sinergia 

urn conjunto de objetivos e 

a<;6es a tomar para atingir esses 

objetivos). 

Fonte: Baseado em dados do INDEG/ISCTE 

Definic;ao de estrategia 

Estrategia e o forjar de miss6es 

da empresa, estabelecimento de 

Miner objetivos a luz das for<;as 

internas 

e externas, formula<;ao de 

polfticas 

especfficas e estrategias para 

atingir 

objetivos e assegurar a 

adequada 

implanta<;ao de forma a que os 

fins 

e objetivos sejam atingidos. 

Componentes 

Objetivos -Meios 



Porter (1980) 

Mintzberg (1988a) 

Hax e Majluf (1988) 

Tabela2 

Estrategia competitiva sao ac;6es 

ofensivas au defensivas para 

criar uma posic;ao defensavel 

numa industria, para enfrentar 

com sucesso as forc;as 

competitivas e assim obter urn 

retorno maior sabre 

o investimento. 

Estrategia e uma forc;a 

mediadora entre a organizac;ao e 

o seu meio envolvente: urn 

padrao no processo de tomada 

de decis6es organizacionais 

para fazer face ao meio 

envolvente. 

Estrategia e o conjunto de 

decis6es coerentes, unificadoras 

e Objetivos -Meios 

integradoras que determina e Afectac;ao de 

revel a 

a vontade da organizac;ao em Recursos 

termos de objetivos de Iongo 

prazo, programa de ac;6es e 

prioridade na afectac;ao de 

recursos. 

15 

Fonte: Baseado em dados do INDEG/ISCTE 

0 Profo Oswaldo Luiz Agostinho (2008), diz que, "Pianejamento 

Estrategico" sao as atividades de monitorizac;ao externos e internes e a 

determinac;ao nas necessidades de acompanhamento e correc;ao e inovac;ao, a 

"lmplementac;ao Estrategica" e a atividade de hierarquizac;ao dos pianos de 

ac;ao, determinac;ao de recursos e priorizac;ao e ainda salienta que a "Avaliac;ao 

Estrategica" e a atividade de monitorizac;ao das estrategias e pianos, feedback, 

benchmarking e acompanhamento de Indices (BSC-Balanced Scorecard) 
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2. WORFLOW 

Podemos definir o Workflow como a base de todas as atividades internas e 

relacionadas a Cadeia de Suprimentos. Tendo em vista que as atividades 

pertinentes a este processo sao: a armazenagem, movimenta<;ao 

interna/produ<;ao e expedi<;ao. 

Workflow na sua simplicidade e o movimento de documentos e/ou tarefas 

atraves de um processo de trabalho. Mais expecificamente, Workflow e o 

aspecto operacional de um procedimento de trabalho: como as tarefas sao 

executadas, quem executa, suas ordens de execu<;ao, como sao executadas, 

como estas tarefas estao sendo acompanhadas (Workflow 2006). 

Os seus objetivos estao diretamente ligados as metas da organiza<;ao e o 

cooperativismo esta voltado para a intera<;ao entre os departamentos, tanto 

atraves de WMS como na coopera<;ao entre os colaboradores. 

Os processes de neg6cios, em cada organiza<;ao, se mostram de maneira 

distinta, com caracteristicas pr6prias, um ambiente propicio ao aplica<;ao de 

modele de workflow que represente com realidade as informa<;6es de uma 

organiza<;ao. Atividades distintas tais como:procesamento de transa<;6es 

financeira e fluxo de documentos da institui<;ao, entre outras, podem ou nao ser 

representadas por um mesmo modele de Workflow. Para que a aplica<;ao do 

modele utilizado para representar o fluxo de trabalho na organiza<;ao seja 

facilitada e necessaria que seja definido qual o tipo de workflow sera aplicado, 

apartir da identifica<;ao dos sistemas de workflow, evitando assim que se 

escolha um modele inadequado para o problema proposto, citado por "Nicolau" 

em 1998. 

Como nao poderia ser diferente o processo Workflow necessita de uma 

Gestae de Tl e o conjunto dessas atividades que devem ser usadas em 

paralelo e a mesma esta voltada para o aperfei<;oamente e a agilidade dos 

processes internes. 
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Neste case a ferramenta que melhor se aplica a esta metodologia 

definimos como "Workflow Management Coalition" ou seja "Coalizao da Gestae 

do Fluxo de Trabalho", ela esta volta a gestae de informag6es atraves da 

TI(Tecnologia da lnformagao). 
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3 GESTAO DE DEPOSITOS E CENTROS DE DISTRIBUICAO 
ATRAVES DO WMS 

Ate meados da decada de 70 - do seculo passado - os sistemas 

informatizados de controle de estoque somente possufam a habilidade de 

controlar as transa<;oes de entrada e safda em estoque e a respectiva baixa de 

tais movimenta<;oes contra os pedidos de fornecedores e clientes. Eram 

softwares desenvolvidos para substituir os sistemas manuais de fichas de 

controle de estoque, entre os quais o famoso kardex. Surgiram entao os 

sistemas de controle de endere<;amento, que passaram a agregar a 

preocupa<;ao com a localiza<;ao do material em um "endere<;o" do deposito. 

Esta evolu<;ao propiciou o uso mais intensive do conceito de armazenagem 

dinamica ou aleatoria, onde as mercadorias deixaram de ter locais fixes de 

armazenagem e passaram a ser estocada em qualquer local do deposito, ja 

que este local passava a ter uma identifica<;ao, devidamente cadastrado e 

controlado pelo computador. Passamos a ter a possibilidade de aumentar a 

densidade de estocagem nos depositos, pois nao mais eramos obrigados a 

reservar espa<;os para o estoque maximo de cada item e sim trabalharmos com 

volumes baseados no estoque medic dos itens. 

Entre outras vantagens, os sistemas de endere<;amento permitiram que 

o trabalho de estocar e retirar mercadorias dos estoques pudesse ser feito por 

qualquer operador de almoxarifados, nao mais sendo necessaria que tal 

operador tivesse conhecimento do material para saber onde ele estava 

armazenado. 

Daquela epoca para ca, tais sistemas de endere<;amento evolufram de 

maneira significativa e hoje constituem o aplicativo que chamamos de WMS -

sigla que representa as palavras Warehouse Management System, ou Sistema 

de Gerenciamento de Depositos. 
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3.1 Objetivos do WMS 

Urn WMS tern como objetivos basicos, os seguintes: 

~ Aumentar a precisao das informac;6es de estoque; 

~ Aumentar a velocidade e qualidade das operac;6es do centro de 

distribuic;ao; 

~ Aumentar a produtividade do pessoal e dos equipamentos do 

deposito; 

3.1.1 Aumentar a precisao das informa~oes de estoque 

E antiga a preocupac;ao de todos os envolvidos nas atividades 

logfsticas, com a acuracidade das informac;6es de estoque. Erros, para mais ou 

para menos, causam faltas e excesses em estoque alem de provocarem series 

problemas de atendimento ao cliente. 

Imagine a frustrac;ao de urn consumidor que entrou em urn site na 

internet, comprou urn ou mais produtos, teve o valor de sua compra debitado 

em seu cartao de credito e, posteriormente, recebe urn e-mail da empresa B2C, 

informando que a mercadoria que estaria reservada para ele nao estava 

disponfvel em estoque por causa de urn erro "do sistema". Neste e-mail a 

empresa de e-commerce pergunta se o cliente aceita esperar por alguns dias, 

ate que o fornecedor fac;a novo entrega, ou se ele prefere ter seu debito no 

cartao de credito estornado e cancelar sua compra. 

E realmente uma situac;ao de propaganda altamente negativa e que 

pede fazer com que o cliente nunca mais venha a comprar naquele site. 



3. 1.2 Aumentar a ve/ocidade e qualidade das opera96es do 
centro de distribui9iio 
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Com a tendencia, tanto no comercio real quanta no virtual, de compras 

cada dia em menores lotes e com maior frequencia, existe uma enorme 

pressao de aumento da eficiencia nas opera<;6es de separa<;ao de pedidos de 

clientes. Temos empresas de vendas pela Internet e por catalogos que emitem 

milhares de notas fiscais de venda por dia, o que obriga ao uso de sistematicas 

de picking bastante elaboradas, tanto para atender aos aspectos de 

velocidade, quanta para evitar que erros sejam cometidos na separa<;ao dos 

pedidos. 

0 uso de equipamentos de movimenta<;ao automatizados, controlados 

pelo proprio sistema computadorizado e tambem a utiliza<;ao de coletores de 

dados atraves de codigos de barras e a comunica<;ao on-line por radio 

frequencia, tornaram-se imprescindiveis para que as transa<;6es de estoque 

sejam realizadas velozmente e com alto grau de certeza, evitando-se os erros 

de expedi<;ao e atendendo os clientes em prazos cada dia, menor. 

3.1.3 Aumentar a produtividade do pessoal e dos equipamentos 
do deposito 

Lotes menores, maior frequencia dos pedidos e a necessidade de 

menores prazos de entrega causam aumentos de custos logisticos que 

obrigam aos responsaveis pelos armazens e centres de distribui<;ao a 

buscarem solu<;6es de processes que aumentem a produtividade do pessoal e 

dos equipamentos do deposito. 

Os sistemas WMS, atraves do seu principia de convoca<;ao ativa e da 

sua habilidade em trabalhar com equipamentos de movimenta<;ao 

automatizados, propiciam grande redu<;ao de custos com pessoal, alem de 
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reduzir a necessidade de equipamentos para a mesma quantidade de 

movimenta96es se estas fossem feitas atraves de temas tradicionais. 

3.2 Caracteristicas basicas desejaveis para urn software 

Softwares WMS deveriam ter algumas caracterfsticas basicas como as 

seguintes: 

~ Facilidade de acoplamento com sistemas ERP de mercado ou 

desenvolvidos internamente; 

~ Possibilidade de administrar multiples locais de estocagem 

~ Possibilidade de administrar mercadorias de diferentes 

proprietaries; 

~ Utiliza9ao de sistemas de coletas de dados por radio frequencia; 

~ Utiliza9ao do conceito de convoca9ao ativa 

3.2.1 Facilidade de acoplamento com sistemas ERP de 
mercado ou desenvolvidos internamente 

Os sistemas WMS se integram a sistemas ERP em pontes como o 

cadastre de materiais, as carteiras de pedidos de clientes e de fornecedores, a 

contabiliza9ao de estoques, o planejamento de compras e de produ9ao, os 

sistemas de transportes, os ambientes de SAC, etc. 

Apesar das ultimas vers6es de sistemas ERP de primeira linha ja 

come9arem a vir com os m6dulos de WMS devidamente incorporados, e ainda 

maioria o caso de implanta9ao dos sistemas de gerenciamento de depositos 

para serem integrados com ERPs antigos ou mesmo com sistemas de gestae 

desenvolvidos internamente pelas empresas. 
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Sendo assim, uma das caracteristicas altamente desejaveis nos WMS 

e a facilidade e confiabilidade com que as trocas de dados com os demais 

sistemas da empresa puderem ser feitas. 

3.2.2 Possibilidade de administrar multiplos locais de 
estocagem 

0 conceito de multiples locais de armazenagem pede ser entendido 

como a existencia de varies armazens em uma unica planta de um unico CGC 

ou de varies armazens em locais geograficamente separados, com varies 

CGCs. 0 sistema deve manter o controle de um mesmo item em varies 

depositos de uma mesma empresa. 

3.2.3 Possibilidade de administrar mercadorias de diferentes 
proprietarios 

Quando utilizamos um sistema WMS na gestae de atividades de um 

operador logistico ou de um tradicional armazem geral, torna-se necessaria 

identificar as transa<;6es efetuadas com as mercadorias de cada uma das 

empresas que o operador logistico presta servi<;os. 0 sistema WMS devera ter 

a habilidade de ser consultado e receber dados de cada uma destas empresas 

atraves dos diversos sistemas de comunica<;ao, mantendo-se a privacidade 

das informa<;6es das demais empresas que compartilham os locais de 

armazenagem do operador logistico ou do armazem geral. 

3.2.4 Utiliza~ao de sistemas de co/etas de dados por radio 
frequencia 

A necessidade de aumentar a produtividade do pessoal do armazem e 

a importancia de se trabalhar no conceito de "zero erro" obriga que os sistemas 

WMS tenham a habilidade de efetuar transa<;6es on-line e atraves tambem da 

utiliza<;ao de c6digos de barras. 
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0 uso de coletores de dados que permitem a leitura de dados escritos 

em linguagem de c6digo de barras e a possibilidade de transmitir estas 

informa<;6es de e para cada ponte do armazem atraves de radio frequencia, 

sao hoje requisites fundamentais para tais sistemas. 

3.2.5 Utiliza~ao do conceito de convoca~ao ativa 

Este conceito e baseado na atribui<;ao de tarefas aos operadores, 

segundo regras do proprio sistema. Os operadores do armazem sao 

cadastrados para cada uma das tarefas em que estejam habilitados e o 

sistema os convocara para tais tarefas a medida que eles informam que a 

tarefa anteriormente convocada foi realizada. 
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4 PRINCIPAlS FUNCIONALIDADES DE UM SOFTWARE (WMS) 

)' Rastreabilidade das opera<;6es; 

)' lnventarios ffsicos rotativos e gerais; 

)' Planejamento e controle de capacidades; 

)' Defini<;ao de caracterfsticas de uso de cada local de 

armazenagem; 

)' Sistema de classifica<;ao dos itens; 

)' Controle de lotes, datas de libera<;ao de quarentenas e 

situa<;6es de controle de qualidade; 

)' Separa<;ao de pedidos- picking; 

)' lnterfaceamento com clientes e fornecedores; 

)' Calculo de embalagens de despacho e listas de conteudo 

)' A lmplanta<;ao de Sistemas WMS. 

4. 1 Rastreabilidade das opera~oes 

Todas as movimenta<;6es, recebimentos, separa<;6es, expedi<;6es e 

outras atividades cadastradas nas regras de neg6cio do sistema, sao 

registradas em tempo real, inclusive quanta a identifica<;ao do operador ou 

equipamento que realizou a tarefa, permitindo, portanto, a recupera<;ao da 

"hist6ria" de cada uma das atividades realizadas no armazem. 

4.2 lnventarios fisicos rotativos e gerais 

Atraves de regras parametrizadas pelo usuario, o sistema convocara 

operadores para a realiza<;ao de inventarios rotativos ou gerais, sejam 

inventarios orientados por item ou orientados por endere<;o. 
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4.3 Planejamento e controle de capacidades 

Atraves do cadastramento de "centres de trabalho" como docas de 

recebimento, docas de expedic;ao, operadores, empilhadeiras, etc., e tambem 

cadastrando o consume de recursos de cada uma das tarefas, pode-se fazer 

um planejamento de atividades como agendamento de entregas dos 

fornecedores ou separac;ao de pedidos de clientes, com a possibilidade de se 

analisar antecipadamente os "gargalos", de maneira a tomar medidas de 

realocac;ao de recursos com a necessaria antecedencia. 

4.4 Defini~oes de caracteristicas de uso de cada local de 
armazenagem 

Atraves do mapeamento dos locais de armazenagem, podem-se 

identificar para o sistema todos os enderec;os e as caracteristicas dos itens que 

possam ser armazenados em cada um dos locais. 

Tendo-se as caracteristicas dos itens, o sistema convocara os 

operadores para colocar os materiais em enderec;os adequados para a correta 

protec;ao e maxima produtividade das movimentac;oes dos itens trabalhados. 

4.5 Sistemas de classifica~iio dos itens 

0 WMS devera ter um modulo de cadastramento dos itens de maneira 

a permitir o cadastramento de parametres em um nivel, possibilitando que os 

materiais pertencentes aquela classe cadastrada possam absorver os 

parametres automaticamente, reduzindo o trabalho de cadastramento individual 

de cad a item. 

4.6 Controle de fates, datas de libera~iio de quarentenas e 
situa~oes de controle de qualidade 

0 sistema deve manter registro em cada uma das unidades de 

armazenagem, das informac;oes dos lotes de fabricac;ao de produtos sujeitos a 
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este tipo de controle, de maneira a permitir a identificagao futura de para quais 

clientes, internes ou externos, as mercadorias de um lote foram enviadas. 

De forma analoga, para aqueles itens que tenham controle por numero 

de serie, o sistema deve permitir a rastreabilidade das transag6es fazendo 

referenda aquele numero. 

Tambem e fundamental que o sistema consiga informar a situagao de 

cada material em sua unidade de armazenagem, em termos de aprovagao, 

rejeigao, quarentena, inspegao ou outras situag6es de bloqueio exigidas pelas 

caracterfsticas do item ou do processo. 

4. 7 Separa~ao de Pedidos - Picking 

Tambem deve permitir a separac;:ao por "ondas", onde um grupo de 

pedidos e consolidado ou separar "por pedido", quando assim 0 sistema deve 

permitir que se faga a separac;:ao das mercadorias da area de armazenamento 

para a expedigao ou de uma area de armazenamento consolidada para uma 

area de separagao secundaria. 

Estas movimentag6es devem ser parametrizadas por metodos como 

FIFO, LIFO ou mesmo metodos especiais para situag6es de excesso de carga 

ou falta de equipamentos de movimentagao em altas estantes. 

4.8/nterfaceamento com clientes e fornecedores 

0 sistema deve permitir a facil comunicac;:ao, por meios como Internet, 

de maneira a receber dos fornecedores os documentos de remessa de 

mercadoria, notas fiscais, antecipadamente, possibilitando programar as 

operag6es de recebimento com antecedencia. 

Da mesma forma, deve permitir o recebimento de informag6es da 

empresa-cliente, quanto aos pedidos colocados nos fornecedores e das notas 

fiscais de venda para impressao no local do CD. Tais informag6es deverao 
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sempre respeitar os padroes de EDI estabelecidos pelas entidades 

responsaveis. 

4.9 Calcu/o de embalagens de despacho e listas de conteudo 

Um WMS deve ter algoritmos para calcular as embalagens necessarias 

para acondicionar as diversas mercadorias a serem enviadas para urn cliente, 

possibilitando tambem a emissao de listagem do conteudo e pesos brute e 

liquido de cada embalagem. 

0 sistema deve permitir o cadastramento de rotas e controlar os 

volumes carregados em cada veiculo. 

Documentos de transports como conhecimentos e manifestos devem 

poder ser transmitidos aos transportadores, visando agilizar o tempo de 

libera9ao dos veiculos. Tal integra9ao com transportadoras deve permitir, 

tambem, a transmissao de dados de recebimento pelos clientes (canhoto da 

nota fiscal), visando permitir a avalia9ao de desempenho do transportador e 

informa96es de rastreabilidade de encomendas para os clientes. 

4.10 A lmplanta~ao de Sistemas WMS 

Pela multiplicidade de fun96es acima descritas, percebe-se que urn 

sistema WMS tem uma abrangencia bastante complexa com diversas areas da 

empresa e tambem com atores externos como fornecedores, clientes e 

transportadores. 

lsto exige que a implanta9ao seja feita com base em conceitos de 

projeto, assegurando-se a participa9ao dos diversos envolvidos de maneira 

intensa e responsavel. 

Especial cuidado deve ser dado ao momenta de migra9ao dos 

sistemas, quando urn inventario feito com maxima exatidao deve ser 

providenciado e os operadores do deposito devem ser treinados na utiliza9ao 

dos novas hardwares como os coletores de dados e nas transa96es do 

software em implanta9ao. 
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Os responsaveis pela implanta<;ao devem ser treinados nas diversas 

funcionalidades do software e desenvolverem processes robustos para a 

opera<;ao futura do armazem, de maneira a executar a correta parametriza<;ao 

do sistema, obtendo do mesmo o maximo dos resultados para os quais foi 

desenvolvido. 

5 RECEBIMENTO 

Os princfpios basicos de um processo onde se busca a redu<;ao de 

custos tem seu inicio na area de Recebimento. E nela que encontramos 

deversas formas de minimizar os custos numa opera<;ao logfstica interna. 

Os registros de entrada de material, controle de inventario ffsico 

(contagem da quantidade do produto na chegada), registro de inspe<;ao de 

materia-prima ou produto acabado, registro de entrada e safda (processo de 

armazenagem e movimenta<;ao interna/produ<;ao), sao atividades muito comns 

em qualquer departamento de recebimento, porem quando nos deparamos 

com situ<;6es adversas a qualquer um desses processes podemos estar 

agregando outros valores ao produto recebido. 

Quando cada um faz o que acha certo, por conta propria, ocorre: 

~ Retrabalho por desordena<;ao; 

~ Saltar tarefas de um passe a passe; 

~ Dificuldade de identificar pontes importantes ; 



~ Dificuldade de identificar falhas e gargalos; 

~ Esquecimento de como fazer uma tarefa; 

Por conta de todas as atividades extras que executamos, quando nao 

das discriminadas nos procedimentos adotados pela organiza<;ao, 

estamos por conta propria agregando custos a estes materiais, sejam 

eles acabados ou materia-prima. 
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Segundo Julio Ottoboni (Gazeta Mercantil 2006) uma empresa 

economiza R$ 2,5 milh6es em urn ano e tempo de recebimento de cargas cai 

em 33%. 0 maier complexo industrial da multinacional Johnson & Johnson, 

situado em Sao Jose dos Campos (SP), desenvolveu urn sistema logistico 

inedito, sem perder o foco ambiental. 0 sistema possibilita a reformula<;ao de 

todo o conceito de recebimento e remessa de produtos, alem de implementar o 

monitoramento integral em praticamente toda America Latina. 

A partir de uma plataforma tecnol6gica (mica funcionando em todos os 

pontes de distribui<;ao da Johnson & Johnson foi-se possivel criar uma 

integra<;ao tanto em termos metodol6gicos como sistemicos. Ou seja, 

atualmente a empresa consegue atuar pontualmente em centres de distribui<;ao 

de 38 paises latino-americanos e resolver qualquer questao como atrasos e 

carencia de produtos. 

Segundo Heraclito Ribas, urn dos criadores desta plataforma, 

denominada Pay 

Rider - que se tornou uma marca registrada da multinacional -, 

atualmente 75% dos neg6cios estao sendo feitos dentro deste sistema. Ele foi 

responsavel pela gerencia internacional de logistica e atualmente ocupa urn 

cargo executive na multinacional. 0 novo sistema foi posto em pratica em 

meados deste ano. "lsto nao existia ate 2003, quando come<;amos a 

desenvolver esse modele que e inedito em gerenciamento". 

A plataforma e toda informatizada e funciona ligada a internet. 0 

rastreamento dos produtos e feito por lotes em tempo real. Uma 

responsabilidade imensa, pois da unidade de Sao Jose dos Campos saem 90% 
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do Band-Aid consumido nos Estados Unidos, alem de abastecer os mercados 

do Caribe e grande parte das na<;6es americanas de lingua espanhola. A 

bandagem especial, geralmente usada nos esportes norte-americanos, e toda 

produzida tambem no Vale do Paraiba. 

0 Band-Aid, um icone mundial da America do Norte, tern toda sua 

pesquisa concentrada no Brasil. Foi a tecnologia da comunica<;ao que 

possibilitou essa arrancada rumo a uma competitividade cada vez maier. A 

internet e hoje a grande ferramenta para uma redu<;ao de custos de transportes 

na faixa de 33%. Outre aspecto positive foi aumentar enormemente a 

previsibilidade dos prazos e reduzir a complexidade das opera<;6es. "Essa nova 

metodologia foi criada aqui e deve migrar para toda a companhia em pouco 

tempo", explicou o executive. 

A Johnson & Johnson atualmente se utiliza desta plataforma para 

promover leil6es internacionais de frete maritime, por exemplo, em tempo real 

para servi<;os em toda America Latina. 0 segredo, segundo Ribas, foi for<;ar os 

armadores a buscar uma maier competitividade em beneficia da empresa. 

"Com esse metodo conseguimos garantir que tudo e pago corretamente em 

todos os pontes, conseguimos uma imensa vantagem competitiva e facilitou 

extremamente o gerenciamento de crises". 

A redu<;ao de custos direto acumulado nos ultimos tres anos foi de 

16% e o custo indireto foi reduzido em 19%. Em numeros absolutes, isto 

significou uma diminui<;ao de US$ 2,1 mil hoes e a gera<;ao de dados 

estrategicos para negociar com a rede de distribuidores. Atualmente sao 150 

rotas internacionais maritimas e rodoviarias, alem de 300 outras aereas. 

"Conseguimos esses primeiros resultados por termos uma base de dados 

muito robusta, o que nos possibilitou negocia<;6es, que demoravam meses, 

serem feitas em poucas semanas", observou. 

Nesta nova fase, a multinacional conseguiu resolver antigos 

problemas. Entre eles, negociar e qualificar o frete e indicar a transportadora 

para seus fornecedores. lsto faz parte da negocia<;ao cotidiana na Johnson & 
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Johnson. Toda a parte de transporte do frete e planejada com antecedencia, 

dando chance de o processo ser gerenciado por complete. 

Por exemplo, o caminhao que vem para a fabrica de Sao Jose dos 

Campos passa em varies fornecedores situados em seu raio de alcance e traz 

sua capacidade de carga praticamente completa. Com esse metodo, 11 

transportadoras foram selecionadas entre locais e internacionais. Antes, o 

espac;o vazio nos vefculos era entre 25% a 30%. 

Como esses procedimentos, a empresa conseguiu uma espantosa 

reduc;ao das distancias percorridas, ja que 60% dos transportes e por navio, 

30% rodoviario e 10% e por aviao. No ano de 2005, foram percorridos somente 

pelas estradas 2.566.238 quil6metros, isto significa quase sete vezes a 

distancia entre a Terra e a Lua (384 mil quilometros). Ja neste ano, foram feitos 

1.699.531 quil6metros, ou seja 4,5 vezes o caminho que separa a Terra da 

Lua. 

A reduc;ao de 866.707 quilometros significou 33,8% do trajeto antes 

percorrido. Ou mais do que uma viagem de ida e volta a Lua, com caminhao 

pesado, movido a diesel. Se for considerado que a media de consume de 

combustfvel por caminhao e de 4 km/1, o beneffcio ambiental foi bem 

satisfat6rio. Pois a reduc;ao da queima de diesel chegou a 216.678 litros ao 

a no. 

Com a diminuic;ao da complexidade, internet e uma grande 

ferramenta para uma reduc;ao de custos de transportes na faixa de 33%. 
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6 ARMAZENAGEM 

Uma das definic;6es de "Armazenagem" diz que a logfstica deve prover 

a disponibilidade de produtos onde e quando estes foram necessaries. 

Darli Rodrigues Vieira (Suporte 2002) diz que na area de 

armazenagem as decis6es podem assumir caracterfsticas estrategicas ou 

operacionais. 

As Operac;6es Estrategicas dizem respeito a alocac;ao dos recursos 

logfsticos ao Iongo de urn determinado perfodo, de forma que as sejam 

coerentes e sustem as polfticas e objetivos da empresa no conjunto. 

Ja as Operac;oes classificadas como "Operacionais", em princfpio,elas 

sao programadas em func;ao das retinas do dia-a-dia e estao submetidas a um 

menor grau de incerteza que as decis6es "Estrategicas". 

A forma de disponibilizar estes produtos e que diferencia uma atividade 

de outra dentro da logfstica, pais podemos disponibilizar os mesmos produtos 

para urn cliente interne, na forma de estoque dentro da companhia e 

disponibilizar o mesmo produto s6 que desta vez em uma gondola de 

supermercado. 

Sendo assim os consumidores quando vao as prateleiras das lojas 

esperam encontrar os produtos que necessitam, nao importando se os 

produtores estao a 10 ou 2.500 Km de distancia. Este eo trabalho da logfstica: 

prover disponibilidade de produtos, onde e quando estes forem necessaries. 

FreqOentemente, isto significa coordenar o fluxo de produtos de varios 

fornecedores disperses pelo pafs e, cada vez mais, disperses pelo mundo, para 

que estes cheguem ate os clientes finais, nas mais distantes regi6es. 

Uma questao basica do gerenciamento logfstico e como estruturar 

sistemas de distribuic;ao capazes de atender de forma econ6mica os mercados 

geograficamente distantes das fontes de produc;ao, oferecendo nfveis de 

servic;o cada vez mais altos em termos de disponibilidade de estoque e tempo 

de atendimento. 
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Neste contexte, a aten9ao se volta para as instala96es de 

armazenagem e como elas podem contribuir para atender de forma eficiente as 

metas estabelecidas de nivel de servi90. A funcionalidade destas instala96es 

dependerc3 da estrutura de distribui9ao adotada pela empresa. Podemos 

classifica-las em dois grandes grupos: 

• Estruturas escalonadas - uma rede de distribui9ao escalonada 

ti pica possui um ou mais armazens centra is e um conjunto de 

armazens ou centres de distribui9ao avan9ados pr6ximos das areas 

de mercado. 

• Estruturas Diretas - sao sistemas de distribui9ao onde os produtos 

sao expedidos de um ou mais armazens centrais diretamente para 

os clientes. 

Como veremos adiante, os sistemas de distribui9ao diretos podem 

tambem utilizar instala96es intermediarias, nao para manter estoque, mas para 

permitir um rapido fluxo de produtos aliado a baixos custos de transporte. Estas 

sao as instala96es do tipo Transit Point, Cross-Docking, e Merge in Transit. 

Sua aplica9ao e relativamente recente, e contrasta com a visao tradicional da 

fun9a0 das instala96es de armazenagem. 



Fig6-Fiuxo de Armazenagem 
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6.1 Centros de Distribui~ao Avan~ados 
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Os centres de distribui9ao avan9ados sao tipicos de sistemas de 

distribui9ao escalonados, onde o estoque e posicionado em varios elos de uma 

cadeia de suprimentos. Seu objetivo e permitir rapido atendimento as 

necessidades dos clientes de uma determinada area geografica distante dos 

centres produtores. Para prover utilidade no tempo, avan9am-se os estoques 

para urn ponto proximo aos clientes e os pedidos sao entao atendidos por este 

centro avan9ado, a partir do seu proprio estoque. 

Alem de buscar urn rapido atendimento, os centres de distribui9ao 

avan9ados possibilitam a obten9ao de economias de transporte pois estes 

operam como centres consolidadores de carga. Ao inves de atender urn grupo 
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de clientes diretamente dos armazens centrais, o que poderia implicar na 

movimenta<;ao de cargas fracionadas par grandes distancias, a utiliza<;ao dos 

centros de distribui<;ao avan<;ados permite o recebimento de grandes 

carregamentos consolidados e, portanto, com custos de transporte mais 

baixos. 0 transporte ate o cliente pode ser feito em cargas fracionadas, mas 

este e realizado em movimentos de pequena distancia. 

Fomecewn 
ou 

Anmzam 
Central 

Carga C.ons~Hda:ta 

G'r"w"s~ £»~£., ci as:. 

Car~rT'C!cion~ 

Pequa-tc:t.=- m,g;a-r.~as 

Cetitro de 

vsr~ao 

Av~u;aro 

~ 

Fig4-Centro de Distribui<;ao Avan<;ada Fonte:Sargas-Loglstica 

Quando utilizados par multiples fornecedores, os centros de 

distribui<;ao avan<;ados apresentam vantagens adicionais. Alem de obter 

consolida<;ao no transporte de transferencia, pode-se tambem realizar a 

entrega final de forma consolidada, quando os pedidos dos clientes aos 

diversos fornecedores sao combinadas. 

Para os clientes as vantagens tambem sao grandes pais estes 

recebem em um unico carregamento os pedidos que de outra forma seriam 

feitos par varios velculos. Este e o caso tlpico de centros de distribui<;ao 

controlados par cadeias varejistas ou operadores loglsticos que atendem varias 

industrias. 

E para facilitar o entendimento quando denotamos a estrutura de 

um processo de armazenagem, identificamos as atividades atraves de uma 
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representa<;ao grafica que tem o objetivo de facilitar a visualiza<;ao do 

processo. 

6.2 Representafoes Graficas para um fluxograma de 
armazengem: 
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~----
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1
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, agma , 

I 0 EB-T-n-
~---- Semado·~---------- ----ou·----------,--------Ag~l:;-pa r -~-------···e~~;ssifica r IDI.--,.....v-.. ......,---IT-=-(-~ D 
r---------------· --------------~-------------·--- ~------ Atrase I o-r---~---~~(m(ro, 10 
·.!'--A-rmazenamer1to-de r----

0
-.--M ·-;t·-_ --lArmaze-namente de r-----·--

1 Acesse Sequencia! ISCe agne ICe I Acesse Direte I Exibir 
----=--

Tabela3:Representa<;6es de Armazenagens Fonte:T.I Expert Net 
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7. EXPEDICAO 

E atraves do Departamento de Expedic;ao que fortacemos os lac;os 

com nossos clientes. Tendo em vista que este departamento esta 

diretamente ligado a p6s-venda, ele necessita de uma resposta rapida na 

busca de soluc;oes para o envio do produto ao consumidor. 

Sua responsabilidade vai muito alem de tao somente separar, 

embalar, emitir notas fiscais, trac;ar rotas de entrega, distribuir, etc. Sua 

responsabilidade esta tambem no contato com os revendedores que em 

geral estao mais pr6ximos aos consumidores e assim sentem melhor as 

oscilac;oes do mercado. 

A credibilidade atribuida a este departamento condiz com a sua 

performance. Preservar a integridade do produto dando a ele uma 

embalagem apropriada e expedi-lo no memento correto atraves de um 

transportador de confianc;a da a esse departamento atenc;ao especial 

quando do lanc;amento de novos produtos ou investimentos feitos na infra 

estrutura da organizac;ao. 

Logo, o simples fato de conferir a quantidade de produto dentro de 

uma embalagem, certificar-se do acondicionamento correto, vislumbrar 

oportunidades de reduc;ao de custos com embalagens e transportadores o 

fazem com que o departamento de expedic;ao tenha metas diferenciadas 

do restante da organizac;ao. 

7.1 MON/TORAMENTOS DE DESEMPENHO-EXPEDICAO 

Dentre as diversas possibilidades de se monitorar o desempenho 

atraves de indicadoras para a medic;ao da performance do departamento 

de expedic;ao, este estudo localizou no artigo "UMA ANALISE E 

REFLExAO SOBRE A INTEGRA<;AO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

NA HETTICH DO BRASIL" (2004), urn monitoramento muito eficaz que 

mede o tempo de distribuic;ao atraves da quantidade de ordens de 
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montagem de pedidos que sao atendidas dentro do prazo estipulado pela 

empresa. Neste caso todas as ordens devem sair dentro do mesmo dia 

que foram liberadas, para isso existe um tempo limite para que sejam 

feitos os romaneios pelo departamento Comercial. 

Sendo assim: 

a) Atendimento de Separa<;ao de Pedidos: 0/o meta 

No de pedidos Liberados para Separa<;ao I 1 00°/o 

b) Acuracia de Estoques (lnv. Clclicos): 0/o meta 

No de ltens lnventariados I No de ltens Corretos no Estoque 
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Fluxograma Expedi9ao de Objetos (SRO). 

FigS- Fluxograma de Expedic;:ao Fonte: Daniel Valiente 
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Conclusao 

As analises que foram feitas neste estudo, buscam de alguma forma 

aprimorar as iniciativas voltadas as boas praticas de Gerenciamento das 

atividades focadas no Workflow. 

Tais atividades sao tao importantes para o processo de desenvolvimento 

da Cadeia de Suprimentos quanto as metas e objetivos que sao trac;ados ano a 

ano pelo Planejamento Estrategico. 

Este estudo ainda nos proporcionou uma maneira simples de verificar 

como anda os indicadores de desempenho dos colaboradores do 

departamento de expedic;ao. Antes que se possa defenir que tipo de 

abordagem Estrategica a organizac;ao adora como caracteristica dentro da 

organizac;ao, deve-se anteriormente fazer com que seus departamentos 

passem por uma grande transformac;ao em seus procedimentos, adotando uma 

padronizac;ao unica para cada urn dos departamentos e instituir uma piramede 

onde fique clare as Estrategias de metas de cada departamento e oobjetivo 

global que devra ser adota para todos os departamentos instituindo assim a 

desdepartamentalizac;ao. 
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