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RESUMO 

CARDOSO, Augusto Cezar Azevedo. Uma Proposta de lmplantagao do C6digo 
de Barras no Sistema de Gestao de Suprimentos de urn 6rgao Provedor do 
Exercito Brasileiro. Curitiba; Universidade Federal do Parana. 201 0. 52 p. 

0 C6digo de Barras e uma representagao grafica de dados que podem 
ser numericos ou alfanumericos dependendo do tipo utilizado. A decodificagao 
(leitura) dos dados e realizada par urn equipamento chamado scanner que emite 
urn raio vermelho que atinge todas as barras. Os dados capturados nesta leitura 
sao compreendidos pelo computador, que, par sua vez, os converte em letras ou 
numeros compreensiveis aos olhos humanos. 0 presente estudo consolida 
propostas para a implantagao do C6digo de Barras no Sistema de Gestao de 
Suprimentos de urn 6rgao Provedor (OP) do Exercito Brasileiro (EB), com a 
finalidade de otimizar as operag6es de recebimento, armazenagem e distribuigao 
de material as Organizag6es Militares (OM) apoiadas. Para tanto, foram 
realizadas pesquisas bipliograficas visando ao levantamento da produgao 
academica sabre o assunto, e uma pesquisa de campo para verificagao da 
eficiencia atual do controle de material num OP do Exercito Brasileiro. Os 
resultados obtidos indicam que a implantagao da ferramenta proposta trara claros 
beneficios para o 6rgao Provedor, permitindo uma melhor avaliagao do processo 
de armazenagem e do sistema de localizagao de itens em estoque, o que, par si, 
contra-indica a manutengao da sistematica atual. 

Palavras-chave: c6digo de barras. Gestao de estoques. Logistica. 6rgao 
Proved or. 

ABSTRACT 

Bar Code is a graphic data representation that may be numeric or alpha
numeric, depending on the type is used. The data decodification (reading) is done 
by an equipment called scanner, that emits a red ray that hit all the bars. The 
captured data in this reading are understood by the computer and converted in 
letters or numbers comprehensible to human eyes. The present study consolidate 
proposals for the introducing of the Bar Code in the Management System of 
Supply in a Providing Facility of the Brazilian Army, with the optimization intention 
of the receive, storage and delivery operations to the supported Military 
Organizations. In this way, were realized bibliographic researches, intending the 
finding of academic production about the theme, and a field research, in 
verification of the actual efficiency of the material control in a Providing Facility of 
the Brazilian Army. The obtained results indicates that the implantation of the 
proposed tool will bring clear benefits for the Providing Facility, allowing a better 
evaluation of the storage process and of the item localization system, that, by 
itself, contra-indicates the actual systematic. 

Key words: bar code. Inventory management. Logistics. Provider 
organization. 
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INTRODUCAO 

Atualmente, as organizac;oes sao desafiadas a operar de forma eficiente e 

eficaz para garantir a continuidade de sua atividades, o que as obriga a 

constantemente desenvolver novos sistemas com o intuito de melhor atender as 

demandas impostas pelo aumento da complexidade operacional e pela exigencia 

de maiores niveis de servic;os pelos clientes. 

Nesse vies, a logistica empresarial tern buscado soluc;oes que contribuam 

para o melhoramento da logistica, se sobrepondo a logistica militar, a qual, na 

minha opiniao, necessita de atualizac;ao conceitual sobre novas pn3ticas e 

soluc;oes. 

A logistica surgiu no meio militar devido a necessidade dos exercitos se 

movimentarem e manterem suas tropas alimentadas, municiadas e prontas para o 

combate. Sua finalidade principal e disponibilizar os suprimentos ou servic;os 

certos no Iugar certo, no tempo certo e nas condic;oes desejadas. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, os conceitos de logistica 

desenvolvidos pelos militares transitaram facilmente para o setor empresarial, 

com a perspectiva de movimentar e coordenar o ciclo de produtos finais. Esse 

conceito vern evoluindo e assumindo novos encargos de acordo com as 

exigencias do mercado e a importancia que a atividade logistica assume na 

cadeia de suprimentos, englobando desde a obtenc;ao de materias-primas, 

manufatura e a montagem de bens, ate a distribuic;ao do produto acabado ao 

consumidor final. 

Por diante, o processo de armazenagem passou a ser considerado urn 

ponto estrategico, porque verificou-se que os locais inadequados ocasionavam 

urn alto custo as organizac;oes. Nao bastava apenas ter cuidados ao armazenar 

os suprimentos, mas tambem se identificou que, racionalizando a altura ocupada 

nos depositos, reduzia-se o espac;o ocupado e, consequentemente, se 

armazenava maior quantidade de material. 

0 referido trabalho apresenta como problema de pesquisa a analise do 

sistema de gestao de suprimentos de urn 6rgao Provedor (OP) do Exercito 

Brasileiro, verificando as condic;oes e os meios utilizados para identificac;ao e 

localizac;ao dos estoques. 

0 objetivo geral desse estudo e propor a implantac;ao do c6digo de barras 
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no sistema de gestao de suprimentos, a fim de facilitar a operac;ao de 

recebimento, armazenagem e distribuic;ao de suprimentos de urn OP, utilizando o 

leitor 6ptico de c6digo de barras. 

Apesar de existir urn metoda de recebimento, armazenagem e distribuic;ao 

de suprimentos pelo OP, a implantac;ao de urn sistema que utiliza a leitura 6ptica 

por c6digo de barras paden~ aumentar a rapidez das operac;oes nos depositos, 

reduzindo desperdicios e levando o OP a obter melhores resultados, assegurando 

maior qualidade de seus servic;os, compativel com o que e esperado pelas 

Organizac;oes Militares (OM) apoiadas. 

A fim de viabilizar a consecuc;ao do objetivo geral, foram formulados 

objetivos especificos, de forma a encadear logicamente o raciocinio descritivo 

apresentado nesse estudo. Sao eles: analisar o processo de armazenagem e os 

sistemas de localizac;ao de estoques; identificar os tipos de sistemas de 

localizac;ao de estoques existentes; e propor a implantac;ao do c6digos de barras 

para esse tipo de operac;ao logistica. 

Com o prop6sito de se atingir os objetivos do presente estudo, utilizar-se

a uma pesquisa explorat6ria que, de acordo com Gil (1996, p.45), visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torna-lo explicito 

ou a construir hip6teses. A citada pesquisa envolve levantamento bibliografico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiemcias praticas com o problema 

pesquisado e analise de exemplos que estimulem a compreensao. 0 trabalho 

assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliograficas e Estudos de Caso. 

Segundo GIL (1996, p.45), trata-se de urn Estudo de Caso quando 

envolve o estudo profundae exaustivo de urn ou poucos objetos de maneira que 

se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

0 objeto desse trabalho e urn 6rgao Provedor do Exercito, o 5° Batalhao 

de Suprimento, que tern por missao suprir as Organizac;oes Militares sediadas nos 

Estados do Parana e de Santa Catarina, com generos alimenticios, fardamento, 

combustfveis e lubrificantes, armamento e munic;ao e material de saude. 

A seguir, o tema proposto sera desenvolvido nos capitulos que se 

seguem. 
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CAPiTULO I 

REVISAO TEORICA 

1.1 - Logistica - hist6ria e conceito 

A dinamica de previsao e provisao de meios encerra uma atividade muito 

antiga, que e a logistica. 

A palavra logistica parece ter-se originado do termo frances logistique, 

empregado, em 1838, pelo Barao Antoine-Henri Jomini, no livro Principios da Arte 

da Guerra, quando sintetizou os tres ramos da guerra: estrategia (planejando e 

determinando o emprego dos meios); tatica (aplicando os meios); e logistica 

(fornecendo os meios). 

lnicialmente empregada no sentido de englobar as atividades de 

suprimento e de transporte de tropa, durante a Primeira Guerra Mundial, a palavra 

logistica veio a ser entendida como o conjunto de atividades relativas ao 

provimento de todos os meios necessaries a realizac;ao de uma guerra. Neste 

entendimento estavam englobados nao s6 os recursos materiais e os transportes, 

mas tambem os recursos humanos. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, a palavra logistica foi se desvinculando, 

paulatinamente, do significado de apoio exclusivo as forc;as militares em 

operac;6es, envolvendo, hoje, ac;6es das mais variadas naturezas, nao se cingindo 

somente as ac;oes de guerra. Em consequencia, o conceito de logistica foi 

ampliado em sua dimensao, extravasando a expressao militar e fazendo-se 

presente na area empresarial. 

Os conflitos do seculo passado conferiram uma maxima importancia a 

logistica, exigindo uma extrema diversificac;ao dos meios empregados, devido as 

crescentes necessidades de suprimentos e de niveis de estocagem. 

Conceituou-se, entao, a logistica militar como sendo o conjunto de 

atividades relativas a previsao e a provisao de todos OS meios necessaries a 

realizac;ao da guerra, sendo que sua introduc;ao na terminologia militar brasileira e 

recente. 

Explorando as definic;oes existentes sabre o termo, BALLOU (2001), 

apresenta a logistica , na visao do contexto militar, como o ramo da ciencia militar 
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que lida com a obten9ao, a manuten9ao e o transporte de materiais, pessoal e 

instala96es. 

Segundo o Centro de Comunica9ao Social do Exercito Brasileiro, as 

primeiras atividades logfsticas desenvolvidas pelos militares brasileiros remontam 

a epoca imperial. Em 1821, durante a regemcia de D. Pedro I, foram efetuadas as 

primeiras incumbencias referentes ao rancho da tropa, ao fardamento, ao 

equipamento, ao material de acampamento, ao arreamento e aos utensflios 

usados no Exercito. 

Nas For9as Armadas do Brasil, a logfstica e parte integrante do Servi90 

de lntendencia, criado em 1920 com a vinda da Missao Militar Francesa. As 

atividades logfsticas desenvolvidas nas Organiza96es Militares do Brasil 

trabalham, tal qual nas empresas, no sentido de desenvolver urn planejamento 

eficaz e o provimento adequado nos locais especificados e nas devidas 

quantidades. 

Ja no meio empresarial, MARTINS e AL T (2003) relatam que: "No Brasil, 

a logfstica apareceu nos idos de 1970, por meio de urn de seus aspectos: a 

distribui9ao ffsica, tanto interna quanta externa [ ... ]". Ao perceberem que, em urn 

pais de dimensoes continentais como o Brasil, as empresas deveriam ter urn 

gerenciamento logfstico eficaz, e os empresarios atentarem definitivamente para a 

logfstica como urn elemento que pode gerar vantagem em rela9ao a concorrencia. 

0 controle, segundo o Manual de Campanha do exercito Brasileiro, que 

trata da Logfstica Militar Terrestre - C1 00-10 - engloba a verifica9ao do 

funcionamento do sistema logfstico e tern como objetivo, facilitar a administra9ao 

dos estoques, de modo que se possa realizar o suprimento com o mfnimo de 

estocagem, racionalizando as aquisi96es e direcionando recursos para itens de 

maior dificuldade de obten9ao. 

Ja a Armazenagem, de acordo com o C100-10, consiste na coloca9ao 

ordenada dos suprimentos em instala96es adequadas e no seu controle, prote9ao 

e preserva9ao. As condi96es de armazenamento devem propiciar a manuten9ao 

das qualidades e propriedades dos itens, bern como de evitar a a9ao de fatores 

adversos. 

E a distribui9ao, ainda de acordo com o C100-10, e a atividade que 

englob.a o recebimento, o loteamento, a embalagem, a expedi9ao, o transporte e 

a entrega do suprimento. A organiza9ao de um eficiente sistema de distribui9ao 
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depende da disponibilidade e da localizagao dos suprimentos, bern como das 

necessidades dos usuarios. 

A logistica e dividida em dois tipos de atividades: 

principais: transportes, manutengao de estoques e processamentos de 

pedidos; e 

secundarias: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, 

obtengao, programagao de produtos e sistemas de informagao. 

Constituem-se exemplos de atividades logisticas, o armazenamento, os 

transportes, os servigos de abastecimento, os servigos de saude, o suprimento de 

bens acabados, e outros. 

1.2- Logistica Militar Terrestre 

Conforme o Manual de Campanha do Exercito (C100-10, p. 2-1), Logistica 

Militar Terrestre e o conjunto de atividades relativas a previsao de meios 

necessaries ao funcionamento organizacional do Exercito Brasileiro e as operag6es 

da Forga Terrestre. 

1.3- Logistica empresarial 

Muitas denominag6es sao apresentadas para a logistica, entretanto, 

dentre varios autores, o conceito apresentado por CHING (2001, p. 18), parece 

ser o mais completo: 

"Podemos entender a logfstica como o gerenciamento do fluxo ffsico de 
materiais que comer;a com a fonte de fornecimento no ponto de 
consumo. E mais do que uma simples preocupar;ao com produtos 
acabados, o que era a tradicional preocupar;ao da distribuir;ao ffsica. Na 
realidade, a logfstica esta preocupada com a fabrica e os locais de 
estocagem, nfveis de estoque e sistema de informar;ao, bem como com 
seu transportee armazenamento". 

1.4 - Objetivo da logistica 

0 objetivo da logistica e reduzir os custos e maximizar os Iueras da 

organizagao. Esse objetivo e alcangado por meio de agilidade na informagao e 

flexibilizagao no atendimento da entrega dos produtos aos clientes. 
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1.5- Caracterrsticas da loglstica 

Para o IMAM (1998, p. 53): 

"urn processo logistico efetivo e essencial para satisfazer o cliente e 
ganhar vantagem competitiva. Melhorar a qualidade do servi<;o que a 
logistica fornece, aumenta a satisfa<;ao do cliente e ap6ia a sua lealdade. 
lsso, por sua vez, leva ao aumento da participa<;ao do mercado e a maior 
margem de lucro. Ao mesmo tempo, focalizar as reais necessidades do 
cliente elimina custo servi<;o nao valorizado. Melhorar a produtividade do 
processo logistico tambem reduz custo. Juntas, essas a<;oes ajudam a 
tornar os produtos e servi<;os mais atraentes no mercado". 

1.6 - Cadeia de suprimentos 

E o conjunto de todas as atividades e processos necessaries para 

fornecer urn produto ou servigo a urn consumidor final e, o seu gerenciamento, 

tern como objetivo fundamental a constante melhoria na eficiemcia de trocas entre 

produtores e consumidores. 

Na visao de BERTAGLIA (2005, p. 4), o conceito de cadeia de suprimentos 

corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar 

valor de acordo com a concepgao dos dientes e consumidores e disponibilizar os 

produtos para o Iugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e 

consumidores os desejarem. 

Mas, segundo CHOPRA e MEINDL (2003, p.3), uma cadeia de 

suprimentos engloba todos os estagios envolvidos, direta ou indiretamente, no 

atendimento de urn pedido de urn cliente. A cadeia de suprimentos nao inclui 

apenas fabricantes e fornecedores, mas tambem transportadoras, depositos, 

varejistas e os pr6prios clientes. 

1.7- Estoque 

De acordo com ZEMARTI (1987, p.15), estoque e uma provisao de 

produtos destinados ao consumo, ou seja, a quantidade de materiais 

acondicionados que ficam a disposigao do usuario para a utilizagao na hora que 

for necessaria. 

Nos dias atuais, as organizag6es procuram estocar por urn perlodo de 

tempo suficiente para atender a demanda de seus clientes sem que esse tempo 
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seja demasiadamente Iongo, porque podera acarretar num estoque muito alto, 

proporcionando elevado custo de armazenagem e ate obsolescencia do produto. 

Par outro lado, trabalhar sem estoque podera causar prejuizo par falta de material 

ou a perda da produc;ao par falta de insumo. 

Segundo BALLOU (2001, p.201 ), "as empresas usam estoques para 

melhorar a coordenac;ao da oferta e da procura e para reduzir os custos totais". 

No que diz respeito aos objetivos do estoque, eles proporcionam 

determinadas economias na produc;ao, pais cobrem mudanc;as previstas no 

suprimento e na demanda, como par exemplo, urn aumento indesejavel de prec;o. 

Cabe ressaltar que existe urn certo tempo entre o pedido feito aos 

fornecedores e a entrega dos materiais, chamado de tempo de espera, que e, 

frequentemente, sujeito a alguma indeterminac;ao, forc;ando a manutenc;ao dos 

estoques. 

1.8- Gestao de estoque 

0 atendimento das necessidades de material aos clientes, e realizado de 

duas formas: par meio de obtenc;ao (compras, transferencias, produc;ao , etc), ou 

par meio dos estoques existentes. 

Nesse contexte, a gestao de estoques pode ser definida como a func;ao 

responsavel pelo planejamento e controle da formac;ao, manutenc;ao e 

desmobilizac;ao de estoques, de acordo com os niveis de investimentos e de 

servic;o estabelecidos na politica de suprimentos. 

0 desafio da gestao de estoques e, portanto, conseguir o equilibria entre 

a necessidade de investir o menos possivel em estoques, e, ao mesmo tempo, 

garantir satisfac;ao ao cliente, atendendo suas necessidades de forma adequada. 

Para planejar e necessaria responder as principais quest6es: quando a 

organizac;ao precisa pedir o material? Em que momenta essa compra deve 

ocorrer? Quanta deve manter em estoque de seguranc;a? E onde deve armazenar 

esse material? 

As respostas a essas quest6es serao obtidas se houver urn aumento na 

eficiencia operacional das atividades de transporte, de armazenagem e de 

processamento de pedidos. 
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1.8.1 - Planejamento na gestao de estoques 

0 planejamento nas empresas, normalmente, ocorre em tres niveis: 

- estrategico: processo de definigao de objetivos, diretrizes e estrategias 

de Iongo prazo, considerando a organizagao como urn todo e sua relagao com o 

ambiente, buscando antecipar-se e adaptar-se as mudangas; 

- tatico: processo de formulagao de objetivos e metas de curta prazo 

para a area de suprimentos da empresa, visando otimizar a utilizagao de seus 

recursos para a consecugao dos objetivos e estrategias aprovadas no nivel 

estrategico; e 

- operacional: processo de detalhamento do planejamento tatico de 

suprimento, programando as atividades operacionais e o gerenciamento dos 

meios necessaries para sua execugao. 

0 processo de planejamento na gestao de estoques deve: 

- assegurar o suprimento de material com os riscos de faltas julgados 

convenientes; 

- manter niveis de estoques compativeis com a politica de suprimento 

estabelecida; 

- controlar os niveis de estoques e promover o ressuprimento de forma 

economica; 

- gerenciar os estoques utilizando criterios de seletividade; e 

- avaliar a contribuigao da gestao de estoques para os objetivos da 

empresa. 

1.8.2- Controle de estoque 

Pode-se definir controle de estoque como sendo o conjunto de atividades 

de registro, controle e analise da movimentagao de materiais, visando a 

determinagao de quantidades a serem adquiridas (quanta) e o periodo adequado 

para as compras (quando), a tim de permitir a continuidade operacional da 

empresa, em conformidade com os objetivos e diretrizes determinadas para a 

gestao de estoque. 

1.8.3- Estoque de seguranga 

E o estoque de material destinado a suprir determinado periodo, alem do 

prazo de entrega para consume, prevenindo possiveis atrasos na entrega par parte 
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do fornecedor e garantindo o andamento do processo produtivo caso ocorra urn 

aumento na demanda do item. Tern por finalidade, nao afetar o processo produtivo 

e, principalmente, nao acarretar transtornos aos clientes por falta de material e, 

consequentemente, atrasar a entrega. 

1.8.4 - lnventario fisico 

Este consiste na contagem fisica dos itens em estoque com as 

quantidades contabilizadas. Caso haja diferenc;as entre o inventario fisico e os 

registros do controle de estoque, devem ser feitos ajustes, a tim de eliminar as 

discrepancias que possam existir nos valores contabeis dos livros e o que 

real mente existe em estoq ue. 

0 inventario fisico de materiais e uma das atividades do almoxarifado, e 

tern como objetivo principal assegurar que as quantidades fisicas ou existentes 

estejam de acordo com as listagens e os relat6rios contabeis dos estoques. 

1.9- Armazenagem 

Segundo MOURA (1998, V1 p.20), armazenagem e o conjunto de 

atividades que diz respeito a estocagem ordenada e distribuic;ao dos produtos 

acabados dentro da propria fabrica ou em locais destinados a este fim, pelos 

fabricantes, ou atraves de urn processo de distribuic;ao. 

0 aumento das exigencias dos clientes, tais como maior numero de 

produtos, como tambem a variedade, trouxe novas demandas para as operac;oes 

de armazenagem. Assim, os armazens de produtos acabados com a finalidade de 

estocar mercadorias, estao cedendo Iugar aos centros de distribuic;ao, cujo foco 

principal e a atividade de separac;ao de pedidos. 

De acordo com Banzato (1998), atualmente, a armazenagem, uma das 

atividades dentro da cadeia de suprimentos, exige muito mais que simples 

procedimentos automatizados, ela necessita de sistemas de informac;ao eficazes, 

que possam tomar decisoes rapidas e inteligentes. 

1.9.1 - Func;oes basicas do armazem 

Para MOURA (1998, p.127), todo armazem realiza quatro func;oes 

basicas que sao: receber, estocar, separar e expedir mercadorias. Nao obstante, 
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para atender necessidades especificas de uma empresa outras func;oes podem 

ser realizadas em urn armazem, mesmo nao sendo propria da armazenagem, 

como por exemplo as preparac;oes de conjuntos (kits) de montagem. 

1.9.2- Objetivos da armazenagem 

A armazenagem tern como objetivo basico estocar mercadoria da maneira 

mais eficiente possivel, como maximo aproveitamento dos espac;os. 

Outros objetivos devem ser considerados, tais como: 

- facilitar o acesso aos itens do deposito; 

- proteger e abrigar os materiais; 

- facilitar a movimentac;ao interna do deposito; e 

- maximizar a utilizac;ao de mao-de-obra e equipamentos. e mecanizar 

as operac;oes de movimentac;ao. 

1.9.3- Planejamento das func;oes de armazenagem 

De acordo com MOURA (1998, p.132), com urn born planejamento na 

armazenagem e possivel obter uma sensivel reduc;ao de custos. Para tanto, e 

preciso fazer uma analise passo a passo do fluxo de mercadorias atraves do 

armazem e uma analise ordenada das diversas func;oes de operac;ao. 

A seguir, serao detalhadas algumas func;oes de armazenagem: 

1.9.3.1 - Recebimento 

A func;ao basica do recebimento de materiais e assegurar que o produto 

entregue esteja em conformidade com as especificac;oes constantes no pedido. 

Controlar e programar as entregas, descarregar, contar, inspecionar a carga e 

verificar se corresponde as notas fiscais, sao algumas das atividades de 

recebimento. 

1.9.3.2 - Classificac;ao e codificac;ao dos materiais 

Urn sistema de classificac;ao e codificac;ao de materiais e fundamental 

para que existam procedimentos de armazenagem adequados, um controle 

eficiente dos estoques e uma operacionalizac;ao correta do almoxarifado. 

Classificar urn material significa agrupa-lo segundo sua forma, dimensao, 

peso, tipo, uso e ordena-lo segundo criterios adotados. Os itens de suprimento, 

15 



dentro de suas peculiaridades e fun96es, tern como finalidade facilitar o processo 

de posteriormente dar-lhes urn c6digo que os identifique quanta aos seus tipos, 

usos, finalidades e datas de aquisi9ao, alem de urn registro que informara todo o 

seu hist6rico, tais como pre9o, localizayao, vida util, e datas de manuten9ao ou 

substitui9ao. 

Codificar urn material significa representar todas as informa96es 

necessarias, suficientes e desejadas par meio de numeros e/ou letras, com base na 

classificayao obtida do material. 

A chave para a rapida identifica9ao do material, das quantidades e 

fornecedor e 0 c6digo de barras. 

1.9.3.3 - Localiza9ao e tipos de armazenamento 

Os materiais podem ser ser estocados no chao, empilhados ou colocados 

em estruturas porta-paletes. Podem ser guardados em caixas, em prateleiras de 

estantes ou armarios. A localiza9ao deve seguir as orienta96es quanta as 

caracteristicas dos produtos; usar grandes areas para grandes lotes; utilizar locais 

mais altos e mais distantes da expedi9ao para estocagem de produtos de menor 

giro, leves e pequenos e que permitam a movimenta9ao segura e eficiente; e 

estocar itens pesados em pisos resistentes e mais pr6ximos da area de expedi9ao. 

Considerando as caracteristicas dos materiais, pode-se estocar par 

agrupamento, que facilita a arruma9ao e procura, mas nao permite o melhor 

aproveitamento do espa9o; par tamanho, pesos e especies de materiais; ou par 

frequemcia, o material que fica mais proximo da saida e aquele cujo giro e alto. 

Levando-se em conta as caracteristicas de espa9o, pode-se estocar pelo 

tamanho do espa9o, natureza do espa9o, localizayao, disponibilidade, 

caracteristicas de constru9ao (altura, capacidade de carga, etc) e necessidade de 

espa9o para corredores, ruas, etc. 

Os tipos de sistemas de localiza9ao sao: aleat6ria (qualquer item pode 

ocupar qualquer posi9ao disponivel) e fixa ou dedicada (ha urn Iugar especifico 

para cada item). 

1.9.3.4- Sistemas de localiza9ao dos estoques 

Existem dais metodos basicos: 

- sistema de endere9amento fixo: nesse sistema existe uma localiza9ao 

16 



especifica para cada produto; e 

- sistema de enderegamento variavel: nesse sistema nao existe locais 

fixos para armazenagem. Os materiais vao ocupar os locais disponiveis dentro do 

deposito. 

1.9.3.5 - Catalogagao 

Significa o arrolamento de todos os itens de suprimento existentes de 

modo a nao omitir nenhum deles e tern como vantagens: 

- proporciona uma ideia geral da colegao; 

- facilita a consulta par parte dos usuarios; 

- facilita a aquisigao de materiais; 

- possibilita a conferencia; e 

- evita a duplicidade de codificagao. 

1.9.3.6 - Embalagens 

Depois de acumulados e conferidos os itens sao embalados para garantir 

a sua integridade no embarque e transporte. 

Embalagens sao envolt6rios ou recipientes que constituem protegao aos 

materiais contra danos, facilitando, tambem, as operagoes de manuseio, 

transporte e armazenagem. Devem indicar o fabricante, o padrao de qualidade, a 

quantidade do conteudo e instruir o consumidor no usa do produto. 

Os requisites para as embalagens variam conforme as caracteristicas dos 

materiais a embalar e a viabilidade de custo. 

1.9.3.7- Trabalhos de carga e descarga 

Sao realizados segundo planejamento rapido levando-se em 

consideragao: 

- meio de transporte; 

- artigo a ser entregue ou recebido; 

- volume da carga; 

- localizagao dos lotes a serem desocupados ou ocupados; 

- espago necessaria em fungao dos volume e da natureza do artigo; 

- equipamento e pessoal necessaria para os trabalhos de carga e 

descarga, pesagem, transporte interno e empilhamento ou desempilhamento; 
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- plataforma que melhor atenda as conveniencias de manejo da 

descarga (pesagem e movimentac;ao); e 

- estrados necessaries para descarga. 

lmportante ressaltar que, no caso do carregamento, as cargas ja 

embaladas devem ser dispostas em area de espera, identificadas no piso par urn 

retangulo com a mesma area de urn caminhao. Assim, as cargas sao dispostas de 

forma a agilizar o carregamento. 

A expedic;ao e a ultima fase do ciclo de armazenagem. 0 cliente podera 

enxergar toda a eficiemcia ou nao nesta fase, pais e o ultimo elo entre o 

fornecedor e o cliente. 

1.1 0 - Paletes 

Moura (1998, p.224) afirma que a paletizac;ao e o principal fator para o 

estabelecimento do conceito de carga unitizada. Ele define palete como sendo 
,, 

uma plataforma para apoio e acondicionamento de carga, com dimensoes 

padronizadas, possuindo dispositivos para apoio de garfo de empilhadeira ou 

outre equipamento. Os paletes podem ser descartaveis, para uma unica operac;ao 

ate o destinatario, ou de usa repetitive, para varias operac;oes de transporte e 

armazenagem. Os materiais mais utilizados na construc;ao dos paletes sao a 

madeira (serrada ou moldada com resinas), metais (chapa de ac;o ou aluminio), 

papelao, fibra, plastico e borracha. 

Segundo Ballou (1993, p.1 03), com excec;ao de produtos transportados a 

granel, como no caso de muitas materias-primas, produtos sao cobertos com 

embalagens, os quais podem ter diversos objetivos: 

- facilitar manuseio e armazenagem; 

- promover melhor utilizac;ao do equipamento de transporte; 

- proteger o produto; 

- promover venda do produto; 

- alterar a densidade do produto; 

- facilitar o usa do produto; e 

- prover valor de reutilizac;ao para o consumidor. 

1.11 - Movimentagao de materiais 
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E assim chamado todo o fluxo de materiais dentro da empresa. E uma 

atividade indispensavel a qualquer sistema de produc;ao e visa nao somente o 

abastecimento das sec;6es produtivas, mas tambem a garantia da sequencia do 

processo de produc;ao entre as sec;oes envolvidas. 

1.12 - Equipamentos de Movimentagao de Materiais 

Carrinhos: os mais simples equipamentos. Consistem em plataformas 

com rodas e urn timao direcional; possuem baixo custo, versatilidade e 

manutenc;ao quase inexistente. Sua capacid,ade de carga e limitada; possui baixa 

velocidade e produc;ao; exigem mao-de-obra. 

Paleteiras: carrinhos com brac;os metalicos em forma de garfo e urn 

pistao hidraulico para a elevac;ao da carga (pequena elevac;ao) e podem ser 

motorizadas ou nao. 

Empilhadeiras: podem ser eletricas ou de combustao interna (verificar 

ventilac;ao); sao usadas quando o peso e as distancias sao maiores (se 

comparadas como carrinho). As mais comuns sao as frontais de contrapeso. 

1.13- WMS (Warehouse Management System) 

0 WMS, em portugues - sistema de automac;ao e gerenciamento de 

depositos e armazens - fornece a rotac;ao dirigida de estoques para maximizar o 

usa do valioso espac;o dos armazens. 

De acordo com Banzato (1998, p.25): 

"WMS e um sistema de gestao de armazens que otimiza todas as 
atividades operacionais (Fiuxo de Materiais) e administrativas (Fiuxo de 
lnformac;oes) dentro do processo de armazenagem, incluindo 
recebimento, inspec;ao, enderec;amento, estocagem, separac;ao, 
embalagem, carregamento, expedic;ao, emissao de documentos, 
invent3rios, entre outros". 

1.14- Objetivos de urn WMS 

aumentar a precisao das informac;6es de estoque: e a preocupac;ao 

com a acuracidade das informac;6es em estoque. Erros, para mais ou para 
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menos, causam faltas e excessos em estoque alem de provocarem serios 

problemas de atendimento ao cliente. 

- aumentar a velocidade e qualidade das operac;oes do centro de 

distribuic;ao: com a tendencia, tanto no comercio real quanta no virtual, de 

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

pressao de aumento da eficiencia nas operac;oes de separac;ao de pedidos de 

clientes. 0 uso de equipamentos de movimentac;ao automatizados, controlados 

pelo proprio sistema computadorizado e tambem a utilizac;ao de coletores de 

dados atraves de codigos de barras e a comunicac;ao on-line por radio freqOencia, 

tornaram-se imprescindfveis para que as transac;oes de estoque sejam realizadas 

velozmente e com alto grau de certeza, evitando-se os erros de expedic;ao e 

atendendo os clientes em prazos cada vez menores. 

- aumentar a produtividade do pessoal e dos equipamentos do deposito: 

lotes menores, maior freqOencia dos pedidos e a necessidade de menores prazos 

de entrega causam aumentos de custos logfsticos que obrigam aos responsaveis 

pelos armazens e centros de distribuic;ao a buscarem soluc;oes de processes que 
I 

aumentem a produtividade do pessoal e dos equipamentos do deposito. 0 

sistema WMS, atraves do seu principia de convocac;ao ativa e da sua habilidade 

em trabalhar com equipamentos de movimentac;ao automatizados, propiciam 

grande reduc;ao de custos com pessoal, alem de reduzir a necessidade de 

equipamentos para a mesma quantidade de movimentac;oes se estas fossem feitas 

atraves de sistemas tradicionais. 

1.15- Sistema de numeragao por codigo de barras 

Com o advento da globalizac;ao e a expansao do comercio e do uso de 

computadores, descric;oes de produtos e servic;os em linguagem simples precisam 

ser substitufdas por sistemas de identificac;ao que possam ser usados em todos 

os setores da industria e do comercio mundial. 

De acordo com a Associac;ao Brasileira de Automac;ao (EAN Brasil), o 

codigo de barras e uma forma de representar a numerac;ao que viabiliza a captura 

automatica dos dados por meio de leitura optica nas operac;oes automatizadas. 

Para a EAN, o codigo de barras foi desenvolvido para atender a essa necessidade, 

fornecendo soluc;oes que garantam identificac;ao exclusiva e com precisao. Esses 
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numeros de identificac;ao exclusivos podem ser representados por sfmbolos de 

c6digo de barras. lsso possibilita a captura de dados de forma precisa e com baixo 

custo, fornecendo, desse modo, as informac;oes necessarias em todos os pontos 

da cadeia de suprimento. 

Os c6digos de barras sao divididos em dois grupos: os c6digos de barras 

numericos e os alfanumericos, sendo os alfanumericos capazes de representar 

numeros, letras e caracteres de func;ao especial ao mesmo tempo. Os c6digos de 

barras sao diferenciados entre si pelas regras de simbologia . Gada simbologia 

trata como os dados serao codificados. 

Sao varios OS tipos de c6digos de barras, dentre eles pode-se citar: 

- EAN-13: e urn c6digo de barras no padrao EAN definido pela GSI 

(entidade reguladora dos c6digos de barras), para a identificac;ao dos itens, 

principalmente nos pontos de venda a varejo; 

- CODIGO 39: desenvolvido porque algumas organizac;oes 

necessitavam codificar o alfabeto, assim como numeros, em urn c6digo de barras. 

Eo mais usado para identificac;ao em estoques e de processos nos mais diversos 

segmentos organizacionais; e 

- INTERCALADO 2 de 5: e a simbologia utilizada pelas organizac;oes de 

transportes. Por ser uma simbologia muito compacta, e muito utilizada tambem 

em operadores logfsticos. 

1.15.1 - Vantagens do c6digo de barras 

0 c6digo de barras pode ser usado para aprimorar qualquer processo que 

envolve controle de material. Por suas pr6prias caracteristicas, o sistema e ideal 

para operac;oes com urn grande numero de itens. E a forma mais racional de 

gerenciamento do controle de fluxo e estoques de materiais. 

Seguem abaixo, estao algumas vantagens de urn sistema que opera com 

c6digo de barras: 

- rapidez; 

- economia; 

- facilidade na elaborac;ao de pedidos; 

- fluxo de trabalho mais eficaz; 

- facilidade e precisao na emissao de relat6rios; 

- elaborac;ao das guias de fornecimento com descric;ao detalhada e 
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pregos dos itens de suprimentos; 

- melhor disposigao dos produtos nas areas destinadas ao loteamento; 

e 

- dispensam-se a etiquetagao de forma manual. 

Ao contrario dos sistemas tradicionais que processam as informagoes no 

final do dia ou a cada perfodo de tempo, o c6digo de barras permite o acesso as 

informag6es on-line, uma grande vantagem. 

Outro beneffcio consideravel e a possibilidade de se poder trabalhar com o 

controle ffsico do estoque, em vez do controle estatfstico. 

22 



CAPiTULO II 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este capitulo tern por objetivo descrever os procedimentos metodol6gicos 

utilizados para realizar a pesquisa. A pesquisa e urn procedimento intelectual com 

a finalidade de investiga<;ao de uma realidade em busca de novas verdades sobre 

o problema (FANCHIN, 2001). Aborda os conceitos sobre pesquisa cientifica e as 

diversas maneiras de classifica-la, de acordo com a natureza e em rela<;ao a 

forma de abordagem. Destaca, tambem, os diversos tipos de pesquisas cientificas 

onde e ressaltado brevemente o seguinte: o que e, quais sao as aplica<;6es 

recomendadas e os procedimentos tecnicos comumente utilizados. A ciencia 

ap6ia-se num conjunto de processos e ou opera<;6es essenciais que balizam a 

linha de pensamento do pesquisador durante a investiga<;ao. Esses processos e 

opera<;6es sao denominados como metodos cientificos, os quais sao abordados 

aqui de forma concisa. Adicionalmente, sao apresentadas algumas considera<;6es 

sobre o uso de modelos como teorias cientificas, onde sao destacados os tipos 

existentes e suas respectivas aplica<;6es. 

A pesquisa cientifica tern por objeto a indaga<;ao e, concomitantemente, a 

descoberta da realidade. A pesquisa cientifica requer: (1) apreensao, analise e 

interpreta<;ao da realidade, a luz de teorias por meio de urn " ... questionamento 

sistematico critico e criativo ... "(DEMO, 1996, p.34); (2) uma " ... interven<;ao 

competente da realidade, ou dialogo critico permanente com a realidade em 

sentido te6rico e pratico" (DEMO, 1996, p.34). 

Quanto a natureza da pesquisa, SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. (2001) 

destacam duas classifica<;6es: pesquisa basica e pesquisa aplicada. A pesquisa 

basica tern como prop6sito gerar conhecimentos novos, os quais contribuem para 

o avan<;o da ciencia, porem sem uma previsao de quando sera possivel aplica-los 

na pratica; outrossim, em geral esses conhecimentos envolvem verdades e 

interesses universais. Nao obstante, a pesquisa aplicada busca gerar 

conhecimentos que sejam uteis para a solu<;ao de problemas especificos, em 

outras palavras, aplica<;6es praticas direcionadas e focadas em verdades e 

interesses locais. 0 presente trabalho enquadra-se na pesquisa aplicada uma vez 

que o intuito e gerar conhecimentos sobre o que e, e como aplicar uma 
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ferramenta de identificagao dos suprimentos quando do seu recebimento, 

armazenagem e distribuigao. 

Com relagao a maneira de se abordar urn problema de pesquisa existe 

duas formas consideradas basicas, a saber: a pesquisa quantitativa e a pesquisa 

qualitativa (SILVA, E. L.; MENEZES, E. M., 2001). 

A pesquisa quantitativa considera que tudo e quantificavel e utiliza-se de 

tecnicas e recursos estatrsticos. Ja a pesquisa qualitativa considera que existe 

uma relagao dinamica entre o mundo real e o sujeito que nao pode ser traduzido 

em numeros. Nao utiliza metodos estatisticos, onde o ambiente natural e a fonte 

direta dos dados (SILVA, E. L.; MENEZES, E. M., 2001). 

Para realizar pesquisas cientificas, SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. (2001) 

elencam varios procedimentos tecnicos e indicam as respectivas aplicagoes. 

Quando o interesse do pesquisador esta voltado para uma investigagao 

holistica e profunda da realidade, a fim de compreender o contexte e avaliar o 

processo, o estudo de caso e urn metoda ideal (GIL, 2002). 0 estudo de caso 

consiste em urn estudo profunda e exaustivo de poucos objetos, de maneira que 

se permita seu amplo e detalhado conhecimento (SILVA, E. L.; MENEZES, E. M., 

2001). Enfim, a aplicagao do estudo de caso destina-se a interpretagao do 

contexte para o entendimento dos fenomenos sociais (GIL, 2002). 

Metoda cientifico e urn conjunto de processes ou operagoes mentais que 

balizam a linha de pensamento adotada no processo de pesquisa. Sua fungao e 

fornecer as bases 16gicas para a investigagao (SILVA, E. L.; MENEZES, E. M., 

2001). 

Metoda indutivo: e aquele que parte de questoes particulares ate chegar a 

conclusoes generalizadas. Este metoda esta cada vez mais sendo abandonado, 

par nao permitir ao autor uma maior possibilidade de criar novas leis, novas 

teorias. Essa corrente de pensamento considera que o conhecimento e 

fundamentado na experiencia e nao leva em conta principios pre-estabelecidos. 

Metoda dedutivo: e a modalidade de raciocinio 16gico que faz usa da 

dedugao (toda a inferencia que parte do geral para o particular) para obter uma 

conclusao a respeito de determinadas premissas (formula considerada 

hipoteticamente verdadeira, dentro de uma dada inferencia). 

Metoda dialetico: ele se ap6ia na concepgao dinamica da realidade e nas 

relagoes dialeticas entre sujeito e objeto, entre conhecimento e agao, entre teoria 
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e pratica. Privilegia experiemcias, praticas, processos/hist6ricos, discussoes 

filos6ficas ou analises contextualizadas (SILVA, E. L.; MENEZES, E. M., 2001). 

Metoda fenomenol6gico: o metoda fenomenol6gico tern como principia a 

descri9ao direta da experiencia tal como ela e (SILVA, E. L.; MENEZES, E. M., 

2001 ). 0 objeto de estudo e o fenomeno cuja apropria9ao ocorre par meio do 

circulo hermeneutico: compreensao interpreta9ao - nova compreensao. Esse 

metoda se preocupa com a descri9ao direta da experiencia tal como ela e. 0 

ponte de vista desse metoda e que a realidade nao e a (mica par que existem 

tantas quantas forem suas interpreta96es e comunica96es. Nesse metoda o 

sujeito/ator e, reconhecidamente, o elemento importante no processo de 

constru9ao do conhecimento. Geralmente, esse metoda e empregado em 

pesquisas qualitativas (SILVA, E. L.; MENEZES, E. M., 2001). 

Metoda hipotetico-dedutivo: consiste na constru9ao de hip6teses que 

devem ser submetidas a testes, os mais diversos possiveis, para verificar quais 

sao as hip6teses que persistem como validas resistindo as tentativas de 

falseamento, sem o que seriam refutadas. Falsear significa tornar falsas as 

consequencias deduzidas das hip6teses. Ao contrario do metoda dedutivo, o 

metoda hipotetico-dedutivo procura evidencias empiricas para derrubar a 

hip6tese. 

Para o presente trabalho, o metoda hipotetico dedutivo foi o selecionado, 

pais a partir das teorias aplicou-se o sistema ideal para alcan9ar os objetivos 

desta pesquisa. 

A primeira tecnica de pesquisa utilizada foi a pesquisa bibliografica a fim 

de identificar as principais areas de conhecimento para compor o aporte te6rico e 

definir os conceitos mais relevantes, que serao apresentados no capitulo ... do 

presente trabalho. 

Do ponte de vista de procedimentos tecnicos de pesquisa, pode-se valer 

de urn estudo de caso para se desenvolver a investiga9ao sabre urn certo 

problema. 0 presente estudo de caso trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, a qual utiliza urn referendal bibliografico que serve de base a urn 

estudo de caso aplicado a urn urn 6rgao Provedor do Exercito Brasileiro. 
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CAPiTULO Ill 

COMPOSICAO DOS RESUL TACOS E DISCUSSOES 

3.1 - Historico do 6rgao Provedor 

0 5° Batalhao de Suprimento (5° B Sup), 6rgao Provedor do Exercito 

Brasileiro, e a Organizagao Militar loglstica subordinada diretamente a sa Regiao 

Militar e sa Divisao de Exercito, responsavel pelo apoio as 45 Organizag6es 

Militares e aos 20 Tiros de Guerra sediados nos estados do Parana e Santa 

Catarina. 

Seu embriao foi o Servigo de Subsistencia da sa Regiao Militar, criado em 

24 de maio de 1934 e localizado em Curitiba, PR. 

Ao Iongo de seus 75 anos passou por varias denominag6es, sendo a 

ultima a de Deposito Regional de Subsistencia (DRS/5). 

Ao DRS/5 foram agregadas as seguintes Unidades loglsticas da sa 
Regiao Militar: Deposito Regional de Material de lntendencia (DRMI/5), Deposito 

Regional de Material de Saude (DRMS/5) e Deposito Regional de Material de 

Engenharia (DRME/5). 

Em 5 de dezembro de 1990, o DRS/5 foi transformado no atual 5° 

Batalhao de Suprimento (B Sup) e, no ano seguinte, incorporou os encargos do 

Deposito Regional de Armamento e Munigao (DRAM/5). 

No trabalho intenso ~o 5° B Sup em 75 anos de existencia, observa-se a 

evolugao da loglstica militar terrestre, partindo da utilizagao de velculos com 

tragao animal para o transporte de vlveres e forragens ate o emprego de 

modernas viaturas e sistemas avangados de gerenciamento de estoque. 

Atualmente, operando todas as classes de suprimento em uso no Exercito 

Brasileiro como lema "SUPRIR COM PRECISAO E OPORTUNIDADE'', o 5° B 

Sup esta desenvolvendo e aperfeigoando cada vez mais a gestao de recursos e 

materiais sob sua responsabilidade, colaborando significativamente para a 

manutengao da operacionalidade. das Unidades da sa Regiao Militar e sa Divisao 

de Exercito. 

3.2 - 0 6rgao Provedor (OP) - 5° Batalhao de Suprimento (B Sup) 
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A missao do 6rgao Provedor - 5° Batalhao de Suprimento - e adquirir, 

receber, armazenar, controlar, lotear e distribuir suprimentos de todas as classes 

par todas as Organizac;oes Militares (OM) sediadas nos estados do Parana e de 

Santa Catarina. 

De acordo com as Normas Administrativas Relativas ao Suprimento 

(NARSUP), o 6rgao Provedor (OP) tern as seguintes responsabilidades: 

- receber e armazenar o material destinado ao provimento, mantendo-o 

em perfeitas condic;oes de utilizac;ao e de acordo com as normas de seguranc;as 

vigentes; 

- distribuir os suprimentos de acordo com os Pianos Regionais de 

Distribuic;ao e ordens de fornecimento da Diretoria de Abastecimento e dos 

Comandos das Regioes Militares (RM); 

- manter em estoque os materiais destinados a fins especiais, s6 

distribuindo de acordo com autorizac;oes ou normas estabelecidas pela Diretoria 

de Abastecimento; 

- providenciar o exame do material recebido, de acordo com instruc;oes 

especificas; 

- controlar todo o material em estoque, de acordo com as normas de 

armazenagem e empaiolamento estabelecidas; e 

- informar perio'dicamente aRM, qual o material armazenado no OP que 

necessita manutenc;ao de deposito. 

3.3 - Sistema de classificagao militar dos suprimentos 

De acordo com a NARSUP, e o sistema que classifica os itens de 

suprimento nas dez classes que se seguem: 

- Cl I - Material de Subsistencia; 

- Cl II -Material de lntendencia; 

- Cllll- Combustiveis e Lubrificantes; 

- Cl IV- Material de Construc;ao; 

- Cl V- Armamento e Munic;ao; 

- Cl VI - Material de Engenharia e Cartografia; 

- Cl VII - Material de Comunicac;oes, Eletronica e de Informatica; 
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- Cl VIII - Material de Saude; 

- Cl IX- Material de Motomecanizac;ao e Aviac;ao; e 

- Cl X - Material nao incluido nas outras classes. 

Suprimento e a atividade logistica encarregada da previsao e provisao do 

material, englobando a determinac;ao das necessidades, a obtenc;ao, o 

recebimento, a armazenagem, o controle e a distribuic;ao. 

Quando empregado de maneira generica, suprimentos tern o mesmo 

significado que artigos, materiais e itens. 

3.4 - Conceito e implantagao de c6digo de barras 

0 c6digo de barras e uma representac;ao grafica da numerac;ao que 

viabiliza a captura automatica dos dados por meio de leitura 6ptica nas operac;oes 

automatizadas (EAN Brasil, 2005). Os numeros sao representados em c6digos de 

barras que permitem a captura automatica dos dados em cada ponto 

automatizado, onde urn item for movimentado. Geralmente, sao aplicados no 

processo de produc;ao e podem estar pre-impressos junto com outras informac;oes 

na embalagem, ou ainda, serem aplicados por meio de uma etiqueta afixada 

sabre o item. 

A identificac;ao e aplicac;ao do c6digo de barras de itens comerciais 

possibilitam a automac;ao por meio de arquivos de consultas de prec;os, do 

recebimento de produtos, gestao de estoque, recolocac;ao automatica de pedidos, 

analise de vendas e uma ampla gama de outras aplicac;oes de neg6cios. 

A implantac;ao do c6digo de barras no OP se justifica em func;ao de 

dificuldades no processo de movimentac;ao de volumes logisticos no setor de 

expedic;ao e controle de estoques de suprimentos. Estes, sao identificados por 

etiquetas improvisadas, algumas escritas a mao, outras impressas por 

computador, apenas para melhorar a apresentac;ao, feitas individualmente em 

processador de texto e em impressoras, a partir dos registros informados pela 

Sec;ao de Material de lntendencia, quando da expedic;ao dos suprimentos. 

Devido ao elevado volume de suprimentos estocados, causados 

principalmente pela demora na distribuic;ao para as OM apoiadas, o setor tern 

dificuldades de identificar o local onde se encontra o suprimento a ser embarcado. 
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0 problema advem da grande dimensao da area destinada a estocagem, 

o volume de itens envolvidos e das caracteristicas similares de alguns 

suprimentos, bern como exigencia de identifica9ao individual de cada volume. 

Ha, tambem, dificuldades da area administrativa na obten9ao de 

informa96es confiaveis e rapidas sabre as seguintes tarefas, as quais tern sido 

levantadas a partir de planilhas eletronicas ou formularies: 

- a posi9ao atualizada dos estoques de suprimentos disponiveis; 

- os suprimentos estocados no dia; 

- os suprimentos descarregados e que se encontram em estoque; 

- a saida dos pedidos a partir das guias de remessas; e 

- o inventario dos suprimentos em estoque solicitados pela auditoria. 

Assim sendo, verificou-se a importancia de urn mecanisme de controle de 

estoques que permitisse agilizar as opera96es de movimenta9ao de entrada e de 

saida de suprimentos, e neste contexte surgiu a ideia de implantar o c6digo de 

barras juntamente com urn sistema de controle de estoques. 

Desta forma, seriam viabilizadas consultas e relat6rios gerenciais 

necessaries que permitisse a rastreabilidade dos suprimentos ap6s o recebimento 

e durante todo o tempo que os mesmos permanecessem no OP. 

3.5- A gestao de estoques na cadeia de suprimentos 

0 gerenciamento eficaz dos estoques e urn fator relevante para manter o 

controle dos suprimentos pelo OP, proporcionando melhoria na qualidade, 

redu9ao de tempo e diminui9ao de custos, entre outros fatores. 

A gestao de estoques em ambientes tatico-operacionais cada vez mais 

complexes torna-se uma tarefa de dificil implementa9ao, controle e 

monitoramento, se o OP nao contar com as devidas ferramentas. Por isso, e de 

vital importancia controlar o estoque com eficiencia e manter os registros do 

sistema em sintonia como inventario fisico, devendo procurar estabelecer a96es e 

procedimentos para saber quais itens do estoque merecem maior aten9ao. 

A eficiencia na sua administra9ao e fundamental para que o OP diminua, 

ao minima, a quantidade de estoques na cadeia de suprimentos, a tim de obter 

uma racionaliza9ao nos custos de armazenagem e respectiva manuten9ao. 
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3.6 - 0 c6digo de barras e a gestao de estogues no OP 

0 que se pretende com a implantagao do c6digo de barras, e a criagao de 

urn sistema que permita agilizar o processo de inventario no deposito do OP, 

facilitando as consultas necessarias. 

0 escopo abordado compreende o processo de estocagem de 

suprimentos, envolvendo a segao de suprimentos classe II (material de 

intendemcia), responsavel pelo recebimento, estocagem e distribuigao de 

suprimentos do OP. 

0 material de intendemcia, pertencente ao classe II, divide-se em tres 

categorias: 

- fardamento (uniformes em geral); 

- material de intendencia de campanha (equipamento individual e 

material de estacionamento); e 

- material de uso corrente (material de alojamento, maquinas e 

equipamentos portateis de rancho). 

3. 7 - Situac;ao atual 

3.7.1 -Sistema de recebimento de suprimentos pelo OP 

Atualmente, a atividade de suprimento se desenvolve da seguinte forma: 

a Diretoria de Abastecimento (D Abst) inicia o processo de aquisigao, que pode 

ser centralizado ou nao. Quando centralizado, o processo licitat6rio e conduzido 

pelo Comando Logfstico (COLOG). Na hip6tese da aquisigao nao ser 

centralizada, o COLOG descentraliza credito para que o OP conduza o processo 

licitat6rio. Nas duas situagoes, a D Abst acompanha o processo. Ap6s essa etapa, 

o OP e o fornecedor assinam o contrato de fornecimento e o fornecedor, entao, 

entrega o material no OP ou diretamente na OM usuaria. A D Abst acompanha a 

execugao do contrato, finalizando o processo de obtengao de suprimento. 0 

calendario de entrega feito pela D Abst estipula uma data limite para a entrega 

dos itens aos OP. 

Logo ap6s o recebimento dos suprimentos, o Centro de Operagoes de 

Suprimento (COS) confere a documentagao e armazena os itens na Segao de 

Material de lntendencia. Uma amostra do material e encaminhada ao Laborat6rio 
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de Analise de Material de lntendencia (LAMI), que realiza a analise laboratorial, 

emite o respective laudo e divulga o resultado. Apos, o COS encaminha para o 

deposito classe II o Plano Regional de Distribuigao de Fardamento (PROF), 

recebido da Regiao Militar, a tim de ser o fardamento loteado para futura 

distribuigao as OM apoiadas. 

0 PROF tern por finalidade informar o quantitativa e pontuagao de cada 

item de suprimento, cuja OM apoiada tenha direito. Logo em sequencia ao 

recebimento do PROF, A Segao de Material de lntendencia do COS confecciona o 

calendario de distribuigao o qual, regula o agendamento das OM apoiadas que 

receberao os itens de suprimento. 

Em seguida, o deposito CL II realiza o loteamento dos itens a serem 

expedidos as OM apoiadas e, consequentemente, a distribuigao dos mesmos, 

seguindo o calendario estipulado. 

0 recebimento dos itens de suprimento e realizado por uma comissao 

chamada "Comissao de Recebimento", a qual e composta por 03 Oficiais 

(Presidente, Membra e Secretario), 02 sargentos como auxiliares e 10 cabos e 

soldados podendo estes ultimos ser variavel, conforme a quantidade de material a 

ser contada. Estes militares tambem nao fazem parte do Dep. CL II, tendo que 

acumular temporariamente esta atividade por urn perfodo especffico de 03 meses. 

Esta comissao realiza a contagem unitaria de todos os itens recebidos, 

deslacrando as caixas de madeiras e conferindo todos os itens, e apos isto 

lacrando-os novamente. 

Apos a conferencia de todos os itens previsto na nota fiscal, a comissao 

elabora o Termo de Recebimento Definitive (TRD) e envia a D Abst, a fim de ser 

liquidada a nota fiscal ou que o fornecedor possa sanar os problemas descritos. 

Nesse caso, sera elaborado o Termo de Rejeigao (TR), que registrara as 

alterag6es como faltas de materiais ou de rna qualidade. 

Cabe ressaltar que no caso de transferemcia de material de urn OP para 

outro OP, e confeccionado o Termo de Recebimento e Exame de Material 

(TREM) 

Apos o TRD ter sido enviado para a D Abst, o material e apropriado e 

transferido para o deposito classe II, onde aos materiais serao armazenados com 

os demais, para fornecimento futuro. Ao ser transferido, o material sofre nova 

conferemcia pelos responsaveis pelo deposito. 
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3.7.2- Sistema de expedic;:ao de suprimentos pelo OP 

Conforme previsto no PROF, o material e loteado, conferido 

manualmente, ocasiao em que e preenchida a guia de fornecimento - documento 

que define o material fornecido - visando a distribuic;:ao as OM. 

A sistematica de distribuic;:ao de Sup Cl II pode se desenvolver de duas 

maneiras: pelo processo de distribuic;:ao na instalac;:ao de Suprimento - as OM se 

dirigem ao OP com seus pr6prios meios e realizam a apanha do suprimento; ou 

pelo processo de distribuic;:ao na OM- o OP transporta com seus pr6prios meios 

os suprimentos e distribui nas diversas OM. 

A separac;:ao dos produtos a serem expedidos se da com uma semana de 

antecedencia do efetivo embarque (remessas grandes acima de urn caminhao). 

3.7.3- Armazenagem 

E a etapa do provimento que consiste na colocac;:ao ordenada dos 

suprimentos em instalac;:oes adequadas e no seu controle, protec;:ao e 

preservac;:ao. A armazenagem dos produtos no Dep. CL II e realizada conforme 

disponibilidade de espac;:o e nao ha urn zoneamento por tipo de produto, o que 

dificulta o inventario. 

As embalagens dos produtos entregue pelos fornecedores nao seguem 

urn padrao pre-definido sendo algumas em papelao e outras em caixas de 

madeiras, e tambem nao possuem identificac;:ao com etiqueta com c6digo de 

barras. 

0 armazem tambem nao disp6e de docas, paletes e estruturas 

portapaletes, tendo apenas 02 entradas em nfvel, possui 01 empilhadeira, uma 

paleteira eletrica e carrinhos de movimentac;:ao. 
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Deposito Cl II 

Fonte: o autor 

Empilhadeira 

Fonte: o autor 
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Paleteira eletrica 

Fonte: o autor 

Carrinho de carga 

Fonte: o autor 
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3.7.4- Controle de estoque 

Carrinho 

Fonte: o autor 

Normalmente, os fornecedores entregam o material no final do mes de 

outubro, devido ao final do prazo especificado nas licita<;6es, ocasionando um 

acumulo de itens estocados no deposito classe II, que permanece ate o mes de 

fevereiro do ano seguinte, quando o suprimento e distribuido as OM apoiadas. 

0 controle do estoque por meio da tecnologia da informa<;ao e realizado 

atraves do software SGS (Sistema Gerencial de Subsistencia), sendo este de 

tecnologia ultrapassada que nao fornece relat6rios gerencias para a 

administra<;ao de materiais e o interfaceamento com as demais tecnologias. Os 

controles como nivel de estoque, inventario e separa<;ao (loteamento) sao 

executados manualmente. 
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3.8 -Analise da situagao atual 

Como o decorrer dos anos, o OP foi adquirindo mais atribuigoes sem que 

sua area fosse modificada, como se pode comprovar pelas instalagoes, que 

permanecem inalteradas e inadequadas. Cabe ressaltar que ja ha estudos em 

andamento para a mudanga do OP para outra area, com maior espago fisico. 

0 deposito conta com varias subdivisoes em sua area, causando uma 

perda consideravel em seu espago de armazenagem, como pode-se comprovar 

com a foto abaixo: 

Deposito Classe II 

Fonte: o autor 

Outro aspecto importante e o atraso na entrega dos materiais pelos 

fornecedores, ocasionando um superloteamento no deposito, conforme se verifica 

na foto a seguir: 

Deposito Classe II 

Fonte: o autor 
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A falta de padroniza9ao e adequa9ao das embalagens tambem gera urn 

problema ao armazenamento, uma vez que as caixas nao possuem medidas 

padronizadas e algumas caixas de papelao, devido ao peso, nao suportam outras 

em cima. Alem disso, o constante manuseio acaba par ocasionar a deteriora9ao 

das caixas. 

Embalagem nao padronizada 

Fonte: o autor 

As embalagens tambem nao possuem identificagao (c6digo de barras, par 

exemplo), obrigando a comissao de recebimento identificar as caixas no deposito, 

mediante a colocagao de etiquetas au escrita com canetas. 

Embalagem identificada com etiqueta 

Fonte: o autor 
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Enibalagem identificada com etiqueta e a caneta 

Fonte: o autor 

Devido a falta de efetivo de pessoal nos depositos, o recebimento dos 

itens e realizado pela comissao composta, na sua maioria, por militares de outras 

se96es. lsto obriga uma mudan9a em suas atividades rotineiras de trabalho para 

contarem os itens entregues, uma vez que este recebimento tern urn prazo 

maximo de 30 dias, a contar da data de entrada do material, para que seja 

confeccionado o TRD. Alem disso, face a outras atividades que os militares sao 

empenhados, pode gerar atrasos nas contagens e ate erros nas mesmas. 

A armazenagem no deposito e feito em blocados devido a falta de espa9o 

e o controle de estoque e realizado atraves de urn software SGS, que nao oferece 

informa96es fidedignas e em tempo real, bern como relatorios gerenciais. Sendo 

necessaria o controle atraves de diversos formulario (planilhas do excel). 

A separa9ao dos pedidos e realizada com uma semana de antecedencia 

ao embarque devido a falta de endere9amento, o que dificulta a localiza9ao dos 

itens. A OM que recebe os itens tambem faz a conferencia ffsica unitaria 

(contagem) dos itens antes do embarque, gerando assim grande demora na 

expedi9ao. 

0 acompanhamento dos numeros de cada lote de suprimento e feito 

atraves de urn sistema integrado de gestao, 0 qual e alimentado por 
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apontamentos feitos ate entao par manipuladores de suprimentos que digitam, 

manualmente, nos computadores do Centro de Opera~;oes de Suprimentos 

(COS), pilhas de fichas do que foi recebido no deposito naquele dia, ou ainda, 

realizando apontamentos retroativos de outros dias que nao foram lan~;ados. 

Os suprimentos encontram-se lacrados em caixas de madeira e sao 

movimentados entre os setores ate o destino final. A identifica~;ao das caixas se 

da atraves da utiliza~;ao de etiquetas escritas a mao ou digitada no computador, 

sendo impressa em seguida, contendo informa~;oes com late, quantidade, peso, 

codigo da pe~;a e as opera~;oes que ja foram executadas. 

As consequ€mcias desse sistema de apontamento sao informa~;oes 

atrasadas,imprecisao de dados (erros de caligrafia), incerteza no apontamento do 

total de caixas, possibilidade de apontamento em duplicidade(a qual gera 

diferen~;a de inventario). 

0 COS trabalha de acordo com os pedidos das OM apoiadas, mantendo 

atualizado todos os dados referentes aos suprimentos estocados. Se par ventura 

as quantidades entre o ffsico e o informado pelo sistema forem divergentes, isso 

pode incorrer em nao atendimento a OM ou ate suspensao do mesmo, se o erro 

for em grandes propor~;oes. 

Como ja foi dito, a identifica~;ao das pe~;as e feita atraves de etiquetas, 

ficando estas coladas nas laterais das caixas. Este procedimento ocasiona uma 

frequente perda de etiquetas, ocasionando troca de lotes, de ordens de 

transporte, afetando todos os setores do OP, desde o planejamento, que nao tern 

acesso as informa~;oes precisas e de forma rapida, a distribui~;ao, que nao 

consegue realizar os apontamentos corretamente, alem da qualidade, que perde 

a rastreabilidade, se houver algum problema em determinado late. 

3.8.1 - Pontos fracas identificados 

Apos a analise, constatou-se os seguintes pontos fracas que dificultam as 

atividades de armazenagem, merecendo maior aten~;ao do gestor do deposito de 

suprimento classe II: 

- falta de endere~;amento dos itens; 

- existencia de urn sistema de controle de estoque antigo e sem 

relatorios gerencias; 

- edifica~;ao antiga com muitas sub-divisoes; 
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- atraso das entregas por parte dos fornecedores; 

- falta de identificayao das embalagens; 

- contagem excessiva de material; 

- recebimento do suprimento por militares nao integrantes do deposito 

de suprimento classe II; 

- demora na contagem dos materiais; e 

- falta de endereyamento dos itens. 

3.9 - Proposta de implantagao 

Tendo como meta eliminar os problemas citados e a tim de aumentar o 

controle e facilitar o metoda de trabalho de todos os envolvidos no processo, 

sugere-se a implantayao de um sistema de coleta de dados, em tempo real, 

atraves de coletores de c6digo de barras e apontamentos, atraves de etiquetas de 

identificayao, contendo todas as informay5es referentes aos suprimentos 

estocados no OP. 

Em principia, todo material recebido do fornecedor devera vir 

acondicionado em caixas de madeira padronizadas, exceto em casas em que o 

volume e peso do artigo nao permitam ou quando for estabelecido outro tipo de 

embalagem no edital de licitayao. 

Os caix5es deverao ser lacrados e cintados, com no minima duas fitas de 

ayo, e vedados de tal maneira que seja perceptive! qualquer violayao. Em cada 

um devera ser embalado um mesmo artigo e, quando for o caso, de um mesmo 

tamanho ou numero. Deverao, ainda, ser identificados, na parte externa, com uma 

etiqueta contendo, preferencialmente, um c6digo de barras que identifique o nome 

e o endereyo da firma, a nomenclatura, a quantidade e o tamanho ou o numero 

(se for o caso) do artigo, semestre e ano de fabricayao do artigo, data da 

expediyao e o peso bruto do caixao. 

3.9.1 - Apresentayao da metodologia 

E fundamental que se tenha os materiais identificados de uma forma 

padronizada, neste caso, por meio de uma etiqueta de c6digo de barras, 

justamente para agilizar o fluxo de informay5es e alcanyar ganhos de tempo para 

a execuyao do processo como um todo. Assim, a metodologia a ser proposta tern 
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como objetivo facilitar o processo de recebimento de suprimentos usados usados 

no OP. Ela visa identificar o suprimento recebido e destina-lo ao espa9o vazio no 

estoque, os chamados boxes para armazenagem do suprimento. 

3.9.2 - Layout da etiqueta 

As etiquetas de identifica9ao dos materiais apresentarao o c6digo de 

barras que indicam quais o tipos de suprimentos que estao chegando para o 

deposito, o nome do fornecedor, a unidade de medida e o peso aproximado. 

Para melhor visualiza9ao, sugere-se uma etiqueta com o c6digo de barras 

do tipo EAN-13, que e o mais utilizado para identifica9ao de itens comerciais, 

conforme exemplo abaixo: 

Exemplo de um codi ode barras EAN-13: 

7 898357 410015 > 

Fonte: EAN Brasil, 2005 

0 c6digo EAN-13 e composto de 13 digitos: OS tres primeiros 

representam o pais; os quatro seguintes representam o c6digo da empresa filiada 

a EAN; os pr6ximos representam o c6digo do item comercial dentro da empresa; 

e 0 decimo-terceiro e 0 verificador. 

Outro importante ponto a ser idealizado e quanto ao material da etiqueta, 

que deve respeitar algumas caracteristicas fundamentais como, ter uma boa 

printabilidade, no caso da impressao ·do c6digo de barras, ter resistencia e 

durabilidade e ter uma boa adesivagem quando da sua coloca9ao no suprimento, 

justamente para nao ocorrer seu desprendimento durante a sua logistica. 

3.9.3- Especifica9ao do c6digo de barras 
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3.9.3.1 - Posi<;ao e localiza<;ao da etiqueta nos produtos 

Os produtos recebidos pelo OP podem apresentar embalagens de 

diferentes formatos e dimens5es, como par exemplo, paletes, bobinas, tambores 

e gal5es. 

As etiquetas com c6digo de barras podem ser fixadas par rebites, 

parafusos ou mesmo adesivadas. Em paletes, sao montadas na vertical indicando 

os niveis, posi<;ao e lado que esta sendo endere<;ado. Para os demais produtos, 

prop5e-se que o simbolo seja posicionado na vertical au horizontalmente na 

embalagem, sen do a orienta<;ao do c6digo numerico e do· c6digo de barras igual, 

isto e, ambos na vertical ou ambos na horizontal. Caso se trate de uma 

embalagem cilindrica, e preferivel que estejam posicionados verticalmente para 

uma melhor leitura do c6digo. 

A etiqueta deve estar localizada na base natural do produto, a fim de 

existir urn padrao referente ao c6digo de barras, facilitando o operador que 

manuseia o leitor. 

c6digo de barras em paletes 

Fonte: internet 
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c6digo de barras em embalagens 

Fonte: o autor 

3.9.4 - Funcionamento do sistema 

Esclarecidas a variaveis do sistema, cabe, agora, determinar o destino do 

suprimento recebido para sua armazenagem. Depois de recebido, o suprimento e 

lido par uma ferramenta de leitura de c6digo de barras, tendo como responsavel 

par essa tarefa urn dos responsaveis pelo armazenamento dos suprimentos. Com 

esta operac;ao, alem da materia-prima ser identificada com informac;oes de 

fornecedores e suas quantidades, ela ja aloca o produto para o box separado 

para receber este prod uta. 

Este metoda torna-se posslvel, pais as materiais que ja se encontram em 

estoque estarao separados par famllias, diferenciadas pelas materias-primas. 

Basicamente, o leitor 6ptico de c6digo de barras identifica o material recebido e 

consulta sua familia de produtos que ja esta no estoque. Se o material tiver 

familia igual estacada, ele devera ser posicionado junto a ela, senao, abre-se urn 

novo box para seu deposito. 

Para bern cumprir essa tarefa, e de suma importancia que o leitor 6ptico 

de c6digo de barras tenha as seguintes aplicac;oes: 

- controle de inventarios; 

- controle de processes; 
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- centros de distribui<;ao; e 

- apontamento de produ<;ao. 

Dentre varios tipos de leitores 6pticos de c6digo de barras, pode-se 

sugerir urn modelo conforme figura a seguir: 

Leitor 6ptico de c6digo de barras 

Fonte: o autor 

Para acessar as informa<;5es sobre as caixas contendo os suprimentos, 

desenvolve-se urn relat6rio especifico no sistema de gerenciamento que 

possibilite consultas em diversos formatos de todas as etiquetas existentes 

naquela ordem de recebimento e que devem estar fisicamente no deposito. Cabe 

ressaltar que a padroniza<;ao e a primeira regra para a implanta<;ao de urn 

sistema de controle dessas dimens5es. 

3.9.5 - Consolida<;ao da rotina de trabalho 

Com a etiqueta do material nas maos, o manipulador de suprimento se 

dirige ao computador e, por meio do sistema de informa<;5es, que pode ser o 

WMS, informa o numero do pedido. Ato continuo, o sistema executa a busca dos 

dados da OM a ser suprida, tais como: quantidade pedida, quantidade embalada, 

etc. 

0 manipulador de suprimento verifica os dados e informa peso liquido, 

peso bruto e o numero do lote do material e confirma, sendo impressa a etiqueta 
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do material. Neste momenta e registrada a entrada do produto no sistema de 

informay6es e e gerado 0 c6digo de barras com urn numero de serie unico, sendo 

a etiqueta fixada no suprimento pelo manipulador. Em seguida, o suprimento e 

colocado na area destinada a distribui9ao, ficando em condi96es de ser 

transportado as OM de destino. 

Diariamente, na se9ao de material de intendencia se verifica os 

suprimentos que estao disponiveis para embarque e informa ao Centro de 

opera96es de Suprimento (COS), que agendara o transporte as OM, par 

intermedin de urn dos processes de distribui9ao. 

Ao armazenar, o manipulador de suprimento utiliza o coletor de dados 

para registrar o material e o local em que ele se encontra (ele carrega consigo 

uma tabela com os names e c6digos de barras dos locais), ou seja, para cada 

volume ele efetua a leitura do c6digo do local e da etiqueta do material. 

Ap6s, o manipulador se dirige ao computador e descarrega os dados 

coletados, atualizando o sistema de informa96es. No sistema, pode-se consultar o 

local em que se encontram os volumes/itens de urn pedido, tipo de produto ou 

OM, facilitando na busca no momenta de expedi9ao dos mesmos. 

3.10 -Aspectos positives do c6digo de barras 

A seguir, citar-se-a alguns aspectos positives advindos da implanta9ao do 

c6digo de barras: 

- pode ser utilizado para acompanhamento de toda a movimenta9ao de 

cargas desde a saida do OP ate a entrega nas OM apoiadas; 

- permite a automatiza9ao dos processes de distribui9ao, reduzindo os 

custos do pedido, permitindo, assim, pedidos em lotes menores e ate mesmo 

individuais; 

- agiliza o sistema logistico desde os mais complexes ate os mais 

simples. Par exemplo, ele diminui em ate 30% o tempo de atendimento e 

dispensa o processo de reetiqueta9ao quando os dados sofrem altera9ao; e 

- e urn procedimento consagrado pela simplicidade e praticidade. 

3.11 - Limitagoes e aspectos negatives do c6digo de barras 
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0 c6digo de barras possui algumas limitac;6es, tais como: 

- pode sofrer danos durante o transporte (a embalagem pode amassar, 

a tinta da impressao pode borrar ou a etiqueta pode danificar, impedindo, assim, 

sua leitura); 

- deve estar visivel para ser lido; 

- necessita de equipamento especifico para leitura do c6digo de barras; 

e 

- requer uma certa habilidade para ser operado e isso resulta em urn 

certo tempo para que o manipulador de suprimento adquira a pratica de leitura e 

trabalhe na mesma velocidade dos mais experientes. 

3.12 - Resultados 

Para melhor compreensao dos resultados ap6s a implantac;ao do sistema, 

segue abaixo urn quadro comparative do antes e depois do c6digo de barras: 

Depois do c6digo de barras 

Recebimento do suprimento: nao era 0 suprimento e descarregado no almo
identificado o lote e o tipo do produto; a xarifado, identifica-se o lote e o tipo de 

1 
nota fiscal do fornecedor era encami- material; 

· nhada ao Setor Financeiro do OP, ap6s ap6s a identificac;ao o produto e cadas-
liquidada, para pagamento. trado no formulario de controle de en

trada e saida de material; 
· realizada a atualizac;ao do estoque 
o suprimento no sistema. 

-------- --- ------------j 

Os suprimentos recebidos eram recebi- 1 Ap6s ser descarregado o suprimento, 
dos em lotes misturados, muitas vezes [as pec;as sao lanc;adas no formulario de 
com etiquetas trocadas. , controle de entrada e sa ida de material; 

·as pec;as sao guardadas em seus res
pectivos lotes, se estiver tudo correto e 
feito o lanc;amento da nota no sistema 
com as quantidades totais; 
em caso de divergencia, tambem e feito 
seu lanc;amento e em seguida o cadas
tramento e a emissao do documento de 
devoluc;ao. 

-------------------

i Separac;ao de pedidos: os pedidos As anotac;oes agora sao realizadas no 
I eram separados anotando as pec;as em formulario de controle de entrada e sai
i urn pedac;o de papel qualquer ou no da de suprimentos; 
i proprio pedido da OM. ap6s ser devidamente preeenchido, e II 

I encaminhado para outro manipulador 
-- ---------------------- ----------- --------- --- --------- ------------------ ---
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que confere todos os itens, quantidade 
e numero de pec;as, Iibera o material 
para ser embalado, em seguida fica dis-
ponivel para o embarque. 

Separac;ao de suprimentos para as OM: Os suprimentos sao separados e as in-
os artigos eram separados e ja coloca- formac;oes sao cadastradas no formula-
dos na viatura (caminhao). rio de controle de entrada e saida de 

material; 
ap6s, essas informac;oes sao passadas 
para uma planilha elaborada no softwa-

I 
re Microsoft Excel onde sao colocados 
a descric;ao do produto e a quantidade; 
em seguida e realizado o carregamento 
da viatura (caminhao). 

Fonte: pesqUisa elaborada pelo autor 

3.12.1 - Comparative das atividades do Centro de Operac;oes de Suprimentos 

(COS), antes e ap6s a implantac;ao do c6digo de barras: 

[ Atividade antes da implantacao Atividad e ap6s a implantacao 
I 

I~ recebimento e digitado no dia seguin- Apontamento de produc;ao on-line 

rapid as ~formac;oes atrasadas ~f?~~_ac;6~~
i lncerteza quanta ao numero de pec;as I Quantidade d 

---------------

e pec;as em cada opera-
I 

--------

precisas 
-------· ·-

sas as caixas 

--·-

ilidade de troca de lotes 

I em cad a operac;ao lc;ao confiave 

~formac;oes inconsist~ntes ---~~~f~rma96~~-
i Probabilidade de perda de etiquetas de [ Etiq~~t~~-p-~~ 
] identificac;ao alta ----+-----------
1 Troca de lotes 'Menor possib 
,------- -------------- --------·- --

1 Apontamentos com quantidades equi- Apontamento 
I vocadas (quantidade escrita na etiqueta gistrado na e 

de quantidade fieis ao re-

I ou digitada de forma errada) 
tiqueta 

--~---------

s ___ __j 
locorrencias de ordens se_m_s_a-ld_o_ Ordens excrta 
L_ ___ -------------- _______ _L_ ________________ _ 

Fonte: o autor 

3.13 - Consideragoes finais 

No mundo moderno, a complexidade das operac;oes logfsticas exige que o 

suprimento seja fornecido rapida e oportunamente, atendendo as exigencias e as 

normas do mercado - cada vez mais globalizado e dinamico - e proporcionando 
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satisfac;ao aos clientes, estes, cada vez mais exigentes. No campo das atividades 

militares, sejam em tempo de paz, sejam em tempos de guerra, ha que se atender 
;' 

de maneira igualmente celere e pontual as Organizac;oes Militares apoiadas, que, 

em ultima analise, sao OS principais clientes da Logistica Operacional Terrestre. 

A utilizac;ao do c6digo de barras no controle de material, em que pese ser 

de larga utilizac;ao comercial no mundo moderno, sera urn elemento facilitador das 

operac;oes de armazenagem nos 6rgaos Provedores, constituindo-se num 

processo muito importante nos requisitos de atendimento as Organizac;oes 

Militares. A preservac;ao da qualidade do produto recebido, pela rapidez de seu 

manuseio, a satisfac;ao do manipulador de suprimento, executor do trabalho 

logistico, e o atendimento das demandas por bens e servic;os, serao as principais 

realizac;oes dessa nova sistematica. 

E certo afirmar, ademais, que a imensa quantidade de itens de suprimento 

torna a localizac;ao e a alocac;ao de produtos no estoque urn pesadelo "dantesco", 

para se economizar palavras. A informatizac;ao dos processos de estocagem dos 

suprimentos e fundamental, mas inutil se nao for acompanhada de urn processo 

indexador eficiente e flexivel o bastante para acomodar-se a realidade. 

0 leitor 6ptico de c6digo de barras, sem duvida, opera de maneira incisiva 

no gerenciamento de estoques, proporcionando claras vantagens, tais como: 

visualizac;ao de suprimentos em niveis criticos, otimizac;ao o tempo de recebimento 

e alocac;ao dos materiais e a exposic;ao dos suprimentos em locais que nao sao 

corretos (corredores do deposito, por exemplo). 

Com base nos conhecimentos obtidos em pesquisas documentais e de 

campo, criou-se uma metodologia capaz de identificar esta ferramenta como ideal 

para o recebimento dos suprimentos, razao pela qual os objetivos especificos 

foram atingidos. Dessa maneira, considerou-se atraves da revisao bibliografica uma 

visao geral da logistica, armazenagem, sistemas de localizac;ao de estoque e 

procurou-se identificar uma teoria que descreva a forma de utilizac;ao dos c6digos 

de barras, suas diferentes caracteristicas e suas utilidades. 

0 sistema, ainda que nao implementado no 6rgao Provedor, com base nos 

estudos realizados e nas projec;oes dos beneficios e resultados que ele pode gerar, 

tera sua implementac;ao em breve, vista a sua necessidade. 0 assunto tratado, par 

sua vez, nao teve a intenc;ao de esgotar o assunto, uma vez que o c6digo de barras 

pode proporcionar muito mais informac;oes que as citadas neste trabalho, 
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garantindo uma dinamica e urn controle maior nas opera~;oes relacionadas a 
armazenagem de suprimentos no OP. 
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CONCLUSAO 

0 trabalho realizado procurou consolidar propostas para a implantac;ao do 

C6digo de Barras no Sistema de Gestao de Suprimentos de urn 6rgao Provedor 

(OP) do Exercito Brasileiro (EB), com a finalidade de otimizar as operac;oes de 

recebimento, armazenagem e distribuic;ao de material as Organizac;6es Militares 

(OM) apoiadas. As pesquisas bibliograficas permitiram o levantamento da 

produc;ao academica sabre o assunto e, a pesquisa de campo, a verificac;ao da 

eficiencia atual do controle de material num OP do Exercito Brasileiro. 

Pode-se verificar que a implantac;ao dessa ferramenta trara claros 

beneficios para o 6rgao Provedor, permitindo uma melhor avaliac;ao do processo 

de armazenagem e do sistema de localizac;ao de itens em estoque. 0 6rgao 

Provedor considerado podera, ao fazer uso do sistema de c6digo de barras, obter 

diversos beneficios associados a racionalizac;ao de tarefas, bern como a reduc;ao 

de custos de manutenc;ao de estoques. Dessa maneira, a programac;ao logistica 

de recebimento, armazenagem e distribuic;ao de suprimentos, atendendo o Plano 

Regional de Distribuic;ao de Fardamento, no caso considerado, tornara o processo 

mais agil e mais pontual. 

0 sistema estudado permitira armazenar informac;oes de todos os 

produtos em estoque, onde sera disponibilizado o suporte do controle de 

qualidade e da gestao de armazenamento, minimizando custos operacionais e 

maximizando a utilidade dos recursos imobilizados nos estoques. Assim, os 

resultados indicam que a implantac;ao da ferramenta proposta trara claros 

beneficios para o 6rgao Provedor, permitindo uma melhor avaliac;ao do processo 

de armazenagem e do sistema de localizac;ao de itens em estoque. 

Assim sendo, e plenamente recomendavel, alem de urgentemente 

necessaria , a implantac;ao do sistema de c6digo de barras no gerenciamento de 

suprimento classe II no Exercito Brasileiro. Essa recomendac;ao e a sua 

necessidade tornam possivel a sugestao de melhoria de processo logistico, o que 

esta de acordo com o referendal te6rico proposto e com a unidade didatica em 

estudo. 
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