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RESUMO 

Este projeto de pesquisa e urn estudo de caso realizado na Organizac;ao 
Standard Logfstica e Distribuic;ao S/A, que presta servic;os lntermodais 
Frigorificado, atuando na Regiao Sui e Regiao Sudeste do Brasil. 
0 trabalho apresenta uma descric;ao de ferramentas de controles de estoques 
que podem ser aplicadas nas organizac;oes fazendo com que atinjam suas 
metas e objetivos. Como tambem elaborarem as ac;oes focadas na reduc;ao 
dos riscos na armazenagem e no controle de estoque. Para o desenvolvimento 
do estudo foi utilizado como apoio, urn referencial te6rico composto por 
assuntos pertinentes a logfstica, cadeia de suprimento, controle de estoque, 
processes e abordagem sobre WMS (Warehause Management System) e 
operadores logfstico que sao aplicados na organizac;ao . Destacando-se 
portando os seguintes autores: Ballou; Bowersox; Lambert et a/; Damodaran; 
pain e Vivaldini. 
No levantamento de informac;oes foram realizadas analises in loco dos 
processes aplicados, da melhoria dos mesmos, bern como os resultados 
consequentes dessas melhorias 

Palavras Chaves: Armazenagem, estoque, controles e Processes. 
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1. INTRODU<;Ao 

No atual cenario econ6mico brasileiro, a logfstica e vista como area 

chave para alavancar bons resultados para as empresas. Toda filosofia sobre 

Just in Time, Supply Chain Management, gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, entre outros, apontam para ganhos significativos com a redugao 

de estoques e conseqOentemente redugao de custos financeiros. 

A logfstica podera ser, portanto, o caminho para a diferenciagao de uma 

empresa aos olhos de seus clientes, para a redugao dos custos e para 

agregagao de valor, o que sera refletido num aumento da lucratividade. Com 

isso surgiram os operadores logfsticos e conseqOentemente os riscos na 

armazenagem e controles de estoque. 

0 presente trabalho tem como premissa a gestae de risco no processo 

de armazenagem e controle de estoque na empresa Standard Logfstica e 

Distribuigao S.A, sendo que nos capitulos 02 e 03 o trabalho apresenta o 

referencial te6rico que abordam os assuntos referentes a Operadores 

logfsticos, cadeia de suprimentos, controle, gestae, processes e estoques. 

0 capitulo 04 apresenta a caracterizagao da empresa, o processo de 

armazenagem e o controle de estoque, assim como a gestae de risco na 

Standard, o qual serao apresentados os modelos de controles e indicadores 

que possibilitam a visualizagao antecipada do risco na gestae dos estoques. 

Para finalizar o capitulo 05 apresenta as melhorias implementadas na standard 

e os resultados obtidos ate o memento. 
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1.1 0BJETIVOS 

Os objetivos estao divididos em objetivo geral e objetivos especificos. 

Segundo Gil (1991) entende-se que nesta fase se define o que e almejado com 

desenvolvimento da pesquisa e quais resultados esperados. 

1.1.1 Objetivo Geral 

A apresenta9ao dos objetivos varia significativamente em fun9ao da 
natureza do projeto. Nos projetos de pesquisas rigidamente cientffica, 
assim como naqueles elaborados para fins academicos, cabe 
identificar claramente o problema, apresentar sua delimita9ao (em 
termos conceituais, espaciais e temporais), bem como apresentar as 
hip6teses a serem testadas (quando foro caso). (GIL 1991 p.145) 

Pesquisar a gestae de risco no processo de armazenagem e controle de 

estoque no Operador Logfstico Standard Logfstica e Distribui<;ao S/A e as 

consequencias destes no resultado da companhia. 

1.1.2 Objetivo Especffico 

../ ldentificar os processes metodol6gicos utilizados na armazenagem e 

controle de estoque da Standard Logfstica e Distribui<;ao S/A. 

../ Pesquisar processes de implanta<;ao de controles de estoque . 

../ Avaliar se os instrumentos de medidas estao alinhados com a gestae de 

risco . 

../ Pesquisar a evolu<;ao do risco de armazenagem e controle de estoque 

na organiza<;ao . 

../ Estudar o quadro te6rico a fim de obter conhecimento em gestae de 

risco no processo de armazenagem e controle de estoque com enfase 

no setor logfstico. 
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2. EVOLUCAO HISTORICA DA LOGiSTICA 

A Logfstica e o gerenciamento de todas as atividades que promovem a 
movimentac;:ao de produtos dentro da cadeia de suprimentos, facilitando assim 

o atendimento as necessidades dos clientes. 

De acordo com Ferreira (1999) o termo "Logfstica" vem do frances 

logistique e tem como uma de suas definic;:6es a parte da arte da guerra que 

trata do planejamento e da realizac;:ao de: projetos, desenvolvimento, 

armazenagem, transporte, distribuic;:ao, manutenc;:ao e evacuac;:ao de material. 

Conforme Novaes (1989) entende-se que o objetivo final da logfstica e 

atingir soluc;:oes econ6micas, mesmo que a preocupac;:ao com custo nao e o 

criteria unico, mas ocupa o papel de destaque. 

Segundo Lambert et at (1998) compreende-se que a logfstica foi 

investigada sob o prisma academico no infcio do seculo XX, contudo existe 

como atividade humana ha seculos. Com o surgimento da II Guerra Mundial, a 

logfstica teve um impulso em evoluc;:ao e aperfeic;:oamento. 

Ainda segundo o autor, entre as decadas de 1970 a 1980, a 

administrac;:ao da logfstica e atingida pela desregulamentac;:ao da industria do 

transporte, que resultou em maior concorrencia, liberdade de prec;:o, 

flexibilidade em roteiros e entre outros, as quais eram necessidades cada vez 

maiores da area de marketing. Outro fator importante foi o desenvolvimento de 

tecnologia de informac;:ao, a qual permitia que os gestores implementassem as 

estrategias e processos logfsticos de maneira eficiente e eficaz, permitindo 

melhoria no atendimento ao cliente, na lucratividade e reduc;:ao de custos, 

gerando assim vantagem competitiva no mercado. 
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2.1 VANTAGEM COMPETITIVA POR MEIO DA LOGiSTICA 

0 gerenciamento adequado da logfstica proporciona as organizac;oes, a 

vantagem competitiva sabre seus concorrentes e o atendimento as 

expectativas do cliente. 

Conforme Christopher ( 1997) entende-se que dentre as transformac;oes 

do pensamento gerencial dos ultimos anos, a que mais se destaca e a procura 

de estrategias que resultassem um valor superior aos olhos do cliente. 

0 autor enfatiza que parte dessa transformac;ao se deve as pesquisas 

realizadas par Michael Porter, que alerta os gerentes e estrategistas para a 

importancia das forc;as competitivas a fim de conseguir o sucesso no mercado, 

conhecido como "cadeia de valor". 

[ ... ) a meta de qualquer estrategia generica e criar valor para os 
compradores de forma lucrativa. Oeste modo, a cadeia de valor exibe 
valor total e consiste de atividades de valor e margem. Atividades de 
valor sao atividades ffsicas e tecnol6gicas distintas que a empresa 
desempenha. Sao os alicerces pelos quais a empresa cria um 
produto valioso para seus compradores. Margem e a diferent;a entre 
valor total e o custo coletivo de desempenhar as atividades de valor. 
(MINTZBERG e QUINN apud PORTER 2001) 

Ainda de acordo com o autor, a vantagem competitiva desponta da 

forma como as organizac;oes realizam as atividades modestas dentro da cadeia 

de valor. Para obter vantagem competitiva sabre seus concorrentes, a 

organizac;ao deve proporcionar valor para seus clientes, desempenhando 

atividades eficientes ou de forma que erie valor percebido pelo cliente. 0 

gerenciamento logfstico tern potencial para dar suporte a organizac;ao a 

alcanc;ar tanto a vantagem em custo/produtividade, como a vantagem em valor. 

Ainda no mesmo entendimento Meirim (2006) faz compreender que as 

Empresas Brasileiras, passam par um momenta desafiador instituindo um 

ambiente de maior competitividade, tecnologia e maior oferta de produtos e 

servic;os adequados as expectativas dos clientes. Para superar esse desafio 
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algumas organizac;oes implantam ac;oes de reduc;ao de custos e outras, 

visualizam a logfstica como uma estrategia competitiva eficaz .. 

2.2 CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A Cadeia de Suprimentos visa enfatizar a importancia do fluxo de 

informac;oes durante todo o processo logfstico. 

0 conceito basico da cadeia de suprimentos de acordo com Ballou 

(2001) seria o fluxo de informac;oes, que compreende todos os processes 

logfsticos, desde o contato com o fornecedor, transportes, armazenagem da 

materia-prima, o abastecimento das linhas de produc;ao ate a distribuic;ao do 

produto final para o mercado consumidor. 

Segundo Ballou (1993) interpreta-se a cadeia de suprimentos ou canal 

de suprimentos, na logfstica, como tendo a func;ao de suprir as necessidades 

do processo num todo. As suas principais fungoes estao ligadas ao pedido, 

transporte dos carregamentos e manutenc;ao dos estoques. 

Conforme Bowersox e Closs (2001) entende-se que o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos como uma ferramenta eficiente num ambiente de 

neg6cios, interligando o planejamento e as informac;oes do conjunto, o 

mercado e a rede de distribuic;ao, a produc;ao e o consumidor final. 

Ainda de acordo com Bowersox e Closs (2001) compreende-se a ideia 

de compartilhamento de informac;oes, visando a eficiencia do processo, 

permitiria que as informac;oes nao fossem limitadas a apenas um grupo. Ela 

tornaria a cooperac;ao um diferencial competitive dando superioridade a cadeia 

de suprimentos da organizac;ao. 

De uma forma simplificada, uma cadeia de suprimentos (supply 
Chain) pode ser definida como os processos envolvendo 
fornecedores-clientes ligando empresas desde a fonte inicial de 
materia-prima ate o ponto de consumo do produto acabado. Como 
praticamente todas as defini~6es sabre o tema sao convergentes, em 
termos gerais pode-se considerar como cadeia de suprimento um 
conjunto de empresas que sao efetivamente responsaveis pela 
obten~ao, produ~ao e libera~ao de um determinado produto e lou 
servi~o ao cliente final. (VIVALDINI E PIRES 201 0) 
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Os autores ainda afirmam que o objetivo da interac;ao dos 

relacionamentos e a interligac;ao dos conhecimentos na organizac;ao aumentam 

a competitividade no canal. Para isso, o mesmo utiliza dois princfpios basicos, 

o primeiro sugere com convicc;ao que a cooperac;ao mutua reduza o risco no 

processo logfstico melhorando a sua eficiencia no todo. 0 segundo prop6em a 

eliminac;ao de trabalho duplicado e inutil, aumentando o nfvel do servic;o e 

minimizando o custo total da operac;ao. Com esses dois princfpios, simplificam 

a complexidade do processo e ganham eficiencia na organizac;ao. 

2.3 0PERADORES LOGiSTICOS 

Os Operadores Logfsticos sao organizac;6es recentes no Brasil que 

surgiram por meio da necessidade das organizac;6es de oferecer um nfvel de 

servic;o de qualidade dentro de um custo adequado, terceirizando algumas 

operac;6es pertencentes a cadeia de suprimentos. 

De acordo com Albuquerque e Vasconcelos (2004) entende-se por 

Operador Logfstico uma organizac;ao que oferece servic;os logfsticos 

integrados, (transporte, armazenagem, estocagem, informac;ao e entre outros) 

com o objetivo de atender de forma individualizada as necessidades logfsticas 

de seus clientes. 

A tendencia rumo a uma maior competitividade nesse mercado global 
esta forc;:ando as empresas a desenvolverem estrategias para 
adequarem seus produtos a competirem com mais eficacia e 
eficiencia, maximizando os recursos nos processos produtivos. A 
logfstica dessas organizac;:6es deve ser orientada de fato como um 
elo que perpassa estrategicamente pelas areas da empresa e, dessa 
forma, ser uma importante ferramenta para nortear os pianos 
corporativos, que visam gerar ativos como resultados finalfsticos. 
(VANCONCELOS e ALBUQUERQUE 2004) 
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Segundo Bowersox e Closs (2001) interpreta-se que os prestadores de 

servic;os logfsticos integrados foram criados com objetivo de oferecer servic;os 

abrangentes para atender as necessidades do embarcador. Esses prestadores 

de servic;os sao denominados Operadores Logfsticos que oferecem a 

possibilidade da contratac;ao de duas ou mais operac;oes pertencentes ao ciclo 

de pedido e ou a cadeia de suprimentos. 

0 autor ainda cita que a modalidade normal e a prestadora de servic;os 

logfsticos integrando a oferta e a realizac;ao dos servic;os completes 

demandados por um unico cliente gerando assim, uma vantagem competitiva 

para o operador, pois podem oferecer em um unico pacote varios servic;os 

enquanto que outros fornecedores dispoem de um unico servic;o. A ABML 1 

(Associac;ao Brasileira de Movimentac;ao e Logfstica) conceitua o Operador 

Logfstico como "[ ... ] a empresa prestadora de servic;os, especializada em 

gerenciar e executar todas ou parte das atividades logfsticas, nas varias fases 

da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor aos produtos 

dos mesmos". 

De acordo com as informac;oes descritas no site2 da ABML (Associac;ao 

Brasileira de Movimentac;ao e Logfstica), entende-se que uma organizac;ao 

para ser considerada como Operador Logfstico, a mesma deve prestar servic;os 

concomitantemente nas seguintes atividades: Controle de Estoque, 

Armazenagem e Gestao de Transportes. 

Bowersox e Closs (2001) enfatizam que "No decorrer do tempo, espera

se que todas as empresas de prestac;ao de servic;o integradas oferec;am 

qualquer servic;o que os embarcadores estejam dispostos a comprar". 

1 Disponivel em: www.abml.org.br/fac 
2 Site: 1. Termo em ingles que significa local, Iugar, localiza~ao ou 'espa~o fisico' de um 
endere~o geograficamente; 2. Endere~o para localizar uma pagina eletronica na internet (em 
portugues diz-se 'sitio') 
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2.4 0PERADORES LOGiSTICOS INTEGRANDO PROCESSOS EM CADEIA DE 

SUPRIMENTO. 

Os operadores Logfsticos vem desempenhando um importante papel 

nas estrategias das companhias no que tange a cadeia de suprimentos e o 

atendimento ao pedido de seus clientes. 

0 operador nao pode ser reconhecido apenas como uma simples 

terceirizac;:ao ou quarteirizac;:ao de servic;:os logfsticos, mas sim como uma 

relac;:ao de neg6cio comprometido com o neg6cio do cliente. Esta visao tem 

que estar claro para empresa contratante e para o Operador Logfstico 

(contratada), pois o PSL nao atua somente no suporte e sim na estrategia do 

cliente 

De acordo com os autores Vivaldini e Pires (201 0), quanta mais 

servic;:os o PSL oferece aos seus clientes, mais especializado se torna, 

podendo com isso, conquistar mais clientes e mercados. A relac;:ao entre cliente 

e PSL exige uma visao integrada da cadeia de suprimentos de forma que se 

possam perceber as vantagens da terceirizac;:ao de determinados servic;:os. 

Lembrando que ter somente o gerenciamento das operac;:oes nao significa ter 

integrac;:ao da cadeia e para que isso acontec;:a as empresas (PSL e cliente) 

necessitam ter o foco ajustado para as operac;:oes que desejam executar, 

como tambem trabalhar no entrosamento dos valores e fundamentos 

gerenciais correlacionados com as operac;:oes. 

Ainda de acordo com os autores, para melhorar a capacidade do PSL 

em entender os desafios, abaixo segue alguns pontos importantes que devem 

ser considerados no processo de integrac;:ao dos servic;:os operacionais na 

cadeia de suprimentos. 

> Estrutura - disponibilizar uma estrutura que atenda as 

necessidades dos clientes; 

> Cultura - lidar com a cultura interna e as diferentes culturas de 

seus clientes; 

> Comunicac;:ao- preparar-se para comunicac;:ao em tempo real; 
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>- Medidas e recompensas - buscar habilidade para trabalhar 

avaliando sua operagao, tanto interna quanto externa, atrelando 

aos resultados recompensas e penalidades; 

>- Consenso e integragao - programar praticas operacionais com 

visao de consenso e de integragao entre os agentes. 

'Y Tamanho da operagao- constituir como cliente se ha capacidade 

operacional para atender os servigos operacionais contratados. 

A utilizagao e o apoio tecnol6gico para transmissao e transagao de 

dados e uma importante ferramenta para o PSL. 

Outros fatores importantes citados pelos autores e a representagao 

conceitual das partes que com poem a estrutura de integragao dos processes 

operacionais da cadeia de suprimento por meio do PSL. 

Essas partes sao: 

> A base de sustentagao: formada por meio dos valores existentes 

na parceria colaborativa, da estrutura ffsica e operacional que 

permite a execugao das atividades e dos servigos da cadeia de 

suprimento. 

>- 0 eixo de relacionamento: representa os processes de neg6cio, 

ou seja, a captagao e manutengao dos servigos na cadeia, 

apoiada pela base de sustentagao. 

> 0 anel de integragao: forma-se a partir da contratagao dos 

serv1gos e do perfodo em que uma atividade comega a ser 

executada. 

> 0 eixo de integragao: baseado na contratagao dos servigos e na 

execugao continua amparado pelo eixo de relacionamento. 

2.5 GESTAO DE RISCO 

Na integragao das operagoes entre operadores logfsticos e clientes, 

ocorre o calculo do risco da prestagao e tomada de servigos que sao medidos 

por meio de SLA's (nfvel de servigo), dentre as quais, a que causa maior 

impacto na gestao de risco e a acuracidade das informagoes dos estoques. 
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Desde que acordamos, ate voltamos para cama, estamos expostos a 

riscos de diferentes intensidades assim como nas organizac;oes, onde as mais 

bern sucedidas em qualquer ramo de atividade alcanc;am esse status nao 

evitando o risco, mas detectando-o e explorando-o em proveito proprio. 

A incerteza precisa ser considerada como um sentido radicalmente 
distinto da no<;ao comumente aceita de risco, da qual nunca foi 
adequadamente separada ... O aspecto essencial esta no fato de 
"Risco"significar, em alguns casas, uma variavel passive! de ser 
medida, enquanto em outros o termo nao aceita esse atributo; alem 
disso, ha enormes e cruciais diferen<;as nas consequencias desses 
fen6menos, dependendo de qual dos dois esteja realmente presente 
e operante... Esta clara que uma incerteza mensuravel, ou risco 
propriamente dito, na acep<;ao que utilizaremos, e tao diferente de 
uma incerteza nao mensuravel que nao se trata, de forma alguma, de 
uma incerteza. (DAMODARAN 2009) 

De acordo com autor Damoran (2009) entende-se que e importante o 

entendimento dos aspectos da gestao do risco, para que as pessoas 

interpretem a finalidade do mesmo como a de eliminar ou reduzir a exposic;ao 

ao risco. 

Ainda de acordo com o autor, o desenvolvimento do mercado de ativos 

financeiros gerou a necessidade de avaliac;oes do risco que capturasse tanto o 

risco de perda inerente a esses investimentos quanta o potencial para ganhos 

e Iueras. 0 aumento do setor de servic;os que apresentavam estimativas para 

essas avaliac;oes do risco se da em paralelo ao aumento ao mgresso a 

formac;ao de prec;o e aos dados financeiros sabre investimentos. 

A gestao do risco comec;a com sua identificac;ao e avaliac;ao. Nos 

ultimos anos os avanc;os nas rotinas financeiras e econ6micas propiciados pelo 

desenvolvimento da Tl (Tecnologia da lnformac;ao) e do gerenciamento de 

dados, possibilitou o desenvolvimento de novas ferramentas para identificac;ao 

e avaliac;ao do risco e retorno possibilitaram aumentar o grau de sofisticac;ao 

com que ajustamos o valor esperado de ativos, para seu nfvel de risco. 
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2.6 CONCEITOS BASICOS: GESTAO, CONTROLE E PROCESSOS 

Os conceitos basicos de gestao, controle e processo sao premissas para 

o desenvolvimento do estudo de caso, sendo assim se faz necessaria a 
definigao dos mesmos. 

2.6.1 GESTAO 

Segundo Valeriano (1998), entende-se que conceito de gestao tem uma 

evolugao significativa ao Iongo do ultimo seculo. Gestao consiste em planejar, 

decidir, por em pratica ag6es e utilizar os meios para alcangar seus objetivos, 

tratando um conjunto de tarefas que procuraram garantir a execugao eficaz de 

todos os recursos disponibilizados pela organizagao, com a finalidade de atingir 

os objetivos pre-determinados. 

De acordo com autor cabe a gestao a otimizagao do funcionamento das 

organizag6es por meio da tomada de decis6es racionais e fundamentadas na 

recolha e tratamento de dados e informag6es relevantes e desta maneira 

contribuem para o seu desenvolvimento e para a satisfagao da organizagao 

como um todo. 

Segundo Sordi (2006), compreende-se que os termos "gestao" e 

"gerenciamento" sao habitualmente utilizados como sin6nimos. Embora tenham 

a mesma definigao lingulstica no ambiente das organizag6es os mesmo 

apresentam significados distintos. 0 gerenciamento e direcionado as fungoes 

de monitoramento e controle do recurso gerenciado, enquanto o termos gestao 

e mais amplo que compreende: planejamento, projeto, construgao, 

implementac;:ao, utilizac;:ao, monitoramento, identificac;:ao de melhoria e 

realiza<;:ao de ajustes. 

De acordo com o autor entende-se que executar a gestao implica o 

envolvimento com transformac;:ao do recurso que esta sendo administrado por 

meio de processos, abrangendo todas as etapas do ciclo de vida. A gestao de 

recursos que, habitualmente ocorre aplicando processos previamente 

elaborados podendo ser visualizado na figura 01. 
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Figura 1 - Processos requeridos para gestao de recursos. 
Fonte: Sordi/2006. 

2.6.2 PROCESSOS 

De acordo com Maximiano (2004), compreende-se que processo e a 

forma como os componentes se relacionam, para criar uma sequencia de 

procedimentos com a finalidade de atingir os resultados esperados. A 

expressao "tempo de ciclo" e utilizada para indicar o tempo entre o inicio e o fim 

de determinados processos, esses ciclos deveriam ser controlados como 

especificac;ao dos servic;os prestados ou da velocidade de produc;ao de 

produtos e servic;os. 

Segundo o autor entende-se que os processos criam operac;oes que 

interligam e transformam os componentes de entradas do sistema em 

resultados. Cada tipo de sistema define um processo proprio de acordo com as 

caracterfsticas, normas, tecnologia e culturas das organizac;oes. 
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Processes e uma cooperagao de atividades e recursos distintos 
voltados a realizagao de um objetivo final, orientado para o cliente 
final que e comum ao processo e ao produto/servi<;:o. Um processo e 
repetido de maneira recorrente dentro da empresa. A um processo 
correspondem que formaliza o seu objetivo globai.(PAIM ET ALL 
2009) 

Contudo os autores ainda afirmam que os processes estao 

intrinsecamente arrolados aos fluxos de elementos na organiza<;ao, sejam eles 

objetos materiais, informa<;6es, capital, conhecimento, conceitos ou qualquer 

outro objeto que demandem organiza<;ao de seu fluxo. 

Os autores apresentam uma abordagem sobre uma expressao que se 

confundem com a orienta<;ao por processes: gestao por processes. Na gestao 

por processes, ha altera<;6es na estrutura organizacional e em outros 

elementos integrantes do projeto organizacional visando a priorizar os 

processes como um eixo gerencial de maior importancia que o eixo funcional. 

2.6.3 CONTROLE 

Segundo Robbins e Coulter (1998), interpreta-se que o controle pode ser 

conceituado como o processo de monitorar as atividades, para garantir que 

elas sejam executadas de acordo com o planejado, corrigindo os desvios que 

possam ocorrer. A utiliza<;ao de um sistema de controle eficaz permite que as 

atividades fossem executadas de forma a conduzir os objetivos, que auxiliam 

os administradores a obter o resultado desejado pela organiza<;ao. 

Contudo Maximiano (2000), da a ideia de que as organiza<;6es da 

mesma forma que as pessoas produzem informa<;6es sobre suas opera<;6es, 

com o objetivo de mante-las em um padrao desejado. 0 controle desempenha 

um papel extremamente importante na preserva<;ao dos objetivos e na 

identifica<;ao das necessidades de mudar os objetivos. 

Conforme Robbins e Coulter (1998), entende-se que o controle e 

importante, pois representa o elo na cadeia funcional das atividades da 

administra<;ao, isto e, demonstram por meio de indicadores, se as metas estao 

sendo atingidas e como, baseando-se nas atividades de planejamento e 

delega<;ao. 
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Segundo Maximiano (2000), deduz-se que o controle se faria presente 

no cotidiano das pessoas e das organiza<;6es. A palavra controle indica um 

processo administrative que tem tres etapas: (/) obter informa<;oes sobre os 

resultados de uma atividade ou processo, (//) compara-la com a informa<;ao sob 

os objetivos, (///) implementar alguma a<;ao para assegurar a realiza<;ao dos 

objetivos. 

De acordo com Robbins e Coulter (1998), entende-se que existem tres 

tipos de controle: controle de antecipa<;ao que e voltado para o futuro e previne 

futuros problemas; controle simultaneo que acontece enquanto uma 

determinada atividade esta ocorrendo e o controle de feedbac/(3, que ocorre 

ap6s a atividade. 

Conforme os autores percebe-se que um sistema de controle eficaz e 

necessaria, econ6mico e flexlvel, pois possui uma coloca<;ao estrategica e 

concentra-se na execu<;ao, alem de sugerir a<;oes corretivas. 

3 Feedback- avalia<;:ao de desempenho. 
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3 ESTOQUE 

A definic;ao te6rica da gestao de estoque dar-se-a devido a o papel 

importante que se tem na gestao de risco no processo de armazenagem. 

De acordo com Viana (2002), percebe-se que um dos primeiros livros 

publicados a respeito de problemas de estoque surgiu em 1939, na Franc;a, 

escrito por George Becquart, porem foi na Alemanha, na Segunda Guerra 

Mundial, com o perfeito sistema de abastecimento das tropas e ap6s a 

explosao da tecnologia no p6s-guerra, que gerou a necessidade de uma 

evoluc;ao no assunto. Especialmente nos ultimos 40 anos, tecnicas e 

procedimentos de gestao de estoque vieram se desenvolvendo. No entanto, no 

Brasil, somente na decada de 1950 que surgiu os primeiros estudos sobre a 

teoria de gerenciamento de estoques. 

Segundo Ballou (1993), compreende-se que o controle de estoque tem 

como objetivo amplo, o balanceamento dos custos de manutenc;ao de 

estoques, de aquisic;ao e de faltas. 

De acordo com Moreira (2002), entende-se que os objetivos basicos do 

estoque e proporcionar economias na produc;ao e unir os fluxos entre si, e os 

objetivos especfficos e dar suporte a mudanc;as previstas no suprimento e na 

demanda; auxiliarem na protec;ao conta incertezas, como por exemplo, falta 

temporaria ou dificuldade de obter materia-prima ou determinado insumo 

necessaria para a produgao de produtos; e permitirem produgao ou compra 

econ6mica, que seriam os grandes lotes. 

Segundo Dias (1993), compreende-se que o capital investido no estoque 

serve como um impulso necessaria para a produc;ao e o bom atendimento das 

vendas, porem a administrac;ao de estoques deve reduzir o capital total 

investido em estoques, pois ele e oneroso, sendo assim a sua minimizac;ao e 

uma das metas prioritarias para a gerencia financeira da empresa. 

0 autor faz compreender que e indispensavel a otimizac;ao dos 

investimentos em estoque, aumentando o uso dos meios internos da empresa 

e suas tecnologias, reduzindo assim a necessidade de investimento de capital. 

Conforme Dias (1993), interpreta-se que o estoque e tambem a func;ao 

de conciliar os objetivos do setor de vendas, produc;ao, compras e os seus 
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pr6prios objetivos sem prejudicar a operacionalidade da empresa e verificar a 

real necessidade da mesma. 

De acordo com Slack(1997), nE'10 importa o que esta sendo armazenado 

como estoque, ou onde ele esta posicionado na operac;ao, ele existira porque 

existe uma diferenc;a de ritmo ou de taxa entre fornecimento e demanda. Se o 

fornecimento de qualquer item ocorresse exatamente quando fosse 

demandado, o item nunca seria estocado. 

Quando a taxa de demanda excede a taxa de fornecimento o estoque diminui. 

Um ponto a ressaltar e que se uma operac;ao pode fazer esforc;os para casar 

as taxas de fornecimento e de demanda, acontecera uma reduc;ao em seus 

nfveis de estoque. Este ponto importante e a base da abordagem just-in-time 

para estoque. 

Conceituaremos tambem tipos, posic;ao, decisao, custos, medic;ao e sistemas 

de informac;ao de estoques para melhor entendimento do planejamento e 

controle de estoque. 

Segundo Bowersox (2001 ), entende-se que qualquer decisao que 

envolve estoque e de alto risco e alto impacto e tambem acarreta em varias 

atividades logfsticas. Para que esses riscos e impactos sejam reduzidos e 

essencial a definic;ao de uma polftica de estoque, que de acordo com Viana 

(2002), "entende-se por polfticas de estoques o conjunto de atos diretivos que 

estabelecem, de forma global e especffica, princfpios, diretrizes e normas 

relacionadas ao gerenciamento". 

Conforme Dias (1993), interpreta-se que as organizac;oes devem delimitar 

ao departamento de controle de estoques os objetivos que a serem atingidos, 

estabelecem padroes que servem como um direcionamento aos controladores 

e tambem de criterios para medir os indicadores. 

De acordo com o autor as polfticas sao diretrizes, que de um modo geral 

sao: 

/ Metas a serem atingidas quanta ao tempo de entrega dos produtos aos 

clientes; 

/ Definic;ao dos materiais a serem estocados e do numero de depositos; 

/ Ate que nfvel de aumento ou reduc;ao de estoque e necessaria para 

atender a demanda; 
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../ Ate que ponto sera permitido pesquisar os estoques, fazendo compras 

antecipadas visando pre<;os mais baixos ou comprando lotes economicos; 

../ Defini<;ao da rotatividade dos estoques. 

Segundo Dias (1993), entende-se que as polfticas de estoque sao muito 

importantes para a administra<;ao de estoques e para a organiza<;ao como um 

todo, pais eles que definem o capital que e investido em estoques. 

3.1 TIPOS DE ESTOQUES 

Segundo Lambert et all (1999), entende-se que os estoques sao 

classificados com base nas raz6es pelas quais sao acumulados. Existem seis 

tipos de estoque: cfclico, em transito, de seguran<;a, especulativo, sazonal e 

parado . 

../ Estoque cfclico: compreende-se que este estoque e proveniente da 

previsao dos perfodos de demanda e de reabastecimento, se a demanda e o 

prazo de entrega forem constantes, somente este estoque cfclico e necessaria; 

../ Estoque em transito: interpreta-se que este tipo estoque e de produtos 

que estao em movimento de um local para o outro, e podem ser considerados 

parte do estoque cfclico, apesar de que nao estar disponfvel para venda ou 

em barque ate que chegassem ao local de destino. Para Bowersox (2001 ), 

entende-se que este tipo de estoque geraria do is fa to res complexos: 1) este 

estoque deve ser pago antes de estar disponfvel; 2) esta associado a um alto 

grau de incerteza, pela dificuldade de localiza<;ao do mesmo e precisao na data 

e hora de sua entrega. 0 autor ainda ressalta que este tipo de estoque 

representa uma crescente propor<;ao em rela<;ao ao estoque total, e isso se da 

pelo uso de metodos como Just in Time4
; 

../ Estoque de seguran<;a: de acordo com Lambert et all (1999), entende-se 

que este estoque e mantido devido a incerteza da demanda ou prazos de 

entrega, e a variabilidade na demanda deve aumentar o estoque de seguran<;a. 

Segundo Bowersox (2001 ), interpreta-se que o estoque de seguran<;a e 

4 Just in Time - Filosofia de manufatura baseada na eliminac;:ao de toda e qualquer perda e na 
melhoria continua da produtividade. 
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destinado ao impacto de incertezas decorrentes do processo de demanda e 

reabastecimento; 

./ Estoque especulativo: conforme Lambert et all (1999), percebe-se que 

este tipo de estoque e mantido por outras razoes que nEIO a demanda, pois e 

mantido para se obter descontos na compra de materia-prima se compradas 

em maiores quantidades, ou previsao de aumento dos pregos, ou ate mesmo 

falta temporaria do produto; este estoque tambem pode ser mantido em 

antecipagao a uma possivel greve; ou para economia na produgao em larga 

escala. Para Moura (1997), "este estoque e mantido quando convem aguardar 

uma oportunidade de obtengao de ganhos[ .. .]"; 

./ Estoque Sazonal: segundo Lambert et all (1999), compreende-se que 

este estoque envolve o acumulo de estoque ao Iongo de um determinado 

periodo para atender a demanda sem que haja a necessidade de novas 

contratagoes ou procedimentos custosos, para manter a forga de trabalho; 

./ Estoque parado: conforme Lambert et all (1999), entende-se que e 

quando um determinado produto nao possui demanda por um determinado 

tempo ou em um determinado local, ou por que se tornou obsolete, o que gera 

um custo alem do capital parado. 

3.2 PRECISAO 

De acordo com Arnold (1999), entende-se que para a efici€mcia dos 

estoques, e indispensavel a utilizagao dos registros de estoque e a precisao 

dos mesmos, pois se os registros nao forem precisos, acarreta em falta de 

materiais, entregas atrasadas, vendas perdidas, baixa produtividade e ate 

mesmo excesso de estoque (conforme o erro), alem de que coloca-se em 

questionamento a confiabilidade das informagoes fornecidas pela empresa. 

Segundo Magee (1967), compreende-se que os estoques 

desnecessarios, em excesso, sao resultado da imprecisao nas informagoes, e 

de acordo com Arnold (1999), percebe-se que esta imprecisao nas informagoes 

de registro de estoque pode ser gerada por sistemas precarios e ineficientes de 

manutengao de registros; e por funcionarios mal treinados. 
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Conforme Arnold (1999), entende-se que um registro de estoque 

preciso permite as organizac;oes operar um sistema eficaz de administrac;ao de 

materiais; manter um nivel satisfat6rio de atendimento aos clientes; operar com 

eficacia e eficiencia; e por fim e possivel analisar o estoque com qualidade dos 

dados. 

Segundo Arnold (1999), compreende-se que a precisao de um registro 

de estoque dever ser control ada pel as organizac;oes, on de o ideal seria 100%, 

porem para alguns produtos se torna muito dificil e custoso alcanc;ar esta 

porcentagem, sendo assim e necessaria estabelecer um grau de tolerancia 

(variac;ao entre o registro e a contagem fisica), para cada produto, porem este 

grau de tolerancia nao pode afetar a atividade da organizac;ao. 

3.3 AUDITORIA 

Segundo Arnold (1999), entende-se que os erros decorrentes do 

manuseio dos estoques deve ser detectados o quanta antes, para manter a 

precisao do estoque. 

Conforme Moura (1997), auditoria "[ ... ] e uma analise do sistema de 

movimentac;ao e estocagem, incluindo suas fases de planejamento, projeto, 

construc;ao, instalac;ao, operac;ao e manutenc;ao". 

De acordo com Moura (1997), compreende-se que durante a realizac;ao 

da auditoria de sistemas, algumas areas devem ser examinadas, como: 

instalac;ao, desempenho do sistema, condic;oes e administrac;ao do sistema . 

../ lnstalac;ao: nesta area e verificado se os sistemas (hardware5
, 

software6
), instalados, conferem com os que foram projetados ou adquiridos; 

../ Desempenho do sistema: nesta area, se verifica se esta ocorrendo um 

desempenho satisfat6rio, no ambito de reposic;ao, funcionarios, software, 

tempo, retorno de investimentos, custos e produtividade; 

5 Hardware -equipamentos de tecnologia da informa9ao. 
6 Software- sistemas desenvolvidos na tecnologia da informa9ao. 
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./ Condi<;oes: a auditoria necessitaria de espa<;o, equipamentos e 

funcionarios, nesta area e interessante verificar se existe capacidade suficiente 

para atender a essas necessidades; 

./ Administra<;ao do sistema: para o apoio de uma administra<;ao eficiente, 

e necessaria verificar nesta area, os pianos de a<;ao, procedimentos, controles 

e canais de comunica<;ao. 

Segundo Arnold (1999), entende-se que existem dais tipos basicos para 

verificar a precisao dos registros, que sao as contagens peri6dicas de todos os 

itens, que ocorrem uma vez ao ana; e as contagens cfclicas de alguns itens, 

que podem ocorrer diariamente. Porem o autor ressalta que a auditoria da 

precisao dos registros em estoque e importante, embora considerar mais 

importante uma auditoria do sistema, pais essa encontraria as causas de 

registros incorretos. 

De acordo com Moura (1997), compreende-se que a organiza<;ao deve 

se informar sabre os fatores importantes, do ponto de vista da auditoria, 

quando o sistema esta sendo projetado, sendo assim, o momenta mais 

adequado para a realiza<;ao da primeira auditoria e no momenta em que o 

mesmo estivesse sendo projetado, e poderia ser realizada par um funcionario 

da propria empresa, ou de outra empresa ou consultor externo, porem devem 

ser qualificados para a tarefa. 

Conforme Moura (1997), observa-se que a auditoria deve ocorrer 

envolvendo toda a organiza<;ao, gerentes, operadores, engenheiros de 

manuten<;ao, fornecedores do sistema, e que os resultados devem ser 

comunicados e revistos com as pessoas envolvidas antes de serem propostos, 

pais os sistemas complexos devem ser integrados, e necessita de ajustes 

durante sua fase de implanta<;ao, o que exige paciencia e credibilidade de 

todos os envolvidos. 
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3.4 ACURACIDADE DOS SALDOS DE ESTOQUE 

Segundo Moura (1997), entende-se que e vital nas operag6es diarias e 

no desempenho da cadeia de abastecimento como um todo, o controle da 

acuracidade dos saldos de estoque. E que os sistemas de informag6es devem 

ser exatos e confiaveis, e essa necessidade de exatidao nos sistemas se torna 

um elemento vital para se manter competitive no mercado. 

De acordo com Gasnier (2001 ), compreende-se que a acuracidade 

consiste em um sin6nimo para a qualidade, confiabilidade e seguranga da 

informagao. Na gestao de estoque a acuracidade de saldo e um indicador 

gerencial (expresso em porcentagem), da proporgao de informagoes corretas, 

ou seja, a quantidade ffsica disponfvel em estoque comparada com a 

informagao do saldo conforme consta no sistema de informagoes. 

Gasnier (2001 ), faz-se entender que causas como erros humanos (de 

digitagao, por exemplo), contribuem para alimentar as divergencias entre 

saldos ffsicos e 16gicos, e muitas dessas causas permanecem escondidas nas 

atividades rotineiras, o que compromete na qualidade e confiabilidade das 

informag6es e do gestor de estoque. 

E que sendo assim, a busca pela precisao das informag6es se torna 

uma necessidade vital para todos os envolvidos no processo e para a 

organizagao como um todo. Os investimentos de tempo e recursos utilizados 

para aprimorar essas informag6es fornecem beneffcios efetivos para diversas 

partes de uma organizagao, como no ambito empresarial, contabil, area de 

vendas, logfstica e operacional: 

./ Empresarial: de acordo com Gasnier (2001 ), compreende-se que para 

acionistas e diretores, a informagao precisa e um auxflio para as tomadas de 

decisoes crfticas, e tornar assim a precisao da informagao indispensavel. Cabe 

a alta administragao enfatizar a importancia da disciplina diaria, bem como 

viabilizar meios para que a organizagao alcance suas metas de acuracidade; 

./ Contabil: segundo Gasnier (2001 ), percebe-se que para informar com 

precisao o resultado da organizagao (Iuera ou prejufzo), e necessaria que os 

registros de valores, entradas, safdas e saldos estejam corretos. Tambem e de 

vital importancia, em caso de divergencias, a verificagao no software de gestao 
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da empresa, pois eles podem ocasionar falhas 16gicas que acarretam em erros 

de processamento; 

.../ Vendas: conforme Gasnier (2001 ), entende-se que a area de vend as 

necessita de informa<;6es corretas para atender aos clientes com a maier 

precisao possfvel quanta a disponibilidade dos produtos e seu prazo de 

entrega. Quando esta precisao nao ocorre acaba por denegrir a imagem da 

empresa, porem se essas situa<;6es forem constantes, acarreta em perdas de 

clientes e problemas de relacionamento interne; 

.../ Logfstica: de acordo com Gasnier (2001 ), compreende-se que para nao 

comprometer o atendimento aos clientes e precise que as informa<;6es fossem 

seguras e atualizadas, assim o abastecimento continuo ocorre sem atrasos ou 

divergemcias . 

.../ Operacional: segundo Gasnier (2001 ), percebe-se que na area 

operacional a acuracidade das informa<;6es se torna muito importante para nao 

perder capacidade produtiva por falta de insumo ou quebra de algum 

equipamento. 

Segundo o autor, entende-se que para se obter o controle da 

acuracidade dos saldos de estoque e necessaria estabelecer dois indicadores: 

a divergencia e a tolerancia: 

.../ Divergencia: conforme Gasnier (2001 ), compreende-se que e necessaria 

mensurar o grau de desvio (de acordo Arnold (1999), "[ ... ]mensura a 

proximidade dos valores individuais em torno da media."), entre o dado ffsico e 

o dado fornecido pelo sistema de informa<;ao, para procurar melhor a 

acuracidade de cada unidade mantida em estoque. 

Tolerancia: de acordo com Gasnier (2001 ), percebe-se que a tolerancia 

reduz a necessidade de reajustes e reconcilia<;6es de estoque, pais se trata de 

um grau de aceita<;ao do erro, sem que este desvio seja contabilizado como 

uma diferen<;a para a empresa. 
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3.5 INVENTARIO 

Segundo Arnold (1999), entende-se que para se manter a precisao dos 

estoques e necessaria que os erros sejam detectados, o que ocorre por meio 

de inventarios. Porem, para que o inventario resulte em informagoes mais 

precisas poss1ve1s, e necessaria uma preparagao com arrumagao: a 

separagao dos itens; a identificagao, contendo informagoes que facilitem a 

identificagao dos produtos, como etiquetas; e treinamento, que devem ser 

fornecidos antes que o inventario ocorra, para garantir a seguranga das 

informa9oes. 

De acordo com a figura 02, na empresa Standard Loglstica e Distribuigao 

S/A, fonte do estudo de caso, pode-se observar a aplicabilidade de etiquetas 

de enderegamento, para identificagao e rastreabilidade dos produtos 

armazenados. 

Figura 2 - Etiqueta de identifica<;ao. 
Fonte: StandardS/A, 2010 

Conforme Gasnier (2001) percebe-se que cada organizagao deveria 

adequar o tipo de inventario as suas necessidades, recursos e exigencias 
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internas, pais existiriam diversos tipos de inventario, como inventario geral, 

rotativo, gratuito, par grupo de itens, par amostra, par posi<;ao ffsica e par late: 

,;- lnventario geral: de acordo com Gasnier (2001 ), compreende-se que 

este inventario e realizado em uma data pre-determinada, em uma 

programa<;ao peri6dica ou em situa<;oes extraordinarias, e consiste em um 

processo de contagem ffsica de todos os itens do estoque. Segundo Arnold 

(1999), entende-se que este inventario representa uma oportunidade de corrigir 

as imprecisoes de registros, pais este inventario demonstra os detalhes dos 

itens; 

,;- lnventario rotativo: tambem conhecido como contagem cfclica. Conforme 

Gasnier (2001 ), percebe-se que seria uma contagem ffsica dos itens 

estocados, que ocorrem em uma frequencia (semanal ou diaria). Segundo 

Arnold (1999), entende-se que este inventario tem o prop6sito de localizar as 

causas dos erros e corrigi-las, assim reduzir o risco do erro ocorrer novamente; 

,;- lnventario gratuito: para Gasnier (2001 ), compreende-se que este tipo de 

inventario pode ocorrer em organiza<;oes onde se pratica o inventario rotativo, 

pais e possfvel se utilizar procedimentos de separa<;ao ou oportunidades de se 

utilizar a ociosidade de mao-de-obra; 

,;- lnventario par grupo de itens: de acordo com Gasnier (2001 ), percebe-se 

que este tipo de inventario destina-se a grupos especfficos de produtos 

estocados, pais existem produtos com caracterfsticas espec1a1s, como par 

exemplo, produtos rigorosamente controlados; 

,;- lnventario par amostra: conforme Garnier (2001 ), entende-se que este 

tipo de inventario e habitualmente utilizado em procedimentos de auditoria, pais 

representa o conhecimento parcial da situa<;ao comparando-a com o todo; 

,;- lnventario par posi<;ao ffsica: segundo Garnier (2001 ), compreende-se 

que este tipo de inventario s6 e possfvel com o auxilio da tecnologia, que 

propicia a contagem pelo endere<;o do produto. 

,;- lnventario par late: de acordo com Garnier (2001 ), percebe-se que a 

realiza<;ao deste inventario s6 e possfvel com o auxflio da tecnologia, que 

permite a identifica<;ao e rastreamento informatizado, o que proporciona o 

acompanhamento do consumo dos itens e lotes de fabrica<;ao. 
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3.6 SEQUENCIAMENTO 

Conforme Lambert et all (1999), entende-se que pode considerar 

diversos metodos de sequenciamento de estoque, com a finalidade de 

controlar a movimentac.;:ao de entrada, safda e rastreabilidade dos produtos. 

Grande parte dos fabricantes e operadores logfsticos emprega dais 

procedimentos denominados PEPS e UEPS: 

v' PEPS 

Segundo Dias (1993), entende-se que no PEPS (primeiro a entrar, 

primeiro a sair) sairia antes o produto que primeiro integrou o estoque, e que e 

substitufdo na mesma ordem cronol6gica. Para produtos com o giro em 

estoque rapido, ou produtos com armazenagem de Iongo prazo, este metoda 

pode ser utilizado para controlar os estoques. 

De acordo com Fernandes (1984), esse sistema PEPS"[ ... ] baseia-se na 

premissa de que a baixa do material deve ser efetuada pelos primeiros custos 

registrados, ou seja, pelos mais antigos". 

Conforme Lambert et all (1999), compreende-se que as vendas devem 

ser realizadas utilizando os estoques mais antigos, permanecendo 

armazenados os produtos adquiridos recentemente, com a utilizac.;:ao deste 

metoda, os estoques sao valorizados considerando-se o custo atual do produto 

(custo da compra mais recente). 

v' UEPS 

Ja no metoda UEPS (ultimo a entrar, primeiro a sair), conforme Dias 

(1993) percebe-se que expede em primeiro Iugar os ultimos produtos que 

entram no estoque, porem este metoda faz com que os saldo de estoque 

fossem avaliados ao prec.;:o das ultimas entradas do produto. A utilizac.;:ao deste 

metoda tendem a estabilizar o estoque durante certo perfodo, enquanto e 

avaliada a utilizac.;:ao do mesmo. 
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Da mesma forma, de acordo com Fernandes (1984), percebe-se que o 

metoda UEPS funciona de maneira inversa ao PEPS, considerando os custos 

mais recentes para fins de controle, porem o inventario final consta os custos 

mais antigos, que correspondem as primeiras entradas do produto. 

Segundo Lambert et all (1999), entende-se que o estoque adquirido mais 

recentemente e o primeiro a ser vendido, mantendo em estoque os itens 

adquiridos anteriormente. Em epocas de aumento de pre<;os, este metoda 

resulta em menor valoriza<;ao dos estoques. 

3.7 SISTEMA WMS 

De acordo com Sucupira (2002), entende-se que ate meados da decada 

de 1970, o sistema informatizado do controle de estoque possui a capacidade 

de controlar as opera<;6es de entradas e safdas em estoques e a respectiva 

baixas de tais opera<;6es. Surgem apos os sistemas de controle de 

endere<;amento que passaram a enfatizar a localiza<;ao do material em um 

endere<;o no deposito. Com esse sistema as mercadorias deixam de ter locais 

fixos e passam a ser estocadas em locais alternados, uma vez que estes estao 

devidamente cadastrados e controlados pelo sistema. 

Segundo o autor um dos principais beneffcios do sistema de 

endere<;amento, seria a flexibilidade de estocagem e movimenta<;ao das 

mercadorias, por meio da automatiza<;ao dos endere<;os, permitindo que todos 

os funcionarios conhecessem os locais em que as mercadorias estivessem 

armazenadas. Os sistemas de endere<;amentos evoluiram de forma 

significativa e atualmente constituem o aplicativo conhecido como WMS 

(Warehause Management System) ou Sistema de Gerenciamento de Deposito. 

Conforme o autor o sistema WMS teria como objetivos basicos, os 

seguintes: 

./ Aumentar a precisao das informa<;6es de estoque; 

./ Aumentar a velocidade e qualidade das opera<;6es do centro de 

distribui<;ao; 

./ Aumentar a produtividade do pessoal e dos equipamentos do deposito; 

-,-, 
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./ Facilidade de acoplamento com sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning) ou seja, Planejamento dos Recursos do Neg6cio; 

sao: 

./ Possibilidade de administrar multiples locais de estocagens; 

./ Possibilidade de administrar estoques de diferentes proprietaries; 

./ Utilizac;ao de sistemas de caletas de dados por radio frequencia; 

De acordo com autor as principais funcionalidades de um software WMS 

./ Rastreabilidade das operac;oes; 

./ lnventarios ffsicos, rotativos e gerais; 

./ Planejamento e controle de capacidade; 

./ Definic;ao de caracterfsticas de uso de cada local de armazenagem; 

./ Sistema de classificac;ao dos itens; 

./ Controle de lotes, datas de liberac;ao de quarentenas e situac;oes de 

controle de qualidade; 

./ Separac;ao de pedidos (picking); 

./ lnterfaceamento com clientes e fornecedores; 

./ Controle de rotas e carregamentos de vefculos. 

De acordo com Tomaselli (2005), compreende-se que a maioria do 

gestores consideram o WMS, como elemento primordial para as organizac;oes 

obterem a reduc;ao dos estoques. 0 WMS e gerado como aplicac;ao limitada ao 

gerenciamento operacional de um armazem e sua finalidade e especifica na 

definic;ao de rotas de caletas, reduc;ao das distancias percorridas e definic;ao de 

enderec;amentos utilizando regras inteligentes. 

Segundo o autor, os beneffcios secundarios sao a reduc;ao do tempo de 

ciclo de separac;ao dos pedidos; de expedic;ao e docas7
; e maior acuracidade 

dos saldos. Esses fatores sao utilizados pelos gestores a favor da reduc;ao dos 

estoques. 

7 Docas- Interface entre a expedi<;:ao e os transportes com a finalidade de facilitar o 
carregamento e descarregamento de mercadorias. 
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4 CARACTERIZAvAO DA EMPRESA 

Figura 3- Unidades Operacionais da Standard 
Fonte: Standard Logistica e Distribuic;Bo S/A, 2010. 

A Standard8 foi fundada em 1999, tendo como acionistas dois grupos, 

Deminvest e Markinvest. Atuando ha nove anos no mercado, a mesma e 

prestadora de services logfsticos intermodais frigorificado, presente nos tres 

Estados do Sui do pals e em Sao Paulo, a Standard atua com cinco armazens 

frigorificado, totalizando a capacidade de armazenagem de 90.000 posicoes 

paletes9 e movimentacao anual de mais de 1.500.000 toneladas/ano entre os 

mercados interne e externo. 

A Standard opera cinco terminais intermodais rodo ferroviario em 

parceria com a America Latina Logfstica (ALL) - concessionaria da Rede 

Ferroviaria. Os terminais de Cambe, Guarapuava, Cascavel e Curitiba 

8 Disponivel em: www.standardlog.com.br 
9 Palete: Plataforma disposta horizontalmente para carregamento. Permite o arranjo e o 
agrupamento de materiais, possibilitando o manuseio, estocagem, movimentayao e transporte 
como uma unica carga. 
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transportam a produc;ao das industrias do interior do Parana para o porto de 

Paranagua eo terminal de Esteio, no Rio Grande do Sui, transporta a produc;ao 

das industrias gauchas para o porto de Rio Grande, totalizando uma 

movimentac;ao media de 2.500 conteineres 10/mes, e 60.000/toneladas/mes. 

De acordo com os dados coletados junto a organizac;ao, averiguou-se 

que a Standard Logfstica e Distribuic;ao S/A, tem como visao estrategica estar 

inserida na cadeia de "Produc;ao, Consumo e Escoamento", e como missao 

"Ser o Me/hor Operador Logistico Frigorificado lntermodal do Brasil". 

4.1 0 PROCESSO DE ARMAZENAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE NA STANDARD. 

0 Processo de armazenagem e controle de estoque na standard e 

realizado por meio do sistema SGiog. 

0 Sglog e o nome do Sistema de Gerenciamento de Logfstica informatizado, 

desenvolvido pela Standard, com equipe de desenvolvimento e programac;ao 

corporativa e com suporte situado em cada unidade. 

0 Sistema permite o acesso em m6dulos: Portaria, PCM (Programac;ao 

e Controle das movimentac;oes, Operac;ao, WMS ,Terminal, Fiscal e Estoque 

que permite executar todo o processo e controle de armazenagem na 

Standard. 

0 Processo de armazenagem e controle de estoque na Standard e 

elaborado conforme as caracterfsticas operacionais negociadas com o cliente 

e de acordo com as clausulas estabelecidas em contrato. 

4.2 MODELO DE PROCESSO DE ARMAZENAGEM NA STANDARD 

Os procedimentos abaixo descritos englobam as rotinas administrativas, fiscais 

e operacionais o qual exemplificara um modelo operacional de determinado 

cliente que sera referenciado pelo nome xxxxx. Os procedimentos sao 
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elaborados com o objetivo de padronizar os processos e integrar as opera~oes 

entre a Standard e seus clientes. 

Os procedimentos sao mencionados separadamente par setor, incluindo todos 

canais utilizados para a opera~ao. 

4.2.1 PROCESSO DE RECEBIMENTO 

1. As descargas serao realizadas das 09:00 horas ate 15:00 horas com 

limite Maximo de 05 descargas par dia. Ap6s este horario o recebimento sera 

realizado no dia seguinte. 

2. Em todas as descargas recebidas pela Standard, a xxxxx devera enviar 

obrigatoriamente o "arquivo TXT' onde devem constar todas as informa~oes 

descritas na NF ou conforme lay-out de arquivo estabelecido entre as 

Empresas. 

3. As descargas somente serao realizadas ap6s o envio dos "arquivos 

TXT' acima mencionado. 

4. Devera ser enviada diariamente a programa~ao ou grade de descarga 

com 12 horas de antecedencia, informando tambem se as descargas sao 

"batidas" ou "paletizadas". 

5. As descargas serao realizadas com a conferencia de quantidade, item, 

data de fabrica~ao e data de vencimento. Os paletes deverao ser pesados 

(peso padrao e variavel), ap6s isso sera descontado o peso das embalagens e 

dos paletes, para confronto com o peso da nota fiscal. 

6. Nas cargas paletizadas, o palete sera pesado e descontado peso de 35 

kg (trinta e cindo quilos) do proprio palete. 

7. A XXXXX devera enviar os produtos acondicionados nos paletes de 

forma que permita a realiza~ao do FEFO na expedi~ao, ou seja, uma data par 

palete. 

8. Caso seja recebido em um unico palete um mesmo produto com datas 

de fabrica~ao diferentes, os produtos deverao ser separados e remontados. 
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9. No caso de apontamentos de divergencias (sabras, faltas e avarias) no 

ato da descarga, serao informados no processo de descarga e na sequencia 

informado ao cliente. 

10. A XXXXX par sua vez, devera emitir nota fiscal de devoluc;:ao dos 

produtos faltantes contra a fabrica, ajustando assim o saldo ffsico e contabil. 

11. A XXXXX devera enviar c6pia da NF de devoluc;:ao para origem a 
Standard no prazo de 24hs. 

12. No apontamento de sabra de mercadorias no recebimento, o produto 

sera descarregado, segregado fisicamente e bloqueado, pais estara sem 

cobertura fiscal. A mercadoria s6 sera liberada para comercializac;:ao mediante 

o envio da Nota de Fiscal para a Standard para a devida cobertura fiscal dos 

produtos armazenados oriundos da sabra do descarregamento. 

13. Em caso de descarga de produtos avariados, os mesmos devem ser 

lanc;:ados no estoque como avaria e ficarao segregados ffsica e contabilmente 

aguardando posic;:ao da XXXXX, sabre possfvel devoluc;:ao a fabrica ou 

descarte. 

14. Para toda descarga, os produtos deverao estar em embalagens 

fechadas, nao sera feito recebimento de produtos fracionados pela Standard. 

4.2.2 CONDIC::OES DE ARMAZENAGEM 

1. A Standard se responsabiliza par manter suas instalac;:oes em condic;:oes 

climaticas e ambientais adequadas a conservac;:ao dos produtos, observando, 

as especificac;:oes dos produtos. 

2. A Standard fornecera mensalmente relat6rio com os registros das 

temperaturas das camaras onde os produtos da XXXXX estarao armazenados. 
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4.2.3 PROCESSO DE EXPEDI<;:AO 

1. Somente as descargas finalizadas ate as 15:00 hs poderao ser 

consideradas para o faturamento do dia. 

2. 0 infcio do carregamento sera realizado diariamente as 22:00 hs com 

previsao de termino as 07:00 hs do dia seguinte. 

3. 0 carregamento seguira a ordem de prioridade estabelecida pela 

XXXXX. 

4. 0 arquivo de separa<;ao dos pedidos devera ser enviado diariamente ate 

as 20:00 hs, em um (mica arquivo estando este ja dividido par rotas de 

carregamento, prioridades e com a sequencia de entregas ja definidas. 

5. Deverao constar no arquivo de separa<;ao as prioridades a serem 

seguidas no carregamento, assim como defini<;oes de datas, conforme 

acordado: 

>- Normal: arquivo sem informa<;ao de datas, o sistema devera fazer FEFO. 

>- Data crftica: devera constar no arquivo o late do produto a ser carregado. 

A XXXXX ira criar um campo especffico no pedido para lan<;amento da data 

especffica. 

>- Criteria: conforme definido no sistema, sera respeitado o % informado pela 

XXXXX para cada ponto de entrega. 

6. Devera constar no arquivo de separa<;ao o tipo de carregamento a ser 

realizada, carga estivada ou paletizada. 

7. Os produtos de peso padrao serao separados e agrupados (separados 

por resumo). 

8. Toda a expedi<;ao da XXXXX devera ser realizada em caixas fechadas 

ou completas, nao serao expedidos produtos em embalagens unitarias ou 

fracionados. 

9. Os produtos de peso variavel serao separados par ponto de entrega, as 

caixas deverao ser identificadas pelo numero da ordem de entrega. 

10. Na identifica<;ao de falta de produtos fisicamente durante a separa<;ao, 

devera constar no arquivo de retorno quantidade do item atendida ou zerada, 

evitando assim divergencias na nota fiscal. 
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11. Ao finalizar a separac;ao de cada rota, a Standard enviara a XXXXX o 

retorno do arquivo de separac;ao com quantidades separadas/carregadas para 

que seja possfvel a emissao das notas fiscais de entregas. 

12. Ao final do carregamento na doca o transportador devera seguir o 

procedimento estabelecido nos Anexos. 

13. A XXXXX de vera entregar as Notas Fiscais ate 1 hs (uma hora) ap6s a 

devoluc;ao do arquivo TXT pela Standard para posterior liberac;ao dos vefculos. 

14. A XXXXX ao finalizar a emissao das notas por vefculo devera 

disponibilizar para a Standard o arquivo destas notas fiscais, para que seja feita 

a conciliac;ao dos produtos separados e carregados x produtos faturados nas 

notas fiscais. 

15. Caso seJa identificada divergencia na conciliac;ao, sera analisado o 

processo e o vefculo s6 sera liberado ap6s ser ajustada a divergencia e 

tambem, podera ser solicitado que o vefculo retorne a doca para reconferencia 

ffsica dos produtos carregados. 

16. 0 faturista da XXXXX devera acompanhar a conciliac;ao dos arquivos do 

ultimo vefculo carregado antes de se ausentar da empresa, garantindo assim 

que se houver divergencia a mesma possa ser resolvida no ato. 

4.2.4 CONSIDERA<;:OES IMPORTANTES: 

Podem ocorrer casas em que a XXXXX nao conseguira emitir nota fiscal 

a determinados clientes devido aos mesmos estarem com restric;ao na Receita 

Federal, nestes casas a XXXXX avaliara a necessidade do retorno do vefculo 

para retirada ou a liberac;ao do vefculo com os produtos. A Standard nao se 

responsabilizara por eventuais multas fiscais, faltas ou avarias proveniente 

deste procedimento. 
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4.2.5 PROCESSO DE RETORNO DE MERCADORIAS 

1. Todo transportador que retornar com devoluc;ao para a Standard, devera 

regressar dentro do horario das 13:00 hs as 20:00 hs, salvo em casos de 

viagens, em que devera ser avisado e agendado previamente o horario para o 

retorno do vefculo especifico. 

2. A XXXXX enviara uma prev1a dos retornos com as suas respectivas 

autorizac;oes, baseado nos chamados criados pela XXXXX via e-mail. 

3. Os vefculos que chegarem para efetuar retorno ap6s o horario pre

estabelecido e que nao tenham a previa das notas retornadas, serao 

descarregados como retorno e os produtos ficarao segregados aguardando 

posicionamento da XXXXX no dia seguinte. 

4. Para a realizac;ao do retorno pela Standard o transportador devera 

dirigir-se ao escrit6rio da XXXXX para solicitar a identificac;ao da operac;ao a 

ser realizada: Retorno ou Reentrega, baseado nos chamados criados pela 

XXXXX em e-mail. 

5. Caso seja identificado que o produto sera reentrega, a carga sera 

descarregada com a mesma nota fiscal de safda (nota de venda ao cliente), 

sera lanc;ada no estoque e ficara identificada na operac;ao com o nome do 

ponto de entrega, sendo carregada durante a noite seguinte para nova tentativa 

de entrega. Ap6s o carregamento devera ser feito a baixa dos produtos do 

estoque atraves de uma ordem de expedic;ao manual. 

6. Caso haja reentrega com falta de produtos, antes de proceder com o 

processo de reentrega, a XXXXX devera solicitar separac;ao das caixas 

faltantes para faturamento contra o transportador. 0 produto entao sera 

separado e agrupado a carga de reentrega, garantindo expedic;ao completa da 

carga no dia seguinte. 

7. Caso seja apontada avaria na descarga de produtos para reentrega, 

sera reposto o produto na carga mediante requisic;ao formal da XXXXX, a baixa 

do produto retirado do estoque para completar a carga de reentrega devera ser 

realizada como laudo do SIF sobre a caixa descarregada com avaria. 

8. Os vefculos definidos pela XXXXX que nao serao descarregados, ficarao 

na tomada para reentrega no dia seguinte. Caso a XXXXX programe esse 
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veiculo para uma nova entrega dos pedidos constates nos veiculos nao serao 

descarregados e sim complementados com novos pedidos. 

9. Caso seja identificado como retorno, a XXXXX devera emitir uma nota 

de entrada, salvo em casos em que houver nota emitida pelo cliente, neste 

caso sera utilizada a nota de retorno para langamento no estoque. 0 vefculo 

sera descarregado e os produtos retornarao ao estoque em um processo 

similar ao do recebimento de transferencias. As mercadorias s6 estarao 

disponfveis para vendas no dia seguinte. 

10. A Standard nao descarregara produtos impr6prios para consume. 

11. Em caso de retorno/reentrega de produtos de venda direta de outra filial 

da XXXXX, o processo para o recebimento da carga sera um cross-docking. A 

entrada da mercadoria devera ser feita com a nota de venda. 

12. Para reentregas de produtos de venda direta de outra filial, caso seja 

apontada avaria na descarga, o produto sera reposto para completar a carga 

mediante requisigao formal da XXXXX, a baixa do produto retirado do estoque 

para completar a carga de reentrega devera ser realizada com o laudo do SIF 

sobre a caixa descarregada com avaria. 

13. Durante as descargas de retornos/reentregas, toda anomalia visualizada 

devera ser informada a XXXXX, faltas, sabras e avarias deverao ser tratadas 

no ato junto com o cliente. 

14. 0 transportador devera acompanhar e validar seu retorno ao finalizar o 

processo, assinando a ordem de servigo. 

15. 0 processo de retorno segue os mesmos criterios de recebimento e 

procedimentos estabelecidos nos Anexos. 

4.2.6 OIVERGENCIA APONTADA NO ATO ENTREGA 

1. Se durante as entregas o motorista identificar sobra de mercadorias sem 

nota fiscal no veiculo, a mercadoria devera retornar a Standard para ser 

incorporada ao estoque e garantir a saida do produto mediante nova venda 

realizada. 
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2. Se durante as entregas o motorista identificar falta de produtos, o 

mesmo devera entrar em cantata com a XXXXX, que solicitara a Standard a 

abertura de um "B.O." (boletim de ocorrencia) para averiguagao da divergencia. 

4.2.7 PROCEDIMENTO PARA ANALISE DE 80's 

Conforme a ocorrencia de b.o. ·s (Boletim de Ocorrencia) os procedimentos a 

serem seguidos na identificagao dos motivos serao os seguintes: 

1. Analise dos processos fiscais de separagao e carregamento para 

identificar possfveis falhas de arquivos. 

2. Contagem do estoque para identificar sabras ou faltas dos produtos 

constantes no b.o .. 

3. ldentificada sabra no estoque de um produto que gerou falta em alguma 

entrega, o b.o. sera acatado e o produto ficara a disposigao da XXXXX para 

retirada e entrega ao cliente que gerou pendencia. 

4. Toda retirada devera ser feita, mediante a solicitagao formal da XXXXX 

atraves de uma requisigao padrao em que devera constar o produto, a 

quantidade a ser carregada e o cliente ao qual sera entregue o produto. 

5. Caso nao seja identificado sabra em estoque de um item que gerou falta 

em um ponto de entrega, o b.o. sera recusado, devido a falta de evidencias de 

a divergencia ter sido gerada par motivo operacional. 

6. Em caso de ser identificada sabra de produtos sem nota fiscal em algum 

vefculo durante suas entregas, este produto sera contado em estoque para 

identificar possfveis faltas, se confirmada a falta em estoque o produto devera 

retornar para ajuste do saldo ffsico com o saldo contabil entre as empresas. 

7. Caso ap6s a contagem de estoque, seja identificado que o estoque nao 

apresenta falta, o produto podera retornar a Standard e gerara uma sabra em 

estoque. Assim, a XXXXX devera providenciar uma nota fiscal para cobertura 

do produto em estoque (nota de retorno ou entrada), somente ap6s isto o 

produto estara disponfvel para vendas. 
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4.2.8 PROCESSO DE CONTROLE DE PALETES 

1. Todo palete que for descarregado com produtos de transferencias sera 

lanc;ado no estoque como se fosse um produto do mix da XXXXX, para isto a 

Standard usara a nota fiscal de transferencia da XXXXX. 

2. Esses paletes serao devolvidos a Fabrica conforme solicitac;ao da 

XXXXX, mediante agendamento com 24 hs de antecedencia, informando 

quantidade a ser coletada, e dados do motorista que efetuara a coleta. Os 

paletes deverao sair da Standard com NF de devoluc;ao da XXXXX para a 

Fabrica. 

3. Os paletes carregados pelos motoristas da distribuic;ao da XXXXX, 

deverao ser devolvidos a Standard diariamente, em forma de prestac;ao de 

contas. Para isto, a Standard passara semanalmente a XXXXX o saldo devedor 

de cada motorista para que seja solicitada a devoluc;ao dos mesmos. 

Para controle de paletes carregados, sera utilizado o modelo abaixo: 

1. 0 formulario tem uma numerac;ao (mica, pela qual sera feito o controle 

dos paletes carregados e dos paletes devolvidos. 

2. Todo motorista que carregar paletes na Standard, devera assinar a guia 

de paletes no momenta em que solicitar as notas fiscais de entregas junto ao 

PCM. 

3. 0 PCM preenchera a gu1a com a quantidade carregada, coletara a 

assinatura do motorista e destacara as vias amarela, rosa e verde as quais 

seguirao como motorista. Os campos que devem ser preenchidos na liberac;ao 

do motorista quando ha o carregamento de paletes, sao os campos destacados 

em amarelo na figura abaixo. 

4. A via branca nao deve ser destacada do bloco, ficando na Standard para 

controle interne. 

5. Ao finalizar as entregas, o motorista devera retornar a Standard com os 

paletes para fazer a prestac;ao de contas. 0 motorista deve retirar no PCM uma 

ordem de servigo para descarga de paletes. 
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6. Ap6s descarregar os paletes, o motorista de vera apresentar a ordem de 

retorno de paletes no PCM junto com as guias entregues a ele no ato do 

carregamento. 

7. 0 PCM assinara as vias informando a quantidade de paletes retornados 

e entregara a via amarela ao motorista, a qual servira como recibo da 

devolucao dos paletes. Os campos que devem ser preenchidos na liberacao do 

motorista quando ha o retorno de paletes, sao os campos destacados em azul 

na figura abaixo. 

8. As vias rosa e verde deverao ser entregues ao responsavel pelo controle 

de paletes para que seja efetuada a baixa do saldo de debito do motorista. 

Guia de Tritnsito Pallets 

C]Ren1essa 0Transfereneia No 16750 Data: _ l_ f __ ~ 

Origenl=-----......,---"'-----------------
Quanti(lade de Palete$ PBR: ______ .Descartavel:, __ ___.. ___ _ 

TranSI)Ortador: Plaea: ______ _ 
MotoriSta: ____ _..._ ________________ _ 

OBS: Ae:co••t~o qwe: ~e:ce:bi :;a, qw:::~~•tid::a.dt de: p::.le:tt$ :;a,cia::. at•cio•:;a,da de: p~opde:d::a.dt d:;a; 

Standard Logistica e Distribui~ao Ltda. 

Det)osito Expedidor Transportador Cliente 

Data:_/ 

Quant~dade de Paletes PBR: ______ .Descartavel:. ______ _ 

Deposito Recebedor 

ae .... ••••• - ••·••• • •• .. ••• ... •2••• .. e- •• •••••• - ••••• • a• •• •••••• ... ••••••• • 2"'" •• •••• • •••••••••••••• • •· •• ••••• · •••••••• 

Figura 4- Formuh3rio de controle de palete 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

4.2.9 PROCESSO DE CONTROLE DE ESTOQUE 

0 controle de estoque sera feito pela quantidade geral de caixas em estoque, 

sem levar em consideracao o numero de identificacao de cada caixa. 

Para o controle de estoque serao seguidas as rotinas abaixo: 
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1. Contagens e auditorias diarias par sessao de congelado, resfriado, 

lacteos e secas conforme cronograma pre-estabelecido. 

2. Auditoria diaria de itens em data crftica e envio diarios deste relat6rio a 

XXXXX ate 10:00 horas. 

3. Equalizagao diaria via sistema entre as saldos do estoque Standard e 

XXXXX a ser realizada diariamente as 09:00 hs. 

4. Todo ajuste realizado nos estoques devera ser autorizados/concensados 

par ambos antes de efetivar o ajuste e arquivar o documento que faz parte do 

processo (NF, movimentagao etc). 

5. Os inventarios serao realizados mensalmente conforme data acordada 

entre as Empresas. 

4.2.1 0 PROCESSO DE INVENT ARlO DOS ESTOQUES 

1. Devera ser feito o corte do estoque na data acordada entre as empresas 

e emissao dos seguintes relat6rios: 

a. Posic;ao do estoque contabil (precificado) e Fisico 

(Porllocalizac;ao ). 

b. A equa/izac;ao devera ser realizada no dia anterior ao inventario 

e deverao ser ajustadas todas as divergencias. 

2. Fica estabelecido que nao podera haver operagao de carga e 

descarga no perfodo do inventario. 

3. A data e horario de infcio e termino do inventario deverao ser acordados 

entre as Empresas. 

4. A contagem ffsica sera registrada via RF. 

5. A identificagao do prod uta deve estar visfvel a equipe de contagem. Nao 

sendo possfvel a identificagao da quantidade existente no palete, este devera 

ser rebatido, evitando assim a identificagao err6nea da quantidade do item. 

6. No caso de produtos com peso variavel sera considerado o peso 

identificado na etiquta do palete. 

7. De pais de efetuadas 1 a e 2a contagens as mesmas sera a 

confrontadas. 
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8. Havendo divergencia entre a 1 a e 2a contagens, sera realizada 

uma nova verificac;ao com a presenc;a do coordenador do inventario. 

9. Os dados contidos nas fichas de contagem serao digitados no 

Menu lnventario do Sistema SGLOG. 

10. Cab era ao controle de estoque a guard a e controle das fichas de 

contagem. 

11. Toda e qualquer alterac;ao envolvendo os produtos do cliente 

inventariado deverao ser comunicados imediatamente a equipe de 

Coordenac;ao. 

12. Os trabalhos deverao ocorrer ininterruptamente ate o final do inventario, 

com intervalos para refeic;oes, lanches, rodizios para climatizac;ao e troca de 

turnos. 

13. Ao encerramento do inventario, o resultado obtido na contagem sera 

comparado ao saldo inicial no Sistema de Controle de Estoques da Standard 

(SGLOG), havendo divergencias entre os saldos, os mesmos serao corrigidos, 

item a item e, resolvidas as divergencias, os saldos serao reconhecidos pelas 

duas Empresas, mediante a autorizac;ao da Gerencia da Unidade da Standard 

e Representante da XXXXX. 

14. As sabras e faltas deverao ser ajustadas nos estoques de ambas as 

empresas (Standard e XXXXX), e os valores originados dos ajustes serao 

acertados conforme estabelecido em contrato. 

15. No termino do processamento do inventario e ap6s analise de todos os 

ajustes e revisadas as regras de enderec;amento, bem como, os custos dos 

estoques no Sistema de Controle de Estoques da Standard (SGLOG) sera 

emitido o saldo final do estoque. 

OBS: 0 modelo de realizac;ao do inventario podera ser mudado desde que 

previamente acordado entre as partes. 

4.2.11 PROCESSO DE CONTROLE DE AVARIAS 

1. 0 tratamento das avarias sera feito conforme ocorrencia das mesmas 

identificando a causa e procedimentos a serem seguidos. 
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2. Avaria de transporte - sera identificada no momenta do retorno e 

informada a XXXXX, esta fara o acerto diretamente com o motorista, 

informando se 0 produto sera descartado ou devolvido a fabrica. 

3. Todo problema de qualidade identificado na entrada de mercadorias, 

seja nas transferencias ou retornos, deverao ser tratadas como avarias. 

4. A varia lnterna- devera ser informada a XXXXX diariamente junto com o 

saldo diario a ocorrencia de avarias, com quantidade e motivos: qualidade, 

processamento (responsabilidade XXXXX) ou problemas operacionais 

(responsabilidade Standard). 0 produto devera ficar segregado na camara ate 

ter a definic.;:ao do destino dos produtos avariados, se descarte ou devoluc.;:ao a 
Fabrica, ou sea embalagem secundaria sera substitufda. 

5. Avaria parcial dentro da caixa - toda a caixa ficara segregada e 

indisponfvel para venda, pois nao sera recebido e nem expedido carga 

fracionada pelo estoque da Standard. 

6. Em caso de avarias de embalagens, estando o produto em bom estado 

para consumo, a XXXXX fornecera embalagens para recuperac.;:ao das caixas. 

4.2.12 PROCESSO DE DESCARTE DE PRODUTOS 

Todos os produtos avariados, vencido ou sinistrado, deverao ser descartados 

conforme procedimento abaixo descrito: 

1. Emissao pelo cliente de uma nota fiscal de descarte ou devoluc.;:ao para 

origem. 

2. Os produtos serao descartados atraves de uma empresa especializada. 

3. 0 descarte de produtos avariados em estoque podera ser feito a cada 

semana, conforme incidencia dos produtos a serem descartados e solicitac.;:ao 

do cliente. 

4. Os custos para realizac.;:ao dos descartes serao distribufdos conforme a 

responsabilidade da avaria. 

5. Todo descarte realizado e acompanhado pelo SIF e este emitira um 

laudo dos produtos descartados. 
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4.2.13 RETIRADA DE PRODUTOS PARA 0 ESCRITORIO: 

Toda solicita<;ao de produtos para o escrit6rio devera ser feita ao PCM, 

atraves de requisi<;ao formal e a retirada do produto fisicamente sera feita 

somente por colaboradores da Standard 

Todos os procedimentos descritos acima devem ser seguidos para uma 

boa integra<;ao entre as empresas. 

4.3 A PRATICA DA GESTAO DE RISCO NO PROCESSO DE ARMAZENAGEM E NO 

CONTROLE DE ESTOQUE. 

A gestae de risco e realizada por meio de indicadores que sao medidos 

em determinados perfodos de acordo com o procedimento praticado pela 

companhia. 

4.3.1 AUDITORIAS CiCLICAS E ACURACIDADE DOS ESTOQUES 

Um dos principais indicadores utilizados na Standard para medi<;ao do 

risco na gestae dos estoques e o grafico da acuracidade dos estoques que e 

medido por meio das auditorias dos estoques ffsicos (que tem como meta 

mensal auditar 130% dos estoques por cliente) e comparado com o estoque 

contabil que e registrado no sistema SGiog. A medi<;ao da acuracidade e 

calculado considerando os seguintes amostragens: 

r Endere<;o 

> Data de fabrica<;ao e vencimento 

r- Numero do SIF 

>- Saldo em area 

Todas as amostragens tem o mesmo peso para o calculo do percentual 

de acuracidade, onde se calcula a quantidade de divergencias apontadas no 

ffsico disponfvel, comparando com as informa<;oes do sistema resultando no 
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indicador de acuracidade dos estoques. A falta de acuracidade nos estoques 

afeta todos os setores da empresa, desde o nlvel gerencial ate o operacional, 

alem de colocar ~m risco a relagao com os clientes no que diz respeito a 

confiabilidade e credibilidade das informacoes. 

Abaixo pode se visualizado na figura 05 o grafico de medigao da meta 

de auditoria X auditoria realizada por cliente ,na figura 06, pode ser visualizado 

o percentual de acuracidade por cliente e na figura 07 demonstra a 

acuracidade geral do CD (centro de distribuigao). 

% Auditado dos Estoques 

ClienteXX CllenteVV Cl!enteZZ 

Figura 5 - Grafico de auditoria dos estoques 
Fonte: Standard Logistica e Distribui~ao S/A, 2010. 

% Acuracidade dos Estoques 

Figura 6 - Grafico de Acuracidade dos estoques por cliente 
Fonte: Standard Logistica e Distribui~ao S/A, 2010 

~ Audftada (%) __,_ M. Audit. (%) 

GERAL 
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L 
Figura 7 - Grafico de Acuracidade dos estoques geral 
Fonte: Standard Loglstica e Distribui<;ao S/A, 2010 

4.3.2 CONCILIAQAO CONTABIL DOS SALDOS DOS ESTOQUES 

J 

0 resultado dos processos de entradas e safdas pode ser percebido na 

conciliac;ao contabil dos saldos dos estoques da standard x saldo dos estoques 

dos clientes. Esse processo tern como periodicidade diaria para os clientes 

com operac;oes de mercado interno e semanal para os clientes com operac;Oes 

de mercado externo. A metodologia aplicada e primeiramente definir o horario 

correto para o corte dos saldos ou seja todos os processos de entradas e 

safdas de D-1 tern que serem finalizados e considerados na composic;ao dos 

saldos a serem conciliados. Ap6s o corte dos saldos, salva-se as bases 

(standard e cliente) e concilia por item e quantidade. 

Na identificac;ao de divergencias gera-se os relat6rios de movimentac;ao 

por item, analisando os movimentos por NF, pedido e quantidade recebida ou 

expedida, identificando a causa da divergencia e apontando o responsavel pela 

correc;ao. 0 grande segredo para o sucesso do controle de estoque e a 

conciliac;ao dos saldos dos estoques, pois sem isso cada empresa (standard e 

cliente) visualiza saldos diferentes, gerando conflito nas operac;oes diarias e no 

fechamento dos inventarios. 

Na figura 08, pode ser visualizado o demonstrative diario das 

pendencias contabeis do cliente e da Standard para que sejam corrigidas para 
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equalizacao dos saldos, alem de demonstrar o percentual de acertividade dos 

saldos contabeis entre as empresas, o qual a meta e de 1 OOo/o. 

Evolu~o Concilia~fio contabil - Novembro 2010 - XXXX 

,.. II u d "" ~ ll .J .. _ ll "' 

u Pen-XXXX 5% 8% 5% 1% 2% 5% 4% 2% 4% 3% 8% 3% 3% 3% 8% 3% 5% 2% 

Iii Pen- Std 4% 4% 4% 1% 4% 7% 5% 2% 2% 3% 2% 2% 0% 6% 2% 2% 5% 4% 

w ~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

& Meta ~cxm OO'jj OO'Jj oo~~()()'Jj oo~ oo oo~ oo~ oo~ l()()'Jj OO'jj OO'Jj OO'Jj ~()()'Jj oo" oo" OO'l' OO'l' oo~ L()()'Jj oo 

Figura 8-Gratico de evolu~ao diana da concilia~ao contabil 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

4.3.3 CONTROLE E REGISTRO DE AVARIAS 

1% 1% 

4% 1% 

95% ggo,<; 

0 controle e registro de avarias e uma pratica diaria no processo de 

armazenagem na Standard. 0 controle e realizado pelos lideres e estoquistas 

operacionais que fazem o apontamento por cliente e por motivo, para que 

assim possa-se fazer trabalhos focados com as equipes com o objetivo de 

reduzir o volume de avarias que e uma das principais causas de perdas nos 

Cd's. 

Outro fator importante e que se nao ocorrer o registro correto dos 

produtos avariados, estes aparecem como estoque disponivel para os clientes 

que automaticamente emitem pedidos, os quais consequentemente sofrerao 

ruptura pois o produto esta avariado ou seja impr6prio para consumo. 

Na figura 09 pode-se visualizar o registro de avarias por cliente com 

demonstrative de quantidades com a valorizacao total dos itens e definicao de 

responsabilidade pela perda financeira (standard ou cliente). Ja na figura 1 o 
pode-se visualizar percentualmente as causas das avarias para serem 

trabalhadas com a equipe. 
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Figura 9-Registro de avarias por cliente 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

RESUMO AVARIAS POR MOTIVO 
100,0% .,.------------....:...:.=...=--=-.::..:::...=__~:....::.::..::_.:.....:-=-~::..=-::..:..~__::__::_::~--------

80,0% +----

60,0% +----- -

40,0% +------

Operador Degusta~ao Tercerizada Recebfmento Retorno Reabastecimento Separa~ao Carregamento Equfpamento 

Figura 10-Grafico com resumo de avarias por motivo 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

4.3.4 CONTROLE DE PRODUTOS EM AREA 

Os area sao enderec;os virtuais que sao utilizados para transferir os 

produtos nao localizados nas auditorias fisicas. Cada cliente tern uma area 

especifica que e controlada pelo gestor de estoque daquele cliente. 

Os produtos permanecem enderec;ados nessa area ate a realizac;ao da 

proxima auditoria cfclica e na localizac;ao do enderec;o que fisicamente estao 

armazenados os mesmos. Se na finalizac;ao da audita ria em 1 OOo/o do saldo 

ffsico, o produto nao for localizado, passa a ser urn risco para a companhia. As 

principais causas dessas areas sao as transferencias internas, onde ocorre 

apenas a transferencia flsica e nao sistemica dos produtos. 

Na figura 11 pode ser visualizado o grafico de controle diario dessas 

areas em uma das unidades de armazenagem da Standard. 
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Evolu~ao Areas Unidade de Armazenagem Standard 

_____.,..,...,~, . 

'\ ,\, t. /'"'"'\ A. !'. I\ A 1'"'-. 

\ I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

~-·=VALOR -META 

Figura 11-Grafico com resumo da evolu~ao das areas 
Fonte: Standard Logistica e Distribuic;ao S/A, 2010. 

4.3.5 INVENTARIOS DOS ESTOQUES FfSICOS 

Os inventarios dos estoques ffsicos sao realizados por clientes e em 

datas prefixadas de preferencia mensais. Todo inventario e necessaria realizar 

urn planejamento de acordo com as caracterfsticas de armazenagem de cada 

cliente. A preparacao previa a qual e denominada na Standard de pre

inventario elimina muitos erros e aumenta a produtividade da equipe envolvida 

com as contagens. 

0 pre-inventario inclui a organizacao da area a ser inventariada, 

definicao das equipes, metoda de contagem, metoda de fechamento financeiro 

enfim a organizacao previa de todos os processes que interferem direta ou 

indiretamente no inventario. Na figura 12 pode ser visualizado o cronograma 

mensal de uma das unidades da Standard e na figura 13 pode ser visualizado 

urn resume do resultado financeiro de inventario de urn determinado cliente. 

0 Standard tern uma equipe de auditoria interna que acompanha os 

inventarios de acordo com a criticidade dos estoques ou quando os inventarios 

sao acompanhados pelos clientes. 
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Figura 12-Cronograma de Inventario 
Fonte: Standard Logistica e Distribui~o S/A, 2010. 

- - . - - - - - --- - - -- -- --

1 RESUMO FINANCEIRO DE INVENT ARlO --------------------- -- ---------------------
' _ _ACER_TOS _ _ R$ VALOR ~ -A _ _CONTA . _ DE~CRIC,:~O CONTA _ __ _ 

R$, Ultrapassado Avanas Penodo R$0,00 ' 6009 PO Perda e Oetenonza~ao de Produtos 

R$ Difereiwa Sobras/Faltas Periodo (R$ 1.675,93} 6009 INV lnventc:ii·ic>s e Estoque de Produtos 

R$ Claim. do Cliente (R$ 5.675,29} 6050 . CLA Claim Comercial 

R$. ~rod4t9Shelf Avanr;ado . (R$ 4.780,30) 6009 PO Perda Oeteoriza~ao de Produtos 

R$ P~oduto Claim (R$665,50} 6050 CLA Claim Loglstica 

R$ Oif. Quebras R$3.998,83 
- - . -- - - -- -- - -- . - -- - - - ~ - -

]'OTAL ___ _ _ _ _ ___ -~$ 8798: 19__ _ _ _ __ _ ----- __ _ .. _ _____ _ __ 

Figura 13-Resumo Financeiro de Invental'io 
Fonte: Standard Logistica e Distribuictao S/A, 2010. 
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5. MELHORIAS IMPLEMENTADAS NO PROCESSO DE GESTAO DE 

RISCO DOS ESTOQUES NA STANDARD. 

No decorrer do anode 2010, mais precisamente no segundo semestre 

se se iniciou urn trabalho efetivo na Gestao de Risco dos estoques na Standard 

com a criacao da Diretoria de Processos, Gerencia dos estoques Corporativos 

e o programa Quebra Zero. 

0 principal objetivo dessa mudanca e a integracao das areas de RH, 

Controladoria, Tl e as Unidades de armazenagens como pode ser visualizado 

na figura 14 e padronizacao dos processos para melhorar o nfvel de servico e a 

reduzir os riscos nos controles de estoque. 

Na figura 15 pode ser identificados os pontos a serem trabalhados 

inicialmente, pais mapear os processos, nivelar o conhecimento das equipes 

por exemplo ficaria diffcil implementar qualquer melhoria e o foco principal esta 

no centro da imagem que e o quebra zero ou seja perda zero. 

I 
· Multiplic~dores 

. Uriid~desr 

Figura 14-Fiuxo de integra~ao das areas 
Fonte: Standard Logistica e Distribui<;ao S/A, 2010 
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Figura 15-Pontos a serem trabalh'ados 
Fonte: Standard Logistica e Distribui~io S/A, 2010. 

5.1 PAINEL GESTAO DE RISCO 

Com base nas informagoes dos controles descritos foi elaborado o 

painel de gestao de risco dos estoques de cada unidade de armazenagem e 

conseqOentemente da Cia como pode visualizado na figura 16 a 18. A 

visualizagao dos riscos antecipadamente permite as tomadas de decisoes para 

a reducao das perdas efetivas e a analise aprofundada das causas e a 

elaboracao e implantagao de melhorias nos processes operacionais. 
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Valorem Risco X Perda Provavel 

Colombo Estelo ltajal Cubatio 

Iii Valor em Risco U Perda Provavel 

Figura 16-Valor em Risco X Perda Provavel 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

Valor em Risco _2010 
Ia Colombo Ill Esteio f!ll ltajal 1!!1 Cubatao M Terminal 

Figura 17-Percentual do Risco dos estoques por Unidade 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

Terminal Cia 

58 



Perda Provavel_2010 

• Colombo • Esteio lill ltaja( • Cubatao !!ll Terminal 

Figm·a 18-Pe.-centual de pe.-das p.-ovaveis dos estoques po.- Unidade 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

5.2 FLUXOGRAMAS DOS PROCESSOS 0PERACIONAIS 

0 Mapeamento e a elaboracao dos processes operacionais fora 

adequados de modo que a equipe conseguisse visualizar no ambiente de 

trabalho. Os processes foram descritos em modelo detalhado e posteriormente 

sintetizados em fluxograma permitindo a confeccao de banners que foram 

alocados no ambiente de trabalho permitindo a visualizacao do processo a toda 

equipe. Outro ponto importante foi a identificacao dos pontes crfticos dos 

processes que deveriam ser auditados periodicamente para verificar se 

estavam sendo executados conforme o procedimento, caso contrario os 

estoques estaria em risco. Com esse modelo foi alcanc;ado outro objetivo que 

foi a melhoria no n fvel de servico nos servicos prestados ao cliente como pode 

ser observado na figura 19 que demonstra urn modele de fluxo dos processes 

operacionais e o depoimento do cl iente no jornal interno da Standard que 

chamamos de Quebra Zero que abordas os assuntos relacionados a processes 

e perdas operacionais. 
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Figura 19-Modelo de Fluxograma dos processos operacionais e jornal Gestio " Quebra Zero" 
Fonte: Standard Logistica e Distribuic;ao S/A, 2010. 

5.3 MODULO MENU INVENTARIO 

Outra decisao importante foi desenvolvimento de um novo modulo no 

sistema SGiog para a realizacao dos inventarios, atendendo as necessidades 

de cada cliente e permitindo a padronizac;ao e a automac;ao dos inventarios, 

reduzindo tempo, aumentando a qualidade das informacoes e 

consequentemente dirimindo os erros e o risco de pagamento de perdas 

indevidas. Esse trabalho iniciou no segundo semestre de 201 o e os testes 

darao inicio no primeiro semestre de 2011, assim como as implantac;oes nas 

unidades de armazenagens. 0 modelo que esta sendo desenvolvido pode ser 

observado na figura 20, assim como a complexidade do processo devido ao 

atendimento das necessidades dos clientes. 
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Figura 20-Modulo Menu Inventario 
Fonte: Standard Logistica e Distribuigao S/A, 2010. 

5.4 EVOLUCAO DO RISCO DOS ESTOQUES 

Como pode-se observar no decorrer do ano foram executadas varias 

ac;oes com objetivo de reduzir os riscos de armazenagem na gestao de 

estoque da Standard. Os trabalhos foram focados por unidade de 

armazenagem e os resultados podem ser observados nas figuras 21, 22 e 23 

que demonstram nitidamente a curva de reduc;Bo comparando o periodo de 

agosto/1 0 a novembro/1 0. 
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Un idade Esteio 

ago/10 set/10 out/10 nov/10 

Figura 21-Evolu~io do risco dos estoques na unidade de armazenagem Standard - Esteio 
Fonte: Standard Logfstica e Distribui~ao S/A, 2010. 

Unidade Cubatao 

Figura 22-Evolu~io do risco dos estoques na unidade de armazenagem Standard - Cubatio 
Fonte: Standard Logistica e Distribui~o S/A, 2010. 
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Risco de Armazenagem Cia 

ago/10 set/10 out/10 

Figura 23-Evolu~ao do risco dos estoqu~s nas unidades de armazenagem Standard 
Fonte: Standard Logistica e Distribui<;ao S/A, 2010. 

nov/10 
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6. CONCLUSAO 

Como conseqOencia da realizac;ao deste estudo, visando atender os 

objetivos estabelecidos e possfvel concluir que a analise de dados foi cumprida 

conforme proposta. Este projeto teve como finalidade trabalhar na analise da 

gestao de risco na armazenagem e no controles dos estoques no operador 

logfstico Standard Logfstico e Distribuic;ao S/A. 

Pode-se constatar que quando os processes nao sao definidos desde o 

inicio da operac;ao de um novo cliente ou que as regras nao estejam claras 

para ambas as empresas, corre-se o risco de em um curto prazo, ocorrer um 

desgaste muito grande na parceria entre cliente e operador, pois as 

credibilidades das operac;oes se perdem a cada dia, devido as falhas das 

informac;oes diarias dos estoques, que nada mais e do que a conseqoencia dos 

erros das operac;oes de recebimento e expedic;ao dos produtos. 

A partir do momenta em que a organizac;ao standard os processes 

iniciou a definic;ao, mapeamento e implementac;ao dos processes por meio de 

uma estrutura corporativa com a criac;ao da Diretoria de Processes que 

integrou a area de Tl e equipe de processes recem formada, pode-se perceber 

a evoluc;ao dos controles que permitiram uma reduc;ao no risco na gestao de 

estoque de mais de 300% e reduc;ao na perda bruta efetiva em 26% 

comparando com mesmo perfodo de 2009. Esse resultado reforc;a a 

importancia das definic;oes dos processes por cliente respeitando as 

caracterfsticas dos mesmos, permitindo assim, elencar os pontos crfticos 

operacionais antecipadamente a tempo de tomar as devidas precauc;oes para 

dirimir os riscos dos estoques, garantido uma parceria de confianc;a, estavel e 

com nfvel de servic;o acordado em contrato. 

Outro fator importante foi a criac;ao da gerencia corporativa dos estoques 

que permitiu a readequac;ao das equipes de controles de estoques das 

unidades , a padronizac;ao dos controles e o foco no objetivo da companhia 

que e a reduc;ao permanente dos riscos de perdas na armazenagem dos 

estoques e a credibilidade dos clientes nos controles da Standard. 
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Esse trabalho refor<;a a importancia dos processes e controles para 

gestao de risco na armazenagem e controle dos estoques e que a teoria se 

aplica na pratica, pois os assuntos abordados na fundamenta~ao te6rica 

puderam ser identificados nos processes executados na Standard e nas 

melhorias aplicadas. 

Por fim a experiencia tem demonstrado que a gestao de risco no 

processo de armazenagem e um grande desafio gerencial. Para tanto, e 
absolutamente necessaria um esfor~o dedicado de pessoas compromissadas, 

que possuam a virtude da persistencia. Embora a montagem de equipes seja 

importante a utiliza~ao de todo potencial s6 ira ocorrer se a organizac;ao 

conseguir implantar, interligar e interagir os processes com seus clientes 

internes e externos. 
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