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RESUMO 

Estudo elaborado na empresa BERNECK S/A PAINEIS E SERRADOS, 

empresa familiar com mais de 53 anos no mercado moveleiro conta hoje com 

1400 colaboradores onde sua matriz fica situada na regiao metropolitana de 

Curitiba, tendo uma grande area com 3 plantas e em cada uma delas conta 

com a mais avan9ada tecnologia na fabrica9ao de paineis de MOP, MDF E 

MADEIRA SERRADA. Mas com todos esses avan9os em todas as suas 

unidades ainda estava faltando algo que poderia ser passado para nossos 

clientes, pois temos muita tecnologia dentro das fabricas, mas nada que 

poderia aplicar na parte de opera96es do grupo, por isso veio a cogita9ao de se 

criar um Centro de Distribui9ao Logfstica para suas opera96es. Como algumas 

das areas da empresa estavam passando por mudan9as e adequayao, e como 

eu ja estava no grupo a mais de 6 anos achei que seria a melhor forma de 

mostrar e ajudar a empresa a montar uma plano de a9ao com estudos e 

pesquisar onde e como montar uma centro de distribuiyao, mas que nao seria 

nada facil por se tratar de uma empresa familiar, sendo muito necessaria 

devido ao mercado estar aquecido ap6s a crise global, e isso nos tornaria com 

um grande potencial, frente aos nosso concorrentes. Mas somente isso nao 

tornaria o projeto viavel, sendo necessaria a criayao da proposta aqui 

apresentada, isso vai mais alem, pais teria uma centro de distribui9ao em um 

dos 5 p61os moveleiros do pafs, contando com mais agilidade frente aos 

grandes clientes, estoques descentralizados, reduyao de custos e ainda 

podendo contar com giro mais eficaz dos estoques e melhor movimenta9ao no 

transporte dos produtos. 



OBJETIVO 

0 objetivo e mostrar uma melhor forma de distribui~o dos produtos acabados 

(com a cria~o de urn Centro de Distribui~o) em urn dos 5 p61os moveleiros do 

Brasil, assim proporcionando uma melhor eficiencia na opera9ao de 

distribui9ao, com mais qualidade e satisfa<;(8o de todos envolvidos no processo, 

podendo a empresa estar no topo do rank das maiores e melhores empresas 

para se trabalhar no ramo de madeireira, mais precisamente na fabrica<;(8o de 

paineis de MOP, MDF E TEKA,cru e revestido, podendo mostrar o grande 

potencial que uma organiza<;(ao familiar pode alcan<;(ar, tendo como grandes 

concorrentes TAFISA, ARAUCO, SATIBEL, MASISA, empresas muito bern 

estruturadas e com grande potencial de mercado. Mas essas grandes 

empresas estao vendo, cada vez mais, sua materia prima se acabando, par 

varies motives. 

Sabendo que a BERNECK esta cada vez mais preocupada com o meio 

ambiente e com o bem estar dos habitantes do nosso planeta, pais seu grande 

jogo esta nos reflorestamentos (onde ela poderia parar hoje de plantar e ainda 

ter materia prima pelos seus pr6ximos 50 anos).Foi com esse objetivo que tive 

a missao de criar urn projeto,voltada para o desenvolvimento e amplia<;(8o,para 

proporcionar um melhor desenvolvimento sustentavel. 
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1. INTRODUCAO 

0 objetivo deste trabalho e abordar um tema cada vez mais relevante dentro da 

cadeia de neg6cios na sociedade atual: a velocidade no atendimento ao cliente 

para a satisfayao de suas necessidades e desejos, que eo desafio dos canais de 

distribuigao. 

No mercado, a maior parte das empresas ainda ve a logfstica como simples 

funyao de transporte, nao dispondo de uma estrutura suficiente para administrar 

seus processos de armazenagem e distribuigao. Os recursos disponfveis de 

logfstica devem ser vistas como facilitadores das transagaes desse processo, 

desde a entrada ate a saida, ou seja, entrega aos clientes/consumidores. 

0 aumento da competitividade entre as empresas, devido ao processo de 

globalizagao, aliado a maior disponibilidade de informayao, consumidores e 

distribuidores, passou a exigir mais na hora da compra. Por isso, a informayao 

oferecida na hora da venda deve ser rigorosamente cumprida no momenta da 

entrega, com rastreabilidade e transparencia de pregos. De acordo com Bertaglia 

(2003, p.10), "0 objetivo classico dos canais de distribuigao e possibilitar que os 

produtos certos, na quantidade certa estejam no seu destino no momenta certo, 

considerando o menor custo possfvel." 

Atualmente, a abrangencia e a importfmcia do estudo da distribuiyao vem 

aumentando, tanto porque os dientes estao ficando cada vez mais exigentes, 

quanta porque um sistema de distribuiyao bem organizado traz sinergias e 

resultados que podem se transformar em vantagem competitiva. (DIAS et al., 

2003). 

Neste contexto, apresentar-se-ao estruturas alternativas de canais de distribuiyao, 

que podem ser adotadas por uma empresa em determinadas situagaes, 

ressaltando as vantagens e a eficacia desse importante sistema nas empresas. 

Toda empresa e (mica, como todo ser humano. Gada empresa tem sua hist6ria, 

sua cultura, seus valores, sua missao. As empresas sao compostas 

essencialmente de pessoas onde cada uma tern seu modo de ser e de pensar e 

com isso se torna cada vez mais diffcil relagao empresa x custos. Pois o 
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funcionario quer algo a mais da organiza<;ao onde trabalha (motiva98o, 

possibilidades de crescimento, respeito ao funcionario ). Existem varios livros sobre 

o tema, muita gente vern apontando e estudando o que talvez seja o desafio mais 

serio das empresas neste final de milenio. Urn dos estudiosos do assunto, o guru 

empresarial norte-americano Peter Russell, chegou a dizer que atualmente cerca 

de 90% dos problemas das empresas giram em torno da comunicac;ao (ou 

ausencia dela). 

Quanta mais a equipe estiver afinada com a missao e com as metas da empresa, 

mais havera participa~o dos empregados gerando mais resultados e mais 

participayao entre ambos, podendo ampliar sua receita com a mesma mao-de

obra mais desempenha e agilidade no processo. 

Neste projeto irei propor uma melhor alternativa no ponto de vista da criayao de 

urn Centro de Distribuic;ao da empresa Berneck Aglomerados SIA, pois e uma das 

maiores empresas no ramo madeireiro com fabricayao de placas de aglomerados 

e compensados, a diminuiyao de tempo de entrega nessas regioes do pafs pode 

ser muito significativa para empresa, pois o tempo das mercadorias no estoque 

(deposito na propria fabrica) ficara muito menor do que e hoje, podendo ter urn 

maior aproveitamento do tempo ocioso da empresa, proporcionando uma maior 

agilidade no processo logfstico, podendo contar com urn menor custo no seu 

processo e assim consecutivamente uma rentabilidade mais lucrativa. 

Do ponto de vista da empresa isso poderia se torna caro, urn investimento de 

Iongo prazo, que poderia ser inviavel. Mas, por estudos levantados, o Centro de 

Distribuiyao tornara a empresa ainda mais eficiente no processo logfstico com 

varios ganhos em relayao a clientes e consumidores finais. 
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1.1 FUNDAMENTACAO TEORICA 

A palavra loglstica e de origem francesa, do verbo loger, que na realidade 

significa alojar. 0 termo e de origem militar e significa a arte de transportar, 

abastecer e alojar tropas. Com o passar do tempo, o significado foi se tomando 

mais amplo, passando a abranger outras areas como a gerencia de estoques, 

armazenagem e movimentagao. A loglstica empresarial e um campo de estudos 

relativamente novo da gestao integrada, em comparagao com os campos 

tradicionais de finanyas, marketing e produgao. 

Ap6s a percepgao de mudanyas no gosto dos consumidores as empresas 

tiveram que ampliar as variedades de mercadorias. As empresas comeyaram a 

perceber que nao era vantajoso manter estoques, ao qual geravam custos altos e 

com isso foi se passando essa fungao para seus fornecedores ou para as centrais 

de distribuigao, estimulando a entrega frequente. A partir disso as empresas 

americanas aceitavam que a (mica solugao para a redugao de seus custos e o 

aumento da produtividade era empregar a logfstica. 

Com essa completa mudanya, as empresas estabeleceram uma visao da 

cadeia total de logistica, levando em consideragao varios movimentos e iniciativas 

que possam vir a afetar seu neg6cio no futuro. 

A Logfstica e Estoque de materiais sao fungoes basicas dentro da Gestao de 

Estoque de uma empresa. A eficiencia na administragao podera criar a diferenga 

diante dos concorrentes, melhorando a qualidade, reduzindo os tempos, 

diminuindo os custos entre outros fatores, oferecendo, assim, uma vantagem 

competitiva para a empresa. 

A Logistica exerce a fungao de responder pela movimentagao de materiais, 

no ambiente interno e externo da empresa, desde a chegada dos produtos ate a 
entrega ao diente. Exerce uma fungao de estudar as formas de como a 

administragao pode obter mais eficiencia/eficacia nos servigos de distribuigao aos 

clientes, levando em consideragao planejamento, organizagao e controles efetivos 

para a movimentagao e armazenagem que visam a facilitar o fluxo de produtos. 
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A Administra<;ao de Estoque de materiais na empresa e urn conjunto de 

atividades com a finalidade de assegurar o suprimento de materiais necessaries 

ao funcionamento da organiza<;ao, no tempo correto, na quantidade necessaria, 

na qualidade requerida e pelo menor prego. Adquiri-lo antes do tempo correto, 

ocasiona estoques altos, acima da necessidade, ap6s este tempo, ocasiona falta 

de materiais para o atendimento da demanda. Alem da quantidade necessaria, 

representa imobilizagoes em estoque ocioso, aquem da quantidade pode levar a 

insufidencia de estoque. Sem atributos de qualidade, acarreta custos maiores e 

oportunidades de Iueras nao realizados. Urn born referencial te6rico e muito 

importante para qualquer grupo de trabalho, e e de estrema importfmcia para 0 

desenvolvimento de qualquer neg6do. 0 objetivo de se desenvolver urn born 

projeto e mostrar a necessidade desse conceito pelos quais os administradores 

nem sempre o fazem acontecer de modo eficaz. 

Conforme pode se presendar na Berneck S/A, ainda nao ha urn espago ou 

desenvolvimento para a criagao de urn Centro de Distribui<;ao, para uma melhor 

distribui<;ao das mercadorias com seus clientes. 

A Bemeck vern aumentado sua capaddade de produ<;ao para atender as 

necessidades do mercado e com isso aumenta seu fluxo num todo, mais 

predsamente na area de expedic;8o, onde e a safda de produto acabado, e com 

isso, indui tambem a necessidade de aumento de pessoal e transporte para 

atender a essa grande demanda. "Em termos de apura<;ao do custo logfstico, os 

custos dos transportadores que sao pagos mensalmente sao de estrema e 

fundamental importancia, pois incidem diretamente no processo produtivo". 

(SCHIER, 2005. p. 78- 81). 

0 setor de expedi<;ao de MDP e o de mais volume entre os demais departamentos 

da empresa e tambem com rela<;ao a seus concorrentes autor abaixo: 

Quando o empregado presta serviqos para mais 
de uma unidade de produqao, por meio da 

ordem de serviqo especifica, deve haver 
controle e identificaqao em separado das horas 

utilizada para cada atividade e para cada 
departamento (SCHIER, 2005, p 78- 81). 
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Ha sempre urn paradigma a ser quebrada quando se fala em mudan~s, ainda 

mais num ambiente de trabalho, onde ja ficam perguntas no ar: Sera que vai ser 

pra melhor? Sera que vai dar certo? E precise mudar mesmo, por isso e precise 

estar bern estruturado para que isso ocorra de forma rapida e eficaz conforme diz 

(THOMAZ, 2004, p 146 e 147) : 

Muitos processes de mudan~, como implantac;ao relacionadas a tecnologia 

da informagao, revisao de processo e de neg6cios e reestruturagao 

organizacional, costumam ignorar a revisao dos sistemas de apoio. lsso pode 

comprometer a sustentac;ao da mudanc;a. (MARITNS). 

1.2 METODOLOGIA 

Na primeira fase da monografia, foram acompanhados e anotados os 

procedimentos atuais realizados no setor da expedi98o da empresa BERNECK 

PAINEIS E SERRADOS S/A com o auxilio da gerencia de neg6cios e gerencia 

comercial. 

Foi realizada uma pesquisa bibliografica de autores consagrados na area 

de finan~s, custos, produgao, processes, RH (MARCONI, OLIVEIRA, GEORGE, 

LEONE, WOOD JUNIOR E MARITNS). E tambem com alguns profissionais da 

area que trabalham na empresa (CUSTOS, LOGISTICA, RH). 

Pesquisas em diversas bibliotecas e sites com varias leituras sabre o tema 

abordado para urn maior esdarecimento das duvidas sabre o assunto proposto e 

tambem maier conhecimento sabre a ideia dos autores Chiavenato, no relata 

sabre as teorias administrativas, sistemas e processes, Falconi na descrigao de 

como organizar a retina de trabalho, pelo uso dos fluxogramas, Paladini nos 

conceitos e fundamentos para atingir a qualidade dentro da organizac;ao e Silva 

nos princfpios e esdarecimentos das normas tecnicas para trabalhos cientfficos. 
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1.3 DELIMITACAO DO TEMA 

Propordonar a abertura de urn Centro de Distribuic;ao para que seja feita a 

transferemcia da fabrica, otimizando, com isso, o processo e urn melhor 

desenvolvimento das tarefas com baixos custos. 

1.3.1 PERGUNTA 

Sabemos que hoje as empresas estao cada vez mais rfgidas e focadas no 

processo de reduc;ao de custo, nao sendo uma tarefa muito facil de aplicar. 

Tendo em vista essa afirma<;8o, como se pode fazer urn grande investimento 

(aumentando seu ativo) tendo como taco a reduc;ao de custo na operac;ao logfstica 

da empresa? 

1.3.2 JUSTIFICATIVA 

A Monografia tern como finalidade consolidar a aplica<;8o do conteudo aprendido 

no curso de Gerenciamento no processo logfstico referents a area de expedic8o e 

armazenagem para uma melhor aplica<;8o na pratica do conteudo apreendido. 

Como grande crescimento global o mercado estacada vez mais competitive, com 

recursos cada vez mais escassos (financeiro) fazendo com que as empresas 

estejam sempre criando e renovando seus planejamentos estrategicos para a 

diminui<;8o dos custos. 

Ha sempre urn metoda com que se possam continuar desenvolvendo urn born 

trabalho e se mantendo no mercado com mais recursos e menos despesas. No 

entanto muitas organizac;oes estao tentando fazer grandes investimentos a Iongo 

prazo a fim de identificar falhas e reduzir custos, estabelecendo processes 

praticos e modernizados (Kamban) que reduzam o tempo de cada tarefa Oust-in

time). 

Entendemos que, ao tratar do assunto de Centro de Distribui<;8o se cria certa 

barreira na empresa. Nesse momenta, se pode aplicar conhedmentos adquiridos 

em sala de aula, mostrando o quando e importante a cria<;8o de urn CD no 

processo Jogfstico. 

Esse armazenamento traz beneffcios para empresa, tais como: 
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• 0 transporte da fabrica para o CD pode ser feito por veiculos pr6prios da 

empresa, ou terceirizados; 

• Customiza9ao dos estoques. 

• Just in time frente aos concorrentes. 

• Centralizayao de estoques junto aos maiores polo moveleiros do pafs. 

• Espayo que futuramente podera ser utilizado para que seja feita uma ayao 

de logfstica reversa. 

• Qualidade de renovar as atividades continuamente de acordo com a 

necessidade da organizayao, e principalmente do mercado. 

Os custos com transporte de mercadorias na empresa BERNECK sao de 64% por 

conta da empresa e 36% por conta do cliente. Por isso estou desenvolvendo esse 

projeto para que seja aberta uma nova porta de safda de mercadorias com 

melhores custos possfveis, mais agilidade no processo e mais confiabilidade junto 

aos seus dientes e fornecedores. 

Hoje ha uma grande procura de caminhoes e transportadoras, pois as condi96es 

de trafego estao muito precarias e com despesas elevadissimas. Foi pensando 

nessa diminuiyao de custo que surgiu a ideia do Centro de Distribuiyao e 

transporte com caminhoes da propria frota, ou seja, a empresa trabalhara com 

vefculos proprios tento em vista urn deposito mais proximo do seu cliente. 

1.3.3 OBJETIVO GERAL 

Apresentar estudo sobre a criayao de urn Centro de Distribuiyao aproveitando 

vefculos ja existentes e melhorando o seu processo logfstico, visando reduzir o 

tempo de espera do cliente, baixar custos tornando a empresa mais eficiente 

utilizando recursos disponfveis para que seu fluxo seja continuo e menos oneroso, 

evitando assim maiores transtornos com o grande crescimento neste forte 

mercado. 

1.3.4 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• ldentificar os custos do processo de transports; 
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• Apresentar estudo sobre a ideia custo X beneficia do processo de logistico 

(estoques parados); 

• Apresentar proposta do Centro de Distribuigao com o melhor 

aproveitamento da empresa em relagao com clientes. 
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2. MODERNA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A cadeia de suprimentos e definida por Arnold (1999) como a cadeia 

completa do suprimento de materias-primas, manufatura, montagem e distribuigao 

ao consumidor final. Assim, a cadeia de suprimento inclui todas as atividades e 

processes necessaries para fornecer urn produto ou servi<;o a urn consumidor 

final, ou seja, os elementos basicos sao os mesmos: suprimento, produgao e 

distribuigao. 

Conforms Slack (1999), o termo logfstica e tambem usado como sin6nimo 

para a gestao de distribui<;ao fisica. A logistica tende a tratar a manufatura como 

uma caixa-preta, colocando maior enfase na gestao da distribui<;§o ffsica. Dessa 

forma, muitos dos profissionais de logfstica vern da area de marketing. 

Slack (1999) conclui que a logfstica integrada, ou seja, a gestao do suprimento 

dos materiais e da distribui<;§o de produtos, hoje batizada de Supply Chain 

Management (SCM) ou administra<;ao da cadeia de suprimentos, e a tecnica de 

levar produtos e servi<;os dos pontos de origem aos pontos de destine, enquanto 

logfstica e mais comumente usada para designar apenas a distribuigao de 

produtos. 

A pesquisa cientifica e umas atividades humanas, cujo prop6sito e descobrir 

respostas para as indaga<;6es que sao propostas, para tanto se tornam necessaria 

recorrer a conhecimentos anteriormente produzidos e utilizar criteriosamente de 

metodos e tecnicas que possibilitem a obten<;ao de resultados as inquieta<;6es 

(problemas) levantadas. 

Pelo exposto, a pesquisa tern como finalidade a busca do conhecimento e 

explica<;6es sabre fen6menos que ocorrem no mundo natural e social. Em outras 

palavras, enriquecer o conhecimento te6rico sabre o fen6meno estudado. 

RUIZ (1991, p.48), define a pesquisa cientifica como "realiza<;ao concreta de uma 

investiga<;ao planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia consagradas pela ciemcia". 

Sera realizada uma pesquisa com a diregao (DIRETOR/ PRESIDENTE) da 

Empresa BERNECK S/A. 
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2.1 Evolu~io da Logistica nas (Jltimas decadas 

Atualmente, a logfstica empresarial e urn ramo deslumbrante e em 

constante desenvolvimento, sendo considerado como uma das mais importantes 

ferramentas para os administradores atuais. 

Para todos os fins, a pratica moderna da logfstica empresarial forma uma 

nova disdplina, o que nao quer dizer que as atividades necessarias de transporte, 

manutengao de estoques e processamento de pedidos sejam novidades. 

Contudo, somente recentemente urn gerenciamento interativo entre a 

disposigao para conduzir seus caminhos, visando a redugao de custos e a 

disponibilizagao de produtos aos dientes, no local certo, na condigao adequada e 

na hora requerida. 

0 tratamento das atividades loglsticas nas empresas pode assim ser 

classificado em varias fases, de acordo com o grau de inter-relagao existente entre 

os diversos agentes da cadeia. Esse relacionamento inida-se na fase em que a 

empresa trata os problemas logfsticos somente em 6ptica interna, passa em 

seguida pelos primeiros passos rumo a integragao empresa-diente, progride 

posteriormente em diregao ao tratamento integrado empresas - fornecedores e 

atinge a fase da logistica integrada. 

A analise das tendendas atuais de algumas empresas lfderes permite 

antever, numa fase futura, a procura de urn tratamento logfstico integrado mais 

ajustado a todo o canallogfstico. Esse tratamento tern sido denominado Logfstica 

lnterempresari al. 

2. 2 Antes de 1950 

A logfstica permaneceu em estado latente ate cerca de 1950, segundo 

Ronald Ballou, (Logfstica Empresarial, Pagina 52, 1997), nao havendo nenhuma 

filosofia dominante para guia-lo. Nessa epoca, a empresa dividia as atividades

chave da logfstica sob responsabilidade de diferentes areas. Geralmente, o 

transporte estava sob o comando da gerencia de produgao, os estoques eram 
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responsabilidade de marketing, finangas ou produ98o. lsto causava conflitos de 

objetivos e responsabilidades para as atividades logfsticas. 

Comegaram entao a aparecer alguns pioneiros, tais como Arch Shaw e 

Fred Clark (Logfstica Empresarial, Pagina 55, 1997), que identificaram a natureza 

da distribuiyao ffsica e a forma como ela discordava da criayao de demanda no 

marketing. Muitos dos conceitos logisticos utilizados atualmente sao provenientes 

da logistica militar da Segunda Guerra Mundial, infelizmente, somente depois de 

muito tempo e que esse exemplo militar conseguiu influenciar as atividades 

logisticas das empresas comerciais. Em meados de 1945, algumas delas ja 

tinham realocado o transports e a armazenagem de produtos acabados sob 

supervisao de um unico gerente. 

Pode-se observar que as atividades de logfstica sempre foram 

administradas pelas empresas, contudo, grande parte dos aperfeic;oamentos 

gerencia dessas atividades, apareceram ap6s o reagrupamento das atividades 

tradicionais dentro da empresa. A justificativa para pouca explorayao dos 

beneflcios do reagrupamento em que nem o ambiente economico e nem a teoria 

estavam preparados para criar mudanc;as de atitudes. A area de administrac;ao de 

marketing estava desenvolvendo-se em importancia, assim como a administrac;ao 

mudava seu foco da produc;ao para uma inclinac;ao ao consumidor. Alem disso, 

ap6s a Segunda Guerra Mundial, com a economia em processo de rapido 

crescimento, os EUA tinham como meta produzir e vender. lsto gerava altos 

Iueras, fazendo com que certa ineficiencia na distribuiyao de produtos fosse 

tolerada. 

2.3- Entre 1950 e 1970 

Entre as decadas de 50 e 70, com um ambiente voltado para novidades na 

area administrativa, realmente houve a decolagem da teoria e pratica da logfstica. 

0 Marketing estava bern estabelecido em muitas instituic;oes educacionais e 

orientava as empresas, o tema da logistica nao estava satisfazendo plenamente 

aos professores de Administrac;ao e Marketing. Os professores de marketing 
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alertavam que as empresas estavam muito mais interessadas na compra e venda 

do que na distribuigao ffsica, a qual era subestimada e colocada de lado como 

alga sem importancia. Peter Drucker, escritor e consultor de administragao de 

empresas, chamava as atividades de distribuigao, que ocorriam ap6s a produgao 

dos bens de "areas de neg6cios infelizmente mais desprezadas e mais 

promissoras na America", (Logfstica Empresarial, pagina 36, 1998). Muito tempo 

depois e que se percebeu urn fato primordial para a transformac;ao da logfstica 

empresarial em uma disciplina, urn estudo orientado para fixar qual o papel que o 

transporte aereo desempenharia na distribuic;ao ffsica. Por meio desse estudo, 

verificou-se que o alto custo do transporte nao impedia o uso desse servic;o, mas 

que o ponto forte para sua aprovagao seria seu menor custo total, proporcionado 

pela soma das taxas do frete aereo e pelo menor custo em razao da diminuigao 

por via aerea. Essa compensagao de urn custo por outro tomou-se conhecida 

como conceito do custo total, que se tomou importante argumento para o 

reagrupamento 16gico das atividades nas empresas, alem de ajudar e justificar a 

reorganizac;ao das atividades de distribuic;ao. 

Algumas condic;Oes economica e tecnol6gica contribufram tambem para o 

desenvolvimento da logfstica. Sao etas: 

• Alterac;Oes nos padroes e atitudes da demanda dos consumidores. Com a 

realizagao de censos, foram constatadas alterac;Oes dramaticas na populagao, 

que produziram substancial impacto na formac;ao da logfstica empresarial e, 

consequentemente, nos custos logfsticos. 

• Ocorreu migragao das areas rurais para as urbanas e, ao mesmo tempo, 

migrac;ao do centro das cidades para os suburbios, fazendo com que os varejistas 

acompanhassem a populagao para os suburbios com pontos - de - vendas 

adicionais. lsto ocasionou servic;os de entregas em uma area metropolitana maior 

e manutenc;ao maior de estoques totais, incrementando o custo da distribuigao. 

• Alem das migrac;oes, os consumidores passaram a procurar maior variedade 

de mercadorias, os produtos proliferaram-se nos supermercados, autom6veis 

eram oferecidos em diversas cores e tamanhos, o mesmo ocorria nas industrias. 

Essa variedade significava custos maiores de manutengao de estoques. 
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Par fim, as padroes de distribuic;8o comegaram a mudar o varejista, 

percebendo o alto custo de manter estoques substanciais, passou essa fungao 

para as fornecedores au centrais de distribuic;8o especializada, gerando entregas 

mais freqOentes para ressuprimento. 

• Pressao par custo nas industrias. Ap6s a Segunda Guerra, houve 

crescimento econ6mico substancial, seguido de recessao e urn perfodo de 

prolongada pressao nos Iueras. Perf ados recessives fazem as administradores 

procurarem novas maneiras de melhorar a produtividade, e a logfstica oferecia 

essa oportunidade, passando a ser vista pelos administradores como ultima 

fronteira para a redugao de custos nas empresas americanas. Em meados da 

decada de 50, poucas empresas sabiam ao certo quanta eram seus custos 

logisticos. Quando analistas comec;;aram suas pesquisas, esses custos 

mostraram-se espantosos. Levando-se em considerac;;ao toda a economia, 

estimativas feitas nos EUA eram de 15% do valor de todos as bens e servic;;os 

produzidos (PNB) representam custos logisticos. Se retirarmos o valor da industria 

de servic;;os do valor de todos as bens e servic;;os produzidos, as custos logfsticos 

seriam em torno de 23% do valor dos bens e servic;;os produzidos. 

Desses 23%, o transporte e responsavel por dois terc;;os e a manutenc;8o 

toma o terc;;o restante. Estimou-se tambem que 19% da riqueza nacional 

representam atividades logfsticas e que essas atividades empregam 13% da forc;;a 

de trabalho. 

Estudos recentes apontaram que os custos logfsticos representam 21% do 

PNB, (referente a 1950 - 1970), segundo Srewart Wendell. Desse total, 46% 

referem-se a transporte, 28% a armazenagem, 18% a manutenc;8o de estoques e 

6% a administragao; no entanto, e evidente que, entre uma empresa e outra, 

existe grande variagao nos custos logisticos. Analisando resultados de diversas 

pesquisas, verificou-se que os custos logfsticos para uma empresa particular 

estao entre 19 e 22% do faturamento liquido nao incluindo as custos de 

mercadorias compradas. Caso incluam tais custos, os custos logfsticos passariam 

a corresponder em media a 50% do faturamento. Ainda, por meio de outros 

estudos constatou-se que enquanto a industria alimentfcia possui custos logfsticos 
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na ordem de 32% das vendas a industria de maquinas os tern na ordem de 1 0% 

das vendas. A razao dessa variac;§o esta no valor dos produtos. 

Avangos na tecnologia de computadores. Com o decorrer do tempo os 

problemas logfsticos ficaram mais complicados; apareceram nao s6 mais tipos de 

servigos de transporte para selecionar, como tambem houve proliferagao de 

produtos e maior quantidade de depositos no sistema de distribuigao. Essa 

complexidade poderia entao ser efetivamente tratada par novas tecnologias, como 

o computador que acabava de estrear no mundo dos neg6cios. Ao mesmo tempo, 

houve incremento do usa de modelagem matematica, particularmente da 

programagao linear, da teoria de controle de estoques e da simulagao. 

0 interesse gerencial par essas tecnicas foi estimulado, uma vez que elas 

auxiliariam na identificagao de economias significativas em areas-problemas da 

logfstica, que antes eram s6 encontradas usando-se metodos indutivos. 

Experiencia militar. Antes mesmo, das empresas em geral se interessarem em 

administrar atividades logfsticas de forma coletiva, a area militar americana ja 

desempenhava muito bern essa func;;ao. Mais de uma decada antes, os militares ja 

haviam executado a mais bern planejada e sofisticada operagao logfstica da 

hist6ria - a invasao da Europa. 

Atividades tfpicas da logfstica, como aquisigao, estoque, definigao de 

especificagoes, transporte e administrac;;ao de estoques estao inclufdas na 

logfstica militar. Alem disso, pesquisa em logfstica feitas par organizag6es como a 

RAND Corporation e o Escrit6rio de pesquisas Navais, sao apoiados par militares. 

2.4 - ENTRE 1970 E 1990 

A partir da decada de 70, a logfstica empresarial passou para o estado 

descrito par Bowersonx Donald, como de semimaturidade, ja que os princfpios 

basicos estavam amplamente definidos, proporcionando beneffcios a empresas. 

Mesmo assim, a aceitagao do mercado ainda era vagarosa, uma vez que as 

empresas se preocupavam mais com a geragao de Iueras do que com o controle 

de custos. Contudo, algumas forc;;as de mudanga e evento influenciaram cada vez 

mais a logfstica, como a competido mundial, a falta de materias-primas, a subita 
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eieva<;ao de prec;os do petr61eo, o estlmulo da demanda para melhor gestao dos 

suprimentos. 

As func;oes de logfsticas passaram a ser areas de interesse a medida que 

as empresas tambem comec;aram a enfrentar o fluxo de mercadorias importadas. 

Como aumento dos prec;os do petr61eo, os custos com transporte elevaram-se e, 

consequentemente, os custos de manuten<;ao de estoques. 

Na decada de 70, iniciou-se a flexibilidade dos sistemas de produ<;Bo, com 

reduc;8o dos tempos de set up das maquinas. lsto permitiu o atendimento da 

necessidade emergente de maior diversidade de produtos. Paralelamente, o 

desenvolvimento acelerado de informatica trouxe expressiva contribuic;ao para o 

aperfeic;oamento dos sistemas logfsticos. 

A partir da decada de 80, o desenvolvimento da logistica tornou-se 

revolucionario em virtude de fatores, como explosao da tecnologia da informa<;ao, 

alterac;oes estruturais surgidas nos neg6cios e na economia dos paises 

emergentes, formac;ao de blocos economicos e no fenomeno da globalizac;ao. 

2.5- P6s-1990 

0 interesse sobre o assunto logfstica, provavelmente, nao cessara no 

futuro. Havera cada vez mais, uma procura maior pelos gestores, com o intuito de 

reduzir custos e aumentar produtividade. Qualquer altera<;ao referente a 

desregulamentac;8o dos transportes, ambiente macroeconomico e concorrencia 

interempresas aumentara o estado de incerteza para planejamento e operavao da 

logistica. 

Visto que a logfstica e uma atividade de alto custo, os executives 

continuarao a procurar por reduc;oes de custo e aumento de produtividade nesta 

area. lsto exigira administravao habil, pois altera¢es, como desregulamentavao 

dos transportes, a competic;8o emergente de pafses do Terceiro Mundo nos 

mercados de bens finais e a concorrencia por materias-primas, aumentarao o nfvel 

de incerteza para planejamento e operac;ao logfstica. 

Embora o foco ainda esteja nas opera¢es manufatureiras e comerciais, e certo 

que as empresas que produzem e distribuem servic;os se beneficiarao dos atuais 
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conceitos e princlpios logisticos e procuraram adapta-los as suas necessidades. 

Pode-se perceber que o desenvolvimento hist6rico da logfstica empresarial 

desmembra-se em quatro eras: antes de 1950, considerados como os anos 

adormecidos; 1950- 1970, o perfodo de desenvolvimento, 1970-1990, perfodo de 

descobertas e p6s 1990, finalmente, anos de crescimento. 
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3. EMPRESA 

3.1 Caracteriza~ao da empresa Berneck Paineis e Serrados S/A 

A madeira esta presente direta ou indiretamente em todos os setores de 

produgao de bens de consumo. Desde a industria pesada, sob a forma de 

embalagens para maquinas e pegas, ate o sofisticado mercado moveleiro que a 

utiliza como materia-prima principal. 

Atenta a esta crescente demand a, a Berneck investe fortemente na area florestal, 

buscando equilibrar as atividades industriais como usa sustentavel dos recursos 

naturais renovaveis. 

Atualmente, a empresa possui 150 mil hectares de areas com florestas, 

sendo que 50 mil hectares sao de terras para reflorestamento, onde sao plantados 

anualmente mais de 2,5 milh6es de arvores, tais como pinus, toona, teca, entre 

outras especies, que passam par urn rigoroso processo de selegao e 

melhoramento genetico ate se tornarem materia-prima para a Berneck. 

Bernardo Von Mueller Berneck iniciou suas atividades no ramo madeireiro 

com uma serraria em Bituruna no Parana. Ap6s, deu infdo a produgao de 

madeiras benefidadas, e em 1952 fundou a Berneck & CIA. 

A empresa superou inumeras dificuldades, dentre elas, tres devastadores 

incendios em suas unidades. Mas a forga de vontade, unida a ajuda de muitos que 

acreditavam no ideal de seu fundador, fizeram a Berneck sempre brotar, como 

uma arvore, cada vez mais forte e vigosa. 

Essa e a hist6ria de responsabilidade pelo trabalho, onde a integragao entre 

natureza, tecnologia e o ser humano, mantem urn harmonioso equilibria, em 

constante evolugao, partidpando do desenvolvimento nas localidades onde atua. 

Ao Iongo destes 58 anos de atividades, a marca Berneck passou a ser sinonimo 

de fornecedor serio e confiavel para a industria moveleira, construgao civil, eletro

eletronico, embalagens, entre outras em ambito mundial. 

A Berneck exporta seus produtos ha mais de 35 anos e mantem relag6es 

comerciais com mais de 60 pafses em todos os continentes. Em media, 15% do 

volume total de produgao e exportado anualmente. 
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0 complexo industrial da Berneck e composto por 90 mil m2 de areas 

construfdas, divididas em 2 unidades industriais, onde mais de 1.400 

colaboradores diretos, consdentes de seu papel sodal e ecol6gico, trabalham de 

forma integrada para abastecer o mercado com os produtos com A MARGA DA 

MADEIRA. 

A Teca (Tectona grandis) e nativa das florestas tropicais do sudeste asiatica 

e desde 1990 a Berneck vern reflorestando esta madeira nobre com excelentes 

resultados em suas areas de florestas no estado do Mato Grosso. A Berneck ja 

comercializa a madeira serrada de Tec;a seca ao ar (AD), mas em Margo vamos 

estar com estufa, vaporizador e uma linha para paineis coladas de Tec;a ja em 

fundonamento. 

Outro grande langamento acontecera em Margo de 2010 com a tinha para 

produgao de MDF que tera capacidade para produzir 340.000m3/ano. 

Assim, a capacidade de produyao da Bemeck em produtos de madeira sera 

superior a 1.200.000m3
/ ano. (Conforme anexo 2) 

1. Administrayao Corporativa e Fabrica de MOP, em Araucaria-PR. 

Produtos: MOP Cru e revestidas com Finish Foil, MOP Super Laca e madeira 

serrada de pinus; Em breve: MOP BP; 

2. Loja, em Curitiba-PR; Produtos: loja para varejo; 

3. Unidade Industrial de Brasnorte, em Brasnorte-MT Produtos: Madeira serrada e 

reflorestamento de Teca. 

Medium Density Partideboard que quer dizer Painel de Partfculas de Media 

Densidade. 0 MOP e a evolugao tecnot6gica do Aglomerado convencional, pois 

apresenta caracterfsticas muito superiores! 

A Berneck inidou os desenvolvimentos para a fabricayao deste produto em 

2001, quando concluiu a instalayao de uma prensa continua e formadora 

mecanica de 4 cabec;as. 0 MOP pode ser assim chamado porque este paine! 

produzido pela Berneck vern passando por melhoras sucessivas. Nestes ultimos 

anos foram investidos substandalmente, em equipamentos de alta tecnologia e de 

ultima gerayao para fabricayao de paineis. 0 principal investimento deu-se na 

substituiyao da antiga prensa multi-prato (prensa de ddo) por uma moderna 
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prensa continua de alta capacidade (624.000 m3 /ano), equipamento semelhante 

ao utilizado na fabrica<;ao do MOF. Outros equipamentos como modernos 

picadores, secadores, moinhos, peneiras, classificadores pneumaticos, 

encoladeiras, formadoras mecfmicas de grande segregac;ao de partlculas e 

lixadeiras de alta precisao, tambem foram adquiridos. 

Todos estes equipamentos com tecnologia de ponta, somados a utilizayao 

de 100% de materia prima do genero Pinus, geram urn painel excepcional, com 

propriedades mecanicas estaveis e aparencia bastante diferenciada do "antigo" 

aglomerado. Por isto nomeamos MOP. 

Oevido a necessidade e a alta exigencia do mercado brasileiro para urn 

painel de madeira de engenharia feita de partfculas que tivessem uma superffcie 

adequada aos processes de pintura com tinta UV e com custo inferior ao MOF. 

Proporciona excelente resultado em m6veis para dormitories, escrit6rios, 

cozinhas, alem de eletro-eletronicos, constru<;ao civil, paineis para decora<;ao, 

entre outros. 

3.21nstala~oes 

A Berneck produz o MOP em Araucaria, PR - unidade principal da 

empresa. E nesta unidade que produzimos o MOP, fazemos o revestimento com 

FF, produzimos madeira serrada de Pinus e e nesta unidade que vamos instalar a 

nova planta de MOF. A linha de MOF tera como prioridade a produc;ao de chapas 

finas, alem de outras espessuras, com capacidade de 306.000 ~/ano e previsao 

de funcionamento no 1° trimestre de 2009. 

Em fevereiro passado, foi conclufda a aquisi<;ao dos equipamentos para a 

instala<;ao de uma nova e moderna serraria de Pinus, com a melhor tecnologia 

disponfvel no mundo e de capacidade de produc;ao de 300.000 m3/ano de madeira 

serrada. Com a nova serraria de Pinus, a planta de MOP, a nova planta de MOF, a 

serraria de T eca e a fabrica de Laminas franqueadas; A empresa tera uma 

capacidade de produc;ao em produtos de madeira superior a 1.200.000m3
/ ano. 
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3.3 Departamento apresentado o estudo 

0 estudo foi desenvolvido com diretor e gerencia do setor comercial e gerencia 

logfstica da empresa, sendo esses setores que administram a entrada e safda de 

qualquer tipo de mercadoria, ja no caso da Berneck S/A, somente a safda de 

material acabado. 
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4. CADEIA DE SUPRIMENTOS DA EMPRESA (FORNECESORES E 

CLIENTES). 

4.1 Perspectiva do cliente 

Os clientes estao cada vez mais satisfeitos com os servigos de entrega de seus 

pedidos. Para manter essa satisfayao, Bemeck e Transportadoras estao cada vez 

mais empenhados na parte de logistica da entrega de mercadoria,- tentamos dar 

nosso maximo para atender nossos cliente e amigos - (palavras de ILARIO da 

transportadora ILAMAR). 

4.2 Perspectiva interna da empresa 

Toda e qualquer empresa tende a certo tipo de barreira quanto se trata de 

mudan98s, mais isso vern sendo mudado nas organiza<;6es de qualquer tamanho, 

pois hoje, o maior beneffcio que a empresa tende a reconhecer e a redugao de 

custo, gerando com isso melhor crescimento e sustentabilidade. 

4.3 Cadeia de suprimentos 

Envolve as rela<;6es fornecedor-empresa. Esse bloco indui as atividades 

necessarias para a pesquisa e o desenvolvimento conjunto de produtos e para a 

garantia da disponibilidade de alta qualidade das materias-primas, componentes e 

embalagens, no momenta e nas quantidades necessarias para atender aos 

requisites do processo de fabrica<;ao, de forma que resulte no menor custo total da 

cadeia de logfstica. 

Na logfstica de suprimento, sao alinhados pianos estrategicos de fornecedores e 

empresas que direcionam recursos para reduzir custos e desenvolver novos 

produtos. 

As compras assumem papel estrategico na empresa, e a categorizayao e o 

gerenciamento dos fornecedores sao implementados pela corporayao. 

0 processamento de pedidos de compras torna-se simplificado e integrado como 

processo de abastecimento a fim de melhorar a produtividade. 
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4.3.1 Gerenciamento da cadeia de suprimentos 

0 Supply Chain Management foi definido, em 1994, pelo International Center of 

Competitive Excellence (ICCE) como: 

[ ... ) a integra<;ao dos processes do neg6cio, desde o usuario final ate os 

fornecedores originais que proporcionam os produtos, os servigos e as 

informac;oes, a fim de agregar valor para o cliente. A enfase esta na integra<;ao 

entre as empresas que participam da cadeia de suprimentos e na meta suprema 

de criar valor para o cliente. (DIAS et al., 2003, p. 217). 

De acordo com Bertaglia (2003), nunca se falou tanto em atender as exigencias 

dos consumidores como tern acontecido ultimamente. Par outro lado, os 

consumidores nunca foram tao exigentes. Novas conceitos estao sendo criados e 

empregados com exito. Segundo este autor, a visao desenvolvida pelo Efficient 

Consumer Response (ECR), conceito de resposta eficiente as demandas do 

consumidor, e uma das melhores teorias que o mundo dos neg6cios tern 

apresentado. 

Conforme Arnold (1999), nas ac;oes tfpicas do ECR, insere-se a seguinte tarefa: 

• Gerenciamento de categorias: integra<;ao de fornecedores e varejistas na 

definigao de uma estrategia comum para o desenvolvimento mercadol6gico 

de uma linha de produtos. Gestao partilhada da demanda em informac;oes 

fornecidas pela loja, par meio de Eletronic Data Interchange (EDI), ou seja, 

intercambio eletronico de dados, Paletiza<;ao padronizada da carga e Altos 

volumes e fluxo constante. 

4.4 - Logistica integrada 

Diferentes autores atribuem diferentes origens a palavra logfstica. Alguns 

afirmam que ela vern do verba frances lager (acomodar, alojar). Outros dizem que 

ela e derivada da palavra grega logos (razao) e que significa "a arte de calcular'' 

ou "a manipulagao dos detalhes de uma operagao". 

Uma das definic;Oes mais divulgadas, e a do Council of Logistics 

Management, dos Estados Unidos, segundo a qual "logfstica e o processo de 
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planejar, implementar e controlar eficientemente, ao custo correto, o fluxo e 

armazenagem de materias-primas, estoques durante a produgao e produtos 

acabados, e as informac;oes relativas a estas atividades, desde o ponto de origem 

ate o ponto de con sumo, com o prop6sito de atender aos requisitos do diente". 

Nas empresas, a logfstica tern ganhado diferentes definic;Oes, 

correspondendo a uma crescents amplitude de escopo, experimentada ao Iongo 

do tempo. A Figura 4.1, mostra a evoluc;ao hist6rica do conceito de logfstica. E 
importante notar que, ao mesmo tempo em que a func;ao logfstica e enriquecida 

em atividades, ela tambem deixa de ter uma caracterfstica meramente tecnica e 

operacional, ganhando conteudo estrategico. lsso pode ser percebido na segunda 

fase da Figura 4.1 quando a func;8o logfstica passa a englobar processos de 

neg6cios fundamentais para a competitividade empresarial. A estrutura integrada 

de logistica passa, nesta fase, a orquestrar toda a cadeia de abastecimento, da 

entrada de materias-primas ate a entrega do produto final. 
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Mas o conteudo estrategico s6 fica patente na terceira e quarta fases, nas quais a 

participac;8o da func;ao logfstica nas mais importantes decisoes empresariais e 

ressaltada. E o caso das alianc;as estrategicas, das parcerias e dos cons6rcios 

logisticos. 

A definic;8o do Council of Logistics Management e uma boa declarac;8o de 

intenc;Oes, pois menciona a integrac;ao de todas as fungoes, ressalta o foco no 

clients e, indiretamente, transmits uma visao sistemica. Alem disso, a tendencia 
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hist6rica aponta para o enriquecimento da fungao logistica. lnfelizmente, na pratica 

de muitas empresas, a teoria parece ser outra. 

Consultas informais realizadas com alunos de p6s-gradua<;ao (realizada 

pela Revist Tecnologfstica, na edigao de fevereiro de 2000, pagina 12), exercendo 

cargos executive (indusive em logfstica) mostrou que, entre as empresas 

brasileiras pesquisadas (cerca de 150) a quase totalidade encontra-se ainda entre 

as fases zero e primeira descritas no Figura 4.2. De fato, nao e incomum encontrar 

empresas que ainda nao despertaram nem mesmo para importancia de controlar e 

reduzir estoques. Poucas sao as que ja implementaram o conceito de logfstica 

integrada (segunda fase) e raras as que iniciaram implanta<;Oes do tipo suppl 

chain management (terceira fase) ou efficient consumer response (quarta fase). 0 

retrat revelado por estas consultas mostra o quanto ainda precisamos evoluir no 

campo da logfstica e da competitividade. 

• Atividades estrategicas: estas atividades relacionam-se as decisoes e a 

gestao estrategica da propria empresa. A fungao logfstica deve participar de 

decisoes sabre servi<;os, produtos, mercados, alian<;as, investimentos, 

alocagao de recursos entre outros. 

• Atividades taticas: estas atividades relacionam-se ao desdobramento das 

metas estrategicas e ao planejamento do sistema logfstico. Envolvem 

decisoes sabre fornecedores, sistemas de controls de produ<;ao, rede de 

distribuigao, subcontrata<;ao de servi<;os; 

• Atividades operacionais: estas atividades relacionam-se a gestao do dia-a

dia da rede logistica. Envolve a manutengao e melhoria do sistema, 

solu<;ao de problemas. 
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5. LOCALIZACAO DO CD, GESTAO DE ESTOQUE E NIVEL DE SERVICO 

A opera~o de urn centro de distribui~o (CD) envolve uma coordena~o 

detalhada de suas diversas atividades. Para atingir uma eficiemcia maior nas 

opera<;oes, os COs costumam investir pesadamente em tecnologia (ERP, SCM, 

WMS, entre outras siglas). No entanto, algumas vezes se deixa de lado urn dos 

pontos mais crfticos para a eficiencia e redu<;ao de custos: os processos. Claro 

que a tecnologia tern urn papel crucial na otimiza~o das atividades, mas sem os 

processos adequados o CD nao tera bons resultados. 

Conforme aumenta a complexidade das opera<;Qes (mais fomecedores, clientes e 

itens), aumenta tambem a importancia do gerenciamento dos processos. Deve-se 

monitorar a mudan<;a na realidade operacional do CD para modificar os processos 

de forma correspondente. Usar os mesmos processos antigos para uma opera~o 

que cresce em complexidade somente levara a urn maior fndice de erros, baixa 

produtividade e atraso nas entregas. 

5.1 Entrada de materiais 

Se a area de recebimento e urn gargalo, e necessaria encontrar a causa 

raiz. A ineficiencia na entrada multiplicara seus efeitos ao Iongo da opera~o, e as 

outras areas sempre terao que correr atras do prejufzo. Ao cometer erros na 

entrada de materiais, a pressao aumenta nas fases seguintes e aumenta tambem 

o risco de mais erros adiante. 0 resultado final sao custos maiores e uma rna 

qualidade de servi<;o para os clientes. 

0 CD deve ter processos documentados detalhadamente nestas areas: 

• Agendamento da chegada de materiais - para evitar picos de trabalho 

deve-se ter urn processo que coordene a chegada de materiais de forma 

distribufda ao Iongo do perfodo de trabalho planejamento de Pre

Recebimento e Documenta~o - deve-se definir quais processos podem 

ser realizados antes da chegada do material, e a documenta~o que deve 

ser preparada previamente. Procedimentos de Chegada e Descarga de 

Vefculos - detalhar estes procedimentos evitara erros de coloca<;ao e 



38 

danos aos materiais, alem de aumentar a seguranc;a (fisica e contra 

roubos) 

• Procedimentos de Controle de Qualidade - as atividades de controle da 

qualidade devem seguir estritamente os padroes definidos. Estes padroes 

devem ser documentados e seguidos nos procedimentos de entrada. 

Avaliar se os procedimentos estao sendo seguidos. Assegurar que os funcionarios 

estao bern treinados e sabem que serao beneficiados (financeira ou 

profissionalmente) com a eficiencia dos processos de entrada. 

5.2 Picking 

0 picking (coletar os itens do pedido no armazem) e normalmente a 

atividade de maior custo na operavao de urn CD. Portanto, ate melhorias 

incrementais gerarao beneffcios na produtividade como urn todo. 0 principal 

componente do tempo de picking e a disUmcia percorrida pelos funcionarios para 

coletar os itens. Ao definir processos que reduzam as distancias percorridas, 

podem-se obter melhorias consideraveis na produtividade da opera9flo. 

Alguns processos que podem ser implementados com este objetivo sao: 

• Analise ABC, para definir os itens com alta, media e baixa rotatividade, e 

redistribuir o layout de materiais para que os de maior rotatividade fiquem 

mais pr6ximos entre si e a salda de materiais. 

• Usar "flow racks" para itens pequenos, que podem estar ocupando espagos 

de pallets normais, aumentando o espago ocupado e as distancias entre os 

materiais. Para itens de baixa rotatividade, usar armazenagem e picking 

multi-nivel, que otimizara o espac;o no armazem e reduzira as distancias 

percorridas. 

• Para pedidos de baixo volume, usar "batch picking". Este sistema faz com 

que o funcionario colete o material para varias ordens de uma vez, ao inves 

de fazer uma viagem para cada ordem pequena.Novamente, o treinamento 

da equipe e essencial para que estes processos surtam os efeitos 

desejados na opera9fio.Analise como sao estocados os materiais entrantes. 
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Existe urn processo clara que e seguido? Ou existe uma correria e a 

armazenagem e feita de forma quase aleat6ria? 

5.3 lndicadores 

A frase "voce nao pode melhorar o que nao pode medir'' ja e conhecida par todos. 

No entanto, muitas vezes ainda usados os indicadores incorretos para a operac;ao 

do CD. Par exemplo, urn CD pode ter como seu indicador principal o "Custo par 

Pallet Processado". Esta e uma boa medida para a alta gerencia, mas nao e urn 

bam indicador para os responsaveis pela execuc;ao da operac;ao e defini<;ao de 

processes. Alem disso, um fator externo pode tornar este custo mais alto, 

enquanto a equipe fez um 6timo trabalho ao mini mizar o au menta dos custos. 

Os indicadores da opera<;ao devem refletir a verdadeira produtividade da equipe, 

ja que isto e o que os motivara a obter sempre melhores resultados. Seguindo o 

mesmo exemplo, seria importante induir tambem um indicador de pallets 

processados par funcionario. Deve-se sempre procurar um equilibria entre 

indicadores de alto nfvel (normalmente financeiros) e indicadores que podem ser 

entendidos pelos funcionarios e servir como referenda para as ac;oes de melhoria. 

Tambem e importante definir metas para cada indicador, procurando um aumento 

constante da produtividade, mas sempre realista. Nao adianta definir metas 

excessivamente ambiciosas, que nao serao atingidas e somente causarao 

frustrac;ao na equipe. 

5.4 Localizacao do Centro de Distribuicao 

Em primeiro se deve ter em mente alguns aspectos importantes para que seja 

realizado um melhor estudo sabre a localizac;ao do CD. 

• A quantidade de intermediaries existentes e/ou necessaries; 

• A diversificac;ao dos canais de distribui<;ao; 

• A dimensao da area a ser atendida e os requisites mfnimos necessaries 

para efectuar urn servic;o com qualidade e eficiencia; 

• As caracterfsticas do produto a ser entregue; 

• A estrutura operacional mfnima necessaria. 
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Na primeira o unico intermediario seria a transportadora, pois ap6s a fabricagao do 

produto, ele seguiria para a expedigao e depois despachado para o CD. 

Nesta segunda etapa nao e muito facil por se tratar de um produto, que por uma 

unica finalidade para somente industrias moveleiras, 

Na terceira etapa, Tabela da area, sera analisado os grande clientes nesta regiao, 

a quantidade consumida, frequencia, a capacidade do diente entre outros 

aspectos. 

0 ultimo t6pico descreve as atividades co-relacionadas ao funcionamento do CD, 

para um CD com capacidade de XXXX metros cubicos, sera precise 1 conferente, 

1 operador de empilhadeira, 1 faturamentista e 1 encarregado, esse seria o 

minima necessaria para a parte operacional para o funcionamento do CD. 

5.5 - Custo de annazenagem 

Uma das principais caracterfsticas da logistica modema e sua crescenta 

complexibilidade operacional, tendo aumento da variedade de produtos, entregas 

mais frequentes, menores tempos de atendimento, menor tolerfmcia a erros de 

separayao de pedidos e pressoes para redugao dos n fveis de estoque onde esses 

sao alguns dos principais drivers da complexibilidade. 

Uma das consequencias desse fenomeno e que alguns componentes do 

custo logistico ate entao pouco significativos, como, por exemplo, os de 

armazenagem, passam a ter uma participayao importante. Tudo isso tern 

empurrado as empresas na direyao de um continuo processo de modemizayao 

tanto tecnol6gica quanta gerencial. Na busca de altemativas de modemizayao 

gerencial, uma importante pergunta que deve ser feita e: Como estao sendo 

alocados esses custos que, no passado, eram pouco relevantes, mas que vern se 

tomando a cada dia mais importante? A incapacidade de responder a essa 

pergunta pode gerar nas empresas um serio problema de credibilidade das 

informagoes contabeis, com reflexes negatives sabre a qualidade do processo 

decis6rio. Um born exemplo desse problema surge da decisao de continuidade ou 

nao, de uma determinada linha de produtos, com base na sua rentabilidade. 
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Uma aloca9ao equivocada dos custos de armazenagem tende a gerar urn 

subsfdio cruzado, que distorce a rentabilidade e pode resultar numa decisao 

equivocada sabre determinada linha de produtos. 

A necessidade de uma aloca98o mais precisa e confiaveis tern como 

contrapartida uma maior sofistica9ao e complexibilidade contabil. lsso sinaliza a 

necessidade de haver criteria no momenta de decidir sabre o nfvel de 

detalhamento e sofistica9ao do sistema de custeio. 

Ha alguns anos atras, o conceito de ocupa98o ffsica se concentrava mais 

na area do que na altura. Em geral, o espa9o destinado a armazenagem era 

sempre relegado ao local menos adequado. Com o passar do tempo, o mau 

aproveitamento do espa9o tomou-se urn comportamento antieconomico. Nao era 

mais suficiente apenas guardar a mercadoria com o maior cuidado possfvel. 

Racionalizar a altura ocupada foi a solu98o para reduzir o espa9o e guardar maior 

quantidade de material. 

A armazenagem dos materiais assumiu, entao, uma grande importancia na 

obten9ao de maiores Iueras, independente de como foi embalado o material, ou de 

como foi movimentado, a etapa posterior e a armazenagem. 

Os termos "armazenagem" e "estocagem" sao frequentemente usados para 

identificar coisas semelhantes. Mas prefere-se distinguir os dais, referindo-se a 

guarda de produtos acabados como "armazenagem" e guarda de materias-primas 

como "estocagem". 

Os fatores basicos que determinam a necessidade de armazenagem sao: 

• Necessidade de compensa98o de diferentes capacidades das fases de 

produ9ao; 

• Equil fbrio sazonal; 

• Garantia da continuidade da produ98o; 

• Custos e especula98o; 

• Redu9ao dos custos de mao-de-obra, 

• Redu98o das perdas de materiais par avarias; 

• Melhoria na organiza98o e controle da armazenagem; 

• Melhoria nas condi96es de seguran9a de opera98o do deposito; 
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• Aumento da velocidade na movimentagao; 

• Descongestionamento das areas de movimentayao. 

• Os fatores basicos contra a necessidade de armazenagem sao: 

• A mercadoria parada tern custo (como mao-de-obra, equipamentos e 

manutengao); 

• A mercadoria ocupa espago em ediffcios; 

• A armazenagem requer estruturas administrativas e de controle; 

• 0 material envelhece (problemas com data de validade, por exemplo.) 

A armazenagem e uma conveniencia econ6mica, alem de uma necessidade no 

sistema logfstico de uma empresa nos dias atuais. A grande maioria dos custos de 

armazenagem (aluguel, mao-de-obra, depreciagao de instalagoes e equipamentos 

de movimentagao) sao fixos e indiretos. Essas duas caracterfsticas dificultam 

respectivamente o gerenciamento da operagao e a alocagao de custos. 

A elevada parcela de custos fixos na atividade de armazenagem faz com 

que os custos sejam proporcionais a capacidade instalada. Dessa maneira, pouco 

importa se o armazem esta quase vazio ou se esta movimentando menos 

produtos do que o planejado. Ainda assim, a maior parte dos custos de 

armazenagem continuara ocorrendo, pais, na sua grande maioria, esta associada 

ao espago ffsico, aos equipamentos de movimentagao, ao pessoal e aos 

investimentos em tecnologia. 

Para tornar a situagao ainda mais complexa, e importante lembrar que a 

demanda pela atividade de armazenagem nao e constante, nem ao Iongo dos 

meses, nem ao Iongo dos dias do mes ou da semana. Urn exemplo clara disso e a 

concentragao da expedigao nos ultimos dias do mes. lsto tende a levar ao super 

dimensionamento da capacidade para atender os dias de pico, ou ao contrario, faz 

com que o armazem opere acima da sua capacidade, prejudicando o nfvel de 

servigo, com a ocorrencia de falhas, avarias e atrasos. Assim, medidas que 

venham amortecer essas variagoes na demanda serao sempre positivas do ponto 

de vista da expedigao. Principalmente quando as razoes para os picos de 

demanda sao induzidas por polfticas internas como, por exemplo, cotas mensais 

de vendas, prazo para faturamento, falta de uma polftica de ressuprimento 
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continuo com os clientes. 0 fato dos custos de armazenagem serem indiretos 

dificulta a sua alocagao aos produtos e clientes, pois ela, neste caso, e realizada 

por meio de rateios, deixando-a sujeita a distor¢es. Para minimizar as 

diston;oes, e importante que: 

• Os itens de custos sejam contabilizados de acordo com a sua fungao 

• (movimentagao, acondidonamento, administragao) e nao por contas 

naturais 

• (depredagao, mao-de-obra); 

• A aloca<;ao seja condizente com o real consumo de recursos na operagao. 

5.6 Fun~oes de urn deposito 

0 tempo de permanemcia da mercadoria num deposito ou armazem 

depende muito dos objetivos gerais da empresa. Em alguns casas a estocagem 

de produtos esta relacionada com a sazonalidade do consumo como, por 

exemplo, as mercadorias consumidas predominantemente no Natal, como 

castanhas, nozes, panetone, ou a sazonalidade da produgao (oleo de soja, cuja 

produ<;ao depende da safra do grao) e outros tipos de defasagem temporal entre 

produ<;ao e consumo. 

Ha tambem o efeito da variagao de pre<;os no mercado, que leva certos 

tipos de empresas a estocarem a espera de melhores nfveis de comercializagao, 

para entao vender seus produtos. 

Sob o ponto de vista estritamente logfstico, a armazenagem de produtos 

pode ter fun¢es diversas, dependendo dos objetivos gerais da empresa e do 

papel desempenhado pela instala<;ao (armazem, deposito, centro de distribuigao) 

no sistema. 

As prindpais fun¢es sao as seguintes: 

• Armazenagem propriamente dita: Esta e a uma fungao obvia, com sua 

duragao, dependendo do papel logfstico de estocar os produtos por urn 

tempo relativamente grande. 

0 armazem ou deposito deve apresentar urn layout e equipamentos de 

movimentagao adequados a esse tipo de fungao. Nos casas em que a 
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armazenagem e apenas de passagem, como ocorre nos depositos de triagem 

e distribui98o, a solu98o tecnica (lay out, equipamentos) e diferente. Ha 

tambem situa<;oes mistas, de qualquer forma, seja por perfodos maiores de 

tempo, seja por curto espa<;o de tempo, aparece sempre a fun<;ao 

armazenagem. 

• Consolidagao: As mercadorias chegam muitas vezes ao deposito em 

pequenas quantidades, vindas de diversos clientes ou de pontes 

geograficos variados. Uma vez no deposito, torna-se necessaria preparar 

carregamentos completes para outros pontes da rede logistica. Esse 

processo de juntar cargas parciais provenientes de origens diversas para 

formar carregamentos maiores e denominado de consolida98o. A 

consolida<;ao ocorre porque e mais barato transportar lota<;(les completas e 

maiores (caminhoes de maior tonelagem) a medias e longas distancias, do 

que enviar a carga em lotes pequenos, diretamente a partir das varias 

origens. 

• Desconsolidacao: E o processo inverse da consolida<;ao, em que 

carregamentos maiores sao desmembrados em pequenos lotes para serem 

encaminhados a destines diferentes. Por exemplo, uma industria envia urn 

carregamento de determinado produto para urn de seus depositos 

regionais, ali a carga e desmembrada em lotes menores para serem 

encaminhados a diversas lojas. Nem sempre urn deposito ou armazem 

apresenta apenas uma das fun<;oes mencionadas, pode desempenhar 

tambem todas ao mesmo tempo, ou parte delas. 

0 deposito e urn elemento importante na rede logistica pelas razoes apontadas 

acima. 

Urn elemento deste tipo deve ser encarado, como urn componente do 

sistema logistico global. 

E necessaria, desde logo definir daramente os objetivos desse subsistema, 

tendo em vista seu papel no sistema logistico da empresa, para isso e importante 

analisar as fun<;(les que deve desempenhar e tambem definir os componentes que 

formam o sistema analisado. Sao eles: 
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• RECEBIMENTO: As mercadorias chegam ao armazem e devem ser 

descarregadas, conferidas e encaminhadas ao ponto de armazenagem. 

Este componente do armazem e constitufdo geralmente por uma doca de 

descarga, onde a mercadoria e conferida e trfada. 

• MOVIMENTACAO: Ap6s o recebimento, a mercadoria e deslocada dentro 

do armazem ate o ponto onde devera ficar armazenada, mais tarde, a 

mercadoria e deslocada novamente do ponto de armazenagem para urn 

outro local que pode ser a doca de embarque ou uma parte do armazem 

destinada a consolida~o dos pedidos (acondicionamento, despacho). Esse 

deslocamento intemo e denominado genericamente de movimenta~o. 

• ARMAZENAGEM: A armazenagem propriamente dita das mercadorias 

constitui urn dos componentes deste sistema, pode durar pouco tempo, em 

alguns casos, e perfodos relativamente longos, em outros. 

• PREPARACAO DE PEDIDOS: Em certos tipos de armazem, os pedidos 

dos clientes, filiais, sao preparados num local especffico do deposito. Os 

produtos sao trazidos dos pontos onde estao armazenados e a seguir sao 

acondicionados em caixas, paletes, containers ou outra forma adequada de 

inv61ucro. Os inv61ucros sao entao marcados extemamente com nome e 

enderec;o do destinatario para, depois, serem encaminhados a doca de 

embarque. 

• EMBARQUE: Uma vez pronta para ser distribufda ou transportada, a 

mercadoria e embarcada no vefculo designado, utilizando, para isso, uma 

doca apropriada. 0 processo de carregamento e despacho do vefculo 

constitui assim, outro componente deste sistema. 

• CIRCULAQAO EXTERNA E ESTACIONAMENTO: Muitas empresas 

transportadoras, industrias ou firmas comerciais utilizam as vias publicas 

para estacionar vefculos de carga, e em alguns casos, usam-nas ate 

mesmo para carga/descarga, mas o correto e dispor de areas pr6prias para 

isso, reservando parte do terreno para circula~o e estacionamento. 

E necessaria: 

• Estabelecer urn check list dos parametres relevantes; 
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• Definir e quantificar a medida (ou medidas) de rendimento de servigo 

adequado; 

• Definir alternativas para cada subsistema, caminhando da pier 

• Quantificar os recursos necessaries par alternativa; 

• Calcular os custos para cada alternativa (investimento respectivos nlveis de 

servigo); 

• Selecionar a melhor alternativa tendo em vista o conjunto. 

Urn ponte muito importante na analise sistemica do armazem ou deposito e a 

relagao desse subsistema com o meio externo, de urn lade, ele se relaciona com o 

subsistema transporte e atraves desse, com os clientes, num extrema, e com as 

fabricas e demais depositos, no outre. Em nfvel da propria empresa, o deposito, 

armazem se relaciona com a administragao da companhia (diretoria, recursos 

humanos, contabilidade), como CPD. 

(software, equipamentos, informagaes), com o setor de transporte (administragao 

da freta, contratagao de praga), com a area de centrale. 

5. 7 - Formas de armazenagem 

A armazenagem de produtos se apoia no conceito de garantia plena de 

mobilidade, tanto para os equipamentos de movimentagao como para os materiais 

estocados, evitando-se solugoes fixas, que nao permitem alteragoes no layout, 

quando necessarias, dando-se preferencia par esquemas flexfveis, em que a 

rapidez e a facilidade de acesso sao aspectos fundamentais. Assim, o antigo 

almoxarifado, dotado de prateleiras fixas, tern side substitufdo par estruturas 

facilmente desmontaveis, que permitem re-arranjos sempre que for necessaria. 

0 tipo mais comum de estrutura para armazenagem de produtos e formado 

par cantoneiras metalicas perfuradas, dotadas de prateleiras com altura regulavel, 

feitas em chapas de ago dobradas. 

Outre tipo semelhante, porem mais robusto, e a estrutura porta-estrados 

metalica, que permite a estocagem de palates em alturas diversas. Os porta

estrados tfpico possui vigas fixadas nas colunas, onde apoiam-se os palates. Ha 



47 

os porta-estrados com profundidade simples, em que todos os paletes estocados 

ficam em contato direto com urn corredor. 0 porta-estrado com dupla 

profundidade, por outro lado, permite estocar dois paletes numa determinada 

posi9ao. Urn dos paletes ficara ao fundo da estrutura, exigindo empilhadeiras 

especiais de maior alcance para movimenta-lo. Esse tipo de arranjo aumenta a 

densidade de estocagem, pois ha uma diminui98o sensivel do numero de 

corredores. No entanto o acesso ao palete posterior e prejudicado, fazendo com 

que a primeira unidade armazenada acabe sendo consumida por ultimo. 

Para evitar este tipo de problema e agilizar as opera¢es, criou-se urn tipo 

de estrutura que permite a rolagem natural dos paletes, de forma a gerar 

renova98o dinamica no consumo do produto estocado. Os paletes sao colocados 

num dos Iadas da estrutura, a retirada dos estrados e feita pelo lado oposto. 

Toda vez que urn palete e retirado, o conjunto restante desliza por for98 da 

gravidade, renovando dinamicamente o estoque na ponta de saida. lsso permite 

que a mercadoria seja utilizada na ordem correta (primeiro a chegar, primeiro a 

sair}, mas exige paletes de modelo espedal e urn cuidadoso projeto do processo 

mecanico (roletes, tamanho da pista, dedividade). Uma forma de armazenagem 

mais sofisticada, idealizada para melhor aproveitamento da superficie do deposito 

(maior densidade superficial de ocupa98o) e constituida por estruturas m6veis, em 

que o espa9Q e utilizado de forma quase compacta. As prateleiras permanecem 

encostadas umas as outras, exigindo apenas urn corredor cuja posi9ao e ajustada 

sempre que necessaria. As estruturas que suportam as prateleiras e paletes sao 

apoiadas em rodas que se movem em trilhos embutidos no pavimento. Quando se 

deseja acessar uma determinada estante, move-se o conjunto por meio de urn 

motor (ou em alguns casas manualmente), abrindo-se urn corredor na posi~o 

desejada. Esse sistema e usado quando e necessaria, armazenar grandes 

quantidades de produtos, em predios com restri96es severas de espa9Q. E 
necessaria tambem que a frequemcia de movimenta98o seja relativamente 

pequena. Tanto a movimenta98o como a armazenagem de materiais constitui urn 

capitulo a parte dentro dos estudos logfsticos, tendo em vista a grande variedade 

de solu96es e as caracterfsticas especificas dos equipamentos e dos diversos 
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tipos de opera<;ao. Tanto os armazens ou centrais de distribuigao executam urn 

"papel-chave" para aumentar a efidenda da movimentat;ao de mercadorias. 

Permitem a compensa<;ao eficaz dos custos de estocagem com menores custos 

de transportes, ao mesmo tempo em que mantem ou melhoram o nfvel de servigo. 

A armazenagem pode ser encarada como urn custo direto adidonal do canal de 

suprimentos ou de distribuigao. Esta despesa pode ser justificada pelas 

economias indiretas de custos obtidas. Entretanto, a estocagem pode ser 

eliminada ou reduzida drasticamente pelo usa do conceito just-in-time, que deveria 

sempre ser explorado como altemativa a armazenagem. 

5.8- Custo de distribui~ao 

Nos dias atuais, a distribui<;ao ffsica de produtos passou a ocupar urn papel 

de destaque nos problemas logisticos das empresas. lsso se deve, de urn lado, ao 

custo crescente do dinheiro (custo financeiro) que for<;a as empresas a reduzir os 

estoques e a agilizar o manuseio, transporte e distribuigao de seus produtos. 

Mas ha outros fatores importantes que nao podem ser esquecidos. A 

concorrenda entre as empresas tern exigido melhores nfveis de servigo no 

atendimento dos clientes. Essa melhora na qualidade e traduzida na pratica de 

formas diversas: entrega mais rapida, confiabilidade (pouco ou nenhum atraso em 

relagao ao prazo estipulado), existencia do tipo desejado de produto na hora da 

compra (tipo, cor), seguran<;a (baixa ocorrenda de extravios, produtos sem 

defeitos). 

Par outro lado, o esquema produtivo no mundo modemo esta tendendo 

cada vez mais para a diversifica<;ao da produgao. No comego da industria 

automobilfstica nadonal, ao fim da decada de 50, os autom6veis de cada marca 

eram constitufdos praticamente par urn unico tipo de produto. Os carros fabricados 

naquela epoca vinham sem acess6rios, as cores disponfveis eram poucas e o 

motor era de tipo unico. Hoje, ao contrario, os vefculos incorporam motores de 

potencia diferentes, transmissoes diversas ( 4 ou 5 march as, transmissao 

automatica), acess6rios variados de fabrica, aumentando em muito o leque de 
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componentes. lsso gera maiores custos de estoque, maior numero de funciom3rios 

para controle e administrac;ao. 

Em alguns paises, como par exemplo, os EUA, esses problemas chegaram 

a tal ponto que muitas empresas passaram a adotar novas formas de 

comercializayao e distribuiyao de um grande numero de produtos, objetivando a 

reduyao dos custos logisticos. 

Uma forma de comercializayao que se alastrou nos ultimos anos foi as 

compras via telefone, correio e agora pela internet, sendo as entregas efetuadas 

par meio de empresas especializadas em carga parcelada. 0 comprador identifica 

o anuncio do produto em revistas, jornais, ou mesmo via televisao ou computador, 

disca o numero de telefone de chamada gratuita e faz sua encomenda. 0 produto 

the e entregue dais ou tres dias depois, em sua casa, por meio de uma das 

empresas transportadoras de carga fracionada. Com esse sistema, o fabricante 

ou comerciante mantem um estoque centralizado bem menor e eliminam 

intermediarios e outros problemas operacionais. 

Problemas de distribuic;ao ffsica de produtos sao comuns no caso brasileiro, 

envolvendo desde o planejamento e projetos dos respectivos sistemas (frota, 

depositos, coleta, transferencia, distribuiyao), ate sua operayao e controle. Sao 

exemplos tlpicos de distribuic;ao fisica: abastecimento de lojas com 

eletrodomesticos a partir da fabrica ou do deposito central; distribuiyao de 

produtos de consumo em pontos de varejo, entrega domiciliar de gas engarrafado, 

entrega de jornais e revistas em bancas e residencias; distribuic;ao de remedios 

em farmacias e drogarias. 

6. VANTAGEM E DESVANTAGENS DO ESTOQUE DESLOGADO 

VANTAGENS: 

Com o grande aumento na demanda de produtos no ramo moveleiro, 

principal mente nos produtos de MDF, fez com que a empresa estivesse com o 

pensamento de abrir um Centro de Distribuic;ao, para poder atender a 

demanda aumentada, com menores custos e mais agilidade no seu processo. 
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• As chapas de MOP E MDF estavam sendo armazenadas em dois 

depositos, aumentando os custos e a operayao loglstica. 

• 0 grande fluxo de caminhoes na portaria BERNECK dificultava o trabalho 

de recebimento de material e tambem a expediyao dos produtos acabados. 

• 0 cenario mostrava a cada dia que o CD deveria sair do papel, abrindo 

espayo para ampliayao da fabrica. 

• lniciamos a procura por um local proximo da fabrica, que pudesse 

centralizar os dois depositos oferecendo melhores condi¢es logfsticas. 

• Por diversos estudos e aspectos, conduiu-se que o melhor e atender mais 

perto do diente do que perto da fabrica. 

DESVANT AGENS: 

• lnicialmente o custo do transporte ate o CD. 

• Quem poderia nos atender no aspecto de transporte, pois isso era feito por 

frota propria. 

• Controle de estoque. 

• Avaria das cargas. 

• Faturamento. 

• Tempo. 

6.1 Estoque deslocado em Arapngas (Vanta gem e desvantagens) 

Vantagens: 

• E uma das 5 cidades (polos moveleiros), pois Arapongas tem uma grande 

concentrayao de industrias no ramo madeireiro, onde pode contar com as 

principais empresas, pec;as e suporte para todos os tipos de moveis. 

• Regiao com grande expansao em Iongo prazo. 

• Maior parte das areas limpas e aplainadas. 

• Boa localizayao no norte do Parana. 
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• 6timas estradas de facil acesso para as principais cidades. 

• Mao de obra barata. 

• Economia estavel. 

Desvantagens: 

• Na criavao do CD na regiao de arapongas nossa fatia de mercado na 

regiao a ser atendida sera de 6%. 

• Gusto de transporte da planta de CWB p/ arapongas. 

• Gusto de armazenagem no Cd. 

• Gusto operacional no Cd. 
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7- CONCLUSAO 

Logfstica empresarial tam como um dos objetivos, prover o cliente com os 

nlveis de servit;a desejados. A meta do nfvel de servic;o logfstico e providenciar 

bens ou servit;as corretos, no Iugar certo, no tempo exato e na condi<;ao desejada, 

ao menor custo possfvel. lsto e conseguido atraves da administrac;ao adequada 

das atividades-chave da logfstica (transporte, manuten<;ao de estoque, 

tecnologia). Ou seja, a logistica e um assunto vital que representa uma visao 

empresarial, uma nova ordem das coisas. 

0 objetivo do trabalho foi analisar a abertura de urn Centro de Distribui<;ao 

para um melhor nfvel de servic;o com melhor desempenho na area logistica, 

apresentando seus principais custos. 

Os custos logfsticos sao urn fator-chave para estimular o comercio, sendo 

que entre paises e entre regioes de urn mesmo pais e frequentemente 

determinado pelo fato de que diferenc;as nos custos de produc;ao podem mais do 

que compensar os custos loglsticos necessaries para o transporte entre as 

regioes. 

A togfstica ainda apresenta muitos problemas, tanto os recursos, como os 

consumidores estao espalhados numa ampla area geografica. Os consumidores 

nao residem proximo onde os bens ou produtos estao localizados, este e urn dos 

problemas enfrentados pela togfstica, diminuir o hiato entre produc;ao e demanda, 

de modo que os consumidores tenham bens e servic;os quando e onde quiserem 

e na condic;ao ffsica que desejarem. 

0 aumento da competic;ao intemacional, as altemativas populacionais, a 

crescente escassez de recursos e a atratividade cada vez maior da mao-de-obra 

no terceiro mundo. 0 mercado exigira das organizac;Oes, profissionais da area de 

logistica, cada vez mais com maior qualificac;ao. As responsabilidades dos 

profissionais de logistica devem aumentar rapidamente nos pr6ximos anos, que 

nao apenas sera responsavel pelas func;Oes de distribuic;ao fisica e de 

administra<;ao de materiais no seu pais, como tambem devera controlar a 

crescente area da logfstica intemacional. 
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ANEXO 

LINGUAGEM TECNICA 

./ MDP (AGLOMERADO NATURAL SEM REVESTIMENTO). 

./ F.F (AGLOMERADO REVESTIDO) . 

./ MDF(AGLOMERADO NATURAL COM BAIXA DENSIDADE 

REVESTIMENTO) 

./ MDF BP(AGLOMERADO 

PERFORMASE). 

REVESTIDO COM 

ESPELHO DA NOTA FISCAL 

PAPEL 

BERNECK AGLOMERADOS S/A Controle de Em barque de Notas Folba: 1 

----------------------------------------------------------------------------------- 25/06/2007- 13:07:55 

REPRESENTANTE: 25 - LUIS HENRIQ. ESTAB: 30 NAT. OPER: 510106 

NUMNOTA SERlE DT EMISSAO PEDIDO CONDICOES PAGAMENTO TX.C IE C F 0 A I 

180740 1 25/06/2007 044299 21/28/35DD 0,00 S S NNN NN 

DUPLICATA(s) ---------------------------------------------------

CODIGO DO CLIENTE: 105495 V L MUNHOZ & CIA LTDA 

MUN1CJPIO: ARAPONGAS UF: PR 

EST NR TITULO ESPECJE VENCJMENTO 

30 180740 DP 

30 180740 DP 

30 180740 DP 

16/07/2007 01 

SEQUENCIA VALORDUPLICATA 

8.765,72 

2310712007 02 6.742,70 

30/0712007 03 6.744,71 

I IE M(s) ---------------------------------------------------------------------------------------

QTDADE CODIGO DESCRICAO 

440 6300018832 MDP 2, 750X1,850X15,0MM 

72 63000115632 :tviDP 2,750X2,200XJ5,0MM 

Transp.: VALOR MERCADO RIA.. 20.230.11 

Placa: IPL. . .. 2.023,02 

Motorista: FRETE ..... .. 

Horario Trans.: SEGURO ... . 

Horario Efetivo: ICMS ...... 2.427,61 

Data do Em barque TOTALDANOTA.... 22.253,13 

Observacoes da Nota: 

ICMS: ALIQUOTA DE 12% CONF. ART 15, INC. II, "q" DO RICMSIPR 

Peso Liq.: 25.871,916 

Tota!M2: 5348,200 

ATENCAO 

PesoBruto: 

TotalM3: 

25.871,916 

40.111,500 

DP RF VL.UNIT M2/M3 

PA 02 

PA 01 

7,4300 2.238,5000 

8,2600 435,6000 

DE 
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SEM 

ALTA 
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F.F 

ANEXO 

Mudas de Pinus 
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Mudas de pinos 


