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DICIONÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Aríete: Tipo de empilhadeira que possui no lugar das lanças uma barra circular (em forma de
tronco) de aço, com a qual se ergue bobinas pelo miolo.

Balancim: Barra de aço que possui em suas extremidades uma corrente em cada lado, as
quais possuem na ponta que fica pendurada uma barra em forma de "L" para içar chapas
longas.

Eletroímãs: Acessórios de pontes rolantes que erguem cargas utilizando-se de força
eletromagnética.

Estropagem: Dispositivo de cabo, corrente ou lona com que se envolve um peso para içá-lo.

Folhas Metálicas: Linha de produção de folhas de flanders, que saem em bobinas ou em
fardos de folhas empilhadas.

Linha Frio e Zincado: Linha de produção de bobinas laminadas a frio e zincadas.

Linha Quente: Linha de produção de bobinas laminadas a quente.

Ordem de Venda: Pedido de compra feito a empresa, no qual são estabelecidas as
quantidades e especificações técnicas para a manufatura do produto.

Paletes: É um estrado de madeira, metal ou plástico que é utilizado para movimentação de
cargas.

Pegador tipo C: Acessório para içamento de bobinas no eixo horizontal.

Tara: Peso de um veículo sem carga.

Tenaz Eletro-Mecânica de Palete: Tipo de tenaz para o içamento de bobinas paletizadas no
eixo vertical, que possui dois braços duplos compostos por garfos com movimentos de
abertura e fechamento acionados eletricamente.

Tenaz Eletro-Mecânica Simples: Tipo de tenaz para o içamento de bobinas no eixo
horizontal, que possui dois braços compostos por unhas com movimentos de abertura e
fechamento acionados eletricamente.

Tenaz Mecânica: Tipo de tenaz para o içamento de bobinas despaletizadas no eixo horizontal

Tenazes: Espécie de pinça de hastes resistentes, para prender, içar e manter corpos. Acessório
de pontes rolantes.
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TIR: A Taxa Interna de Retomo é a taxa de desconto que iguala o valor atual líquido dos
fluxos de caixa de um projeto a zero. Taxa que com o valor atual das entradas seja igual ao
valor atual das saídas.

WACC: Custo médio ponderado do capital de uma empresa. Engloba a remuneração de todo
o capital da empresa regulada e, como tal, abrange tanto a parcela da remuneração relativa ao
capital próprio quanto a de terceiros, incluindo os benefícios fiscais gerados pelo
endividamento.
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RESUMO

A presente obra objetiva descrever analiticamente a armazenagem de produtos em uma

empresa siderúrgica da região sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, que precisa

aumentar sua capacidade de armazenagem de produtos acabados. A mesma planeja

verticalizar seus estoques e o trabalho analisará a hipótese da utilização do referido modelo de

estoque. Este foi realizado com pesquisas em livros e artigos, utilizando-se também de

pesquisa de campo na referida empresa. As proposições visam aperfeiçoar a utilização das

áreas de armazenagem sem a necessidade da construção de novos armazéns, e a melhoria da

qualidade dos produtos que saem dos mesmos reduzindo-se as avarias. Concluindo, além da

viabilidade da verticalização, que haverá uma importante redução dos custos logísticos e serão

também evitados os gastos da não qualidade no armazenaniento e o aumento da

responsividade.

Palavras-chave: Verticalização de Estoques, Armazenagem, Logística Empresarial.
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ABSTRACT

This paper aims to describe analytically the storage of products in a steel company in the

southem region of Rio de Janeiro State, which must increase its capacity for storage of

finished products. lt plan verticalized its stocks and the work will examine the possibility of

using this type of stock. This was realized out research in books and articles, also using the

search field in that company. The proposals aim to improve the use of storage areas without

the need of building new stores, and improving the quality of products coming out of them is

reducing the damage. Concluding, beyond the feasibility of verticalisation, there will be a

significant reduction of logistics costs and are also avoided the expense of non-quality in

storage and increased responsiveness.

Key-words: Verticalisation of Stocks, Storage, Logistics Business.
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CAPITUL1>i

INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA

É observada, segundo Chopra e Meindl (2002) a incessante busca das empresas para o

aumento de sua eficiência em custos, objetivo esse que não deve ser buscado de forma

individualista. Deve integrar diversas atividades da cadeia produtiva gerando forte impacto

nos custos finais dos produtos e serviços. Continuando em Chopra e Meindl (2002) vê-se que

os gerentes têm olhado para a área de armazenagem e seus custos, num escopo mais

intrafuncional, deixando o velho paradigma que fixa-se somente nos custos do transporte.

Rocha (2007) afirma que os objetivos básicos são tratar a logística como um sistema

que garanta eficiência, reduzindo os custos e o tempo de entrega. Ele ainda afirma que esses

esforços aumentam a competitividade das empresas frente aos seus concorrentes. Sendo

assim, todas as empresas que almejarem a liderança de seus mercados e a maximização de

seus lucros deve ter essa postura mediante as operações contidas em seus processos logísticos.

O Brasil tem sido palco de um grande crescimento do número de empresas

siderúrgicas, a cada dia que passa um novo grupo empresarial ou um conglomerado deles

anuncia um novo projeto de instalação de uma usina siderúrgica. Já são vistos grandes

investimentos nessa área, segundo o INSTITUTO BRASILEIRO DE SIDERURGIA - IBS

(2008) serão investidos US$ 47,5 bilhões aumentando a capacidade produtiva para 80,6

bilhões de toneladas até 2016; inclusive em ampliações das já existentes, as quais têm de

redobrar seus esforços para competir com as novas unidades empresariais.

Logo se pode observar a relação da importância entre melhorar o sistema logístico das

empresas siderúrgicas. Uma área da logística que mesmo sendo de apoio para BaIlou (1993)

merece relevante destaque é a armazenagem, pois apreciando Chopra e Meindl (2002) ela é

fruto de uma inadequação intencional entre suprimento e demanda, para eles é mais vantajoso

nas empresas do ramo siderúrgico produzir maiores quantidades e armazenar.

A armazenagem de produto siderúrgico merece grande atenção não só por ser uma

área de grande capacidade de inovação e melhoria de seus processos, mas por ser

colaboradora com uma boa fatia dos custos logísticos das empresas, ficando, conforme BaIlou

(1993), apenas atrás do transporte que possui um grande empenho de capital em combustíveis.

Em Moura (2005) pode-se contemplar que muitos materiais mal armazenados são

deixados para trás e tomam-se dispêndio de dinheiro, reduzem a responsividade e gastam

espaço. Sendo o último ainda por ele pontuado como o um dos mais importantes em uma
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fábrica, seja por sua abundancia ou excesso, devido ao alto valor nele empenhado.

Continuando a apreciação do autor constata-se que o aumento da capacidade de armazenagem

sem o aumento do espaço ocupado é um grande fator de melhoria na responsividade com

custos menores frente ao espacial. A verticalização de estoques é uma técnica que se encaixa

no perfil apresentado pelo autor.

Na Revista Logweb (2009) a verticalização de estoques é trazida como forma de

economia de espaço, e também uma forma para combater ou solucionar gargalos de produção

que podem ser gerados na armazenagem.

Este trabalho tratará da armazenagem de produtos siderúrgicos descrevendo o caso de

uma empresa siderúrgica da região sul fluminense do estado do Rio de Janeiro que pretende

verticalizar seus estoques, o mesmo pretende responder aos seguintes questionamentos:

A verticalização pretendida pela empresa trará retornos financeiros que compensarão os

investimentos no modelo?

Os problemas de falta de área de armazenagem e avarias serão solucionados?

A operação irá melhorar a responsividade da empresa?

1.2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral descrever e analisar o caso da armazenagem de

produto siderúrgico de uma empresa da região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro

que deseja verticalizar seus estoques como alternativa à construção de novos galpões.

Como objetivos específicos:

- Apresentar os custos básicos da armazenagem;

- Mostrar as vantagens da verticalização de estoques;

- Mostrar a operacionalização da verticalização de estoques;

- Comparar os custos de construção de um novo galpão na empresa com os custos de

verticalizar os estoques;

- Apresentar o esquema de distribuição dos materiais no possível depósito verticalizado;

- Apresentar o efeito da verticalização na taxa de ocupação.

1.3 JUSTIFICATIVA

Em busca da redução de custos e do aumento do nível de serviço, as empresas investem

em pesquisa e desenvolvimento de técnicas e estratégias. Investimentos são feitos e esforços

devem ser feitos com foco em áreas de alto impacto dos custos e, segundo BaIlou (1993),

28% dos custos logísticos estão na armazenagem.
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A possibilidade de investimentos na modernização do setor com uma taxa de retomo

favorável indica a importância do trabalho. O constante aumento das exigências dos clientes

em função do prazo de entrega confirma a necessidade de modernização do setor, para que o

mesmo não se tome um gargalo dentro da empresa, colocando em risco todo processo

logístico.

Nesse trabalho será mostrada a carência da já tão justificada atividade que serve de

força impulsionadora ao desenvolvimento do presente trabalho. Segundo Bowersox e Closs

(2001) o aumento da manipulação e o contato dos produtos entre si pode aumentar o grau de

avarias e diminuir o nível de serviço.

Nesse contexto, o trabalho é de relevante importância para descrever e analisar a

oportunidade de aumentar a capacidade de armazenagem de produtos siderúrgicos e o nível de

serviço com menos custos do que a construção de novos armazéns; podendo ser uma

importante arma contra a concorrência no que tange qualidade de produto e baixo custo.

1.4 METODOLOGIA

Recorrendo a Silva (2004) e Jung (2003), o estudo é classificado como um estudo de

caso, que é por eles definido como o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento e pertence à classe de

procedimentos.

Segundo Yin (2001; apud Houmeaux 2005, p. 83) o método de desenvolvimento de

estudo de caso envolve três etapas:

- Definição e planejamento, que inclui o desenvolvimento da teoria, e a coleta de

dados;

- Descrição de dados e preparação de relatórios;

- Análise e conclusão, que consiste na utilização de casos cruzados com a teoria e

outros casos, desenvolvimento de implicações e relatórios.

Assim o estudo de caso, revela-se uma estratégia adequada para a análise de dados

sobre os indicadores da armazenagem de produto siderúrgico, visto que o investigador não

tem interferência sobre as variáveis e será enfocando nos eventos contemporâneos.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO.

Além do presente capítulo, este trabalho está estrutura da seguinte forma:

No capítulo 11é feita uma breve Revisão Teórica, onde se aborda os conceitos básicos

da Logística Empresarial e da Armazenagem.
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Por conseguinte apresenta-se o capítulo 111,no qual se descreve o caso de uma empresa

siderúrgica da região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro. No qual são apresentadas

informações pertinentes ao processo de armazenagem da empresa, de forma a viabilizar a

análise e problematização do caso. Dentro do capítulo ainda se faz presente um subcapítulo de

resultados e discussões que apresenta uma análise geral dos resultados observados no caso.

No tocante, segue-se o trabalho com o capítulo IV de considerações finais da presente

obra apresentando os resultados que se alcança com a verticalização de estoques.

No trabalho o foco serão as bobinas laminadas a frio e as zincadas de até 12,5 T, que

ficam no eixo horizontal em um galpão específico da referida empresa, no qual a mesma

deseja implantar o modelo vertical de estoques.

Não é almejada a apresentação de dados técnicos de estruturas metálicas no trabalho,

nem a engenharia detalhada do projeto que é de sigilo empresarial.



CAPÍTULO 11

REVISÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Para Vieira (2007) a globalização é capaz de estender os limites dos quintais até o outro

lado do mundo, ir e voltar em um piscar de olhos ou em um singelo apertar do "mouse" gera

uma grande mudança dos antigos paradigmas do comércio mundial. As compras em Londres

ou na China são realizadas sem sair dos aconchegantes quartos. Todas essas mudanças do

comércio onde os concorrentes não são mais somente os vizinhos do bairro levam as

empresas a uma busca por eficiência a baixo custo.

Com a união das palavras de Vieira (2007) e BaIlou (1993 entende-se que é nesse

cenário, onde se têm clientes mais exigentes devido a uma maior oferta de produtos,

concorrentes cada vez mais fortes e da necessidade de levar produtos a ongas distâncias, que

se faz importante a Logística Empresarial de altos níveis de qualidade. Sendo essa só

alcançada com uma boa gestão Logística.

A efervescência logística que vivemos hoje se deve, segundo BaIlou (2006), aos

seguintes fatores:

- Globalização: houve uma grande mudança dos paradigmas do , .comerCIO

internacional, onde as empresas exercem suas atividades comerciais com clientes que nunca

imaginaram existir;

- Integração modal: a integração entre os diversos modais de transporte, onde o

operador multimodal é grande colaborador (levando os produtos desde a origem ao destino);

- Filosofia}·ust-in-time: com a prática do menor nível possível de estoques é necessário

um transporte de fornecimento muito maior do que o antes praticado;

- Tecnologia da Informação e Comunicação: com o avanço das telecomunicações e da

informática, além de um melhor controle das atividades, consegue-se também alcançar

demandas a grandes distâncias.

- Produtos com um ciclo de vida menor: fazendo um comparativo com os produtos

dantes comercializados podemos concluir que a durabilidade dos produtos reduziu-se, seja

essa devido ao lançamento de novas tecnologias substituas ou ao reduzido tempo de

funcionamento dos mesmos;

- Escassez de recursos: o aumento da produtividade traz consigo também um aumento

da demanda por recursos, os quais têm se tomado cada vez mais escassos, gerando uma

necessidade de se transportá-los por longas distâncias de sua origem até o consumo.
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- Visão sistêmica: a grande revolução de uma visão do todo, não mais das partes

separadas sem a noção de sua complementaridade.

2.1.1 CONCEITUAÇÃO DE LOGÍSTICA

Ao observar Rodriguez e Granemann (1997) vê-se que a palavra "Logística" vem do

verbo francês "loger" que significa alojar e era usado pelos militares referindo-se as

atividades do transporte ao abastecimento e alojamento das tropas.

Lambert (1998) COlnenta que a logística já recebeu diversas nomenclaturas como:

distribuição física, distribuição, engenharia de distribuição, logística empresarial, logística de

marketing, logística de distribuição, administração de materiais; administração logística de

materiais, logística, sistema de resposta rápida, administração da cadeia de abastecimento,

logística industrial. Considerando-se as distintas ocasiões os termos significam: a

administração do fluxo de bens da origem ao consumo final. Na administração o mais usado é

o nome Logística, e o Council of Logistics Management trata a área como administração da

logística.

Existem vários autores que conceituam Logística, cada qual a partir de sua ótica.

Iniciando com o conceito de Christopher (2007) que diz a Logística sendo o processo

em que a empresa gere a compra, transporte e armazenagem de matérias-primas (seja em

processo ou produto acabado) pelos canais de marketing e assim reduz os custos do processo

e maximiza a lucratividade.

Com isso é visível quão importante são as atividades logísticas para que a empresa

possa se desenvolver com um custo cada vez menor através de uma boa gestão das partes

componentes das mesmas.

O gerenciamento logístico pode proporcionar superioridade sobre os concorrentes por

um longo prazo, a logística tomada como parte da estratégia de negócio da empresa é um

grande ferramental gerador de valor para o cliente.

Pode-se ainda apreciar a definição do Council of Logistics Management (Comitê de

Gerenciamento Logístico - EUA) por Laugeni e Martins (2005) como planejar, implementar e

controlar a eficiência, os custos do fluxo de armazenagem de matéria prima, material em

processo e produto acabado, também das informações da origem ao consumo para atender às

exigências dos clientes.
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2.1.2 O DEVER DA LOGÍSTICA CONTEMPORÂNEA

A colocação dos bens e serviços em locais e instantes corretos, com o menor custo

possível e na forma esperada pelo cliente é a definição da missão da área por BaIlou (1993),

vencendo as disparidades das localizações de matéria-prima, manufatura, centros de

distribuição, possíveis varejistas e clientes.

Rocha (2007) traz como missão logística o aporte aos desejos do cliente, sendo essa,

ferramental na mão da empresa e desempenhando o provimento ao cliente dos níveis de

serviço por ele almejados.

Novaes (2007) relaciona a missão da logística aos seguintes fatores da empresa por ela

influenciados: a informação, o produto, momento desejado, gratificação ou prazer, confiança

e parceria e continuidade. Fatores esses que serão aprofundados a seguir considerando-se a

visão do autor.

a) A informação

A má execução da logística pode prejudicar os esforços de mercado, fazendo com que

as metas pré-estabelecidas e comunicadas pelo marketing não sejam atingidos, pois a logística

operacionaliza essas metas.

b) Ao produto

Nos dias de hoje a logística que integra as atividades desde a matéria-prima ao cliente

final é responsável em grande porcentagem pela garantia da qualidade do produto, devendo

essa sempre visar o todo como um sistema.

c) Ao momento desejado

Entregar os produtos no momento desejado pelo cliente, o qual já foi combinado

previamente, gerando assim efeito positivo na imagem da empresa. Caso contrário, gera-se

um grande passivo com o descontentamento do cliente.

d) A gratificação ou prazer

Ligado diretamente a mercadoria em si esse fator exige da logística que o produto seja

entregue com as especificações corretas e com todas as partes funcionando em perfeitas

condições físicas. Fato que garante o prazer e a gratificação dos consumidores no momento de

fazer uso do produto.

e) A confiança e parceria
,

Essas são geradas pelo correto funcionamento do sistema logístico como um todo. A

medida que o cliente percebe-se atendido e com o uso do produto que atende as promessas de

marketing o mesmo se toma um promotor do produto, e da empresa por conseqüência, em seu

meio social.
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f) A continuidade

A fidelização do cliente depende fortemente da fase de pós-venda, onde as reclamações

devem ser atendidas com presteza e bom trato do cliente.

Em Bowersox e Closs (2001) que a logística tem um desafio de alcançar os objetivos

do negócio de modo a equilibrar a expectativa de serviços e gastos, sendo a área também

colaboradora na geração de valor ao cliente. Mostra-se ainda que deva haver uma prontidão

logística por parte da empresa.

Faz-se conveniente remeter a filosofia apresentada por Marshall Junior et aI (2006) que

diz ser importante se quantificar os custos da não qualidade (perdas, retrabalho, refugo,

devoluções, manutenção, vendas, imagem, etc.) que têm sensível influência no sucesso da
. '"organlzaçao.

Após todas as considerações acima é possível adentrar na importância da Logística

Empresarial como fator preponderante ao sucesso de qualquer organização, vale lembrar que

não se pode tratá-la como forma de auferir volumosos lucros em curto prazo. Deve ser tratada

como área extremamente fundamental na elaboração das estratégias empresariais, pois a

mesma não é uma especialidade técnica e sim uma função estratégica do negócio.

2.2 ARMAZENAGEM

As atividades logísticas, segundo Rocha (2007) dividem-se em atividades primárias e

secundárias, sendo elas:

- Atividades Primárias: Transporte, Manutenção de Estoques e Processamento de

Pedidos;

- Atividades Secundárias: Manuseio de Materiais, Embalagem de proteção,

Obtenção, Manutenção de Informações, Programação do produto eArmazenagem.

Embora a Armazenagem seja uma Atividade Secundária da logística, como apresentado

acima, o autor ainda apresenta que ela é de grande importância no processo logístico.

Observa-se na Tabela 1 as fases de evolução dos conceitos de Logística.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

Armazéns e Distribuição Logística
Transportes Física Integrada

Operacional Tático Tático
Gerencial Estratégico

Supply Chain
Management

Qualidade
Total em
Logística

Enfoque no
Planejamento
Estratégico em

Logística

Mercado Consumidor Integração Total

Tabela 1-Evolução dos Conceitos de Logística

Fonte: COMEXNET (2009)
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Ao observar na Tabela 1 que a Armazenagem se apresenta importante desde o início

da conceituação do termo logística, com o passar do tempo a atividade deixou de ser o campo

principal de atuação e transformou-se em apoio, conforme Rocha (2007), mas não deixou de

ter sua gr~e relevância.

Em todos os sistemas logísticos a armazenagem se faz presente, é vital para se

alcançar o nível de serviço desejado ao cliente. Segundo BaIlou (1993) os custos logísticos

representam 21 % do PNB (Produto Nacional Bruto) dos EUA, sendo desses: 46% nos

transportes, 28% em armazenagem, 18% em manutenção de estoques e 6% em administração.

Ao apreciar a obra de Lambert (1998) a armazenagem é como a divisão da logística

que se encarrega de estocar os produtos entre o ponto de origem (ponto de término do

processo produtivo) e o ponto de consumo proporcionando à diretoria informações de

situação, condição e disposição dos itens estocados, os quais podem ser matérias-primas,

peças, produtos semi-acabados e acabados. Os materiais que estão nesse armazenamento não

necessariamente são estoques, podem ser materiais que foram produzidos já atrelados a uma

ordem de venda, mas precisam ser liberados para embarque pelo cliente. Liberação essa que

faz parte da customização do serviço, pois cada cliente indica o momento de embarque do

material para que o mesmo seja recebido quando da necessidade dos mesmos.

De acordo com Bowersox e Closs (2001) seriam três os tipos de armazenagem: a

pública, a privada e contratada. Sendo que ambas ensejam as funções de movimentação,

armazenagem e transferência de informações descritas abaixo:

Ainda em Lambert (1998) é visto que com a competitividade do mercado moderno é

de extrema importância para a armazenagem dispor de sistemas de manuseio, estocagem e

localização mais precisos, assim como melhorias em embalagem e sistemas de embarque.

Vale ressaltar que esses sistemas vão desde sistemas de informática e robotização até o que

tange formas de armazenagem e posicionamento de materiais no galpão.

Lambert (1998 a" ém classifica as decisões de armazéns em estratégicas e

operacionais. As estratégicas tangem o que diz respeito aos investimentos logísticos ao longo

do tempo, os quais de em r amarrados aos objetivos gerais da empresa, são projetos de

longo prazo. Já as decisõe · a- são todas as decisões de controle de desempenho

logístico com um grau de c eza a r em curto prazo. As últimas apresentam maior grau

de certeza devido ao período e ua natureza.

E possível observar a· a e ou (1993) que os custos de armazenagem são

compostos por todos os cu tos as ia s à armazenagem física dos bens: locação,
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manutenção da estrutura física (incluindo equipamentos utilizados em suas funções) e mão de

obra dos armazéns. A armazenagem e o manuseio podem incorrer entre 12% e 40% das

despesas logísticas.

Complementando a teoria apresentada, a afirmação de Wanke 2 O se faz pertinente

quando afirma que uma empresa deve escolher a política de atendimento à demanda mirando

na minimização do custo logístico, entre outras atividades, da armazenagem.

Em BaIlou (1993) é exposto que através de planejamento, organização e controle

efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem, a Logística Empresarial eleva o

nível do lucro na distribuição aos clientes.

2.2.1 ENTENDENDO ARMAZENAGEM

Para Moura (2005) a armazenagem é um nome amplo dado a um campo abrangente é

composto de todas as atividades pertinentes a um local onde se faz a guarda temporária e

distribuição de materiais. Locais como depósitos, almoxarifados, centros de distribuição, etc.

Ele complementa dizendo que as atividades da armazenagem são:

- Recebimento;

- Estocagem;

- Separação;

- Expedição de Materiais.

BaIlou (2006) apresenta a armazenagem como acúmulos de materiais que surgem de

vários pontos da produção e logística das empresas. Entenda-se por materiais: matérias-

primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados. Na obra o

autor ainda alude a armazenagem ao transporte que não se movimenta.

Em Bowersox e Closs (2001) tem-se a armazenagem como a guarda de produtos e

materiais, mas ele diz que se deve considerar a dinâmica existente nesses ambientes.

2.2.2 A FUNÇÃO DA ARMAZENAGEM

Quando se aprecia Slack, Chambers e Johnston (2002) se tem como função da área a

intermediação entre pontos da cadeia logística da empresa. Os autore ainda afirmam que a

área serve como apoio as oscilações de demanda, chave para o ronto atendimento dos

clientes.
.

BaIlou (1993 apresenta que a referida área é fundamenta para que a empresa seja

eficiente em suas mo imentações de mercadorias, a mesma ainda possibilita a manutenção e

melhoramento dos custos de dos níveis de serviço.
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Em conformidade com Slack, Chambers e Johnston, Corrêa e Corrêa (2008) dizem que

a armazenagem / estoque de produtos regula as diferenças entre as quantidades produzidas e

emandadas. De forma complementar, eles alegam que as diferenças podem ser também

ausadas por parte da empresa, devido a decisões gerenciais ou imprevistos com

quipamentos. Os autores também colocam a área no patamar de responsável por responder a

ariações sazonais da demanda.

Gurgel (2000) julga como função da armazenagem minimizar os efeitos dos lead times

de produção, reduzindo os tempos de atendimento a todos pedidos dos clientes. Criando

atisfação as necessidades dos mesmos.

2.2.3 ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO

Na obra de Moura (2005) fica explícito que a armazenagem é sempre início ou fim de

uma movimentação, afirmação que traz a relevância da movimentação para o tema da

armazenagem.

Moura (2005) complementa que 5% dos materiais são danificados na operação de

movimentação- e que os custos referentes àmesma somam quantias entre 15 e 20%.

O autor depreende a movimentação como todo movimentar de coisas em uma área da

empresa, sendo em armazéns ou terminais de cargas, em qualquer das atividades de

recebimento, embalagem, estocagem ou expedição.

BaIlou (1993) traz sua colaboração para o tema dizendo a movimentação de produtos e

materiais todo transportar dentro dos depósitos ou armazéns por pequenas distâncias e de

pequenos volumes em relação aos transportados pelas empresas transportadoras.

Em Bowersox e Closs (2001) tem-se o depósito como um palco para as operações de

movimentação de materiais, juntamente com a separação de materiais essa atividade é a que

mais exige capital para mão-de-obra em todo o sistema logístico.

Na obra de BaIlou (2006) se podem ver as três atividades principais da movimentação

de materiais, as quais são descritas a seguir:

- Carga e descarga: A descarga é o recebimento do material, seja por qual meio for.

Dependendo da empresa a descarga já é a movimentação para estoque, em outras são

operações distintas. A carga é a colocação do produto no meio de transporte que a levará até o

seu próximo destino e como na descarga pode essa incorporar também a movimentação do

estoque.
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- Movimentação para e da Estocagem: A movimentação ara a estocagem é aquela

feita do ponto de descarga até o estoque. Já a movimentação da e

o material vai para a área de seleção.

- Atendimento dos Pedidos: Uma das mais delicadas ati idad, is em muitos casos,

ag m é o inverso, aonde

deve mover pequenas quantidades para selecionar o pedido do clien a i idade que gera um

número muito grande de movimentações.

2.2.4 VERTICALIZAÇÃO DE PRODUTOS NO DEPÓ T

Para se planejar a ocupação de um armazém, segundo Gurge

para os seguintes quesitos:

- Utilizar ao máximo o volume do depósito;

- Fazer uso total dos recursos;

- Garantir a acessibilidade de 100% dos itens;

- Rapidez e agilidade na movimentação dos materiais;

- Proteger materiais contra danos;

- Permitir a identificação dos materiais.

Moura (2005) afirma que os esforços de armazenagem devem

aproveitamento dos espaços verticais, os mesmos têm grande po

capacidade e reduzir os custos. Também é próprio da operaçã

aproveitamento da capacidade cúbica desperdiçada, sendo as

ocupação que levam em conta a ocupação cúbica.

Os autores Bowersox e Closs (2001) que é financeiramente ma- r tável se aproveitar

eve-se atentar

· cionados para o

ara aumentar a

erticalização o

e avaliações de

armazéns já existentes ao invés de construir outros, quanto menor

custo logístic() total também se reduz.

Eles apresentam que independentemente do tamanho do pr ·e o deve-se buscar a

Tmero de armazéns o

utilização máxima possível do espaço cúbico disponível, onde os di po itivos como estantes

podem ser fundamentais nessa tarefa. Alertam ainda para as alturas de segurança em virtude
•

dos equipamentos de movimentação.

Quando BaIlou (2006) referencia-se a layou! de armazéns, apregoa que todos os espaços

internos em âmbito de altura devem ser preenchidos, levando empre em consideração a

estabilidade da carga.

Mergulhando nas palavras de Corrêa e Corrêa (2008) chega- e a definição de arranjo

físico como sendo a forma como é distribuído um bem qualquer em uma instalação. Afirmam

ainda a importância de se reavaliar a distribuição física após implementar o projeto, pois
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podem ocorrer mudanças com o tempo que poderão levar ao desalinho com a estratégia da

empresa. Os autores pontuam que a distribuição física, dentre outros pontos, tem que:

Diminuir os custos de manuseio e movimentação internos, utilizar o espaço físico de forma

eficiente, reduzir os movimentos desnecessários de mão de obra, facilitar a entrada, saída e

fluxo de materiais e pessoas, gerador de qualidade, etc.

Finalmente eles afirmam que as decisões de arranjo físico não são somente de cunho

operacional, pois estrategicamente pode ser gargalo de um aumento na produção

A Revista Logweb (2009) apresenta a verticalização como uma tendência de arranjo

físico em situações que os seguintes benefícios são desejados:

- Acessar diretamente as mercadorias, sem remoções;

Maximizar a utilização do espaço horizontal, aumentando a área sem a

construção de um novo depósito;

- Atender a todos os tipos de pedido;

- Aumentar a capacidade de estoque;

- Armazenar de forma mais eficiente;

- Operar de forma mais rápida;

Na matéria da Revista Logweb (2009), são também citadas estruturas (portapaletes,

racks, drive-in, cantilevers, mezaninos e autoportantes, o blocado e o paletes de carga) como

opções para verticalização, sedo cada qual adaptável as características de cada materiaL



CAPÍTULO III

ESTUDO DE CASO

3.1 O SETOR SIDERÚRGICO DA REGIÃO SUL FLUMINE

o caso a ser estudado é o de uma empresa siderúrgica do uI Fluminense do estado do

Rio de Janeiro. De acordo com Informativo Rio (2009) um dos pilares motrizes da economia

na Mesorregião do Sul Fluminense é a atividade siderúrgica.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IB 2009) a região Sul

Fluminense do estado do Rio de Janeiro tem predominantemente a pre ença da siderurgia. O

Guia Sul Fluminense (2009) traz que a região se apresenta no eixo Ri - ão Paulo tem uma

localização geográfica estratégica, pois além de estar entre as duas

produtivas do país (onde se concentram a maioria dos parques fabris d

acesso o estado de Minas Gerais. O qual, conforme o Brasil Esco a

das minas de insumos para a referida produção de aço. E se for

portos de Sepetiba, Rio de Janeiro e Santos (SP) localizam-se a

conforme apresentado no portal da MRS Logística (2009) que faz a

No início do século XX, conforme o IBS (2009), a indústria co

região. Nos trinta primeiros anos do referido século o foco ec

brasileiros era o café com um perfil agro-exportador, deixando em s

indústria nacional. Sendo que somente a siderurgia (empresas de fe

benefícios fiscais.

· cipais metrópoles

aís ainda é de fácil
• ••pOSSUIa maIona

rn escoamento os
• •o eraClonalS,

-ao.
, uas atividades na

"-'..IL.LJL..O.. co dos governos

-........._0 plano a crescente

a o) possuía alguns

O IBS (2009) diz que o início da atividade no Sul Flu· e é marcado pela

inauguração da Companhia Siderúrgica de Barra Mansa, hoje co ida como SBM de

propriedade do Grupo Votorantim sendo lotada na divisão deSiderur .~ e da Cia. Brasileira

de Metalurgia que depois foi denominada Companhia Metalúrgica de ará; hoje conhecida

pelo nome do grupo proprietário: Saint-Gobain; atua no seguim n o de canalização. O

importante e histórico evento de inauguração das mesmas se deu no ano de 1937.

Continuando a apreciação da literatura do IBS (2009) vemos q na década de 40, com

a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República foi dado a· um importante passo

de expansão do aço nacional, seguindo uma proposta de alavancar a indústria de base em

nosso país. Em 1946 foi inaugurada em Volta Redonda a Companhia ·derúrgica Nacional -

CSN, hoje pertencente ao grupo Vicunha (Grupo Vicunha, 2009. empresa elevou o volume

de produção nacional trazendo, no período, a autonomia da nação em ferro e aço.
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A empresa foi um importante marco na história do ramo em nosso país, elevou a

produção nacional em 1950 ao patamar de 788 mil toneladas e em mais vinte anos (1970) a

capacidade bruta era de 5,5 milhões de toneladas, dados encontrados no IB (2009).

A situação do fim de 2008 no setor brasileiro era um parque produtor de aço com 26

usillas~ sendo que 12 integradas (a partir do minério de ferro) e 14 semi-integradas (a partir do

processo de ferro gusa com a sucata), administradas por nove grupos empresariais. Somam

unla capacidade instalada de 41 milhões de t/ano de aço bruto, produzem 33..7 milhões de T

que geram 30.,8 milhões de T de produtos siderúrgicos e consomem-se no país 24 milhões de

T empregando 123.017 colaboradores. Gera um saldo comercial de US$ 4..4 bilhões (17 ..6%

do saldo cOlnercial do país) que faz do país o 13.° exportador mundial de aço (exportações

diretas) e 5° lnaior exportador líquido de aço (exp. - imp.): 8,8 milhões de T. O país e rporta

para mais de 100 países e dos quais 3.,4 milhões de T são de exportações indiretas (aço

contido em bens). (IBS, 2009).

Grupos e Empresas Toneladas

Grupo Votorantim: Siderúrgica Barra Mansa - SBM

Grupo Votorantim: Unidade de Resende (A partir de 2009)

Saint-Gobain Canalizações

CSN: Usina Presidente Vargas - UPV

CSN: Galvasud em Resende

CSN: Aços Longos (Início em 2011)

750 mil

1 milhão

128 mil

5,8 milhões

561 mil

500 mil

Tabela 2 - Capacidades instaladas das empresas Siderúrgicas da região Sul Fluminense do

Estado do Rio de Janeiro

Na Tabela 2 são apresentadas as capacidades produtivas das empresas siderúrgicas da

região Sul Fluminense.

A Worldsteel Association (2009) acredita que a evolução vivida hoje no mercado

Siderúrgico é sua terceira grande fase de desenvolvimento. Na primeira fase (1950 a 1980)

obteve uma média de crescimento na casa dos 5% ao ano. Já na segunda, que foi de 1980 a

2000 foi um período morto pelo fato de que o número do crescimento caiu a até 1%. Na fase

que nos é contemporânea o crescimento retomou seu ritmo, chegando aos antigos 5%.
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Ao observar os dados do IBS (2009) conclui-se que houve um grande aumento de

demanda interna por aço, sendo este aumento nos bens de capital: 30,7 %, construção civil:

16,7 %. O consumo no país aumentou na casa dos 19,7 % perfazendo o total de 22,2 Milhões

de toneladas, dos quais 13,4 Milhões são de aços planos.

Com esses números do IBS apresentados no parágrafo anterior podemos ver quão

grande importância possuem os Aços Planos (60,36 % do mercado nacional de aços), os

mesmos têm como produto de maior importância comercial a Bobina de Chapa de Aço.

Devido a isso focaremos o caso nesses produtos, apesar da empresa comercializar um leque

de outros produtos.

3.2 O ARMAZENAMENTO DE BOBINAS DE AÇO

Hoje o mercado apresenta uma grande variedade de Bobinas de Chapa de Aço, que

podem ser caracterizadas com pesos de 3 a 30 toneladas, sendo chamadas as de pouca

tonelagem (3 a 4 toneladas) de cabritos. O mercado oferece espessuras de 0,24 mm a 12,7 mm

e larguras com vãos de 720 mm a 1600 mm (essa é definida pelo laminador principal do

produtor). Essas variedades de características são para melhor adequar-se aos equipamentos

de produção e as necessidades dos clientes.

A empresa estudada somente produz com destino certo, ou seja, todos os produtos são

feitos para um determinado cliente. Todos são produzidos dentro de uma Ordem de Venda

OV), sendo assim nunca são feitos produtos para estoque. A empresa possui estoques

omente quando:

1. Produtos que passam do prazo de embarque;

2. Materiais devolvidos de clientes em condições de revenda a outros;

3. Desvios feitos ao longo do processo, quando os produtos possuem características

diferentes do que foi pré-estabelecido;

4. Quando clientes descontinuam a compra de algum produto.

Os produtos que se tomam estoque são enquadrados em uma Ordem de Venda (OV) de

estoque, na qual os materiais ficam a disposição da área comercial para serem programados

ara algum cliente que necessite. Quando a área comercial encontra um cliente com

necessidade de um material com as características de algum que está em estoque, é feita a

aplicação do material na Ordem de Venda (OV) aberta para essa necessidade daquele cliente,

donde se segue na criação de remessa, embarque (expedição e faturamento), e entrega ao

cliente.
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Tipo de Chapa Utilização

Grossa
(5,01 a 12,70 mm)

Tubos / Estruturas Metálicas / Máquinas e
Equipamentos Agrícolas / Veículos Médios e Pesados /
Botijões de Gás / Caldeiras e nas Indústrias Ferroviária e
Naval

Fina
(0,24 a 3,00 mm)

Veículos Leves / Peças Estampadas Diversas / Tubos /
Perfilados e etc.

Fina Galvanizada
(0,25 a 1,55 mm)

Telhas Metálicas / Construção Civil/Sistemas de
Condicionamento de Ar / Placas de Sinalização / Silos
Agrícolas / Eletrodomésticos (Fogão, Geladeira, Freezer) e
etc.

Tabela 3 - Tipos de Chapas de Aço por Utilidade

Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS (2008)

As chapas são escolhidas pelos clientes de acordo com o objetivo fim, a Tabela 3 acima

I ostra os tipos oferecidos no mercado.

A empresa estudada apresenta em sua estrutura de armazenagem uma série de fatores

ue são de relevante importância para nortear os estudos e imergir na realidade operacional da

. tituição. Os tópicos são:

- Depósitos Físicos

- Acondicionamento

- Empilhamento

- Endereçamento

- Taxa de Ocupação do Material

- Movimentação

- Acessórios e Equipamentos

- Embalagem

- Recebimento de Bobinas de Aço

- Embarque de Bobinas de Aço

- Custos de Armazenagem

Agora serão apresentados separadamente os tópicos acima listados para realizar uma

scrição detalhada da realidade empresarial, findando facilitar um diagnóstico analítico da

tuação da mesma.
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3.2.1 Depósitos Físicos

A armazenagem das chapas bobinadas tem como regra geral a utilização de Galpões, os

quais podem ser de alvenaria (menos usado nos dias de hoje) ou de estrutura metálica que são

de manutenção, conservação e ampliação mais fáceis do que os de alvenaria. A empresa

estudada apresenta ainda alguns galpões de alvenaria, mas em sua maioria são de estrutura

metálica que também facilitam a instalação de equipamentos novos e modernos de

movimentação de material. No caso de galpões de alvenaria mais antigos é necessário reforçar

as estruturas para a instalação de novos equipamentos. No Anexo I é apresentado o desenho

do armazém na atual situação.

Os galpões são também conhecidos como Depósitos, Armazéns ou Entrepostos, o que

não o agrega características específicas, mas somente o são a título de nomenclatura.

Apesar de serem produtos com grande peso e alguns com aparência bruta (o que remete

a idéia de resistência e força), os produtos siderúrgicos devem ser protegidos da ação da

umidade, do calor e da poeira entre outros agentes que possam alterar a qualidade e as

características dos produtos. Em socorro a isso é que a armazenagem é feita em galpões, o que

aracteriza a função principal dos mesmos.

Em fase de projeto os galpões devem sempre ser pensados de forma a facilitar a entrada
r

e saída de materiais como um facilitador a logística dos produtos. E, ainda, necessário pensar

nas subunidades que lotaram os depósitos dando suporte ao pleno funcionamento do mesmo.
r

E sabido que neles se receberão pessoas (funcionários diretos e indiretos, equipes de

manutenção, caminhoneiros, em certos casos até manobreiros e operadores de locomotiva),

quipamentos de informática (computadores, coletores de dados, carregadores de baterias de

rádio comunicadores, antenas de transmissão, estações de rede de computadores, estações

elétricas, transformadores e etc.).

Ainda na projeção os depósitos devem ser pensados levando em conta:

Volume, peso e acondicionamento dos produtos;

Equipamentos para movimentação dos produtos;

Ventilação;

Iluminação;

Resistência do piso para armazenagem dos produtos;

Resistência do piso para tráfego de veículos;

Fluxo dos Produtos;

Localização dos principais setores
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Em todos os momentos da vida útil dos galpões na empresa os mesmos são

modificados, adaptados e readaptados para garantir a segurança de todos empregados diretos

e indiretos, clientes internos e externos, etc.) e de tudo (produtos, eq . amentos, ferramentas,

estrutura e etc.).

As bobinas podem ser armazenadas e movimentadas no eixo e . alou horizontal

como apresentado na Figura 1, tal característica assume um grau ele ad

que se refere a estruturas de armazenagem e movimentação dos mesmos.

• A·mportancla no

Bobina no Eixo Horizontal Bobina no Eixo Vertical

o
Figura 1- Vista Frontal das Bobinas por Eixo

Os galpões da referida empresa são nomeados por números e são classificados em

Galpões de Produção e Anexos, são assim classificados devido a sua localização física. Caso

os mesmos fiquem no final da linha de produção são chamados de Galpões de Produção e, se

não, são ditos anexos. Todos os produtos são entregues nos galpões de produção e os que têm

programação para embarque com um tempo de permanência maior são transferidos para os

anexos, salvo o caso de alguns materiais que têm pouca área de armazenagem nos galpões de

produção e são também levados para os anexos, independente de sua data de expedição.

A transferência é feita via ferroviária, utilizando a estrutura interna da empresa que

possui mais de 150 km de linhas férreas em todo o seu interior, ou rodoviária em menor

escala através de veículos de empresas terceirizadas que são contratadas em concorrência

idônea e igualitária para os devidos fins.

Os depósitos físicos de final de linha (Galpões de Produção) são periodicamente

monitorados por toda a supervisão para que não fiquem sem área para a retirada das bobinas

entregues pela produção no leito, que é um local de passagem dos produtos para a área de

armazenagem. Se o espaço no fim da linha de produção (leito) acabar, a linha de produção

tende a parar por falta de espaço para entregar os produtos à área de armazenagem. Por essa

outra finalidade a empresa também transfere materiais para os galpões anexos. O galpão mais

novo da empresa e o que mais tem sua capacidade ocupada possui aproximadamente 37

metros de largura, 280 metros de comprimento e pé direito (altura) de 25 metros.



3

3.2.2 Acondicionamento

As bobinas são acondicionadas no chão dos galpões e para isso necessitam de suportes,

estruturas de auxílio para acondicionar as bobinas. Esses suportes são, dependendo do tipo do

material, berços ou paletes padronizados aos produtos.

Os berços são de madeira, metálicos ou de borracha e os paletes são de madeira ou

metálicos. Ainda existem produtos mais resistentes, os laminados a quente, que quando no

eixo vertical são armazenados com contato direto com o solo e um com os outros devido ao

empilhamento vertical dos mesmos ser feito com uma peça em cima da outra e sempre se

atentando para que tenham dimensões compatíveis para não incorrerem em falta de segurança

nem em avaria no armazenamento. No caso dos laminados à quente o empilhamento é feito

até o número de quatro bobinas e em situações emergenciais cinco, mas sempre levando em

consideração o pé direito do galpão (altura).

Os mais utilizados são os berços metálicos e o desenvolvimento dos mesmos fica a

cargo da área de armazenamento e movimentação de produtos. Os berços são codificados e

padronizados possuindo mesmo tamanho para todas as bobinas. A tonelagem dos galpões

depende do peso das bobinas armazenadas, pois os berços são fixos e diariamente (24 horas

por dia) são expedidos materiais para clientes e outros são recebidos da produção.

A empresa trabalha com os seguintes berços:

- Berço Simples

São atualmente pouco utilizados, em função do aumento do peso médio das bobinas. Os

berços simples são pra bobinas de até 15 toneladas, são encontrados berços de madeira e

metálicos.

- Berço Reforçado

Para bobinas de até 30 toneladas, atualmente são os mais utilizados, em função de

garantir a segurança dos produtos e das pessoas que circulam por entre eles. Para este modelo

são encontrados apenas berços metálicos.

I I
Vista Superior do Berço para Bobinas no Eixo Vertical ,I 1 ( "') I I I

...3r... 11'-.. /'11
(Somente materiais nobres., de fina espessura) -, I I

Figura 2 - Berços de Bobinas por Eixo

A Figura 2 mostra as formas que os berços podem assumir em função do eixo.

Vista Frontal do Berço para Bobinas no Eixo Horizontal -+ l' ~
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o que pode ser observado na visita à empresa estudada é que em m .

mercado se retrai, períodos de férias coletivas, redução de demanda, produção utiliz

a capacidade ou quando há uma freada estratégica nas vendas a empresa enfre

dificuldade no que tange espaço para armazenagem. Tendo que lançar mão de a

armazenagem fora do padrão que leva muitos produtos a sofrerem avarias devido a

empilhamento alternativo e a colocação de materiais ao ar livre por falta de espaço no interior

dos galpões.

3.2.3 Empilhamento

O empilhamento das bobinas no eixo horizontal na empresa em questão é feito em

forma de pirâmide, em uma das visitas a empresa num período de estoques acima do normal

pôde-se observar a presença de empilhamentos até o quarto nível. Nessa condição o nível de

avarias aumentou muito, cerca de 5%. Casos de avarias "silenciosas" onde os produtos são

danificados pelo peso que têm de suportar sobre si foram muito numerosos e principalmente

se compararmos com o número de avarias de "deslocamento", onde os materiais sofrem

avarias por se deslocarem devido também a uma pressão exercida por outros e rolam gerando

grande risco a todos os que transitam pelo galpão.

Nesses momentos em que os estoques estão superlotados os materiais ficam muito

desorganizados, e devido ao grande número de materiais oriundos da produção e o baixo nível

de saída dos mesmos acaba-se por colocar produtos mais pesados em cima de outros com um

peso muito inferior. Fato que colabora em muito com as avarias de ambos os tipos.

O ideal é o empilhamento ocorrer até o segundo nível, mas em épocas de plena

produção ou de plena estagnação do mercado há uma grande carência das áreas de

armazenagem, o que leva ao empilhamento contingencial até o quarto nível.

Depara-se também com uma grande variação das taxas de ocupação dos depósitos isso

ocorre devido aos diferentes diâmetros apresentados pelas bobinas. Bobinas menores geram

uma taxa de ocupação menor.

É observado na Figura 3 como o empilhamento piramidal de materiais no eixo

horizontal se configura na empresa.
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Bobinas no
Eixo
Horizontal

Berço
Mptálirn

o

o

o

o

o

o

o

o

o
Figura 3 - Empilhamento Piramidal de Bobinas no Eixo Horizontal

Ao se voltar para os materiais empilhados no eixo vertical (Figura 4) se tem que o

empilhamento é feito bobina sobre bobina, eixo sobre eixo. Nesse tipo de empilhamento os

maiores riscos são o de se colocar uma bobina menor sobre uma maior e a mesma encaixar-se

no eixo da que está na parte de baixo e entrar um material dentro do outro. Também oferece

risco quando o inverso ocorre, onde a bobina maior que estava por cima com sobra de espiras

não apoiadas sobre o material debaixo, devido suas proporções, vir a romper as fitas metálicas

que não suportariam o peso e desenrolando o material causar acidentes graves. Principalmente

em determinados materiais que ficam bobinados com uma tensão muito forte e ao arrebentar

as fitas desenrolam com uma força muito grande podendo arremessar qualquer corpo que

esteja próximo a uma distância considerável.

40 Nível

- - - - - ~ •• ~ .•• ~- - - - - - -tpclz:llEzlz:1aCt- - - - - - ~II:ztIz:llIlcElEl- - - - - - - - - -

30 Nível

- - - - - - -J:::;~=I==*===M- - - - - - ~:a:=;t;;::;=-====Ct- - - - - - t;::::::;Il==Il===I~=;t.- - - - - - - - -
20 Nível

Figura 4 - Empilhamento de Sobreposição para Bobinas e

o empilhamento ideal para esse material é até o quarto ní e m si ções de

estoques com toda a capacidade ocupada pode-se encontrar até · o nível o qual é

suportado, mas gera elevação no número de avarias. Avarias ,essas que, além de fatores



a o ant t são em muito causadas pelo alto número de remoções dos materia·

sárias para se alcançar o produto a ser embarcado.

Toda essa perda gera um grande passivo, pois é necessário se movimentar inúmeros

dutos para que se chegue ao produto que se necessita para o carregamento e se o mesmo

. er sofrido algum tipo de avaria o material será retido e retomará a produção para ser

processado ou se for uma avaria muito grave procede-se ao sucateamento do material. O

liente receberá o material com atraso gerando insatisfação, que é também compartilhada

los transportadores que empenham seu tempo e não conseguem alcançar o objetivo de

arregamento. Ainda devem ser pensados os custos com o veículo para entrar na empresa e

etomar até o pátio vazio. Fato que reduz o nível de responsividade da empresa.

Todos os materiais são embarcados após o cliente informar à empresa que deseja

eceber o produto, o envio não obedece ao sistema PEPS (Primeiro que Entra é o Primeiro que
,

ai) ou UEPS (Ultimo que Entra é o Primeiro que Sai), o que ainda intensifica o número de
.avarIas.

3.2.4 Endereçamento

Ao armazenar produtos em um armazém deve-se ter muita atenção, pois a

confiabilidade dos dados é essencial para o bom funcionamento do fluxo de materiais. Para

facilitar o monitoramento e a localização dos materiais no armazém criaram-se posições de

armazenagem, endereçando assim o depósito.

Na empresa o endereçamento foi realizado por uma combinação de número do depósito,

número da fila, a coluna e a altura (nível). Seguem exemplos:

Depósito: número identificador que cada galpão possui. Por exemplo: 32;

Fila: número identificador que foram demarcadas as filas nos galpões. Por exemplo:

004·,

Coluna: na empresa as colunas são identificadas por letras. Por exemplo: F;

Altura: é o nível do empilhamento do material. Por exemplo: 2.

Ao juntar os exemplos acima, se chega ao seguinte endereço: 32 004F2.

Cada depósito possui suas peculiaridades que são um determinado número de filas, as

filas possuem determinados números de colunas e as colunas de duas a cinco alturas.

As informações de endereçamento são ligadas aos produtos e são conhecidos como

locação. As locações dos materiais são exibidas em grande parte dos relatórios da área de

logística.



Fisicamente"entre as filas existem corredores para acesso dos funcionários ao materia ~a

fim de conferir e fazer uma pré-verificação das condições do mesmo. As filas e colunas -

demarcadas no chão dos galpões com tinta, o que gera um custo com pessoas para

periodicamente pintar essas identificações que vão desaparecendo com o tempo devido a

circulação de pessoas e equipamentos como empilhadeiras.

3.2.4.1 Sistema de Informação

A importância de um sistema de informação se faz devido ao grande número de

remoções de materiais, pois muitas vezes os materiais que são carregados estão em um nível

de empilhamento inferior. A empresa, como já citado, usa o sistema SAPIR3 que armazena as

informações das locações dos materiais. Foram encontrados depósitos com 100 filas e 2700

posições aproximadamente.

Há um padrão para remoções, o qual rege que as remoções podem ser feitas para no

máximo três filas para trás ou para frente para não haver a necessidade de se ficar procurando

materiais que desapareceram e por conseqüência atrasar o embarque, pois pode levar até horas

para achar uma única bobina perdida. A ocorrência de materiais perdidos quando os depósitos

estão com altos estoques se agrava, pois nesses casos não são raras as vezes que não se tem

posições disponíveis de forma a obedecer ao padrão de remoções.

O sistema é operado via computador, mas existem para uma maior versatilidade e

redução da necessidade de mais funcionários, as leitoras ópticas de código de barras. ã

feitas verificações de locação em todo o armazém em dias pré-estabelecidos pela respecti a

supervisão, fato que ocorre diversas vezes por semana a fim de manter a rastreablidade

materiais.

3.2.5 Taxa de Ocupação do Material

Para um empilhamento e movimentação de materiais com qualidade e seguran ,

empresa trabalha hoje (quando em situação de estoques baixos) com empilhame

segundo nível para as bobinas em eixo horizontal e em quarto nível para as que estão

horizontal.
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Figura 5 - Esquema das Filas de Annazenagem de Bobinas

Na Figura 5 observa-se o esquema de como são as filas e o posicionamento dos

quadrantes.

~ Taxa de Ocupação das Bobinas no eixo horizontal

Para se calcular a taxa de ocupação dos materiais usa-se o peso médio que é de 9

toneladas, essa é a média considerando as freqüências de produção, pois são produzidos

materiais com pesos de 6 à 12,5 toneladas. Segundo o gerente da área de armazenagem que

foi entrevistado, o peso médio dos produtos é o apresentado acima.

A empresa produz ainda outros materiais armazenados no eixo horizontal, mas de

menor relevância em função do volume de produção e faturamento, sendo assim as

informações acima se referem às chapas laminadas a frio e as zincadas.

A seguinte taxa de ocupação (Carga Exclusiva em T/m2 ) é calculada:

Taxa de ocupação: 9 T / 1,82 = 2,77 T/m2.

Conforme apresenta a Figura 6, para uma precisão da taxa de ocupação deve ser

considerado o peso de uma bobina e meia: 13,5 T. Sendo assim:

Taxa de ocupação: 13,5 T

I

4,5 T: 4,5 TCD

1,.80 1,,80I
Figura 6 - Esquema da Taxa de Ocupação para Bobinas no Eixo Horizontal



~ Taxa de-Ocupação das Bobinas no eixo' vertical

Para se calcular a taxa de ocupação dos materiais no eixo vertical, co

apresentado na Figura 7, é preciso que se use o peso médio. Para esses materiais o peso '

1O Toneladas para os referidos materiais.

Taxa de ocupação: 40 T / 1,82 = 12,34 T/m2.

1,80 m

Figura 7 - Esquema da Taxa de Ocupação para Bobinas no Eixo Vertical

3.2.6 Movimentação

Nesse tópico será abordado como os materiais são movimentados nos armazéns, como

são levados do fim da produção ao armazenamento e, por conseguinte embarque. Pretende-se

com esse movimento de materiais: alocar e organizar os mesmos nos galpões.

A operação de movimentação das bobinas de aço deve sempre ser realizada de forma

muito segura, tendo sempre uma manutenção preventiva nos equipamentos (normalmente

equipamentos elevados: pontes rolantes ou guindastes) e seus acessórios (estropos, pegadores,

tenazes, etc.). Em alguns casos são também utilizadas empilhadeiras movidas a diesel,

gasolina, bateria ou GLP; normalmente em locais onde não se pode lançar mão de

equipamentos suspensos. A vantagem das empilhadeiras é a sua versatilidade em poder

atender vários espaços em momentos específicos, quando há demanda de seus serviços nos

mesmos. Porém as empilhadeiras demandam um espaço de corredor muito grande.

Tanto os equipamentos suspensos como as empilhadeiras podem não atender a

necessidade real das empresas como observado na empresa em questão, necessitando as .

aperfeiçoamentos e adaptações.



Na empresa visitada constata-se ainda a-predominância de pontes rolantes, send a

de armazenagem o local de maior concentração das mesmas na unidade. A área conta com -

pontes rolantes, sendo aproximadamente sete de controle remoto (com o operador localizado

no piso) e as outras com cabines afixadas nas colunas das mesmas.

A predominância das pontes se deve a versatilidade e velocidade dos movimentos, que

fazem o processo da área mais rápido. As pontes rolantes são alimentadas por energia elétrica

através de barramentos localizados ao longo do armazém.

Para que as empilhadeiras possam transportar bobinas de aço no eixo vertical, as

mesmas têm que estar sobre paletes de madeira ou metálicos. Para o transporte de bobinas no

eixo horizontal com empilhadeiras é necessário se fazer a substituição das lanças por um

aríete, o qual viabiliza içar o material pelo seu miolo. A desvantagem da utilização do aríete é

a de se necessitar de um corredor de manobra muito grande, onde se perde uma grande área

potencial de armazenagem. A empresa só trabalha com aríete na armazenagem em operações

extraordinárias.

3.2.7 Acessórios e Equipamentos

A empresa busca cada vez mais desenvolver acessórios que atinjam efetivamente as

necessidades que possui, de forma que os acessórios passem a necessitar cada vez menos dos

ajudantes na manipulação dos materiais (seja no engate ou desengate).

Os acessórios encontrados na empresa foram: Tenazes, Correntes, Pegadores,

Eletroímãs e Pegadores tipo "C". Os acessórios estão dispostos do mais utilizado para o

menos utilizado. O mercado ainda oferece barras de carga e cintas.

O fato de se utilizar as tenazes em quase todas as movimentações de materiais é a

eficiência de se fazer o trabalho sem a utilização de outro funcionário se não o operador de

pontes rolantes. Além da fácil estropagem, as tenazes de vários modelos são usadas por

oferecerem um perfeito encaixe no material que se deseja transportar e nos equipamentos de

movimentação.

A empresa utiliza-se das tenazes descritas a seguir:

- Eletro-Mecânica Simples: para bobinas no eixo horizontal, a tenaz possui dois braços

movimentados por um motor elétrico que abre e fecha para se regular aos diferentes tamanhos

das bobinas;

- Eletro-Mecânica de Paletes (desenvolvida na própria empresa em parceria com m

grande fornecedor desses acessórios): para bobinas no eixo vertical que utilizam pale e

devido_.~eremum material mais fino e nobre, o acessório consiste em dois braços c



SimplesJ-qae- abrern e fecham, mas com a pecutiaridade de possuir duas unhas espaça-..'...-

fim de cada braço que se encaixam na parte de baixo dos paletes como as lanças das

empilhadeiras;

- Mecânica: utilizada para materiais mais grossos, normalmente os laminados a quente,

onde os mesmos são içados com o encaixe das unhas da tenaz em uma parte das superfícies

externa e interna.

Com as tenazes acima apresentadas o empilhamento é sempre feito por cima em um

sistema onde o primeiro a ser armazenado é o último que é retirado.

Uma desvantagem apontada pelo uso dessas tenazes é a redução da capacidade de

erguimento de carga, pois além do peso erguido deve-se considerar na análise de capacidade

da ponte o peso da bobina e da tenaz.

3.2.7.1 Equipamento para Atender Necessidades Especiais

Objetivando atender a todos os anseios e necessidades de seus parceiros comerciais a

empresa teve que se adaptar aos casos especiais em que os clientes não possuem

equipamentos de manipulação de materiais no eixo vertical.

Quando da ocorrência desses casos a bobina precisa passar por um inversor de eixos.

Como o eixo do material é uma característica de cada equipamento da linha de produção, o

mesmo chega à área de armazenagem com o eixo diferente do esperado pelo cliente e no

momento que o material vai ser expedido no depósito é que ele tem seu eixo invertido. Isso

também ocorre para que se aproveitem os acessórios de movimentação já existentes nessa

área de armazenagem e expedição.

3.2.8 Embalagem

A empresa prima pela qualidade percebida pelos clientes ao receber seus produtos e

desenvolve embalagens específicas para seus diferentes tipos de produtos.

Além do tipo do produto os destinos - exportação ou mercado interno - são também

levados em consideração para a elaboração das embalagens, que têm o objetivo de proteger os

produtos do armazenamento até a entrega ao cliente final.

As embalagens ainda têm como objetivo facilitar o manuseio, o transporte, agregar

valor, o marketing, a comunicação, facilitando a identificação, e ainda dar instruções de

manuseio e transporte.
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Ao realizar uma compra os clientes tê!!l aVossibilidade de escolher a embalagem que

preferem, devido ao uso que fará do material. Pois algumas embalagens protegem mais contra

poeira, outras contra água, outras ainda contra qualquer contato com os dois fatores e etc.

Embalar as bobinas e ainda oferecer opções de embalagens para os clientes é, além de

todos os fatores anteriormente mencionados, considerado pela empresa uma forma de inibir

despesas com danos causados nas áreas de armazenagem e transporte. Gerando assim um

ganho nos custos logísticos. Mirando esses fatores observa-se que as embalagens para o

Mercado Externo são reforçadas pelo motivo que são levadas por um transporte mais bruto e

de trajeto mais demorado.

Nos processos de pesquisa levantou-se que os clientes internos costumam optar por

embalagens mais simples também por ser uma forma de redução no custo do produto sem

perder em qualidade original.

Ainda compõem os custos da armazenagem as proteções que são colocadas sobre os

materiais no momento do embarque, findando evitar o molhamento das chapas. Coloca-se um

plástico que é todo preso a fim de evitar o contato do material com a água de uma possível

chuva no decorrer de seu trajeto.
,
E visto na empresa uma tendência por embalagens de filme plástico, papelão e

embalagens retornáveis.

3.2.9 O Recebimento de Materiais

Ao ser embalado as bobinas são entregues a área de armazenagem através de um

processo bem estruturado que amarra o físico ao virtual.

Quando do término da operação de embalagem os materiais são fisicamente colocados

em uma área do leito de embalagem destinada especificamente para essa atividade de entrega

dos materiais. Quando o pessoal da armazenagem observa, física ou virtualmente, que há

material nessa área eles destinam um tempo de sua rotina e trazem o material para a área,

alocando os materiais nas posições em que foram colocados.

A empresa teve muitos problemas com a perda de materiais que segundo o pessoal da

produção haviam sido entregues para a armazenagem, mas ninguém sabia localizar ou tinha

visto os mesmos. Então a área de armazenagem não poderia se responsabilizar por um

material que ela não poderia precisar a entrega, nem a produção ira ter responsabilidade por

algo que segundo ela já estava entregue a área cliente. Então o problema era saber qual

material tinha que ser locado.
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Para a resolução desses problemas criaralll então galpões virtuais, que assim são

chamados: "virtuais". Os virtuais consistem em galpões que só existem no sistema, onde cada

linha de produção (Folhas Metálicas, Linha Quente e Linha Frio e Zincado) tem o seu virtual.

Ao serem sinalizados como embalados pela área de embalagem, os produtos são

automaticamente locados com o número do virtual na posição OOtAI. Então a área de

armazenagem enxerga no sistema que têm materiais a serem locados.

A cada turno o líder da equipe de expedição gera relatórios no SAP para saber os

produtos que devem ser enviados para os anexos. Conforme já mencionado, normalmente

material em estoque, que serão carregados via vagão e materiais que tendem a demorar o

embarque, como regra geral.

Quando das transferências para os anexos esses materiais são locados no virtual da linha

de origem e sua posição é o número da prancha (vagão aberto, sem paredes laterais e com

estrados fixos para materiais em eixo horizontal ou completamente lisos para materiais em

eixo vertical) que eles são carregados. Essa operação facilita a identificação da origem, data e

hora do carregamento do material no galpão de produção de origem. Em caso de uma falha de

recebimento nos armazéns anexos e uma ou mais bobinas não forem locadas, com a operação

descrita fica fácil achar através do número dos materiais que foram carregados na mesma

prancha a que falta ser locada. Há um padrão de se descarregar o material o próximo um ao

outro possível.

3.2.10 Expedição de Materiais

Os produtos saem da empresa a partir de um pedido feito à área comercial por parte dos

clientes. Ao receber o pedido da área comercial cria remessas de materiais nas quais estão

contidas as especificações dos produtos que já foram produzidos com a aberturada Ordem de

Venda (OV). Os materiais são encaixados nas remessas de acordo com o peso que o modal de

transporte escolhido pelos clientes pode transportar.

A empresa possui um centro onde se concentram os escritórios das transportadoras e os

caminhões. Cada transportadora tem suas áreas de atuação, e mediante isso o setor de

transportes passa a essas as remessas disponíveis. De posse das remessas as transportadoras

geram Documentos de Transporte (DT' s), esses documentos têm toda a descrição de local

onde serão carregados os materiais, peso, locação no depósito, ordem de venda, remessa,

cliente, informações da transportadora, do veículo, do motorista e todas as informações

pertinentes ao carregamento e faturamento da carga.



De passe du-DT, e após um pequeno treillatllento'-elll segurança sobre os r

a serem observados pelo motorista, ele se dirige para a balança onde tira sua tara

caminhão vazio) e depois segue para o depósito especificado para o carregamento. o

percurso dentro da empresa é sinalizado por placas que indicam o local dos armazéns.

Quando da chegada ao correto armazém, o motorista procura o expedidor para entregar

o seu DT. O carregamento é feito por ordem de chegada do veículo, caso não haja ninguém a

frente o expedidor pede ao motorista que posicione o seu veículo em uma das baias

específicas.

Com os dados do DT o expedidor confirma a locação do material e faz uma pré-

inspeção das condições físicas do material e estando tudo certo para o embarque o expedidor

chama via rádio de comunicação o operador de pontes e lhe transmite a posição específica dos

produtos.

Por conseguinte o material é carregado no caminhão e posicionado com o auxílio de um

funcionário (ajudante). Quando os materiais estão no caminhão o expedidor sobe no veículo e

com uma leitora óptica libera o material no sistema para ser faturado.

Então o caminhão segue para a balança onde é novamente pesado para ser aferido o

peso bruto (calllilrllão mais carga), o sistema da balança realiza a conta e gera o peso líquido

do material. De posse do peso o pessoal do faturamento dá seguimento ao faturamento. Caso

dê uma diferença no peso o veículo é direcionado para um local onde os materiais são pesados

separadamente e têm seus pesos acertados no sistema para então prosseguir o faturamento.

No modal ferroviário os DT's são gerados pelo pessoal do Departamento de Logística

Nacional e direcionados a uma divisão da gerência de armazenagem, a qual encaminha cada

DT para o seu referido depósito para que se siga ao carregamento conforme foi descrito para o

modal rodoviário. Caso materiais que compõem o mesmo DT estarem em diferentes galpões

existem caminhões e carretas de contratadas que fica a disposição para fazer essas apanhas e

direcionar os produtos ao galpão de maior concentração de produtos daquele DT.

No processo do modal ferroviário, não há a etapa de pesagem e quem leva os DT's para

o faturamento é a divisão de Logística Nacional.

3.2.11 Custos de Armazenagem e Movimentação

O estudo dos custos da área de armazenagem da empresa baseia-se nos valores médios

do primeiro semestre de 2005 que foram fornecidos pela mesma. Como o trabalho trata de

uma área de armazenagem, os dados apresentados serão sempre por área de armazenagem e

por tonelada recebida da produção e estocada.
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- Suprimentos: Na empresa são usados' plásticos e lonas para proteção, madeiras,

suportes, estrados e formulários de controle. Resumem-se em sua grande maioria a insumos,

geram um valor de R$ 1,76 por metro quadrado de estoque e R$ 0,27 por Tonelada de produto

estocado.

- Recursos Humanos: Com os recursos humanos na área de estoques são despendidos

os valores apresentados na Tabela 4 abaixo.

Elemento Valore

Salário Base R$ 1.080,00

Outras Remunerações R$ 504,00

Encargos R$ 1.296,00

Benefícios R$ 720,00

Total R$ 3.600,00

Tabela 4 - Dispêndios Por Funcionário na Armazenagem

Cada galpão funciona com quatro funcionários, assim chega-se a uma média de R$

47,68 por metro quadrado e R$ 7,36 por tonelada de produtos recebidos e estocados.

- Peças de Manutenção: São custos dos materiais usados para manter os equipamentos

existentes nos galpões, incluindo-se ai todos os materiais para pequenos reparos elétricos,

hidráulicos e em pontes. Ainda se pede peças sobressalentes para as pontes rolantes, mas

somente os de troca rotineira. Estão também lotados nessas peças de manutenção os materiais

de conservação dos galpões. Em média foram alocados R$ 6,71 por metro quadrado e R$ 1,03

por tonelada.

- Serviços: Abrange os custos de todos os contratos para o fornecimento de

equipamentos móveis, locação de equipamentos diversos, manutenção civil e elétrica,

serviços de limpeza e conservação, serviços terceirizados e pequenos serviços contratados em

geral. Esses custos somam um montante de R$ 9,20 por metro quadrado e R$ 1,42 por

tonelada.

- Despesas Diversas: Compreendem a todas as viagens, fotocópias, desenhos,

suprimentos de informática, materiais de expediente e impostos municipais. Custam R$ 1,66

por metro quadrado e R$ 0,25 por Tonelada.

- Depreciação: O valor refere-se à depreciação dos próprios ,armazens, dos

equipamentos de grande porte e dos diversos ativos imobilizados. Os valores compreendem a

R$ 3,98 por metro quadrado e R$ 0,61 por tonelada.
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- Energia Elétrica: Os valores desse CatI1:pO abrangem o fornecimento da área de

armazenagem que é de 110, 220 e 440 v. Os custos médios são R$ 1,30 por metro quadrado e

R$ 0,20 por Tonelada.

- Investimentos: A gerência de armazenagem da empresa estudada visa sempre

melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos na mesma, sendo assim para atingir esse

objetivo a gestão do departamento visa sempre à melhoria das condições de trabalho e

convivência de seus colaboradores.

. .

São também feitos investimentos periódicos findando reduzir os custos.

São em média investimentos de 5 a 1O milhões anuais, os quais financiam Reparos

Gerais, Projetos, Equipamentos, Informática e Imobilizados Administrativos e Operacionais.

Os investimentos não serão tomados a título de custo, pois são dispêndios opcionais e

somente foram conseguidos por ano.

Conforme os custos apresentado acima temos a Tabela 5 para aferição dos custos totais.

Os quais são R$ 72,29 por metro quadrado e R$ 11,14 por tonelada.

Elemento Valor J!or m2 Valor IT Estocada
Suprimentos
Recursos Humanos
Peças de Manutenção
Serviços
Despesas Diversas
Depreciação
Energia Elétrica

R$ 1,76
R$ 47,68
R$ 6,71
R$ 9,20
R$ 1,66
R$ 3,98
R$ 1,30

R$ 0,27
R$ 7,36
R$ 1,03
R$ 1,42
R$ 0,25
R$ 0,61
R$ 0,20

Total R$ 72,29 R$11,14

Tabela 5 - Aferição dos Custos Totais de Armazenagem

Como os dados são de 2005, ao aplicar o índice IPCA do período de janeiro de 2005 a

Maio de 2009 que, segundo o Portal Exame (2009), foi de 22,67% chegamos aos seguintes

valores:

- R$ 88,67 por metro quadrado (m2
);

- R$ 13,66 por tonelada de material recebido e estocado.

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após todas as considerações acerca da empresa, nesse subcapítulo serão feitas as

apresentações e discussões do caso estudado.

Retomando as informações apresentadas pode-se notar que a empresa tem em sua

situação atual apresentado alguns problemas para alcançar uma armazenagem que responda as
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oscilações de necessidade de capacidade em diferent~ situações de mercado. São essas: em

momentos que o mercado se retrai, períodos de férias coletivas, redução de demanda,

produção utilizando toda a capacidade ou quando há uma freada estratégica nas vendas a

empresa.

Ao observar as situações listadas pode-se entender que a gerência de armazenagem se

vê em situação de improvisar locais de armazenagem por praticamente todo o ano.

Assim é possível desenhar que o principal problema da área de armazenagem da

empresa é hoje a falta de espaço para armazenagem, pois conforme apresentado, em

momentos de produção a plena capacidade a armazenagem não consegue atender de forma

plena e satisfatória a demanda por espaço de armazenagem.

Partindo do problema central, pode-se alçar os problemas conseqüentes deste, que são

abaixo enumerados:

- Bobinas fora do local que o sistema acusa para elas, devido ao alto volume de
-remoçoes;

- Armazenagem fora dos padrões pré-estabelecidos, com materiais mais pesados em

cima de mais leves, por causa do volume de estoque ser maior do que a capacidade suporta

para um acondicionamento ótimo;

Pintura periódica das filas, e colunas e de suas respectivas identificações no solo;

Alto índice de avarias com o empilhamento de materiais acima do recomendado e a

armazenagem externa ao galpão;

- Atraso na entrega ao cliente devido materiais avariados, ou fora do local indicado

pelo sistema;

- Necessidade de um elevado ,numero de colaboradores findando conferir

permanentemente as locações dos materiais que são periodicamente removidos;

- A forma utilizada para empilhar materiais em que um se apóia no outro gera um

grande número de remoções para se deslocar uma bobina que esteja no primeiro nível, em

condições de estoque baixo já se utiliza esse mecanismo devido não conseguir armazenar

todos os materiais em primeiro nível.

Dentre outras opções para a empresa, em via de sanar esses problemas, o trabalho lança

mão de duas: a construção de um novo depósito ou o rearranjo da distribuição física dos

materiais (verticalizar os produtos). Para nortear as decisões é preciso conhecer os custos

básicos de cada opção, os quais são apresentados a seguir:3
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- Construção de um novo galpão

Para a construção de um novo galpão nos tamanhos apresentados no tópico 3.2.1

(tamanho e capacidade para utilização de pontes rolantes) a empresa faria um investimento

entre R$ 15 e 20 milhões (valores estimados pela área de engenharia da mesma), a empresa

ainda teria de investir em pontes rolantes R$ 2,5 milhões (Empresa lESA de Araraquara/SP),

se fosse colocar duas como no armazém que se deseja copiar seriam R$ 5 milhões. Ainda

seriam necessárias duas tenazes com valores entre R$ 150 e 200 mil cada (Empresa TONGS).

Também seriam necessários 160 estrados metálicos que somariam a conta R$ 64 mil

(Empresa Codiflex / PR). Na Tabela 6 são apresentados os custos totais para essa opção de

solução.

Componente Valor (R$)
Depósito (Valor Médio)
Pontes Rolantes (duas)
Tenazes (Valor Médio para duas)
Estrados Metálicos

17.500.000,00
5.000.000,00
350.000,00
64.000,00

Investimento Total

Tabela 6 - Custos do Investimento em um Novo Galpão

- Verticalização de Estoques

Como na verticalização será feita uma mudança estrutural da alocação dos materiais no

armazém, todo um redesenho será realizado no galpão. Na situação narrada são armazenadas

2700 bobinas em 90 filas com a disposição apresentada na Figura 6. Na situação proposta

serão 85 filas com 64 bobinas em cada fila, de acordo com as Figuras 10 e 11.

Para a movimentação dos materiais as estantes serão colocadas em pares, e cada dois

corredores serão transformados em um. O aumento dos corredores para 1,8 m é para atender a

nova situação de se retirar o material pela lateral e não mais por cima. Para a movimentação

será utilizado um acessório de pertença da empresa, o Pegador "C", com adaptações:

movimento de abertura e fechamento na parte superior da peça, colocação de sensores e

câmera integrada a monitor instalado na cabine das pontes para a melhor visualização. Essa

modificação no acessório custará em média R$75 mil (Empresa TONGS) em cada peça, as

quais serão como na Figura 8.
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Figura 8 - Vista Lateral do Pegador tipo "C" Modificado
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Como as pontes rolantes possuem giro no guincho os materiais serão retirados girando

gradativamente até atingir um giro de 90° para economizar espaço de corredor, e são levados

para o local desejado utilizando-se a área da linha férrea como corredor. A nova situação se

configura conforme no Anexo II e nas Figuras 9 elO.

Fila 01 1---_1_,8_0_m_-----I1 Fila 03 Fila 04Fila 02

Coluna
A

Coluna
B Corredor

Coluna
C

1,80 m 1,80 m1,80 m 1,80 m

3,60 m 3,60 m

Figura 9 - Vista Superior da Disposição do Armazém Verticalizado

1,80 m
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Figura 10 - Vista Frontal da Disposição do Armazém Verticalizado (Estantes)

Em cada fila uma estante com 64 posições seriam gastos R$ 100 mil, sendo as mesmas

produzidas internamente. Os gastos totais com estantes seriam R$ 8,5 milhões. Todos os

gastos da verticalização são apresentados na Tabela 7.

Componente Valor (R$)
Incrementos no Pegador "C" (Duas

Peças)
Estante com Prateleiras

150.000,00
8.500.000,00

Investimento Total 8.650.000,00

Tabela 7 - Custos da Verticalização

A verticalização não trará gastos com estrutura do galpão, pois o mesmo já suporta

cinco níveis na situação atual e conforme na Figura 10 o peso dos materiais é apoiado e

distribuído pela barra inferior existente na base da estante.

- Verticalização ou Novo Galpão

Ao tomar nota dos investimentos totais para cada opção, Tabela 8, pode-se observar que

a verticalização financeiramente representa uma economia inicial de aproximadamente 63%

em relação à construção de um novo galpão. Ainda deve-se acrescer a essa economia o custo

de armazenagem citado acima, tendo por base de 9 Toneladas de peso médio e 2700 novas

posições chegaríamos a 24.300 T no novo galpão que custariam R$ 331.938,00 por mês.

Gerando uma economia anual de R$ 3.983.256,00. Levando em conta essa economia em 5

anos teríamos uma TIR de 36,24 % e o investimento seria pago no segundo mês do terceiro

ano de economia.
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Opção Valor (R$)
Novo Galpão
Verticalização

23.200.000,00
8.650.000,00

Tabela 8 - Custos Totais das Opções

Os custos por tonelada seriam reduzidos no armazém verticalizado, pois a capacidade

passaria para 5.440 posições (101,48% de aumento na capacidade). Se na situação

apresentada o custo por tonelada é de R$ 13,66; na nova situação o mesmo passaria para R$

6,78 por Tonelada.

Na Tabela 9 constatam-se as vantagens da verticalização em comparação ao modelo

atual.

Elemento Estoque Atual Estoque Verticalizado

Acondicionamento Com estrado

Produto sobre produto

Constante

Sem estrado

Sem contatoEmpilhamento

Remoções

Avaria por forma de

empilhamento

Locação

Taxa de Ocupação

Conferência de Estoque

Capacidade (Unidades)

Sem remoções

Freqüentemente Inexistente

Acontecem inconsistências Sem inconsistências

Baixa

Periódico

Alta

Sem necessidade

2.700 5.440

Tabela 9 - Comparativo entre Estoque Atual e Verticalizado

Ainda devem ser relevados os cus~os de transporte das bobinas para um possível novo

depósito, pois o mesmo não seria um depósito de produção, os custos de contratação de

pessoas, seguro e IPTU que não puderam ser mensurados. Encontram-se na mesma classe de

não mensurados a economia de energia gerada pela redução das remoções a praticamente

zero.

Operacionalmente pode-se dizer que a taxa de ocupação do armazém passaria para

11,11 T/m2
, configurando assim um aumento de 166,43 % na referida taxa.

Assim para a situação enfrentada pela empresa que levou ao levantamento dos

problemas já descritos no presente subcapítulo, a verticalização mostra-se financeira e

operacionalmente mais vantajosa.
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CAPÍTtflJO IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização dos estudos apresentados e as pertinentes análises pode-se entender a

armazenagem de bobinas como sendo uma área que oferece diferentes opções a resolução de

seus problemas, mas as mesmas têm que ser analisadas de forma a tomar decisões de

investimentos de modo a alcançar o melhor retomo para a empresa.

A verticalização estudada aumenta a qualidade final dos produtos ao reduzir as avarias e

atende a teoria de Vieira (2007) e BaIlou (1993) levando um produto de maior qualidade aos

clientes. Assim atende também uma missão apresentada por Rocha (2007), pois a nova

situação tende a oferecer ao cliente um produto conforme desejado, sem avaria.

O modelo vertical estudado também confirma Christopher (2007), que apresenta como

sendo cargo da logística reduzir os custos, na empresa estudada os custos por tonelada foram

reduzidos em 50%. Redução que aumentará os lucros, comprovando BaIlou (1993).

Na empresa estudada compete a área de armazenagem a realização das tarefas de guarda

temporária e distribuição dos produtos, além do recebimento, estocagem, separação e

expedição de materiais. Constata-se no caso estudado o apresentado por Moura (2005).

A gerência de armazenagem da empresa não está conseguindo cumprir a função, de

acordo com '-Corrêa e Corrêa (2008), de ser reguladora das diferenças entre as quantidades

produzidas e demandadas devido à falta de área de armazenagem para os materiais estudados.

Fator importante é que o modelo estudado reduzirá o número de movimentações, as

quais segundo Moura (2005) são responsáveis por avarias em 5% dos produtos

movimentados.

No exemplo estudado viu-se que a verticalização atende aos quesitos apresentados por

Gurgel (2000) para o planejamento da ocupação de um armazém, pois o modelo vertical

utiliza ao máximo possível o espaço volumétrico do galpão, gera uma melhor acessibilidade a

todos os itens sem a necessidade de remoções e permite a proteção dos materiais. O modelo

ainda atende o apresentado por Moura (2005) que coloca como importante a utilização do

espaço vertical.

No trabalho a teoria dos autores Bowersox e Closs (2001) foi comprovada, onde se viu

que é dispendioso fazer a verticalização do que a construção do novo galpão.

Corrêa e Corrêa (2008) mostram que a estratégia da empresa influencia a necessidade

de espaço físico, no caso o problema é a falta de espaço e um dos motivos é a estratégia da

empresa de aumentar a produção ou reduzir as vendas.
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De acordo com o mostrado a empresa rrecessita de todos os benefícios apontados pela

Revista Logweb (2009), por isso justifica-se a mudança para o modelo vertical.

Seguindo o apresentado pelos autores referenciados no tópico Verticalização de

Produtos no Depósito do capítulo II é possível confirmar as posições de todos quando se

compara com o caso estudado. A empresa apresenta um grande problema quanto a sua

capacidade de armazenagem, que se agrava com os problemas causados pelas soluções

emergenciais encontradas para atender a demanda por espaço no galpão. Porém a solução que

acabaria com todos os problemas estava dentro do próprio galpão. A procura pela utilização

máxima possível dos espaços disponíveis deve ser buscada incessantemente pela empresa.

Sem a necessidade da conferência quase diária e da remoção, economiza-se tempo dos

operadores de ponte rolante e dos expedidores que podem dedicar o tempo a outros serviços,

como a expedição que é a atividade mais importante devido relacionar-se diretamente com o

atendimento ao cliente.

A possível mudança para o modelo mostra-se ainda viável por gerar ganhos de mais de

100% na capacidade de armazenagem. Pode-se com a porcentagem apresentada concluir que

a verticalização é uma forma eficaz para se aumentar a capacidade de armazenagem na

organização estudada. E financeiramente traz uma TIR de 36,24 % que toma financeiramente

viável, pois o WACC da empresa é de 11,5 %.

Por fim, conclui-se que a gerência de armazenagem tem um grande potencial de

inovação e de redução de custos logísticos, e a verticalização de estoques é uma ferramenta

viável e de grande potencial na armazenagem para a empresa estudada.

A limitação encontrada para a produção do trabalho foi a falta de acesso a íntegra do

projeto devido ao sigilo empresarial.

Como proposição a novos estudos é dada a utilização de outros modelos de estoques

para a comparação. Outra proposição é a utilização de um modelo de otimização.
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ANEXO I

VISTA SUPERIOR DO DEPÓSITO NO MODELO ATUAL DE ESTOQUE
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ANEXO II

TO O PROPOSTO MODELO VERTICAL DE

ESTOQUE
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