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Um dos assuntos que, ao longo dos anos vêm povoando as discussões no âmbito
empresarial se refere à competitividade. A concorrência no setor de comércio varejista de
soldas e ferragens têm se intensificado bastante ao longo dos anos com o surgimento
constante de novos concorrentes. Devido a isto, cresce a necessidade das empresas deste setor
utilizarem seus estoques de mercadorias como um fator que contribua para gerar valor ao
cliente e assim proporcionar maiores receitas de vendas para a organização. Portanto, a
proposta deste estudo é de analisar em uma empresa do setor de comércio varejista de soldas e
ferragens como é exercida sua a gestão de estoques, identificando as possíveis falhas em seu
gerenciamento e suas influências no desempenho de suas operações comerciais. Foi realizada
uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativa a fim de desenvolver o referencial teórico
acerca da gestão de estoques. Como metodologia de coleta e análise de dados, foi utilizada a
técnica da Análise do Modo, do Efeito e da Criticidade de Falhas (FMECA), com o objetivo
de identificar todos os modos de falha nas atividades inerentes à gestão do estoque,
determinar seus efeitos e consequências no desempenho de tais processos, suas causas de
ocorrência e, por fim, priorizar as falhas que apresentarem maiores índices de risco. Com o
resultado foi possível constatar que a gestão de estoque não ocorre de maneira satisfatória
necessitando de medidas para corrigir ou atenuar a ocorrência das falhas identificadas.
Constatou-se também a necessidade de investir na capacitação dos funcionários, visto que
grande parte das falhas foi provocada pelo despreparo dos mesmos na execução das tarefas
inerentes ao estoque.

Palavras-chave: Gestão de Estoques, competitividade, clientes, operações comerciais, falha.



ABSTRACT

One of the issues over the years have been populating the discussions in the business
context refers to competitiveness. Competition in the retail trade of welds and fittings sector
have intensified greatly over the years with the constant emergence of new competitors.
Because of this, the need of companies in this industry use their goods inventories as a factor
that contributes to generate customer value and thus provide higher revenues from sales to the
organization. Therefore, the aim of this study is to analyze a company in the retail trade sector
as welds and fittings is exercised their inventory management, identifying possible failures in
its management and its influence on the performance of their business operations. A literature
search was performed qualitative character to develop the theoretical framework on managing
inventory. The methodology for collecting and analyzing data, the Analysis Mode, Effect and
Criticality Fault (FMECA) was used in order to identify alI failure modes in activities related
to inventory management, to determine its effects and consequences in the performance of
such processes, causes of occurrence and finally prioritize failures at greatest risk indices.
With the result it was found that inventory management is not satisfactorily requiring
measures to correct or mitigate the occurrence of the identified faults. It was also found the
need to invest in employee training, since most of the failures were caused by lack of
preparation thereof in performing the tasks inherent in stock.

Keywords: Inventory Management, competition, customers, business operations, failure.
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INTRODUÇÃO
Inúmeras discussões acontecem ao longo dos anos acerca da importância de se manter

ou não elevados níveis de estoque de mercadorias nas empresas. Trata-se de um grande

dilema ao qual passam os gestores, pois, se por um lado, os estoques proporcionam segurança

contra incertezas do ambiente e, assim, um melhor nível de atendimento aos clientes, por

outro, porém, os estoques ocasionam custos, além de empatar e imobilizar considerável

parcela de capital.

De fato, os estoques só existem porque o fornecimento e a demanda não estão em

harmonia um com o outro. Se fosse possível prever precisamente a demanda do mercado, não

haveria necessidade de as empresas manterem estoques. Como a empresa atua em um

ambiente instável com repentinas flutuações na demanda, a meta dos gestores seria manter um

nível de estoque que não represente uma grande parcela de capital imobilizado, mas que

também não prejudique seu nível de serviço ao cliente. (SLACK, 2009)

No dia a dia das pessoas, existe também a necessidade de se manter estoques para

consumo próprio. Um exemplo disto é a caixa d'água. Enquanto o fornecimento de água não

for interrompido, os ocupantes da casa não têm seu consumo de água prejudicado e, neste

caso, não há utilidade para a caixa d'água. Porém se o fornecimento for interrompido, por

algum motivo? Ou dado um fornecimento constante, o consumo de água disparar? Os

ocupantes ficarão sem água. Assim, a caixa d'água é útil no sentido de funcionar como um

reservatório, possibilitando "estocar" água para ser utilizada quando o fornecimento for

interrompido ou a demanda aumentar repentinamente.

Um dos conceitos mais debatidos e compartilhados pelas empresas atualmente se

refere à competitividade. Isto é percebido fortemente no ambiente das empresas comerciantes

de Soldas, Ferragens e EPI, pois se trata de um setor que conta com elevado número de

empresas. Assim, empresas que desejam ser competitivas e obter maiores lucros e um maior

market-share possível, necessitam ter seu foco voltado em proporcionar o melhor nível de

atendimento. Isso é possível graças à disponibilidade e a pronta entrega do produto ao cliente

por parte da empresa, em seu estoque de mercadorias.

Atualmente, predominam argumentos que dizem que para uma empresa ser

competitiva, deve operar com níveis mínimos de estoques de produtos para atender

prontamente à demanda de mercado. Porém, nem sempre esta ideia pre a eceu. Em tomo de

cinquenta anos atrás, a imagem de poder que se originava das grandes organizações estava

atrelada à um elevadíssimo nível de estoque. Tinha o poder aquele que dispunha de um
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estoque colossal de mercadorias "inundando" as prateleiras da empresa. Porém, o mercado

hoje se caracteriza por não conseguir absorver toda esta produção fazendo com que aquilo que

se traduzia em poderio produtivo para a empresa, se transforma em um grande problema para

ela. (TADEU, 2010).

Portanto, os elevados níveis de estoque da empresa ocultaram as principais causas da

ruína dessas empresas. E uma analogia que era muito utilizada pelos japoneses sobre os

problemas de estoques imensos é a de um iceberg flutuando a deriva em um lago, onde este

representa o nível de estoque, enquanto o iceberg é a representação dos riscos e problemas do

estoque. Quando o nível de estoque eleva-se, aumenta também o nível do lago, fazendo com

que o iceberg esteja quase totalmente coberto, tornando visível apenas uma pequena parte que

flutua no lago. Desta forma, segundo Tadeu (2010), altos níveis de estoques escondem boa

parte dos problemas da cadeia produtiva da empresa. Em contrapartida, quando os estoques

diminuem, assim como o nível do lago, toma-se possível ver o iceberg no seu tamanho real.

A redução do volume de estoques possibilitará aos gestores identificar, focalizar e combater

as principais causas de problemas produtivos em suas empresas.

A partir da segunda metade do século XX é que foi dado o devido foco à área de

estoques das empresas, além da maior importância ao processo de gerenciamento dos

estoques ser desempenhado da melhor maneira possível. Surge, então, a gestão de estoques

que deverá funcionar como um efetivo instrumento de competição de mercado. Esta gestão

diz respeito à como é feita a armazenagem dos produtos, como são manuseados, ao

recebimento e inspeção das mercadorias, ao seu controle quantitativo, à identificação dos

custos financeiros relativos à manutenção de estoques.

Sendo assim, esse trabalho tem como premissa analisar em uma empresa de comércio

de soldas e ferragens como o seu estoque de mercadorias é gerenciado, identificar a falhas

ocasionadas nas atividades inerentes ao estoque, assim como suas causas e impactos nos

processos de comercialização e, por fim, elaborar um conjunto de medidas que deverão

corrigir ou eliminar a ocorrência destas irregularidades.

1.1. Problemática

Observando-se atualmente, percebe-se na empresa em estudo que o gerenc·arnentode

seus estoques não ocorre de maneira satisfatória e passa por problemas. Pode- .
1Z r..mesmo

J

ainda sem a análise quantitativa, que a o índice de acurácia do estoque é m io ruim, pois são

vários itens comercializados pela empresa em que suas quantidade egistradas no sistema
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operacional da empresa, não conferem com as quantidades reais identificadas no

almoxarifado. Além disto, quanto à estocagem das mercadorias, percebe-se que existem itens

que são estocados parcialmente em um local e parcialmente em outro, dificultando sua

contagem e sua comercialização. Existem ainda peças de determinados itens misturados com

as dos outros, prejudicando o inventário e, destaca-se ainda, a notória falta de espaço físico

para um melhor manuseio e separação dos materiais por parte dos funcionários da empresa

em estudo.

Com isso, a pergunta que se faz é a seguinte: como um melhor gerenciamento pode

auxiliar a empresa e que medidas devem ser tomadas para que os processos internos e de

comercialização das mercadorias sejam feitos de maneira ordenada e eficaz na empresa de

comércio de soldas e ferragens?

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar como é exercida a gestão do

estoque de mercadorias comercializadas por uma empresa de comercio varejista de soldas e

ferragens, de maneira que seja possível identificar as falhas de seu gerenciamento, assim

como os efeitos e consequências desta gestão no processo de comercialização de suas

mercadorias para que, ao final desta análise, seja possível sugerir melhorias no controle e

estocagem dos materiais que irão contribuir para um melhor desempenho nas operações

comerciais da organização.

E como objetivos específicos foram definidos os seguintes:

Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema de gestão de estoques;

Ressaltar a importância da gestão de estoques para o desempenho das atividades

comerciais da empresa;

Demonstrar a facilidade e importância da aplicação da metodologia FMECA como uma

importante ferramenta para priorizar e ordenar a aplicação das medidas corretivas;

Aplicar a metodologia FMECA na empresa em estudo, a flfi de listar todos os modos de

falha identificados, seus impactos no processo, suas ocorrências e suas causas.

Propor melhorias para a gestão de estoque da empresa.
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1.3 Justificativas

Mediante as dificuldades relatadas anteriormente na seção 1.1 as quais a empresa vem

enfrentando no seu gerenciamento dos estoques, toma-se necessário que sejam adotadas

novas medidas, novos métodos operacionais ou melhorias nos processos existentes para que

seja possível a empresa obter um nível de serviço superior aos seus clientes no momento da

comercialização de suas mercadorias.

A gestão do estoque se configura como uma das mais importantes atribuições da

empresa em estudo, pois uma eficiente gestão das mercadorias estocadas pode colaborar para

um desempenho superior dos processos comerciais e um melhor nível de atendimento ao

cliente. Assim, este estudo se toma relevante, pois servirá de base para outras pesquisas

acerca do tema e para outras empresas com características semelhantes e que não exercem a

gestão de estoque de maneira satisfatória, utilizarem também a metodologia do FMECA para

localizarem as falhas no gerenciamento do estoque, elaborar e priorizar as medidas corretivas.

Outra justificativa é o aumento constante da competitividade entre as empresas do

amo de comércio de soldas e ferragens. Conforme foi tratado na Introdução deste estudo, a

competitividade vem se tomando um dos conceitos mais compartilhados no âmbito

empresarial. A concorrência intensifica-se cada vez mais, impulsionada pelo surgimento

constante de novas empresas. Daí surge à necessidade de que a empresa desempenhe um

gerenciamento eficiente de seu estoque para melhorar seus processos internos e,

onsequentemente, seu nível de atendimento ao cliente. Desta forma, será possível obter

maior fatia do mercado com relação aos concorrentes .

.4 Estrutura Do Trabalho

Além do presente capítulo este trabalho está definido da seguinte forma: no capítulo 2

erá apresentada uma breve revisão bibliográfica sobre a Gestão de Estoque por meio da

apresentação dos conceitos, finalidades, funcionalidades, tipos e decisões de estoque, além

as vantagens e desvantagens de se mantê-lo. Neste capítulo ainda erá apresentada os

onceitos e os procedimentos da Análise do Modo, do Efeito e da Cri icidade da Falha

ECA). No capítulo 3 será mostrada a metodologia utilizada para a e ecução deste

abalho. O capítulo 4 será constituído do estudo de caso, com a apresentação da empresa, os

sultados obtidos com a pesquisa realizada na mesma e as medidas e recomendações

opostas. Por fim, as considerações finais sobre os resultados obtidos no estudo.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Gestão De Estoques

Segundo Tadeu (2010), um dos conceitos que mais são compartilhados por empresas

de todos os portes e ramos de atividade atualmente são os que se refere à competitividade.

Apesar da dimensão do uso deste conceito, somente quando a área de Logística se consolidou

com campo de conhecimento gerencial tão importante quanto à produção, compras

(aquisições) ou qualidade, que a devida atenção passou a ser dada à gestão (e não mais ao

controle) de estoques como instrumento efetivo de competição no mercado. Esta mudança de

controle para o gerenciamento dos estoques aconteceu simultaneamente à alterações no

pensamento dos administradores sobre como deveriam cuidar dos insumos e materiais em

estoque. Atualmente, uma afirmativa que comumente houve-se dizer é de que a empresa que

deseja se tomar competitiva no mercado, deve operar com níveis mínimos de estoque de

mercadorias para atender prontamente sua demanda. Porém, nem sempre esse preceito

prevaleceu no ambiente empresarial.

Há cerca de cinquenta ou setenta anos atrás, segundo Tadeu (2010), o "status de

poder" que permeava a mentalidade das empresas era obtido com a manutenção de

gigantescos estoques, armazéns e depósitos lotados, pilhas, pilhas e mais pilhas de

mercadorias estocadas, prontos para serem escoados, "empurrados" ao mercado. O mercado

consumidor, por sua vez, não tinha (e não tem até hoje) a capacidade de absorver esta

quantidade tão grande de mercadorias, causando sérios problemas para as "poderosas"

empresas. Agora, os imensos estoques, que eram sinônimos de poder para as empresas se

tomaram causas ocultas do fracasso das mesmas, uma vez que altos níveis de estoques

escondem boa parte dos problemas da cadeia produtiva da empresa. Não possibilita ao gestor

identificar, focalizar e combater as principais causas destes problemas.

Com isso, após esta conturbada transação, Tadeu (2010, p. 2) caracteriza este novo

modelo de produção que surge baseado em uma mentalidade mais enxuta, cíclica e dinâmica

por parte das empresas. Enxuta, porque considerava que os estoques deveriam ser "puxados"

e não "empurrados", ou seja, deveriam corresponder à necessidade de con mo e não à

conveniência das empresas; cíclica, pois aquilo que estava sendo feito de maneira eficiente

deveria ser validado e replicado pela empresa, e o que não era eficiente de eria ser corrigido

para se tomar eficiente e replicável; e, por fim, dinâmica, pois muitos dos preceitos baseavam-
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se na alta rotatividade de estoque e pronta capacidade de resposta da empresa diante das

variações de mercado.

Segundo Tadeu (2010, p. 6), a área de estoques de uma empresa é responsável, de

forma geral, pelo controle de fluxo de materiais, devendo, portanto, equilibrar as necessidades

e as disponibilidades de recursos da organização, sejam eles recursos humanos, de materiais,

de espaço físico e financeiro, entre outros. Indubitavelmente, o controle de níveis de estoque é

uma das áreas mais importantes da administração de materiais. O termo controle de estoques

decorre em função da necessidade de estipular os diversos níveis de materiais e produtos que

a organização deve manter, dentro de parâmetros econômicos (POZO, 2010). Dentre estes

matérias que compõem os estoques estão: matéria-prima, material auxiliar, material de

manutenção, material de escritório, material e peças em processos e produtos acabados.

Já a gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem ao administrador

verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos setores

que deles se utilizam, bem manuseados e bem controlados. (MARTINS, 2009, p. 198).

E para medir o quão eficiente está sendo a utilização e o gerenciamento dos estoques,

existem vários tipos de indicadores de produtividade na análise e controle dos mesmos, sendo

os mais comuns: diferenças entre o inventário físico e contábil, acurácia dos estoques, níveis

de serviço (ou de atendimento), giro de estoques e cobertura dos estoques.

Portanto, gerenciar os estoques é uma tarefa muito maior e mais complexa do que o

controle físico de materiais dentro de uma organização. Representa a interligação de setores

essenciais da empresa como planejamento, produção, estoques, compras e logística para o

compartilhamento de informações e estratégias de negócio que envolvam os recursos físicos

que circulam, determinação de níveis eficientes de operação e investimentos na busca de

maximização de rentabilidade (TADEU, 2010, p. 10).

2.1.1 Conceitos de Estoques

Os estudos sobre o papel dos estoques na organização são tão antigos quanto o estudo

da própria Administração. Como elemento regulador os estoques sempre foram alvo da

atenção dos gerentes, quer do fluxo de produção, ou no caso do proces o m fatureiro, quer

do fluxo de vendas (MARTINS, 2009, p. 167). Os estoque re r e am uma parcela

considerável dos ativos e dos recursos financeiros das empre as. Por e moti o, devem ser

tratados como uma fonte potencial de geração de lucros. Portan o ca e ao administrador
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verificar se eles estão sendo utilizados da maneira correta ou se estão sendo um investimento

perdido, imobilizado, sem apresentar os retornos esperados sobre o capital investido.

Existem diversas definições sobre o conceito de estoque e estas definições são tão

diversificadas quanto amplas. A seguir estão algumas das principais definições e conceitos

que surgiram sobre o tema em questão.

Slack et aI. (2006, p. 278), define o estoque como a acumulação armazenada de

recursos materiais em um sistema de transformação. Algumas vezes estoque também é usado

para descrever qualquer recurso armazenado. Assim, um banco teria um "estoque" de pessoal,

um "estoque" de caixas eletrônicos ou mesmo um "estoque" de agências de varejo.

o conceito de estoque também está relacionado, em grande parte, à finalidade na

utilização desses materiais. Nesse sentido, Viana (2000) ressalta o caráter elástico do conceito

de estoque e, de forma mais tradicional, o conceitua da seguinte forma: Considera-se o

estoque como o conjunto de matérias-primas, produtos semiacabados, componentes para

montagem, sobressalentes acabados, materiais administrativos e suprimentos variados

acumulados para utilização posterior.

Segundo Tadeu (2010, p. 9), com base nas suas diferentes empregabilidades, os

estoques podem se classificar em diversos conjuntos. Os principais são:

Estoques de matéria-prima: consiste na estocagem de insumos básicos que serão

utilizados como material necessário para algum tipo de processo de transformação dentro

de uma cadeia de operações e se destina à fabricação

Estoque de produtos em processo: também chamado de estoques de componentes, ou

de peças em processo, se refere são componentes que ainda passarão por um

processamento até que se incorporarem ao produto final.

Estoques de materiais auxiliares: também chamados de esto ue de materiais indiretos,

auxiliares ou não produtivos, se refere ao estoque de materiais não de tinados d·retamente

à produção. São materiais que não são fisicamente incorporados ao prod o fi al mesmo

que alguns sejam essenciais ao processo de fabricação.

Estoques de produtos acabados: é o estoque do resultado fina a ,... .uçao, ou seja,

dos produtos prontos, devidamente embalados e que já podem e o e ializados.
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Seguindo a mesma vertente, ressaltando também a utilidade do estoque de materiais na

sua definição, BaIlou (2006, p. 271) apresenta uma interessante definição de estoques

relacionando-o com a Logística:

Estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais
em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de
produção e logística da empresa. Figuram normalmente em lugares como armazéns,
pátios, chão de fabrica, equipamentos de transporte e em armazéns das redes de.
vareJo.

Por fim, outra definição diz que estoque é a composição dos materiais que não são

utilizados em determinado momento na empresa. ° estoque pode ser entendido como uma

acumulação de recursos em um determinado sistema de transformação. (CHIAVENATO,

1991, p. 114).

No geral, todas estas definições citadas tratam os estoques como acumulação de

materiais a serem utilizados na produção de bens ou na comercialização de produtos

acabados. A respeito da produção de serviços, verifica-se que eles não podem ser estocados,

pois a produção de um serviço e o consumo por parte do cliente acontecem simultaneamente,

não havendo uma etapa intermediária eles. Porém, é necessário atentar para o fato de que se

os materiais se mantiverem estocados por um período de tempo muito longo, haverá a

incidência de algumas despesas de estocagem dentre as quais estão: aluguel do depósito,

salários do pessoal do depósito, seguro contra incêndio e roubo, máquinas e equipamentos de

movimentação e as despesas financeiras decorrentes do investimento nos estoques.

2.1.2 Finalidades dos Estoques

De acordo com Chiavenato (1991, p. 115), as finalidades da manutenção dos estoques
"'"sao:

Garantir o funcionamento da empresa, neutralizando os efeitos da demora ou do atraso na

entrega, da sazonalidade no suprimento e dos riscos de dificuldades no fornecimento·

Proporcionar economias de escala, por meio da compra ou produção de lotes econômicos

ou em razão da maior flexibilidade no processo produtivo.

Como foi dito na Introdução, com o exemplo da caixa d'água, o estoque e iste porque

existe uma diferença de ritmo (ou de taxa) entre fornecimento e demanda. e o fornecimento

de qualquer item ocorresse exatamente quando fosse demandado, o item nunca necessitaria

ser estocado (SLACK, CHAMBERS e JONHSTON, 2009).
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A figura 1 mostra um esquema que ilustra perfeitamente o papel do estoque no

equilíbrio entre oferta e demanda de um bem:

Co sumo

t a fo eci ,en o enor que a
I ax d conu o ·a

Co s

Ta a e fornec"men· o a o q e a
a a de consu o ig a ou.

Figura 1: Diferentes ritmos entre fornecimento e consumo e seus efeitos no estoque
Fonte: Olivares e Ferreira (2008, p. 8)

Se a taxa de fornecimento difere da taxa de consumo, será necessária a utilização de

um reservatório de água para que o consumo não seja interrompido. Se fornecimento de água

for maior que o consumo, o nível de água estocada no reservatório aumenta. Se o

fornecimento for menor que o consumo, o estoque de água será menor. No caso das empresas,

tanto o estoque quanto a falta de mercadorias podem gerar problemas. Um estoque muito

grande é caro demais, enquanto a falta de produtos pode fazer a empresa perder clientes.

Portanto as empresas que conseguirem combinar as taxas de fornecimento e de demanda,

também conseguirá reduzir seus níveis de estoque.

2.1.3 Funcionalidades do Estoque

A funcionalidade básica dos estoques centra-se na aquisição e armazenagem de

materiais na tentativa de garantir, em um futuro próximo, a disponibilidade de materiais

necessária tanto de matérias-primas e insumos para a produção quanto de produtos finais para

o atendimento às demandas de mercado. (TADEU, 2010, p. 14). A ~tilização dos estoques na

tentativa de reduzir riscos e incertezas relacionados à disponibilidade de materiais é resultado

do planejamento de materiais para que não falte ou sobre mercadorias armazenadas e,

consequentemente, se incorra custos significativos para a organização.
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A utilização de estoques sempre foi uma questão muito discutida e analisada no meio

empresarial, pois se mostra essencial para os negócios. Desta forma, entender por que as

empresas precisam de estoques é compreender sua utilização, ou seja, quais são suas

principais funções (STEVENSON, 2001), ou seja:

- Atendimento da demanda prevista em função da antecipação da disponibilidade de

materiais e produtos para suprir uma demanda projetada;

- Tomar as necessidades de produção mais regulares, por exemplo, em função de

sazonalidades nos padrões de demanda;

- Desacoplar as operações de produção e distribuição, servindo o estoque como um

"amortecedor" ou "buffer" entre os processos;

- Tirar proveito dos ciclos de pedidos e aproveitar descontos concedidos para comprar em

função do volume dos pedidos;

- Viabilizar as operações de produção, balanceando questões como custos fixos, tempo e

volume de produção.

2.1.4 Tipos de Estoque

As diversas causas que acarretam no desequilíbrio entre as taxas de fornecimento e de

consumo em diferentes pontos de qualquer operação leva a existência de cinco categorias de

estoque: Estoque de Segurança, de Ciclo, de Desacoplamento, de Antecipação e estoque no

Canal (SLACK, CHAMBERS e JONHSTON, 2009). A seguir estão os conceitos de cada tipo

de estoque:

- Estoque de Segurança: também chamado de estoque isolador, tem o intuito de

compensar as incertezas referentes a fornecimento e consumo. Uma empresa varejista,

por exemplo, nunca pode prever precisamente a demanda, mesmo quando tem certa

noção de seu nível mais provável. Ela vai adquirir bens dos fornecedores de tal modo que

sempre sobre uma determinada quantidade da maioria dos itens em estoque. Este ní el

mínimo de estoque está lá para cobrir a possibilidade de a demanda ser maior do que se

esperava durante o tempo decorrido na entrega das mercadorias. O Estoque de egurança

também pode compensar as incertezas no processo de fornecimento de bens para a loja,

assim como a falta de confiabilidade em determinados fornecedores e tran p rtadoras;

- Estoque de ciclo: ocorre devido à impossibilidade de um ou mais e tág-os na operação

não poderem fornecer ao mesmo tempo todos os itens que pro uzem. BaIlou (2006)
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acrescenta estes são os estoques necessários para suprir a demanda média durante o

tempo transcorrido entre sucessivos reabastecimentos. O montante do estoque cíclico é

altamente dependente dos tamanhos de lotes de produção, embarque de quantidades

econômicas, limitações nos espaços de armazenamento, prazos de reposição, esquemas

referentes a descontos em preços por quantidades, e custos de movimentação.

- Estoque de desacoplamento: Sempre que uma operação é projetada para utilizar um

arranjo físico de processo os recursos transformados movem-se intermitentemente entre

as áreas especializadas ou departamentos, que executam operações similares. Cada uma

dessas áreas pode ser programada para trabalhar de forma relativamente independente

visando maximizar a utilização do local e a eficiência dos equipamentos e dos

funcionários. Com isto, forma-se uma fila com cada lote de material em processo na

espera de sua vez na programação para a próxima etapa de processamento. Pode-se

também determinar a velocidade ótima de processamento (tempo de ciclo) que será

independente também das etapas anteriores ou posteriores de processamento;

Estoque de antecipação: é mais comumente utilizado nos momentos de flutuações

significativas de demanda, mas que são previsíveis. Assim como o estoque de segurança,

ele é utilizado para contrabalancear as diferenças entre o fornecimento e a demanda,

porém, ao invés de fabricar o produto (ou comprar o produto) somente quando for

preciso, ele é produzido (ou adquirido) antes da demanda e colocado em estoque até o

momento em que for necessário. Pode ser utilizado também nos momentos de variações

consideráveis no fornecimento;

Estoque no canal: existe, pois o material não pode ser transportado instantaneamente

entre o ponto de fornecimento e o ponto de demanda. Por exemplo: se uma loja de varejo

encomenda itens de seus fornecedores, o fornecedor vai alocar estoque para a loja de

varejo em seu próprio armazém, embalá-lo, carrega-lo nos seus caminhões, transportá-lo

para o seu destino e descarrega-lo no estoque do varejista. Desde o momento em que o

estoque é alocado até o momento em que se toma disponível para o varejista, ele passa a

ser estoque no canal de distribuição.
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2.1.5 Vantagens e Desvantagens de Manter Estoques

Por diversas vezes na Administração das empresas em geral, os gestores se deparam

com situações onde se faz necessário a escolha entre uma opção ou outra. Portanto, como toda

decisão gerencial incorre um trad-ojJ, na gestão de estoques, a opção de estocagem de

materiais e produtos também envolvem aspectos positivos e negativos. Mais do que a atenção

ao binômio análise/comparação desses aspectos, é vital que os gestores e administradores que

idam com a área de estoques tenham ciência das necessidades, capacidades e restrições reais

a empresa, ou seja, sua condição atual de operação (TADEU, 2010).

Isso porque, a princípio, os estoques não podem ser julgados como bons ou ruins até

ue se faça uma análise da situação em questão.

São diversos motivos que levam as empresas a optarem por manter estoques. Apesar

isso, nos últimos anos a manutenção de estoques vem sendo muito criticada, pois seria

esnecessária e onerosa. A seguir estão a razões a favor da manutenção de estoques de

ateriais listadas por BaIlou (2006):

- Melhoraria no Serviço ao Cliente: Os estoques proporcionam a empresa maior

disponibilidade de produtos permitindo uma pronta entrega de produtos e a satisfação das

necessidades dos clientes;

- Redução de Custos: Embora a manutenção de estoques acarrete em custos adicionais,

sua utilização indiretamente acaba reduzindo os custos operacionais em outras atividades

do canal de suprimentos, de maneira a compensar os custos de manutenção.

O sentimento de segurança que a utilização dos estoques proporciona aos gestores

ssa área justifica-se, em parte, pelas incertezas tanto no ambiente externo à empresas quanto

o seu ambiente interno. Assim, Segundo Tadeu (2010, p. 16), a acumulação de estoques é

. entivada devido às flutuações nas condições normais do ambiente, mudanças quanto à

rcepção de incertezas ou de sensibilidade/aversão à exposição a eventuais riscos, a exemplo

e:

Atrasos ou elevação do lead time de entrega dos fornecedores;

Aumento dos preços de alguns insumos ou produtos no mercado;

Falta de insumos para abastecimento;

Falta de materiais nas operações de produção/transformação devido a I ebra de maquinas

e pausas de manutenção;
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- Falhas de planejamento e previsão de demanda;

Maior capacidade de negociação de descontos para a compra de materiais em grandes

lotes.

Embora os estoques sejam muito importantes para as organizações, existem vários

aspectos negativos à sua manutenção. Slack et aI. (2009, p. 360), apresenta as razões contra os

estoques a seguir:

- O estoque congela dinheiro, na forma de capital de giro, ficando indisponível para outras

utilidades, como redução de empréstimos ou investimentos em bens fixos produtivos, por

exemplo;

Acarretam custos de armazenamento como aluguel de espaço, manutenção de condições

apropriadas aos materiais etc.;

Pode se tomar obsoleto à medida que surgem novos produtos alternativos;

Pode danificar-se ou deteriorar-se;

Pode ser perdido ou com cara recuperação, quando escondido entre outros itens;

Pode ser perigoso para armazenar (como solventes inflamáveis, explosivos, químicos e

drogas), exigindo instalações especiais e sistemas para manuseio seguro;

Consome espaço que poderia ser utilizado para gerar valor para a empresa;

Envolve custos administrativos e secundários.

2.1.6 Decisões de Estoques

Em cada ponto no sistema de estoque os gerentes precisam gerir as tarefas diárias dos

sistemas. Pedidos dos clientes são recebidos, logo depois materiais são despachados e, assim

a demanda vai consumindo gradualmente o estoque, havendo então a neces ·dade de

colocação de pedidos aos fornecedores para a reposição deste estoque. As entregas c egam e

logo depois são armazenadas. Com isso, os gestores lidam com três tipos de dec· ão:

Quanto pedir, cada vez que se coloca um pedido para reabastecimento, de q e tamanho

deve ser?

Quando pedir, em que momento, ou em que nível de estoque de e- e azer pedido?



27

Como controlar o sistema, quais os procedimentos devem ser feitos para apoiar e tas

decisões? Devem-se priorizar itens do estoque?

Lote Econômico

o Lote Econômico é a quantidade de material a ser comprada para reabastecer o

toque que apresenta menor custo de aquisição, assim como os respectivos custos de
,

azenagem são mínimos para o período em questão. E a abordagem mais comum para a

ecisão de quanto pedir de um determinado item. Para ser calculado, consideram-se os custos

armazenagem e o custo de fazer pedidos. Alguns autores ainda consideram os custos

. dependentes, porém estes não interferem na determinação do LEC. A soma destes custos

presenta o custo total. A fórmula do cálculo do LEC é a seguinte:

LHe = 2 X Demanda x ,Custo de pedido
Custo de armazenagem

(1)
o LEC representa a quantidade ótima de pedido e, conforme a ilustração gráfica da

igura 2 é exatamente o ponto em que o Custo de Armazenagem (ou de carregar estoques -
,

Cc) se iguala ao Custo de Fazer Pedidos (Cp). E o momento de menor Custo Total (CT). Os

custos independentes (CI) são irrelevantes para a obtenção do LEC:

I

EC

Figura 2: Representação Gráfica da Quantidade Econômica de Pedido
Fonte: Unopar - Universidade Norte do Paraná, 2010

Cabe ressaltar que a abordagem do LEC apresenta algumas 1· ·ta oe . A primeira

delas é a de que não considera as variações da demanda, considerando-a constante em todo o
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riodo do calculo. Outra critica é de que um intervalo de quantidades razoavelmente grande

de gerar diferenças mínimas no Custo Total final. Apesar destas limitações, o LEC é

pIamente aplicável em grande maioria das situações em que cada pedido de

abastecimento chega como entrega simples.

Modelo do ponto de reposição

Se as empresas estivessem num ambiente de demanda constante e previsível seria fácil

eterminar quando colocar um novo pedido para reabastecimento. Não haveria necessidade de

estoque de segurança fazendo que o pedido pudesse ser colocado no momento em que o

'vel de estoque chegasse à zero. Ele chegaria instantaneamente, evitando a falta de produtos

m estoque. Visto que os pedidos de reabastecimento não chegam instantaneamente, e existe

um intervalo de tempo entre o pedido e a sua entrega, podemos calcular o exato momento

ecessário de fazer um pedido. Este é o tempo de reposição. Paralelamente, é possível

ambém determinar em que nível de estoque deve ser colocado um pedido para

eabastecimento. Nesse caso, ocorre o chamado ponto de pedido, ou como alguns autores

hamam o nível de reposição. O ponto de reposição está representado graficamente abaixo,

através da figura 3:

Nível de estoque Tamanho do lote

Estoque de
segurança

-------------
Ponto de
reabasteci ment o

---------_ ..... _ ... _-1- ---------------- ----------------
Pt. reabast eci mento Prazo de Tempo

fo rneci ment o
Tempo de __ I
repo si ção ~

Figura 3: Modelo do Ponto de Reposição
Fonte: Biblioteca SAP



Sistema de Classificação ABC

Segundo Slack et aI. (2009, p. 377), em qualquer estoque que contenha mais de um

armazenado, alguns itens serão mais importantes para a organização do que outros.

auns itens, por exemplo, podem ter uma taxa de utilização muito alta, de modo que, se

tassem, muitos consumidores ficariam desapontados. Outros itens podem particularmente

valores altos de maneira que níveis excessivos de estoques destes itens seriam

ativamente caros.

Uma forma de discriminar diferentes itens de estoque é lista-los de acordo com sua

a de uso multiplicada pelo seu valor unitário. Desta forma, será possível identificar quais

itens mais valiosos estão em estoque. Geralmente, uma pequena parte dos itens em estoque

presenta uma grande parte do valor do mesmo estoque. Estes itens necessitam de atenção

pecial e um controle mais cuidadoso. Em contrapartida, os itens de menor valor, que são a

ande maioria dos estoques não necessitam de um controle tão cuidadoso quanto os

teriores. Portanto, o sistema ABC é, exatamente, a classificação dos produtos estocados em

pos mediante seu valor que representa no estoque. Permite que sejam determinadas as

ormas e as condições de controle para cada grupo de produtos classificados. Segundo Slack

t aI. (2009, p. 377) o controle de estoque ABC permite que os gerentes de estoque

oncentrem seus esforços em controlar os itens mais significativos do estoque:

- Itens classe A são aqueles 20% dos itens de alto valor que representam cerca de 80% do

valor total do estoque;

Itens classe B são aqueles de valor médio, usualmente os seguintes 30% de itens que

representam cerca de 10% do valor total;

Itens classe C são aqueles itens de baixo valor que, apesar de compreender cerca de 50%

do total de tipos de itens estocados, provavelmente representam somente cerca de 10% do

valor destes itens.

Esta classificação está ilustrada graficamente a seguir, através da figura 4:



30

VALOR
% aABCc
100

50

25

20 40 60 80 100
QUANTIDADE %

o

Figura 4: Curva ABC
Fonte: Operandobien.blogspot.com

2.1.7 Indicadores de Produtividade na Análise e Controle de Estoques

Existem vários indicadores que mostram o quão é eficiente o controle de estoques de

uma empresa. Segundo Martins e Alt (2009, p. 198-205) os mais utilizados estão listados a
.egulr:

a) Inventário Físico

o Inventário Físico consiste na contagem física dos itens estocados. Caso haja

diferenças entre o inventário físico e os registros do controle de estoques, devem ser feitos os

ajustes conforme recomendações contábeis e tributárias. Podem ser efetuados de dois modos:

- Periódico, quando, em determinados períodos, se faz a contagem física de todos os itens

em estoque. Chamado por algumas empresas de balanço, normalmente é feito no

encerramento dos exercícios fiscais, ou duas vezes por ano. Trata-se de uma força-tarefa

designada exclusivamente para esse fim, já que tal contagem deve ser feita no menor

espaço de tempo possível.

- Rotativo, quando se faz contagens dos itens permanentemente. Nesse caso, desempenha-

se um programa de trabalho de maneira que todos os itens sejam contados pelo menos

uma vez dentro do período fiscal, normalmente um ano. Além disso, é um proce e

exige a designação de certo numero de funcionários dedicados exclu i te a

contagem, em período integral, o ano todo.
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b) Acurácia dos Controles

A acurácia mede a porcentagem de itens corretos, ou seja, itens os quais sas

quantidades físicas nas prateleiras são iguais as que estão registradas no controle de estoque
,

ou no sistema. A acurácia mede também a porcentagem de valor dos itens corretos. E

calculada logo após o término do inventário (contagem) dos itens. Seu cálculo procede da

seguinte maneira:

Acurácia dos Controles == Número de itens corretos / Número total de itens;

- Acurácia dos Controles == Valor dos itens corretos / Valor total de itens.

c) Nível de Serviço

Nível de Serviço (ou de atendimento) indica a eficiência do estoque no atendimento da

demanda. Quanto mais pedidos dos clientes forem atendidos, nas quantidades e especificações
,

solicitadas, maior será seu nível de serviço. E calculado da seguinte forma:

- Nível de serviço == Número de pedidos atendidos / Número de pedidos feitos

d) Giro de Estoques

o giro de estoques mede quantas vezes, por unidade de tempo o estoque se renovou ou

girou. Sua fórmula é a seguinte:

- Giro == Valor consumido no período / Valor do estoque médio do período.

e) Cobertura de Estoques

Cobertura de Estoques indica o número de unidades de tempo (dias, meses, semanas)

que o estoque médio será suficiente para cobrir a demanda média:

- Cobertura de Estoque == Número de unidades de tempo em estudo / Giro

Pozo (2002, p. 81-84) propõe uma atividade importante dentro do conjunto da gestão

de estoque é prever o valor do estoque em intervalo de tempo adequado e gerenciá-lo,

comparando-o com o planejado, e tomar as devidas ações quando houver desvios de rota. Os

atores que justificam a avaliação de estoque são:

Assegurar que o capital imobilizado em estoque seja o mínimo possível·

- Assegurar que estejam de acordo com a política da empresa;

- Garantir que o valor desse capital seja uma ferramenta de tomada de ,deci ão,·
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Evitar desperdícios como obsolescência roubos, extravios etc.

Segundo Martins e Alt (2009, p. 216-217), Os registros de estoque têm como objeti o

controlar o volume físico de materiais, como também a quantidade de capital aplicada.

Normalmente, o inventário físico feito ao final do exercício fiscal da empresa realiza a

avaliação do estoque em termos de preço, proporcionando uma avaliação precisa acerca do

material estocado assim como as informações financeiras atualizadas e que influi diretamente

no resultado da empresa.

Nesse procedimento, podemos avaliar os estoques pelos métodos de custo médio,

PEPS e UEPS, conforme a seguir:

Avaliando-se o estoque pelo método PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair), se toma

possível analisar o estoque pela ordem cronológica exata em aconteceram as entradas.

Quanto às saídas, pela mesma ordem cronológica em que foi recebido, sai o material que

foi estocado primeiro. Este método permite que os estoques tenham seus valores

mantidos próximos aos dos preços atuais de mercado;
,

Usando o método UEPS (Ultimo a Entrar, Primeiro a Sair), para a análise de estoques,

considera-se que devem primeiramente sair as ultimas peças que entraram no estoque,

fazendo com que o saldo do estoque seja avaliado pelo preço destas ultimas peças. Trata-

se do método mais adequado em momentos de inflação da economia, pois padroniza o

preço dos produtos em estoque para a venda no mercado consumidor;

Outra avaliação muito frequente a do Custo médio, devido à simplicidade de seu

procedimento e, simultaneamente, sua ação como um moderador de preços, eliminando

as variações que possam ocorrer. Esse processo consiste na fixação de preço médio entre

todas as entradas e saídas além de se basear ordem cronológica que acontecem as

entradas e as saídas. O procedimento de baixa dos itens de estoque é feito normalmente

pela quantidade da própria ordem de fabricação e os valores finais de saldo são dados

pelo preço médio dos produtos.

Seja qual método for utilizado para a avaliação dos estoques, sua utilização está

relacionada ao tipo de empresa, pois esta avaliação tem impacto direto no custo das

mercadorias vendidas. Portanto, qualquer variação no valor do estoque empresa irá afetar os

custos operacionais e, consequentemente, seu lucro.
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Embora a empresa possa efetuar as análises gerenciais tanto sobre o método PEPS

quanto o UEPS, a Secretaria da Receita Federal impõe os critérios de avaliação dos estoques

e, consequentemente, a forma de apuração do custo da mercadoria vendida pelo método do

Custo Médio (MARTINS e ALT, 2009, p. 217).

2.2 ANÁLISE DO MODO, DO EFEITO E DA CRITICIDADE DE FALHAS (FMECA)

A sigla FMECA vem da expressão em inglês Failure Mode, Effect and Criticality

Analysis, e pode ser traduzido como Análise do Modo, do Efeito e da Criticidade de Falhas. O

FMECA, mais do que uma ferramenta da qualidade, trata-se de um processo documentado e
"sistemático para avaliação e redução de riscos de falhas em projetos e processos. (CORREA e

"CORREA, 2008, p.204). Esta análise tem como objetivo identificar as características do

produto ou serviço que são críticas para vários tipos de falha. (SLACK, CHAMBERS e
,

JONHSTON, 2009, p.606). E uma forma de identificar, definir, priorizar e reduzir ou eliminar

o potencial de falhas antes mesmo de acontecerem ou o mais cedo possível depois de sua

ocorrência, diminuindo assim a probabilidade de que a falha atinja os clientes externos ou

internos.

O FMECA baseia-se na definição de todas as formas possíveis (conhecidas ou

potenciais) segundo as quais os componentes poderiam falhar (os chamados modos de falhas).

Para cada modo de falha definido são atribuídos índices para a severidade dos seus efeitos,

para a frequência (ou probabilidade) de sua ocorrência e para as chances de detecção antes

que o efeito atinja e prejudique o cliente. Assim com o produto destes três índices obtêm-se o

índice de risco (ou Número de Prioridade de Risco - NPR), que servirá para priorizar as ações

corretivas para os modos de falha que apresentarem maiores índices de risco.

Escopo Análise Situação Atual Plano de Ações MelhoradoAtual
aJ <\3 Ação aJ <\3
~ .- o ~ .- oModo Efeito do Causa do <\3 U l<\3 Data Data <\3 u l<\3

Comp. "'O c C> o Corretiva Respon ~ c C> o
de Modo de Modo de .- <aJ U u Previs Realiza .- (aJ u U

I- ::1 aJ C/) I- ::1 aJ C/)

Sistema .- Recomen sável aJ .-aJ cr ~
~ cr ~

~Falha Falha Falha ;> aJ aJ ta da ;> aJ aJ
aJ I- O dada aJ I- Or/). ~ r/). ~

igura 5: Folha de Registros para o FMECA
Fonte: Dados do pesquisador
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o processo do FMECA começa com a formação de um grupo de pessoas que fazem

parte ou não da empresa e que tenham grande conhecimento dos produtos ou dos processos

analisados.

Dessa forma, sempre que possível deverão participar do grupo, além dos
responsáveis pelo desenvolvimento, representantes dos clientes internos e externos
usuários dos produtos ou serviços, e de quaisquer outras funções afetadas pelos
impactos das falhas possíveis. (Corrêa e Corrêa, 2008, p.205).

o desenvolvimento desta análise será melhor entendido pela definição dos campos da

folha de registros, conforme ilustrado na Figura 5.

Componente: é a parte do projeto ou processo em análise. Um componente de um

projeto de produto pode ser uma peça, um subconjunto, um conjunto ou o produto em si.

Já um componente de um projeto de serviço pode ser, por exemplo, a escolha de horários

de veiculação de uma campanha publicitária na televisão. Um componente de processo é

qualquer parte definida deste processo. Por exemplo, uma operação de fabricação, de

venda, de distribuição ou simplesmente a digitação de um dado no sistema.

Modo de falha: é a forma na qual o item (ou recurso) poderá falhar. Registros de falhas

anteriores e experiências em casos análogos ou semelhantes são sempre muito
" "importantes. (CORREA e CORREA, 2008, p.661). Alguns exemplos de expressar modos

de falha são: Rompimento das correias de determinada máquina, perda de calibração dos

pneus, tempo de espera muito longo em alguma fila.

Efeito do modo de falha: representa o impacto que o modo de falha causa na operação.

Neste momento devem ser considerados os efeitos sobre o produto, o processo, a

segurança, o patrimônio, o meio ambiente e outros que puderem ser identificados. Alguns

exemplos de efeitos são: Necessidade do usuário de um veículo procurar uma assistência

técnica, paciente insatisfeito.

Causa do modo de falha: um determinado modo de falha pode apresentar várias causas.

Portanto, o objetivo neste momento é indicar a possíveis causas das falhas. Segundo

Corrêa e Corrêa (2008), em seguida, uma análise mais elaborada das causas-raízes pode

ser necessária. Alguns exemplos de causas de falhas são: D~manda maior do que a

capacidade, falta de profissional, má formação do profissional, sistema inoperan e.
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Os campos listados até o momento se referem à situação atual do processo. go
,e

possível avaliar o nível de risco que as falhas representam para os clientes. E este ní e e

risco calcula-se com o produto dos três índices a seguir:

Frequência: indica a expectativa de ocorrência do modo de falha analisado, numa escala

de 1 a 10, onde 1 significa ocorrências raras e 10 ocorrência quase certa. Aqui são

utilizadas as informações de catálogo sobre as taxas de falhas, os dados históricos e/ou
" "experiência dos participantes da análise (CORREA e CORREA, 2008, p.661).

Severidade: indica a nível gravidade da falha em função de seus impactos sobre a

operação. Considerando os efeitos do modo de falha, é também avaliada numa escala de

1 a 10, onde 1 a severidade é insignificante e 10 a severidade é catastrófica.

Chances de detecção: Considerando as causas apontadas para cada modo de falha,

indica o quão facilmente ela é detectável antes que ocorra. Também é avaliada numa

escala de 1 a 10 onde 1 indica que é facilmente detectável e lOque não há chance de

detecção antes da ocorrência da falha.

, . '.Indice de risco: é a multiplicação dos três índices anteriores e terá a função de nonzar

as ações corretivas. Quanto maior for este valor, mais aI a será a prioridade das ações
, .necessarlas.

Após o cálculo dos índices, o grupo terá a sequência para a priorização das ações de

correção ou de melhorias necessárias. Serão enumeradas as ações com intuito de reduzir todos

os índices listados anteriormente assim como o índice de prioridade de rico. As ações

propostas deverão basear-se na análise das causas do modo de falha analisado.

Para tanto, uma curva de Pareto deverá ser elaborada para que as ações sejam
tomadas, respeitando a maior ou menor escassez de recursos disponíveis e agindo
prioritariamente sobre as causas que apresentarem os maiores índices de risco ao
processo. (CORRÊA e CORRÊA, 2008, p.208)

Será, portanto, elaborado um plano de ação que deverá conter, no mínimo, uma

descrição clara da ação a ser tomada, data para a consecução da ação e um responsável por

ela. Alguns exemplos são: reforço da supervisão e estudo da capacidade de demanda (estudo

de filas e pré-agendamento) tendo como responsável o Gerente do Ambulatório, admissão
,

criteriosa e uso de testes para os funcionários tendo como responsável o Gerente da Area,

contato com supervisor para acelerar o processo também tendo como responsá el o Gerente
,

da Area. Por fim, deverá ser feita uma nova avaliação com a determinação dos no os índices
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de frequência, severidade, detecção e risco, onde espera-se uma diminuição significativa e

consistente destes índices. Segundo Corrêa e Corrêa (2008), o FMECA é um processo

contínuo de identificação, análise, priorização e correção dos modos de falha que tragam

riscos para um projeto ou para um processo.
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3. METODOLOGIA

Será abordado neste capitulo, a maneira pela qual foi realizada a pesquisa deste

trabalho, evidenciando formas metodológicas utilizadas e métodos desenvolvidos ao longo

estudo.

3.1. Natureza Da Pesquisa
Segundo Cervo e Bervian (1983, p. 55) apresentam a seguinte definição de pesquisa

bibliográfica:

Explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos.
Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou
experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as contribuições culturais
e cientificas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou
problema.

Com base nesta definição, a pesquisa bibliográfica consistiu na utilização da leitura e

análise de livros, artigos e de outras monografias sobre os conceitos e teorias acerca da gestão
,

dos estoques. Paralelamente recorreu-se também à livros sobre administração de materiais e

recursos patrimoniais, administração da produção, logística, gestão da qualidade e gestão de

serviços para ampliar o embasamento teórico do tema em estudo.

Richardson (1999, p. 80), menciona que os estudos que utilizam uma metodologia

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a intervenção

de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.

Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que

está sendo estudado.

No caso deste estudo em questão, a análise qualitativa será empregada no momento

em que forem feitas análises de como são geridos os estoques de produtos pela empresa,

desde seus recebimentos até a comercialização. Esta análise será necessária também na

identificação das causas dos problemas no gerenciamento dos estoques e também no impacto

que eles terão na comercialização das mercadorias. Além disso, a natureza qualitativa deste

trabalho caracteriza-se pela realização de uma pesquisa exploratória para a construção da

revisão bibliográfica. Segundo Fabiane (2007), um.trabalho é de natureza exploratória quando

envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem)

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a

compreensão. Assim, este tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o

pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou
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criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43). As

pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999, p. 43) visam proporcionar uma visão geral de um

determinado fato, do tipo aproximativo.

A pesquisa quantitativa, por sua vez se utiliza de procedimentos estatísticos tanto na

coleta como no tratamento dos dados. Difere-se da abordagem qualitativa não só por utilizar

procedimentos estatísticos, mas por não apresentar uma profunda busca pelo conhecimento da

realidade dos fenômenos, já que se preocupa com comportamento geral dos fatos.

Com mais uma afirmação de Richardson (1999, p. 70), a pesquisa quantitativa

apresenta a seguinte definição:

Caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as

mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas,

coeficiente de correlação, análise de regressão etc.

No estudo da empresa, a análise quantitativa estará presente na coleta de dados

referentes ao estoque e sua na posterior interpretação, com o intuito de avaliar a o atual nível

de eficiência no gerenciamento do estoque alcançado pela empresa. Esta avaliação será feita

utilizando índices de acurácia dos controles.

3.2 Coleta Dos Dados

A pesquisa limitou-se às áreas de estoque e vendas da referida empresa, nas quais

foram observadas as funções de todos os funcionários pertencentes às áreas mencionadas,

num total de 11 funcionários sendo cinco no setor de estoque e seis na área de vendas.

Realizar-se-á a coleta de dados por meio de inventários físicos, a utilização do sistema

operacional da empresa através de relatórios de entradas e de saídas dos produtos, por meio de

observações dos processos inerentes ao estoque e através de informações fornecidas pelos

próprios funcionários das áreas de vendas e do almoxarifado. Pelo fato de a empresa contar

com uma imensa variedade de itens em estoque, este estudo utilizara dados e índices relativos

aos produtos classificados como de classe A (os mais valiosos e a minoria em estoque).

Através destes dados coletados, será possível inferir sobre a eficiência da gestão de estoques,

identificar problemas nesta gestão e, posteriormente, sugerir melhorias ou correções em suas

operações relativas à estoques.
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3.3 Procedimento Proposto
O estudo de caso está da seguinte forma: inicialmente será apresentada a empresa, por

meio de um breve histórico, crescimento de sua estrutura, participação no mercado e produtos

comercializados. Neste capítulo ainda serão apresentados os resultados obtidos com a

pesquisa realizada na empresa com a descrição das atividades inerentes ao estoque e também

da aplicação do FMECA. Por fim, são apresentados os resultados da aplicação do FMECA e

as medidas de correção propostas de tal forma a priorizar o ataque às falhas que apresentarem

maior índice de risco.
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4. ESTUDO DE CASO

Neste capítulo serão apresentados os dados levantados durante a pesquisa relativos à

história da empresa e à sua estrutura organizacional.

4.1 Apresentação Da Empresa
A empresa nasceu em 1974 no centro da cidade de Barra Mansa, no Sul fluminense.

Seus focos de atuação desde o início de suas atividades sempre foram o mercado de

soldagem, de ferragens, de ferramentas e EPI, comercializando as principais marcas do

mercado em parceria com os mais conhecidos e confiáveis fornecedores.

Neste momento inicial da empresa, seu quadro de funcionários era formado por sete

colaboradores além do diretor da empresa, totalizando oito pessoas que faziam parte da

empresa. Seu nível hierárquico era disposto conforme figura 6:

I I I

Figura 6: Nível Hierárquico nos Primeiros Anos da Empresa
Fonte: Dados do pesquisador

As principais funções de cada funcionário e do gerente eram as seguintes:

2 vendedores: se dividiam em atender ao público no balcão e também à clientes (firmas)

por telefone, respondendo à orçamentos e cotações de preços;

1 vendedor externo: era o. responsável pelo desenvolvimento de novos clientes para a

loja e pelo pós-venda. Por meio de visitações, ele apresentava sua linha de produtos ao

comprador da empresa na expectativa ele tomasse mais um cliente. Ele era responsável

também pelas entregas dos pedidos aos clientes;
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1 almoxarife: realizava o recebimento, armazenamento e expedição das mercadorias em

estoque, o qual neste momento não era tão volumoso;

1 funcionária no caixa: recebia o montante das vendas à vista, realizadas no balcão;

1 contador: cuidava da parte contábil e fiscal da loja, inclusive da emissão e

gerenciamento das notas fiscais;

1 secretária: era incumbida de gerenciar os pagamentos aos fornecedores, pagamentos

de impostos e também gerenciava as contas a receber;

1 diretor: o proprietário da loja. Além de administrar a empresa ainda realizava as

funções de vendas interna e externamente à empresa e também todas as compras.

Os anos seguintes foram de franca expansão, com a empresa conseguindo ampliar sua

carteira de clientes e, consequentemente, seus resultados financeiros. Este fato combinado

com o crescimento da indústria de construção civil levou a empresa a aumentar

imediatamente seu número de funcionários para que seu nível de atendimento não fosse

prejudicado.

Durante este período de expansão, a empresa conseguiu um excelente posicionamento

perante os concorrentes da região, tomando-se líder no mercado de ferramentas, EPI e

materiais para solda. Grande parte deste feito deve-se ao fato de a empresa ter se consolidado

neste mercado transmitindo aos seus clientes uma imagem de qualidade garantida de seus

produtos. A empresa realmente se tomou sinônimo de produtos confiáveis e de excelente

rendimento.

A empresa ampliou significativamente sua carteira de clientes. Assim, a partir do ano

2000, a empresa passa a fechar diversos contratos de fornecimento de mercadorias com

alguns dos seus principais clientes. Nestes contratos eram determinados previamente as

especificações dos produtos que seriam fornecidos de acordo com a necessidade do cliente, os

preços unitários de cada item e condições gerais de fornecimento como: prazo de pagamento,

prazo de entrega dos materiais, tipo de frete, reajuste de preços, entre outras condições.

Ainda em ritmo de crescimento, a empresa passa a atender órgãos públicos como
,

prefeituras de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende; o SAAE (Serviço Autônomo de Agua e

Esgoto) de Barra Mansa; a SUSESP (Superintendência de Obras e Serviços Públicos) da

mesma cidade; além de órgãos do governo federal como a INB (Indústrias Nucleares do

Brasil) e a IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil). Isto foi possível graças à
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contratação de um funcionário que foi incumbido de representar a empresa em pregões e

licitações públicas. A empresa foi muito bem sucedida neste novo nicho de mercado, pois

obteve grandes resultados e sucesso nas vendas para os órgãos públicos.

Entretanto, com maior clientela, maior número de funcionários, maior quantidade de

produtos, aumentou também a incidência de problemas principalmente no controle e

armazenagem das mercadorias em estoque e na separação de pedidos dos clientes no

almoxarifado. Assim, no ano de 2003, a empresa decide recorrer à uma consultoria que durou

um ano e auxiliou de maneira eficaz à resolução destes problemas na empresa.

No ano de 2010, foi implantado na empresa um novo sistema operacional Microsiga

da empresa multinacional de software TOTVS, que contava com mais recursos, maior

detalhamento dos dados e diversos relatórios relativos às vendas, estoque, faturamento, contas

a pagar e a receber, custos, cadastros etc. Um ano depois, a empresa, atendendo à uma nova

legislação fiscal, passa a emitir notas fiscais eletrônicas.

Em maio de 2010, a empresa decide atuar em novo segmento de mercado: o de

consumidores de gases industriais. Assim, a empresa inaugura, neste ano, um galpão no bairro

Ano Bom também em Barra Mansa para a armazenagem (que é realizada em cilindros),

controle e comercialização dos seguintes gases: Oxigênio industrial e medicinal, Acetileno,

Nitrogênio, Dióxido de Carbono, Argônio, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e Gás Hélio.

Nos últimos 5 anos surgem novamente alguns problemas acerca da gestão de estoques,

aos quais vêm prejudicando de maneira significativa as atividades comerciais da empresa.

Estes problemas que afetam atualmente a empresa serão discutidos mais detalhadamente no

próximo capítulo.

Um fato importante que denota, por exemplo, problemas na armazenagem das

mercadorias no estoque foi o grave acidente sofrido pelo funcionário responsável pelo

recebimento e armazenagem de mercadorias, que aconteceu da seguinte forma: quando o

funcionário armazenava latas de eletrodo que variam entre 15 e 25kg na parte superior de uma

prateleira, a mesma sobrecarregada com dezenas latas tombou sobre o funcionário causando-

lhe alguns ferimentos. Além disso, conforme mostra a figura 7 a seguir, muitas latas caíram e

ficaram amassadas, se tomando impróprias para a comercialização e, consequentemente,

resultou num grande prejuízo financeiro para a empresa.
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Figura 7: Comparativo do estado das latas de eletrodos normais e amassadas após o acidente
Fonte: Dados do pesquisador

Atualmente, a empresa em estudo atende às principais indústrias da região Sul

Fluminense. Dentre elas se destacam a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), em Volta

Redonda e as principais indústrias automobilísticas da região, como Volkswagen, Peugeot e

Nissan. Atende também empresas dos ramos de engenharia, de usinagem, caldeiraria,

construção civil, de logística; metalúrgicas, siderúrgicas e empreiteiras localizadas na CSN e

na CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico), no Rio de Janeiro. Possui ainda clientes

localizados nas cidades de Arujá, no estado de São Paulo, Jeceaba, em Minas Gerais e Tomé-

Açu, no estado do Pará e possui um contrato de fornecimento de mercadorias com uma das

principais empresas brasileiras no setor de serviços de engenharia industrial: a UTC

Engenharia. Além disso, atende à um numeroso e variado público no balcão da loja.

Visando sempre ampliar sua carteira de clientes pelo estado e pelo país, a empresa em

estudo comercializa as principais marcas de seus produtos no mercado. Em um setor

fortemente concorrido e com crescente número de novos entrantes, a empresa mostra-se bem

estabelecida no mercado sendo bastante conhecida na região. Este sucesso origina-se

principalmente da busca permanente da satisfação plena de seus clientes através do

fornecimento de produtos de qualidade, à preços competitivos e com os menores prazos de

entrega possíveis.
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Atualmente, a empresa comercializa mais de 20.000 itens diferentes entre ferramentas

manuais, ferramentas elétricas e acessórios, diversos tipos de parafusos, porcas e arruelas,

soldas e acessórios para soldagem, abrasivos, lonas, produtos químicos, e uma vasta linha de

equipamentos de Proteção Individual (EPls). Além disto, conta hoje com a parceria de outra

empresa especializada na comercialização de gases industriais como Oxigênio Industrial e

Medicinal, Acetileno, Nitrogênio, Argônio, Dióxido de Carbono, Hélio e GLP (Gás

Liquefeito de Petróleo).

Trata-se de uma empresa conhecida no mercado exatamente pela qualidade de suas

mercadorias, as quais são adquiridas junto a alguns dos melhores e mais confiáveis

fornecedores do país com condições especiais em preço, condições de pagamento e prazos de

entrega satisfatórios.

Atualmente, a empresa, agora mais estruturada e devidamente estabelecida no

mercado, dispõe do seguinte nível hierárquico:
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Figura 8: Estrutura Hierárquica Atual da Empresa
Fonte: Dados do pesquisador

4.2 Atividades Inerentes ao Estoque
Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos com a pesquisa realizada na

empresa, delineando todas as atividades referentes à gestão de estoque.
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Etapa 1:Análise Do Sistema De Gestão De Estoques Adotado

O modelo de gestão de estoques adotado pela é o método de estoque "empurrado". A

necessidade de uma compra não é sinalizada pela demanda e sim pelo esgotamento do

estoque. Desta forma, as mercadorias são adquiridas de modo a formar um volumoso estoque

o qual será consumido pela demanda de mercado e reabastecido após sua quantidade estiver

em um nível que prejudique o atendimento de um determinado pedido. Porém, a empresa

utiliza também o método do estoque "puxado" onde encomenda itens específicos que não são

normalmente comercializados apenas para atender determinados pedidos.

Vale ressaltar que a empresa, para determinar a quantidade de um item a ser adquirida

e mantida em estoque, recorre a uma análise das últimas compras deste item e a uma previsão

de vendas, que é efetuada com base em uma observação histórica da saída deste item, dado

um determinado período de tempo. Assim a empresa define a quantidade a ser comprada deste

item que irá, por um longo período de tempo, garantir a pronta entrega ao cliente sem

prejudicar o nível de atendimento da empresa. Com exceção dos itens sob encomenda para

atender aos pedidos específicos, a política da empresa é manter um elevado nível de estoque

para que atenda ao mercado por longo tempo. Assim, a empresa poderá reduzir o custo de

aquisição das mercadorias e ainda usufruir de descontos significativos e condições mais

vantajosas de pagamento fornecidas pelos fornecedores por adquirir grandes quantidades.

Com base na pesquisa realizada, a seguir serão descritas todas as atividades inerentes

ao estoque da empresa, identificando detalhadamente a forma com que são realizadas.

i. Planejamento

O planejamento de estoques é realizado quando o almoxarifado sinaliza há

necessidade de ressuprimento de um item, ou seja, quando a quantidade de um item chega à

zero ou a um nível que pode prejudicar o atendimento de um pedido. Assim, utilizando o

sistema operacional, o planejamento de estoque é feito baseado no histórico de compras, das

vendas e, no caso de falta deste item para atender um pedido, na quantidade pendente de

atendimento do pedido. No que tange ao histórico de compras, elabora-se um relatório com os

dados relativos às últimas compras como: quantidades, últimos preços unitários com que

foram adquiridos, quais os"fornecedores, datas que estas compras foram realizadas, tipo frete

(CIF ou FOB) e o lead time de fornecimento destes fornecedores. Com relação ao registro das

vendas, é estipulado um período de tempo - geralmente seis meses - e elabora-se um relatório

com as quantidades que saíram, para quais clientes que foi fornecido este item e os
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respectivos vendedores que os atenderam, além dos preços que com que estes itens foram

comercializados. Assim, considerando ainda as pendências totais dos pedidos, a gerência pode

ter a noção exata de quanto deve manter em estoque de um determinado item para não incidir

em prejuízos tanto de não atendimento de pedidos como de ter quantidade excessiva do

mesmo em estoque, ou seja, de ter grande quantidade de recursos financeiros imobilizados no

estoque.

ii. Controle

O controle de estoque é feito pelos funcionários responsáveis pela separação dos

pedidos dos clientes no almoxarifado. O vendedor, que faz o atendimento ao cliente, emite o

chamado pedido de venda, com todos os itens e as quantidades solicitados pelo cliente e o

encaminha ao almoxarifado para sua separação. Por estarem em contato direto com o estoque,

eles sinalizam a necessidade de fazer uma nova compra de um item. E isto acontece quando,

no processo de separação dos pedidos, a quantidade de um ou mais itens solicitados estão

zerados no estoque ou em uma quantidade que não dê para atender a quantidade solicitada.

Assim, o funcionário do almoxarifado após a separação dos itens têm duas alternativas: se o

pedido não tiver pendências, encaminha ao faturamento para a emissão da nota fiscal; se tiver

pendências ou o pedido por completo estiver pendente, encaminha o pedido de venda ao

respectivo vendedor sinalizando a necessidade de compra do item para o atendimento do

pedido. O vendedor, por sua vez, encaminha ao responsável de compras tal pendência.

A necessidade de aquisição de um item também é identificada quando é realizado um

inventário físico de determinados grupos de mercadorias, onde, por meio de uma contagem

física dos materiais referidos, podem-se verificar quais que estão em uma quantidade

relativamente baixa, havendo, portanto, a necessidade de reabastecimento. Em períodos

aleatórios, algum funcionário do almoxarifado (geralmente o de recebimento) realiza a

contagem manual das mercadorias de um determinado tipo, por exemplo: Num dia, realiza-se

a contagem dos abrasivos (discos, lixas, rebolos etc.), em outro, contam-se as botinas e assim

por diante. Após a contagem, ele registra as quantidades em estoque dos itens em uma

planilha impressa conforme figura 9 a seguir. Além disto, com o auxiliar administrativo,

registra também as quantidades pendentes destes itens para, então, encaminhar o

levantamento ao diretor.
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LEVANTAMENTO DE ABRASIVOS - NORTON - 16/05/12

DISCOS DE CORTE

CODIGO DESCRiÇÃO QUANTIDADE QTD.
COMPRADA

101-144 D. CORTE AR 312 4.1/2" 16.372

101-377 D. CORTE AR 312 7" 16.625

101-247 D. CORTE AR 312 10"X5/8" 283

101-146 D. CORTE AR 312 10"X3/4" 153 300

101-301 D. CORTE AR 312 10"X1" 45

101-594 D. CORTE AR 312 12"X5/8" 96

101-148 D. CORTE AR 312 12"X3/4" 175

101-150 D. CORTE AR 312 12"X1" 140

CODIGO

" '
" <: ,,' •

Z~" ';~:~ linha Su

DESCRiÇÃO QUANTIDADE QTD.
COMPRADA

101-160 D. CORTE AR 332 4.1/2" 150

101-159 D. CORTE AR 332 7" 2.720

101-400 D. CORTE BNA 12 4.1/2"X1,OMM o 10.000

101-531 D. CORTE BNA 12 7"X1,6MM o 500

DISCOS DE DESBASTE
~~:.: lO ~'

. '"", Linha Su

- QUANTIDADE QTD.CODIGO DESCRIÇAO COMPRADA

101-153 D. DESBASTE BDA 50 4.1/2" 11.810

101-170 D. DESBASTE BDA 440 7"X5/32" 579

101-156 D. DESBASTE BDA 640 7"X1/4" 7.137

CODIGO DESCRiÇÃO QUANTIDADE QTD.
COMPRADA

101-161 D. DESBASTE BDA 530 4.1/2" 10.030

101-163 D. DESBASTE BDA 630 7" 1.710
Figura 9: Exemplo de Planilha de Levantamento Preenchida

Fonte: Dados do pesquisador

iii. Administração do almoxarifa4o

A administração do almoxarifado é feita pelo funcionário que também gerencia a

embalagem das mercadorias e a expedição dos pedidos. Cabe a este funcionário, conferir,

com a nota fiscal, se a separação feita pelos outros funcionários foi realizada de acordo com o
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pedido, com as especificações constantes na nota. Além disto, é ele que faz a embalagem dos

pedidos conferidos e gerencia as entregas, determinando em quando, em qual veículo e qual

motorista irá transportar a mercadoria solicitada até o local de entrega estabelecido pelo

cliente. Já a administração efetiva dos materiais em estoque, determinando onde e como são

armazenados é feita pelo funcionário do recebimento de mercadorias. Ele deve garantir a boa

manutenção dos produtos, zelar pelo sua forma correta de ser transportado e garantir que os

mesmos sejam armazenados em local correto e adequado ao tipo de produto e ainda que sejam

de fácil acesso e localização.

iv. Recebimento e armazenagem dos produtos
,
E realizado pelo funcionário responsável pela armazenagem, citado anteriormente.

,
Consiste no recebimento da mercadoria na hora da entrega da transportadora. E realizado da

seguinte forma: o responsável recebe a nota fiscal do funcionário da transportadora e autoriza

a execução da entrega. Os entregadores transportam a mercadoria até o interior da loja e, ao

final da entrega, realiza-se a conferência da quantidade de volumes por meio de uma

contagem física, identificando se a quantidade de volumes transportados registrada nas notas

fiscais e nos conhecimentos de transporte rodoviários está de acordo com a quantidade

efetivamente transportadora. Se não estiver faltando volumes, o responsável assina o canhoto

e carimba os canhotos das notas fiscais e os conhecimentos e entrega ao transportador.

Posteriormente, o responsável abre os volumes e verifica, com a nota fiscal em mãos, se a

mercadoria corresponde à especificação constante na NF. A seguir, o responsável do

recebimento verifica, junto ao auxílio administrativo, quem foi o responsável pela compra,

qual o destino desta mercadoria - se trata de mercadoria especificamente para atender um

pedido (pendência) ou apenas para reabastecer o estoque - e ainda a forma como foi

comprada - se foi formalizado um pedido de compra e transmitido por e-mail para o

fornecedor ou se a compra foi realizada verbalmente por telefone. O pedido de compra

consiste em um documento em papel timbrado onde constam todos os dados e condições

determinados entre o fornecedor e o comprador da empresa. Um exemplo deste documento

segue na figura a seguir.
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PEDIDO DE COMPRA

Razão Social da Empresa

LOGOTI PO Av. XXXXXXXXXXXXXX, Nº 00 - Centro

Barra Mansa- RJ Cep: 00000-000

DA EM P RESA CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição estadual: 00.000.000

COMPRADOR EMITIDO POR

DATA CONDiÇÕES DE FORNECIMENTO

PEDIDO N°
CONDIÇ ES DE
PAGTO.

FORNECEDOR FRETE
TRANSPORTADORA

OBSEVAÇÕES

TOTAL PRODUTOS

ICMS

IPIIMPOSTOS
SUBST.

TRIBUTÁRIA

TOTAL C/IMPOSTeS

Figura 10:Modelo de Pedido de Compra Adotado pela Empresa
Fonte: Dados do pesquisador

Este pedido é elaborado e enviado ao fornecedor pelo auxiliar administrativo, que

também armazena estes pedidos em uma pasta para a conferência do responsável pelo

recebimento com a NF e para quando ele próprio fizer o lançamento da mesma no sistema e

encaminhar ao departamento de contas a pagar. Havendo um pedido de compra, o responsável
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confronta a nota fiscal recebida com o mesmo, verificando se algumas as condições de

fornecimento estabelecidas no pedido de compra estão sendo retratadas na NF. As condições

que são analisadas pelo responsável são as seguintes: a especificação do produto e as

quantidades solicitadas do mesmo. Se estas condições forem atendidas, o pedido é anexado a

nota fiscal e encaminhado ao auxiliar administrativo para a execução da entrada e da

atualização de preço no sistema.

Finalmente, após todo este processo, o responsável dá início à armazenagem das

mercadorias recebidas e destinadas ao estoque nos locais designados. A fim de facilitar a

localização dos produtos para os funcionários responsáveis pela separação dos pedidos, o

responsável do recebimento elabora (na maioria das vezes manualmente) e fixam nos locais

correspondentes diversas placas de papel com a especificação das mercadorias que são

armazenadas nos respectivos locais, conforme ilustrado na figura 11 abaixo. Isto não é feito

em todas as mercadorias como, por exemplo, parafusos, que são alocados por tipos e os de

mesmo tipo são perfilados em ordem crescente de bitolas e comprimentos.

Figura 11: Placas de Identificação dos Produtos Manual e Impressa
Fonte: Dados do pesquisador

v. Movimentação dos materiais

A movimentação dos materiais desde seu recebimento até sua expedição é de

responsabilidade do almoxarifado. Conforme citado anteriormente, a entrada e armazenagem
,

dos produtos são funções do funcionário do recebimento. E ele que irá guardá-los nos locais

designados. A retirada dos mesmos destes locais de armazenamento é de responsabilidade dos

funcionários responsáveis pela separação dos pedidos de venda. Esta retirada é realizada

através do transporte manual dos produtos do local onde são armazenados até o local

reservado ao processo de embalagem e expedição. A empresa dispõe de alguns equipamentos
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que auxiliam a az ag m a separação e a movimentação das mercadorias no estoque.

Tais equipamen . e critos e ilustrados no anexo II deste trabalho.

A emba agem e a expedição das mercadorias, que é realizada pelo gerente do

almoxarifado ocorrem após a separação dos pedidos e sua verificação com a nota fiscal de

saída. Dependendo da quantidade e do tipo, as mercadorias são embaladas em caixas de

papelão, sacolas plásticas, amarradas em fitilhos ou fixadas em fitas adesivas. As latas de

eletrodos e as máquinas de soldas não são embaladas. Depois de embaladas, as mercadorias

seguem para a expedição que é realizada de duas formas dependendo do cliente: as

mercadorias são enviadas ao cliente diretamente no balcão ou entregues através de motoristas

em local de entrega estabelecido pelo cliente. Quando o cliente retira a mercadoria no balcão,

a mesma é levada pelo responsável da expedição até ao balcão em caso de mercadorias leves

ou até o veículo do cliente se tratar de mercadorias pesadas. Para este último recorre ao

auxilio da "prancha" para a movimentação da carga. No caso de entrega dos pedidos no

cliente, o responsável pelo transporte dos produtos embalados do almoxarifado ao carro de

entrega é o motorista que realizará a entrega. Por fim, o funcionário da expedição registra em

um caderno as notas fiscais que irão seguir com o motorista, os clientes onde serão entregues

os produtos, as datas de emissão e de saída das notas e quais os motoristas serão designados

para as respectivas entregas.

vi. Registros no sistema

Todas as movimentações de entrada ou saída de mercadorias da empresa devem ser

registradas no sistema. A entrada dos produtos, ou seja, as compras realizadas pela empresa

são registradas pelo auxiliar administrativo, onde, através dos lançamentos (cadastros) das

notas fiscais de entrada no sistema, ele realiza os incrementos no estoque de materiais

registrado no sistema. A entrada de mercadorias pode ser registrada também com o registro de

notas fiscais de devolução de clientes. O processo de lançamento das notas fiscais de entrada

começa com o cadastro do pedido de compra no sistema. Logo depois, utilizando todos os

dados registrados no pedido de compra, é realizado o cadastro da nota fiscal de entrada onde

as quantidades registradas nas notas serão incluídas no estoque dos itens do sistema. São

lançados também os vencimentos sob os quais as notas fiscais deverão ser pagas,

possibilitando o departamento de contas a pagar gerenciar todos os pagamentos diários a

serem realizados. O auxiliar administrativo ainda é responsável pela atualização dos preços e

dos itens que entram no sistema e também pelo cadastro e inclusão de novos produtos no
,

sistema. E essencial que os preços se mantenham atualizados, pois é através deles que os
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vendedores realizarão orçamentos e cotações aos clientes. Já saída de mercadorias são

realizadas através da concretização das vendas da empresa, ou seja, através da emissão e

registro das notas fiscais de saída por parte da responsável pelo faturamento. Conforme

relatado anteriormente na atividade de controle, o vendedor realiza o atendimento ao cliente

que envia o pedido de venda. O pedido de venda é um documento elaborado no sistema onde

o vendedor registra os itens, as quantidades, os preços unitários e todas as outras condições

estabelecidas na venda ao cliente. Este pedido é separado no almoxarifado e encaminhado ao

faturamento. A responsável utiliza todos os dados registrados no pedido de venda e emite a

nota fiscal de saída. Neste momento, simultaneamente, registra-se também a saída dos itens

correspondentes do estoque dos mesmos no sistema e os vencimentos das respectivas notas

fiscais que serão gerenciados pelo departamento de contas a receber. Assim como na entrada,

no faturamento também são emitidas notas fiscais de devolução aos fornecedores,

configurando-se também como saída de mercadorias do estoque.

vii. O processo de Compras

A empresa não possui um departamento exclusivo destinado às compras. O processo

de compras da empresa é desempenhado por 10 funcionários: pelo auxiliar administrativo, por

três dos quatro balconistas, pelos três vendedores externos, pela gerente de vendas, pela

secretária e pelo próprio diretor da empresa. Portanto, todos estes funcionários, além de

exercerem suas funções dos seus respectivos cargos, também realizam compras para

abastecimento do estoque ou para o atendimento de determinados clientes. O auxiliar

administrativo, responsável pela gerência das NF de entrada e atualização dos preços, realiza

compras à pedido do diretor ou mediante necessidade sinalizada pelo almoxarifado. Ele é

incumbido da formalização e de toda a parte burocrática do processo de compras. Cada um

dos três balconistas, além de atenderem diretamente ao público, possui uma carteira de

clientes especifica e, portanto, realizam compras para o atendimento aos pedidos destes

clientes. Um destes vendedores realiza compras também para reabastecer o estoque da

empresa. O mesmo acontece com os três vendedores externos, que compram para atenderem à

clientes específicos sendo que um deles realiza compras única e exclusivamente para

atendimento ao principal cliente da empresa - a UTC Engenharia - através de um contrato de

fornecimento firmado entre a empresa e o cliente referido. Outra pessoa que realiza compras é

a gerente de vendas. Além de gerenciar e supervisionar todas as vendas da empresa, também

possui uma carteira própria de clientes a qual precisa atender, mas esta realiza ainda compras

para o estoque da loja. Por fim, o diretor da empresa possui clientes os quais ele próprio
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atende com o auxílio de uma secretária, mas, na maioria das vezes, suas compras destinam-se

ao ressuprimento do estoque.

Conforme descrito no item ii, referente ao controle do estoque, o processo de

aquisição de um item inicia-se com a identificação e sinalização da necessidade de compra de

um material, e esta necessidade pode ser identificada de quatro formas. Pelo balconista

quando, no atendimento ao cliente, percebe que um item solicitado pelo mesmo está em falta

ou em quantidade insuficiente para atender tal procura. Outra maneira como a compra torna-

se necessária é quando os funcionários do almoxarifado no processo de separação de pedidos

identificam também que um determinado item em falta ou em quantidade insuficiente, que

não permita atender plenamente um pedido de venda. A necessidade de compra pode ser

revelada também quando acontece periodicamente o levantamento de determinada linha de

produtos. Através de uma contagem física, o funcionário designado registra saldo atualizado

das mercadorias no estoque em uma planilha conforme figura 8. Assim, é possível identificar

quais itens estão com saldo abaixo do estimado para atender a demanda e possibilitando

identificar quais que estão em falta necessitando ser reabastecido urgentemente antes que

surja um pedido de venda de um cliente por este item. Vale ressaltar também, que a

necessidade de compra é identificada também sem que seja realizada contagem alguma, mas

sim por simples observação do nível de saldo de um item. Por fim, toma-se necessário

comprar um item quando se tratar de um item sob encomenda, ou seja, quando o cliente envia

o pedido de um item não comercializado normalmente pela empresa, mas o vendedor decide

adquirir tal item para atender exclusivamente este pedido.

Uma vez identificada a necessidade de compra de um item, seja pelos vendedores ou

pelo almoxarifado, tal necessidade é sinalizada e transmitida ao auxiliar administrativo

através da entrega de anotações dos itens com saldo crítico pelos vendedores e das planilhas

de levantamento preenchidas pelos almoxarifes. Neste momento, o auxiliar administrativo

levanta junto ao sistema as últimas compras dos itens referidos identificando as quantidades,

preços unitários, os fornecedores e as datas das mesmas. Assim ele registra estes dados nestas

planilhas ou anotações e encaminha ao diretor da empresa que irá determinar, enfim, qual a

quantidade a ser comprada. Na determinação do lote a ser comprado de um item, o diretor

considera também se há pedidos de clientes pendentes por estes itens e quais as quantidades

necessárias para atender tais pendências. Eventualmente, ele solicita ao auxiliar

administrativo um relatório das últimas vendas dos itens em um determinado período de

tempo (geralmente os últimos seis meses) como forma de embasar ainda mais a determinação
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das quantidades a serem compradas. Porém, é importante salientar o seguinte: como foi dito

anteriormente, não há um departamento destinado à compras e quase todos os vendedores

também compram mercadorias para atender seus clientes. Sendo assim, muitas vezes a

necessidade de compra identificada por estes não é transmitida ao auxiliar administrativo e,

consequentemente, ao diretor. Portanto, os próprios vendedores estipulam as quantidades a

serem quantidades baseadas apenas nas quantidades demandadas pelos clientes. Uma exceção

se faz à gerente de vendas que também não recorre aos relatórios elaborados pelo auxiliar

administrativo em razão de sua experiência na área. Assim, ela determina de forma precisa a

quantidade que precisa adquirir de um item que atenderá seus pedidos e que também

reabastecerá o estoque suficientemente.

Depois de identificada a necessidade de compra de um item e estabelecida a

quantidade estimada como suficiente para atender a demanda e ao estoque, inicia-se o contato

com os fornecedores através de cotação. Neste momento, a funcionará responsável por

gerenciar os e-mails da empresa envia uma solicitação de cotação dos referidos itens à pelo

menos dois fornecedores destes itens. O objetivo é analisar as condições de fornecimento

destes fornecedores tais como: preço, prazo de entrega e de pagamento, marca e localização

do fornecedor. O preço unitário é considerado o fator principal na análise das cotações. A

empresa tende a concretizar a compra com fornecedores de itens mais baratos, a menos que

estes ofertem produtos com qualidade muito inferior aos demais fornecedores considerados.

Outra condição analisada é a marca dos produtos. A empresa procura sempre cumprir seu

objetivo descrito anteriormente - no item 4.1, Apresentação da Empresa - de comercializar

produtos com qualidade reconhecida pelo mercado.

Outras importantes condições analisadas são os prazos de entrega e de pagamento. O

objetivo é buscar fornecedores com o menor prazo de entrega possível, reduzindo assim o

risco da empresa de não atender pedidos nos prazos estabelecidos pelos clientes e também o

custo do não atendimento ao público no balcão por eventualmente, estiver com o estoque

zerado de um item. Busca-se também cotações que apresentem os maiores prazos de

pagamento possíveis ou com maior número de parcelas e, ainda, com maior intervalo entre

elas. Vale ressaltar que o prazo mínimo desejável de pagamento das compras é de 28 dias,

pois este é o prazo de recebimento da grande maioria das vendas faturadas da empresa.

Portanto, para não ter que pagar pela compra de uma mercadoria antes de receber pela venda

da mesma, a empresa determina este prazo como o mínimo desejável para realizar suas

compras. A última condição de fornecimento analisada é a localização do fornecedor, visto
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que, dependendo de onde esteja sediado o fornecedor, a compra pode incorrer em altos custos

de frete para a empresa, aumentando o custo das mercadorias compradas. A empresa tem

clara preferência em comprar com fornecedores localizados no estado do Rio e em São Paulo,

devido à proximidade com Barra Mansa. Seguindo está tendência, percebe-se que a grande

maioria dos fornecedores encontra-se localizada no estado de São Paulo conforme mostra o

gráfico a seguir. A empresa pode adquirir mercadorias longe do eixo Rio-São Paulo se o frete

for CIF, ou seja, por conta do fornecedor, ou se, pelo menos, o frete for CIF até as cidades de

São Paulo ou Rio de Janeiro e, a partir daí, FOB - por conta do destinatário, a empresa

compradora - através da transportadora Generoso, da qual a empresa possui uma parceria

antiga. No caso de a compra vier até o Rio de Janeiro, há ainda a possibilidade de que a

própria empresa disponibilize um automóvel para a retirada do material na unidade do

fornecedor na cidade ou na transportadora Generoso. Dessa forma, reduz-se o custo de

transporte. Todas as compras com frete FOB são realizadas com esta transportadora, pois a

mesma possui uma política especial de preços para a empresa.

localização dos Fornecedores

MINAS GERAIS
10%

PARA A SANTA
CATARINA

Figura 12: Representação gráfica da localização dos fornecedores por estado
Fonte: Dados do pesquisador

Durante o processo de compras, logo depois de analisar as cotações dos fornecedores,

a empresa pode ainda realizar negociações com os mesmos acerca de algumas das condIções

de fornecimento listadas acima, visando obter maior competição entre eles e,

consequentemente uma proposta comercial mais vantajosa e que atenda plenamente as
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necessidades da empresa. Dentre tais condições, as que são negociáveis são: o preço unitário,

prazo de entrega e prazo de pagamento.

O preço, conforme descrito anteriormente, é a condição de fornecimento mais

importante na análise das cotações e também a mais negociável com os fornecedores. Trata-se

de uma negociação bastante dinâmica onde, de um lado a empresa compradora do material

busca obter o máximo de desconto possível, e do outro o fornecedor que, buscando atender

adequadamente à empresa, concede descontos para ganhar o pedido para obter o máximo de

retomo possível com a venda sem que prejudicar sua margem de lucro. Para tanto, os

fornecedores utilizam alguns artifícios para conceder maiores descontos e obter o retomo

desejável dentre os quais se pode citar: descontos para grandes quantidades, onde descontos

são concedidos de acordo com as quantidades solicitadas dos itens. Um exemplo deste

procedimento é o que faz a Esab - fornecedora de eletrodos. Para quantidades acima de

10.000kg de eletrodos, é possível obter descontos de 10% nos preços. Desta forma, o

fornecedor concede o desconto para não perder o pedido, porém estipula uma quantidade

grande para conceder tal desconto forçando a empresa a adquiri-la, conforme a viabilidade

analisada, proporcionando-lhe o retomo desejável.

Outra condição bastante negociada é o prazo de pagamento, onde a empresa busca

junto ao fornecedor escolhido o maior prazo de pagamento possível, o maior parcelamento e,

ainda, o maior prazo entre as parcelas. Esta negociação é semelhante a do preço unitário, pois

o prazo é estendido ou parcelado de acordo com a quantidade solicitada. Sendo assim, quanto

maior a quantidade, maior ou mais parcelado será o prazo de pagamento praticado pelo

fornecedor. Um exemplo é a Belenus - a principal fornecedora de parafusos, porcas e arruelas

- que, para compras de até R$1.500,00, pratica o prazo de duas parcelas em 30 e 60 dias para

pagamento. Para compras acima deste valor, a Belenus oferece duas opções: pagamento em

três parcelas nos prazos de 30, 60 e 90 dias ou em cinco parcelas nos prazos de 30, 45, 60, 75

e 90 dias.

Quanto ao prazo de entrega, quando se tratar de uma compra grande de mercadorias

(como latas de eletrodos, por exemplo) para o estoque, a empresa eventualmente negocia com

o fornecedor escolhido com a melhor proposta o envio do material por meio de uma

programação de entrega, ou seja, com a entrega dos materiais sendo parcelada - geralmente

em três entregas - e enviada em datas pré-estabelecidas pela empresa. Isto é solicitado por

dois motivos: primeiro, em virtude do espaço físico do estoque, pois com o pedido de

determinados itens enviados totalmente, a capacidade de armazenamento e movimentação dos
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produtos ficaria prejudicada e segundo, para não aumentar demasiadamente a carga de

duplicatas a pagar em um único mês. Um exemplo de fornecedor com o qual a empresa

sempre solicita entregas programadas é a DG Panos, fornecedora de fardos de malha

costurada para limpeza. Num pedido de 7.000kg de malha, realizado em 08/06/2012, foi

solicitado que enviado em três remessas com intervalos de sete dias da seguinte forma:

3.000kg imediato (no dia 08), 2.000kg dia 15/06/2012 e 2.000kg dia 22/06/2012. Esta

flexibilidade de entrega do fornecedor permite que a empresa gerencie melhor seu estoque e

estreita ainda mais os laços de fidelidade e confiança entre a empresa e seu fornecedor.

Além destes itens específicos de negociação ocorre ainda a negociação acerca do frete

que, a exemplo do preço unitário e do prazo de pagamento, toma-se mais favorável à empresa

à medida que aumenta a quantidade solicitada. Utilizando outra vez a Belenus como exemplo,

percebe-se que as compras no valor total de até R$1.000,00 são enviadas com frete FOB,

enquanto compras superiores à este valor utilizam frete CIF. Assim com a Belenus, vários

fornecedores utilizam este artifício estabelecendo um valor mínimo de compras que viabilize

conceder o frete da mercadoria ao cliente. A empresa, por sua vez, tende a comprar de tal

forma a atingir este valor mínimo e, portanto, não arcar com os custos de transporte.

Entretanto, grande parte dos fornecedores enviam mercadorias exclusivamente com frete

FOB. Porém, existem ainda, em menor número, fornecedores que arcam com os custos de

transporte independentemente do valor da compra. Destes fornecedores, destacam-se

principalmente aqueles que se localizam fora do eixo Rio-São Paulo.

A próxima etapa, após a escolha e negociação com os fornecedores é a formalização e

envio dos pedidos de compra. Os pedidos de compra podem ser enviados por e-mail ao

vendedor responsável pela cotação ou verbalmente através de contato telefônico com o

mesmo. A formalização do pedido acontece quando é elaborado um registro na planilha de

pedido de compra de todos os dados obtidos na cotação vencedora e, posteriormente,

negociados. Além disso, nesta planilha são preenchidos o nome do comprador e um número

sequencial para controle interno por parte do auxiliar administrativo. O modelo de pedido de

compra adotado pela empresa é mostrado na figura 9. Depois de preenchido, o pedido é

impresso e anota-se manualmente no campo Observações no pedido, qual será o destino da

mercadoria que está sendo· comprada, ou seja, para qual cliente ou mesmo para o estoque.

Após esta anotação, o pedido é registrado no sistema e arquivado. A planilha depois de

elaborada é enviada ao representante do fornecedor que deverá confirmar seu recebimento e

comunicar eventuais divergências. Portanto, a formalização do pedido é o pedido
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documentado, impresso e enviado ao fornecedor contando todos os dados baseados na

cotação, sob os quais o fornecedor deverá enviar a mercadoria. Este pedido será

importantíssimo no recebimento dos produtos, pois, através dele, o funcionário responsável

fará o confronto dos dados deste com os da nota fiscal correspondente.

Em contrapartida, alguns pedidos são transmitidos simplesmente por telefone, sem que

haja a elaboração ou envio da planilha de pedido. O comprador liga para o fornecedor

descrevendo detalhadamente seu pedido e concretiza a compra. Após este contato, alguns

fornecedores enviam por e-mail um espelho do pedido descrito no telefonema. Outros, porém,

não o fazem, anotando internamente os itens solicitados para o envio das mercadorias. Estes

são os chamados pedidos verbais, ou seja, pedidos realizados de maneira rápida, direta com o

fornecedor sem um registro documentado do pedido.

Após o envio do pedido ao fornecedor, inicia-se o acompanhamento da compra. Neste

momento o pedido é processado pelo fornecedor o qual, no momento em que os materiais

forem faturados, deverá enviar uma cópia da nota fiscal. Logo depois o fornecedor solicita

que o material seja coletado pela transportadora especificada no pedido de compra para que

seja entregue na empresa. O funcionário responsável pela compra deve fazer follow up com o

fornecedor ou com a transportadora depois de decorrido o prazo de entrega especificado ou

mesmo dentro do prazo em virtude da urgência do material. O processo de compras é

finalizado apenas quando o material é recebido, inspecionado e aprovado pelo almoxarifado.

Em resumo, na figura 13 a seguir, está descrito todo o processo de compra desde o

levantamento do estoque até o momento do armazenamento das mercadorias.
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Figura 13: O Processo de Compras
Fonte: Dados do pesquisador
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Analisando detalhadamente os processos rotineiros que envolvem o estoque das

mercadorias é possível identificar alguns problemas e falhas no gerenciamento do mesmo da

referida empresa. Dessa forma, os processos internos inerentes à estocagem, gerenciamento,

ressuprimento e comercialização das mercadorias acabam sendo afetados por tais disfunções.

Um dos principais problemas na gestão de estoque da empresa é a baixa taxa de sua

acurácia. Conforme mostrado no item 2.1.7.2, a acurácia do controle refere-se ao quanto é

correspondente os saldos físicos dos itens nas prateleiras e os saldos dos mesmos registrados

no sistema operacional. No caso da empresa, verificou-se uma porcentagem relativamente

baixa de acurácia, indicando, portanto, um grande problema em seu gerenciamento pelo

sistema. Para comprovar isto, foram analisados os saldos registrados dos 60 itens mais

valiosos da empresa e verificou-se que apenas 20 deles estavam corretos, o que representa

33% do total. Estes itens estão listados no anexo III deste trabalho. O gráfico abaixo ilustra

este resultado:
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Figura 14: Representação gráfica da acurácia dos controles
Fonte: Dados do pesquisador

O que chama atenção nesta análise é o fato de que este grupo de 60 itens é constituído

de grandes equipamentos e ferramentas elétricas, portanto de fácil visualização e controle de

suas movimentações. Com isso, acredita-se que com o restante dos produtos estocados -

menores e de controle mais complexo - está taxa de acurácia deva ser muito menor,

agravando ainda mais a capacidade de gerenciamento do estoque.

A falta de acurácia dos controles de estoque prejudica consideravelmente os processos

da empresa, visto que é grande a chance dos dados registrados no sistema referentes ao

estoque estarem incorretos. Um exemplo disto é que, em um atendimento ao cliente no balcão
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ou por telefone, o vendedor, quando questionado sobre a disponibilidade de um determinado

item no estoque, ao invés de verificar imediatamente o saldo do mesmo no sistema precisa se

deslocar de seu local de trabalho até o almoxarifado para observar o saldo físico ou solicitar a

algum funcionário deste setor para fazê-lo. Isto acaba prolongando a duração do atendimento

e gera insatisfação ao cliente pelo fato de ter que esperar mais para saber se a empresa possui

ou não o item que deseja.

De forma semelhante, a falta de acurácia influencia também o processo de compras da

empresa. Conforme descrito anteriormente, a necessidade de comprar um item é sinalizada

pela falta de quantidade suficiente para atender um pedido ou se o saldo deste item estiver em

um nível que possa prejudicar o atendimento à demanda. Porem, para verificar se tal saldo

necessita ser reabastecido, recorre-se ao inventário físico para avaliar tal necessidade, ao invés

de se utilizar o sistema para fornecer esta informação, prolongando também o processo de

compras e, principalmente, o recebimento do material que a empresa precisa. Portanto, a falta

de acurácia prejudica diretamente os processos de compra e venda de mercadorias.

A falta de acurácia de estoques é causada por procedimentos realizados

inadequadamente e que acabam prejudicando a relação entre os saldos registrados no sistema

e nas prateleiras. Dentre estes procedimentos, constituem-se os processos de cadastro entrada

e saída das mercadorias no sistema. Quanto ao primeiro, percebe-se que existem vários itens

cadastrados duas e até três vezes nos sistema com a mesma descrição ou com descrições

semelhantes como o exemplo a seguir:
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Figura 15: Representação do cadastro de produtos com item duplicado
Fonte: Dados do pesquisador
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Quanto ao processo de entrada de mercadorias, ocorrem eventuais erros nos registros

dos itens que estão sendo recebidos. Isto acontece mais frequentemente quando se trata de

itens que possuem várias marcas para o mesmo produto ou mesmo quando existem itens

cadastrados mais de uma vez. Da mesma forma, na saída de mercadorias ocorrem também

incorreções no registro dos itens vendidos. Portanto, estas falhas nos registros do sistema

inerentes aos itens cadastrados prejudicam a acurácia dos controles. Por outro lado, o

almoxarifado contribui também para a divergência de saldos em virtude de algumas saídas de

estoque que não são registradas no sistema. Isto ocorre quando a própria empresa utiliza

determinados itens estocados como fitas adesivas para embalagens, furadeiras, parafusos,

lanternas, pilhas entre outros; quando expira a validade de determinados produtos e quando

acontecem casos de roubo.

Outro grande problema que prejudica os processos comerciais da empresa é a falta de

determinação do estoque de segurança. Conforme descrito anteriormente, o estoque de

segurança existe para cobrir a possibilidade de a demanda ser maior do que se esperava

durante o tempo decorrido na entrega das mercadorias. Na empresa em estudo, na maioria das

vezes, a necessidade de compra de um item só é sinalizada quando o seu saldo chega a zero e,

consequentemente, se tornará pendente de um pedido. A falta de disponibilidade imediata de

itens em estoque também gera insatisfação nos clientes de configurando em um grande custo

de não atendimento para a empresa, pois, até o saldo de um de um item esgotado for

reabastecido, a empresa não terá este item disponível até que a compra realizada seja

recebida.

Outra disfunção acerca dos estoques refere-se à conferencia das mercadorias no

momento de seu recebimento. Foi identificada que, no recebimento pela transportadora,

somente a quantidade de volumes é verificada. A conferência detalhada dos itens dentro dos

volumes é realizada posteriormente no processo de armazenagem. Assim, eventuais

divergências entre as especificações listadas no pedido de compra e as dos itens recebidos

demoram a serem identificadas. Portanto, há um intervalo maior de tempo entre o

recebimento das mercadorias e a troca dos itens incorretos, o que acaba por prolongar e

prejudicar o atendimento de pedidos por este item.

Por fim, um dos principais problemas inerentes ao estoque refere-se ao

armazenamento das mercadorias que, no caso da empresa não é realizado adequadamente para

alguns itens. Este problema gerou sérias consequências como o acidente ocorrido com o

funcionário do recebimento, descrito no capítulo anterior. Todos estes problemas comprovam
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a influencia da gestão de estoques nas atividades comerciais e no nível de atendimento da

empresa.

,
4.3 Utilização Do FMECA Aplicado A Empresa

Após o levantamento das falhas detalhadas anteriormente, de suas causas e de seus

impactos nos processos operacionais inerentes ao estoque, a seguir segue a folha de registros

do FMECA da empresa em estudo. Foi escolhido o processo de compras para ser investigado

em virtude de ser o mais estritamente ligado ao estoque e eu ao seu gerenciamento. Todos os

dados registrados foram obtidos através de observação minuciosa de todas as etapas do

processo de compras. Além disso, contou-se também com dados fornecidos por um grupo de

cinco pessoas da empresa que detêm conhecimentos profundos do processo que fazem parte

de áreas que são afetadas por tal processo.

Será apresentada, a princípio, uma parte da folha de registros contendo dados

referentes ao cabeçalho da folha e ao escopo e análise da situação atual com seus índices de

severidade, frequência, chances de detecção e índice de risco. As colunas referentes às

medidas corretivas e aos responsáveis serão apresentadas no capítulo 6. As colunas de índices

da situação melhorada após a adoção de tais medidas não serão preenchidas, pois a data para

prevista para realização das mudanças ultrapassa a data de conclusão deste trabalho.
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Figura 16: Folha de Registros do FMECA da empresa (situação atual)
Fonte: Dados do pesquisador
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Após determinados os índices de risco, é possível elaborar a sequencia de priorização

dos potenciais de falhas para orientar e ordenar as ações corretivas dos modos de falha de

maior índice de risco para o de menor (Figura 17):

M d d F Ih ' Porcentagem
o o e a a I dO d RO P U o , o A I do Ice e ISCO orcentagem Ditaria cumu a a

Localização confusa 252 24,63% 24,63%

Determinação subjetiva 216 21,11% 45,75%

Sinalização tardia 189 18,48% 64,22%

Registros no sistema errados 168 16,42% 80,65%
.

Pedidos verbais 90 8,80% 89,44%

Conferência superficial 72 7,040/0 96,48%

Contagem incorreta 36 3,52% 100,00%

TOTAL 1.023 100,00%
Figura 17: Sequência de priorização dos modos de falha pelos índices de risco

Fonte: Dados do pesquisador
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A figura 18 a seguir, mostra uma curva de Pareto ilustrando exatamente a ordem
decrescente dos índices de risco mostrada anteriormente:
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Figura 18: Curva de Pareto dos índices de risco
Fonte: Dados do pesquisador

4.4 Propostas e Recomendações

A empresa teve um grande crescimento durante todos os seus anos de história.

Conforme ilustrado anteriormente, sua estrutura hierárquica ampliou-se e o numero de

funcionários mais que triplicou. A empresa ganhou destaque no mercado de comércio de

soldas e ferragens se tomando líder de mercado no setor na região, ampliou

consideravelmente sua carteira de clientes e, como consequência de sua expansão, aumentou

o fluxo de mercadorias na empresa e também o grau de complexidade do gerenciamento de

seu estoque. Assim, a empresa foi levada a se adequar a esta nova realidade e aprimorar seus

processos. Para tanto, a empresa adotou algumas estratégias organizacionais como a aquisição

de um moderno sistema operacional para o processamento, fornecimento e gerenciamento de

dados e de informações inerentes ao estoque.

Entretanto, mesmo utilizando este moderno sistema com vários recursos que

auxiliariam significativamente o processo de gestão do estoque, percebe-se que faltou um

programa de treinamento e capacitação destinado aos usuários do mesmo. A empresa investiu

no aprimoramento dos processos, mas não preparou adequadamente os funcionários a essa
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nova realidade. Este despreparo contribui para grande parte das falhas ocorridas nos processos

comerciais da empresa.

Toma-se evidente que a empresa não utiliza o sistema adequadamente e,

consequentemente, o mesmo não atinge o objetivo de auxiliar o gerenciamento do estoque. O

que agrava a situação é que os funcionários, ao longo dos anos, se habituaram a trabalhar

dessa forma. Como os colaboradores não recebem treinamento, eles desenvolvem um método

próprio de execução das tarefas que culmina em inúmeros erros e falhas. Além disso, os

novos funcionários que ingressam na empresa também não passam por um processo de

capacitação. São treinados pelos funcionários antigos e, consequentemente, aprendem os

mesmos processos executados erroneamente.

No que diz respeito diretamente aos estoques, nota-se que a empresa incorre em um

custo muito alto de estocagem em virtude de a empresa adotar o método de estoque

"empurrado". Com isso, prevalece na organização a premissa de que a vantagem competitiva

é obtida com níveis imensos de mercadorias estocadas. Portanto, é um modelo de gestão

antiquado que não corresponde aos atuais moldes de gerenciamento, uma vez que é cada vez

comum a afirmativa de que a empresa toma-se competitiva operando com ní eis mínimos de

estoque de mercadorias para atender a demanda.

Conforme observado, o que contribui também para o excesso de mercadorias no

estoque é o fato de não existir na empresa um departamento exclusivamente destinado às

compras ou uma pessoa nomeada e capacitada para executar exclusivamente este processo.

Vários colaboradores executam esta tarefa, além do diretor, o que faz com que aumente muito

a chance de uma compra não ser executada da maneira apropriada. Percebeu-se durante a

análise que um dos balconistas, por exemplo, que realiza compras para o estoque da empresa,

na maioria das vezes compra quantidades excessivas de produtos. Em outras vezes, além de

comprar grandes quantidades, adquiri produtos que possuem pouquíssimos giros de estoque.

Isto é amplamente prejudicial ao estoque, que fica abarrotado de produtos incorrendo em altos

custos de armazenagem.

Assim, conclui-se que, para uma melhor e satisfatória gestão dos estoques, é

necessário rever e corrigir não só o modelo adotado de gestão - que é muito antiquado. A

gestão de recursos humanos também precisa de uma atenção especial por parte da empresa

pelo fato da gestão de estoques ter sido muito prejudicada em grande parte por falhas nos

procedimentos provocados por erros caracteristicamente humanos.
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A fim de corrigir ou ao menos combater as falhas listadas ao longo deste trabalho,

surgiu a necessidade da utilização da Análise do Modo, do Efeito e da Criticidade de Falhas

(FMECA), que se configurou como uma importante ferramenta para empresa. Com ela, foi

possível identificar todos os modos de falha possíveis que estavam ocorrendo, seus impactos,

suas causas e mensurar os níveis de risco de cada modo. Após estas definições, foi elaborado

um gráfico de Pareto a fim de ordenar e priorizar as medidas corretivas conforme seus índices

de risco.

Portanto, após está análise, como continuação da folha de registros do FMECA

iniciada no capítulo XX, recomenda-se a seguir algumas medidas de melhorias e de correção

destas falhas acerca do processo de compras. Medidas estas que sugerem modificações

referentes tanto à forma com que as etapas do processo são executadas pelos colaboradores

quanto à capacitação e qualificação dos mesmos. São medidas simples e que não causariam

grandes impactos financeiros na empresa. Além disso, a adoção destas medidas

proporcionaria a inserção completa da empresa e de seus funcionários nesta nova realidade de

modernização dos processos comerciais e, paralelamente, maior controle sobre seu estoque de

mercadorias:

.~~.

. ..ANÁiISE DO MODO, DO EFEITO E DA CRITICIDADE DE FALHAS (FMECA)
~ ".: ::i .•.

> .' ~ x;'';~

Causa do Modo
de Falha Ação Corretiva Recomendada Responsável

Atual
Data

Prevista

Localização
confusa dos
produtos no
estoque

Itens misturados

Falta da
determinação do

estoque de
segurança

Falta de
capacitação
pro fissi onal
Vícios de

procedimentos

Efetuar um trabalho de reorganização do estoque de produtos
visto que existem vários itens que são encontrados em mais
de um lugar diferente e alguns misturados Além disso,
colocar produtos pesados sempre nas partes inferiores das
prateleiras a fim de evitar acidentes como o que foi descrito
neste trabalho.
Fornecer treinamento ao responsável para que utilize o
sistema operacional para calcular o estoque de segurança e o
ponto de pedido (recursos que o sistema já possui, mas não
são utilizados) a fim de evitar que a necessidade de compra
de um item seja sinalizada somente quando seu saldo chegar
à zero, prejudicando seu nível de atendimento durante o lead
time da compra.
Contratar uma consultoria para explicitar teoricamente a
importância da determinação do estoque de segurança e do
ponto de pedido.
Elaborar detalhadamente e implantar um plano de
reorganização dos cadastros dos produtos no sistema,
estabelecendo uma descrição padrão de cadastro dos itens a
fim de evitar que existam dois ou mais cadastros do mesmo
item no sistema. Além disso, analisar e excluir do sistema

Gerente de
Almoxarifado

Diretor
Executivo

Gerente de
Informática e

Auxiliar
Administrati vo



antigos (Aux.
Administrativo)

Má formação do
profissional
Falta de

capacitação para
utilizar o sistema

(Diretor
Executivo)

todos os itens duplicados ou que, há algum tempo, não mais
comercializados.

Fazer um plano de acerto dos saldos físicos no sistema. Para
tanto, necessitaria que a empresa interrompesse suas
atividades por um período de tempo para a realização de um
inventário completo do estoque. Logo depois, registrar os
saldos obtidos no sistema aumentando consideravelmente a
acurácia dos controles.

Fornecer treinamento ao responsável para que utilize o
sistema operacional para calcular o Lote Econômico de
Compra (LEC) (recursos que o sistema também possui e não
é utilizado) a fim de determinar a quantidade ótima de
mercadorias que minimize os custos de estocagem. Desta
forma, evitará que o lote a ser comprado seja determinado de
forma intuitiva, gerando um enorme risco de se incorrer em
custos de não atendimento.
Contratar uma consultoria para explicitar teoricamente o que
é, como se calcula e importância da determinação do LEC.

Diretor
Executivo e
Gerente de
Informática
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Vícios de
procedimentos de

antigos
funcionários
Processo de

compras muito
demorado

Falta de
capacitação
profissional

(Recebimento)

Falta de espaço
físico,

instalações
antigas e em más

condições
representando.rISCOaos
funcionários

Com intuito de acelerar o processo de compras, criar um
departamento exclusivo de compras, focado somente nesta
área sem ter que se dividir com outras tarefas. Revisar os
procedimentos de compras e treinar funcionários para que
trabalhem em conjunto com este novo departamento de tal
forma a formalizar todos os pedidos de compra e tomar o
processo mais rápido.
Fornecer treinamento ao responsável para que realize
minuciosamente a conferência das mercadorias entregues
pela transportadora, conferindo, no momento da entrega, não
somente a quantidade de volumes, mas também os itens
dentro dos volumes a fim de identificar mais rapidamente
eventuais desvios das especificações dos itens em relação ao
pedido de compra.
Contratar uma consultoria para realizar um estudo de arranjo
físico do almoxarifado a fim melhor utilizar o espaço físico
disponível e, consequentemente, localizar adequadamente os
produtos.
Investir na renovação das instalações do estoque (prateleiras,
elevador etc) a fim de melhorar o armazenamento e o
manuseio das mercadorias estocadas e, principalmente, sem
representar riscos à integridade dos funcionários.

Diretor
Executivo

Diretor
Executivo

Diretor
Executivo

Figura 19: Folha de Registros do FMECA da empresa (com ações sugeridas)
Fonte: Dados do pesquisador

Além das medidas referentes processo de compras, recomenda-se algumas outras

medidas que podem ajudar a empresa a melhorar em todos os outros processos operacionais:

Adotar um programa de reciclagem com todos os atuais funcionários da empresa, a fim

de fornece-lhes capacitação e treinamento em todos os processos comerciais realizados

com o sistema implantado, para que diminua a ocorrência das falhas e vícios cometidos e

que os mesmos não sejam transmitidos aos novos colaboradores;

Após o programa de treinamento e capacitação, iniciar um acompanhamento minucioso

destes processos, monitorando todas as atividades. Dessa forma, seria possível identificar
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o quão foi eficiente o programa de capacitação e reforçar este treinamento com os

colaboradores que ainda executarem suas atividades com alto índice de falhas;

Criação de um programa estruturado de recrutamento e seleção de funcionários que

permita a empresa obter um melhor nível de capital humano. Após selecionar os novos

funcionários, conceder-lhes um programa adequado de integração, treinamento e

capacitação, diminuindo significativamente a possibilidade de que executem os processos

organizacionais de forma equivocada e com os vícios dos antigos funcionários .

.Por fim, a expectativa é que, com este conjunto de medidas corretivas e preventivas, a

empresa consiga reduzir seus índices de riscos de ocorrência dos modos de falha e obtenha

resultados operacionais, comerciais e financeiros maiores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos últimos anos, a concorrência no setor de comércio de soldas e ferragens

se intensificou bastante, com um grande aumento do número de empresas atuantes no ramo na

região Sul Fluminense. Com isso, a competitividade se tomou um dos assuntos mais

discutidos pelos gestores das empresas deste setor. Portanto, com urna concorrência mais

acirrada, as empresas, para se sobressaírem às outras e obterem urna maior parcela de

mercado, precisam aprimorar seus processos comerciais de tal forma a proporcionar um nível

de atendimento satisfatório aos clientes.

Neste sentido, cresce a necessidade das empresas deste setor utilizarem seus estoques

de mercadorias não corno um imenso depósito de produtos prontos para serem "empurrados"

para o mercado, mas sim corno um importante recurso que contribua para gerar valor para o

cliente e, assim, alavancar os resultados financeiros da empresa, urna vez que requisitos corno

a disponibilidade, a qualidade e o bom estado de conservação das mercadorias são fatores

observados pelos consumidores corno pontos positivos de urna empresa.

Antigamente, permeava a premissa de que urna empresa se toma a competiti a no

mercado se tivesse em seu almoxarifado um estoque colossal de mercadorias abarrotando as

prateleiras. Porém, hoje, o mercado se caracteriza por não conseguir absorver toda esta

quantidade de produtos, fazendo com que a empresa incorra em altos custos de estocagem.

Atualmente, em virtude das mudanças constantes no mercado, e do aumento da

competitividade, as empresas comerciais varejistas de soldas e ferragens buscam cada vez

mais oferecer produ~os de qualidade e um atendimento diferenciado, ágil e rápido na tentativa

de obter um maior market-share. E dentro desta nova forma de atuação das organizações está

o objetivo de reduzir os custos, que colaborará para o oferecimento de preços mais acessíveis

das mercadorias aos consumidores.

Portanto, a ideia do chamado estoque "empurrado" que predominava antigamente não

se aplica mais aos dias de hoje. Hoje, urna empresa competitiva deve procurar operar no

mercado com níveis mínimos de estoque de modo que não incorra em grandes custos de
.

estocagem, porém, sem prejudicar o nível de atendimento.

A partir da segunda metade do século :xx surge o devido foco à gestão de estoques

corno um importante instrumento para a empresa se tomar competitiva no mercado. Neste

momento o estoque não é visto mais como um imenso depósito de produtos e sim, urna área
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estratégica da empresa que precisa ser minuciosamente estudada e aprimorada, para que

colabore para um desempenho superior das atividades comerciais da organização e ajude-a

gerar valor para o cliente. Esta gestão diz respeito à como é feita a armazenagem dos

produtos, como são manuseados, ao recebimento e inspeção das mercadorias, ao seu controle

quantitativo, à identificação dos custos financeiros relativos à manutenção de estoques.

Como resultado da pesquisa realizada, identificou-se que na empresa em estudo ainda

predomina a ideia do estoque "empurrado", pois a mesma dispõe de um imenso estoque de

mercadorias distribuídas em suas prateleiras. Várias destas mercadorias, foram adquiridas há

anos atrás e ao invés de se traduzirem em receita de vendas para empresa, se mantiveram

como capital empatado no estoque. Isso faz com ela incorra em grandes custos de estocagem

de produtos.

A empresa teve um grande crescimento de sua estrutura, do seu quadro de

funcionários e também do seu estoque de mercadorias. E junto com este crescimento,

surgiram graves problemas e falhas na gestão do estoque que influenciam e impactuam

significativamente os processos comerciais da empresa, sinalizando, portanto, a necessidade

de elaboração de uma análise qualitativa e quantitativa de como é exercida a gestão de

estoque da organização.

Conclui-se que o objetivo geral apresentado neste trabalho foi alcançado com êxito,

uma vez que foi possível analisar detalhadamente todos os processos e atividades inerentes ao

estoque e sua gestão, identificar todos os modos de falhas ocorridas, assim como seus efeitos

e consequências no desempenho dos processos comerciais. Esta análise possibilitou a

elaboração de um conjunto de medidas corretivas que não se restringiram apenas à melhoria

nos controle e processos de estocagem e comercialização dos materiais, mas também na

melhoria na formação e seleção do capital humano da empresa.

Os objetivos específicos listados também foram atingidos com sucesso neste trabalho,

pois foi realizada uma revisão bibliográfica detalhada sobre o tema, foi mostrado o quão é

importante a gestão de estoques para o bom desempenho dos processos comerciais e aplicou-

se a ferramenta FMECA, que se configurou como perfeitamente adequado para o estudo de

caso em virtude da sua simplicidade e facilidade de elaboração e, principalmente, por

incentivar o detalhamento não só das falhas ocorridas no processo, mas também das causas

destas ocorrências e dos efeitos para o desempenho da empresa, além de possibilitar a

mensuração de índices de risco da ocorrência destas falhas para a mesma.
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Quanto às restrições e limitações para realização deste trabalho não foram muitas e

nem significativas, mas dentre elas pode-se citar:

Por razões éticas e comerciais, não foi divulgado o nome da empresa estudada;

Não foi possível uma entrevista com o diretor da empresa, que poderia acrescentar mais

dados históricos da empresa.

Por fim, propõe-se que este trabalho sirva de base para novas pesquisas e novos

trabalhos uma vez que, como é recente o devido foco que foi dado ao estoque como um

instrumento estratégico da empresa para sua competitividade, este tema pode ser ainda mais

aprofundado. Propõe-se também que este trabalho sirva para que outras empresas com

problemas semelhantes utilizem também o FMECA para analisar a situação atual da gestão de

estoques e, posteriormente, elaborem e implementem medidas para sanar tais problemas.
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ANEXOS

Figura 20: Imagens Do Balcão De Vendas E Do Estoque Da Empresa
Fonte: Dados do pesquisador
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Figura 21: Almoxarifado Da Empresa
Fonte: Dados do pesquisador

EQUIP AMENTOS QUE AUXILIAM A ARMAZENAGEM, A SEPARAÇÃO E A

MOVIMENTAÇÃO DAS MERCADORIAS NO ESTOQUE DA EMPRESA.

- carrinhos de 2 rodas e 1 carinho de 4 rodas conhecido na empresa como "prancha", que

são utilizados também pelas transportadoras na entrega das mercadorias, conforme a

figura a seguir;



•..•

Figura 22: Equipamentos de movimentação das mercadorias
Fonte: Dados do pesquisador

1 elevador de cargas para movimentação de mercadorias pesadas entre os 4 andares em

que se distribui o estoque da empresa, conforme abaixo;

Figura 23: Elevador de cargas
Fonte: Dados do pesquisador
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1 balança para separação de mercadorias medidas em quilogramas como eletrodos e

varetas de solda, conforme a figura 24 a seguir;

Figura 24: Balança
Fonte: Dados do pesquisador

1 metro de madeira para separação de correntes plásticas ou galvanizadas e cabos de

pequenas bitolas, conforme figura abaixo;

Figura 25: Metro de madeira
Fonte: Dados do pesquisador
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1 tesoura para corte de correntes de plástico ou galvanizados depois de medidos,

conforme figura 26 a seguir;

Figura 26: Tesoura para corte de correntes
Fonte: Dados do pesquisador

6 bancadas para separação de parafusos, porcas e arruelas, conforme exemplos abaixo;

Figura 27: Bancadas
Fonte: Dados do pesquisador
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Escadas para .a.~.a. ••••~ ••.

figura a seguir-

ear itens estocados nas partes superiores das prateleiras, confo e

Figura 28: Escada
Fonte: Dados do pesquisador

1 talha para suspensão e posicionamento da bobina de cabo de aço, ara er eparado

adequadamente, conforme figura abaixo;

Figura 29: Talha (entre os cabos de aço)
Fonte: Dados do pesquisador
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1 te o a o cabos de aço depois de medidos figura a seguir;

Figura 30: Tesoura para cortar cabos de aço
Fonte: Dados do pesquisador

Pares de luva de PVC para proteger as mãos do funcionário contra ai

que podem se soltar dos cabos, segue exemplo abaixo;

ntos

Figura 31: Luvas de PVC
Fonte: Dados do pesquisador

- a ' roteger o funcionário de ter contato com o óleo que reveste os cabos de

arme figura a seguir;aç



Figura 32: Roupão
Fonte: Dados do pesquisador

Segue a seguir, lista de uma amostra de 60 itens constituída de ferramentas elé .

com as quantidades registradas no estoque e no sistema operacional. Logo depois, se

tabela de acurácia dos controles destes itens, com as quantidades de itens corretos (ite

as quantidades no estoque iguais às quantidades registradas no sistema) e incorretos.
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- QTD. NO' QTD. NO
DESCRIÇAO DOS MATERIAS ,ESJj>O,Ql:JE.~<SISTEMA

~~._---_._--------

ESMERILHADEIRA GWS 7-115 220V BOSCH 23 23

PARAFUSADEIRA GSR 12-2 127V BOSCH 1 1 8

FURADEIRA GSB 30-2 220V BOSCH 4 4

FURADEIRA GSB 13RE 220V BOSCH 4 5 N
ESMERILHADEIRA GWS 22-180 220V BOSCH 10 10 8

ESMERILHADElRA GWS 20-180 220 BOSCH 16 17 N

RETIFICADEIRA GGS 27 220V BOSCH 29 30 N -RETIFICADEIRA GGS 27L 220V BOSCH 19 18 N-ESMERILHADEIRA GWS 8-115 127V BOSCH 7 28 , N

LIXADEIRA GBS 75 AAE 230V BOSCH 3 3 8

SERRA CIRCULAR GKS 7.1/4" 127V BOSCH 3 3 8 -SERRA MARMORE GDC 12-34D 127V BOSCH 37 38 N -FURADEIRA GSB 16RE BOSCH 3 O NA
E MERILHADEIRA GWS 21-180 BOSCH 1 1 SI-ESMERILHADEIRA D28090 220V DEW ALT 2 4 NA-E RI HADEIRA DWE 4020 220V DEW ALT 4 8 NA-SERRA ORE DW860BK 220V DEW ALT 2 O NA

-SE ORE DW860BK 127V DEWALT 3 6 NA
E E D28111K 127V DEWALT 12 ,12 81. -DWD 502 DEW ALT 4 O NA

".E D28090 127V DEWALT 2 4 NA
ES D28474W 220V DEWALT 9 9 SI

".SE 60BS 127V DEWALT 20 15 NA
F - 220VDEWALT 1 1 . SI



SE DW389 DEWALT
_ 6 O 110V DEWALT

FURADE 27V BLACK & DECKER

FURADEI 27V BLACK & DECKER

FURADEI 220V BLACK & DECKER

LA DO P 2100 BLACK & DECKER

SERRADEB A BT1800 BLACK & DECKER

SERRA ORE TC 1200B 127V BLACK & DECKER

SE T 0-TICO KS405 BLACK & DECKER

E RA KR505 BLACK & DECKER

SE CULAR CSI020 127V BLACK & DECKER

LHADElRA G720 110V BLACK & DECKER

PLAINA 7698K BLACK & DECKER

LIXADEIRA QS800 BLACK & DECKER

SOPRADOR TERMICO 8005 SKIL

PARAFUSADEIRA 2211 SKIL

POLITRIZ 9071 SKIL

SERRA CIRCULAR 5601 SKIL

ESMERILHADEIRA 9002 SKIL

COMPRESSOR JETF ACIL SCHULZ

CORTADOR DE GRAMA SL30B TRAPP

JG. FERRAMENTAS MAYLE

JG. FERRAME TAS 122PÇS STANLEY

POLICOR E PRE I' ME EGOTTI
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Figura 33: Itens utilizados no cálculo da acurácia dos controles
Fonte: Dados do pesquisador

I! ACURÁCIA DOSCONTROLES QTD
ITENS CORRETOS NO SISTEMA

E S COM SALDOS DIVERGENTES

TOTAL

20

40

60
"gura 34: Nível de acurácia do processo

Fonte: Dados do pesquisador
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Abaixo, segue as quantidades de fornecedores sep a or estado:

LOCALIZAÇÃO DOS FORNECEDORES QTD
•...

SAO PAULO 56
RIO DE JANEIRO 16
MINAS GERAIS 9

,
PARANA 4

SANTA CATARINA 2

TOTAL 87
Figura 35: Localização dos fornecedores da empresa

Fonte: Dados do pesquisador


