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Resumo 

Uma boa Administração de Materiais é imprescindível para o crescimento de qualquer 

empresa, além de proporcionar grandes vantagens. Neste sentido, o objetivo desse tra-

balho é utilizar as técnicas e processos de Administração de Materiais para estruturar o 

funcionamento de uma panificadora de pequeno porte, localizada em Campo Grande-RJ. 

A metodologia utilizada conta com cinco etapas: Identificação do Problema, Definição do 

Modelo, Solução do Modelo, Implementação da Solução e Avaliação Final. O trabalho 

mostra uma melhoria significativa na utilização do espaço disponível para a armazena-

gem e também nos planejamentos de compra e produção, tendo como consequência o 

aumento da eficiência no abastecimento da empresa, ocasionando uma redução nos cus-

tos, após a sua implantação. 

Palavras-chave: Administração de Materiais, Estoque, Planejamento. 
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Abstract 

A good Material Management is vital to any companies’ growth and brings plenty of ad-

vantages. In this perspective, the main goal of this project is using the techniques and 

processes of the Material Management in order to set up the functioning of a small-scale 

bakery that is located In Campo Grande – RJ. The methodology used is based on five 

steps: Problem Identification, Pattern Definition, Pattern Solution, Application of the Solu-

tion and Final Evaluation.  This project presents a significant improvement on the utiliza-

tion of the space, which is available for stocking, and also on the planning of acquisition 

and production. As a consequence for that, the efficiency of the company provision and its 

profit will rise given that implantation. 

Keywords:  Material Management, Stock, Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

No mundo atual e globalizado, empresas buscam cada vez mais obter sucesso 

fazendo melhorias em sua estrutura interna, investindo em treinamento para seus colabo-

radores, investindo em equipamentos, melhorando o atendimento aos seus clientes, entre 

outras coisas. Em um cenário tão competitivo, as organizações precisam estar prontas 

para se adaptar às mudanças, visando uma maior eficiência na tomada de decisões, não 

olhando somente para o ambiente interno, mas visando toda a cadeia de suprimentos. 

Compreender o bom funcionamento dessa cadeia proporciona um melhor controle 

de todos os materiais utilizados ao longo do processo de transformação do produto até 

que ele chegue ao cliente final. 

O bom gerenciamento ou Administração de Materiais é imprescindível para a so-

brevivência de qualquer tipo de organização, pois os custos relacionados aos materiais 

correspondem a aproximadamente 50% dos custos totais de uma empresa (BALLOU, 

2006). 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o gerenciamento dos materiais não 

se resume apenas ao simples controle de estoque, mas envolve um vasto campo de re-

lações interdependentes e que precisam ser bem gerenciadas para evitar desperdícios. A 

administração dos materiais compreende o agrupamento de materiais de várias origens e 

a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa, ou 

seja, controlar o fluxo de materiais existentes dentro de uma empresa, exigindo a colabo-

ração de vários setores como, por exemplo, o de compras, estoque, financeiro e logístico. 

Segundo Martins (2002), a Administração de Materiais é caracterizada pelo se-

quenciamento. Esse tem início na identificação do fornecedor, no momento da aquisição 

de um bem, no ato de seu recebimento, no seu transporte e acondicionamento, no trans-

porte ocorrido durante seu processo fabril, na sua armazenagem como produto acabado 

e por fim na distribuição até o cliente final. 
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Apesar desse assunto ser de extrema importância para a sobrevivência de uma 

empresa, muitas delas não atentam para isso, principalmente as de pequeno porte. Um 

exemplo disso ocorreu numa panificadora localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Por ser uma empresa familiar e que conseguiu um bom crescimento ao longo dos anos, 

não se percebeu a necessidade de utilização de técnicas apropriadas para a Administra-

ção de Materiais. Devido a esse fato, a panificadora enfrentou alguns problemas relacio-

nados a este tema, entre eles podem ser citados como mais importantes: 

 Falta de comunicação entre os setores, prejudicando o processo de produ-

ção e comercialização como um todo; 

 Falta frequente de matérias-primas, interrompendo o processo de produ-

ção; 

 Falta de estrutura adequada para o controle e armazenamento de maté-

rias-primas, dificultando o planejamento de suprimentos. 

Além desses problemas, no decorrer do trabalho serão mostrados outros aspectos 

relacionados à falta de organização e estruturação ocasionados por um gerenciamento 

ineficiente dos materiais. 

Como uma boa Administração dos Materiais é extremamente necessária para su-

prir de forma satisfatória as necessidades de uma empresa, o objetivo desse trabalho é 

utilizar as técnicas e processos de Administração de Materiais para estruturar o funcio-

namento da empresa em estudo, evitando interrupções na produção pela falta de produ-

tos no estoque. Esta estruturação está relacionada a todos os setores da empresa, desde 

o processo de compra até a utilização dos produtos nas linhas de produção. Todos esses 

aspectos são mostrados em um estudo de caso, que tem como objeto uma panificadora 

de pequeno porte localizada em Campo Grande, RJ. 
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2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

A Administração de Materiais vem ganhando cada vez mais importância dentro 

das empresas, pois por meio dela é possível obter uma considerável redução nos custos 

relacionados aos materiais dentro das empresas. A cada dia é mais comum encontrar 

profissionais que utilizam esse conceito e conseguem obter bons resultados. Rampinelli 

(2008) usa a Administração de Materiais para obter melhorias nos resultados operacio-

nais em uma empresa do varejo. Já Paulus Júnior (2005) e Costa e Guimarães (2004) 

destacam a importância dessa administração para o serviço de saúde. Paiva et. al. 

(2002) usam esse conceito para obter melhorias no ramo de Fast Food. Logo, coordenar 

todas as operações relacionadas aos materiais torna-se vital para qualquer tipo de orga-

nização. 

Antes de entender de forma detalhada esse conceito, é importante identificar o 

contexto onde este está inserido. Ballou (2006) diz que a logística é formada pela inte-

gração da Administração de Materiais com a distribuição física. A Figura 1 ilustra um 

pouco melhor a integração entre esses macroprocessos, e mostra as principais ativida-

des referentes a cada um deles. 

 

Figura 1: Escopo da Logística Empresarial. 

FONTE: Adaptado Ballou (2006) 
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É possível observar que as atividades inerentes a esses dois processos são prati-

camente as mesmas, diferindo apenas que o Suprimento Físico (Administração de Mate-

riais) está ligado a matérias-primas e a Distribuição Física está ligada a produtos acaba-

dos. Porém nesse trabalho serão mostrados apenas os conceitos relacionados à Admi-

nistração dos Materiais. 

Existem várias definições e visões para este assunto. Chiavenato (2005, p.37) diz 

que “a Administração de Materiais (AM) consiste em ter os materiais necessários na 

quantidade certa, no local certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem 

o processo produtivo da empresa”. 

Segundo Viana (2002), a Administração de Materiais tem como objetivo determi-

nar quando e quanto adquirir, para repor o estoque de tal forma que a estratégia adotada 

na reposição de materiais fique sempre a cargo do usuário, na medida em que ele faz 

parte do processo. 

Portanto, a Administração dos Materiais compreende na coordenação de várias 

atividades, com o objetivo de estabelecer um fluxo, onde os materiais estão disponíveis 

na hora certa, quantidade certa e local certo, suprindo, dessa forma, as necessidades do 

processo produtivo.  

Para que os materiais sejam bem gerenciados e fluam de forma natural ao longo 

de todo o processo, é necessária a colaboração de vários setores, proporcionando infor-

mações importantes que servem como suporte para uma boa tomada de decisões, con-

siderando o todo. Dessa forma é possível ter um bom controle e otimizar os resultados 

fazendo com que o processo seja cada vez mais rápido e eficiente. 

 Chiavenato (2005) mostra quais são as áreas envolvidas na Administração dos 

Materiais e de que forma eles interagem entre si, a Figura 2 ilustra melhor isso. 
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Figura 2: Conceito de Administração de Materiais.  
FONTE: Adaptado Chiavenato (2005) 

 

Nos próximos tópicos será discutida a importância de cada uma dessas áreas no 

que diz respeito ao seu papel dentro deste fluxo. 

2.1. PROGRAMAÇÃO 

 Esta é a primeira etapa no processo de Administração de Materiais. É nesta etapa 

onde são definidas as quantidades de materiais necessárias para suprir toda a produção. 

Tão importante quanto a definição da quantidade é a definição dos prazos em que esses 

materiais precisam estar disponíveis para o consumo. 

 A programação de suprimentos está relacionada, a estabelecer qual é a melhor 

maneira para atender a demanda de materiais ou necessidades da produção, conside-

rando uma série de fatores como o plano de produção, níveis de estoque, prazos de en-

trega dos fornecedores, entre outros. 

 Na maioria das empresas, o órgão responsável por programar os suprimentos é o 

PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção). O PPCP atua antes, duran-

te e depois do processo produtivo. Antes, planejando o processo produtivo, programando 

os recursos necessários. Durante e depois, controlando o processo produtivo para man-

tê-lo de acordo com o planejado. 

 Martins (2005, p.213) diz que “o sistema PPCP corresponde a uma função da ad-

ministração que vai desde o planejamento até o gerenciamento e controle do suprimento 

de materiais e atividades de processo de uma empresa”. 
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 Logo, o objetivo principal do PPCP é conciliar demanda e suprimentos, ou seja, 

determinar o que vai ser produzido e quando vai ser produzido, e quais são os recursos 

necessários disponíveis para atender as necessidades dos clientes, obedecendo ao cro-

nograma estabelecido, respeitando os prazos. 

 Todas as informações referentes à demanda e suprimentos servem de insumo 

para o planejamento da produção. Essas informações são enviadas por outros setores. 

As informações referentes à demanda vêm do setor comercial ou de vendas, que tem 

contato direto com os clientes. Já as relacionadas a suprimentos são obtidas através de 

relatórios enviados do estoque. 

 É importante ressaltar que na maioria das vezes, boa parte dos materiais neces-

sários para atender a demanda não se encontra disponível em estoque, tornando-se ne-

cessária a aquisição destes. O setor encarregado por essas aquisições é o de Compras 

(mais detalhes sobre o setor de Compras será abordado no tópico 2.2 - Compras).  

 A partir do momento em que o PPCP consegue as informações necessárias (de-

manda e suprimentos), é possível montar os planos de produção e consequentemente a 

programação dos suprimentos. Nesse sentido, Chiavenato (2005, p.61) afirma que “a 

programação dos materiais é uma derivação da programação da produção”. 

2.2. COMPRAS 

2.2.1.  Introdução e Objetivos 

 Nenhuma empresa é autossuficiente, elas dependem de parceiros, terceiros e 

outras empresas para realizar suas atividades. Para suprir suas operações, as empresas 

precisam de máquinas, equipamentos, matérias-primas, componentes, serviços e uma 

série de insumos que são obtidos no ambiente externo. 

 Antes de dar início a qualquer operação dentro de um processo produtivo, os ma-

teriais devem estar disponíveis com o objetivo de garantir um certo grau de certeza para 

atender a demanda ao longo do tempo. 
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 Para viabilizar essa disponibilidade, surge então a necessidade da existência da 

função Compras, pois ela é responsável por fazer a ligação da empresa com o ambiente 

externo, sendo responsável pelo suprimento dos insumos para o sistema produtivo. 

 Chiavenato (2005) diz que o órgão de compras é um elemento de interface entre o 

ambiente empresarial e o ambiente externo, fornecendo então as entradas e insumos. 

Dessa forma, esse órgão é a porta de entrada para o ingresso de materiais e insumos 

necessários ao funcionamento cotidiano. 

 Para Dias (2009), a função compras é um segmento vital do Departamento de 

Materiais ou Suprimentos, que tem por finalidade suprir todas as necessidades de mate-

riais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as 

quantidades corretas, verificar se recebeu o que foi comprado e providenciar armazena-

mento. Compras é, portanto, uma operação da área de materiais, muito importante entre 

as que compõem o processo de suprimentos. 

2.2.2.  Importância de Compras 

 Devido à grande competitividade, o setor de Compras vem sendo considerado por 

muitos um dos maiores responsáveis pela redução dos custos, já que peças, componen-

tes e suprimentos comprados representam em geral de 40 a 60% do valor final das ven-

das de qualquer produto (BALLOU, 2006). Isso significa que qualquer redução de custos 

relacionados a aquisições exerce um impacto muito grande sobre os lucros. 

 O alto preço das matérias-primas foi o responsável por uma série de mudanças na 

maneira de ver a função de Compra, visto que este influencia de forma direta os resulta-

dos e os lucros. Uma empresa bem administrada deve saber produzir, vender e princi-

palmente comprar bem, maximizando assim seus lucros. 

 Ballou (2006) cita algumas estratégias utilizadas pelas empresas para reduzir cus-

tos relacionados a materiais, são elas: 
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 Renegociar Contratos. Enviar aos fornecedores cartas exigindo reduções de 

preços de 5% ou mais, fazer nova licitação dos contratos daquelas que se recu-

sam a reduzir custos. 

 Oferecer Ajuda. Enviar equipes de especialistas às fábricas dos fornecedores pa-

ra assessorá-los também, a fim de sugerir outras mudanças tendentes e aumentar 

a produtividade, trabalhar com os fornecedores no sentido de simplificar e barate-

ar a produção de peças. 

 Manter a Pressão. Garantir a persistência dos melhoramentos, estabelecendo 

metas anuais de redução custos – quase sempre de 5% ou mais. 

 Reduzir o Número de Fornecedores. Cortar o número total de fornecedores, 

quando necessário em até 80%, e aumentar as compras dos remanescentes a fim 

de melhorar as economias de escala. 

2.2.3.  O Ciclo de Compras 

A área de compras está relacionada a uma série de atividades, entre elas selecio-

nar e qualificar fornecedores, avaliar desempenho dos fornecedores, negociar contratos, 

comparar preços, programar compras, prever mudança de preços. 

Todas essas atividades estão interligadas e agregam valor à função de Compras. 

Para Chiavenato (2005), as atividades que fazem parte de Compras são cíclicas, e cada 

uma deve ser cumprida em seu tempo, uma após a outra. Segundo ele, esse ciclo é 

composto de cinco atividades principais, e são elas: Análise de Ordens de Compras, 

Pesquisa e Seleção de Fornecedores, Negociação com o Fornecedor Selecionado, 

Acompanhamento de Pedido (Follow-up) e Controle do Recebimento do Material Com-

prado. A Figura 3 ilustra melhor como funciona esse ciclo. 
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Figura 3: Ciclo de Compras. 
 FONTE: Adaptado Chiavenato (2005) 

A seguir é mostrado cada uma dessas etapas. 

2.2.3.1. Análise das Ordens de Compras Recebidas 

A primeira etapa no ciclo de compras começa com o recebimento dessas ordens 

emitidas pelo PPCP O órgão de compras efetua uma análise dessas ordens para conhe-

cer as especificações dos materiais requisitados, suas respectivas quantidades e épocas 

adequadas para o recebimento. Nessa etapa ocorre o planejamento das atividades de 

modo a atender a demanda dos materiais e providenciar as aquisições. 

2.2.3.2.  Pesquisa e Seleção de Fornecedores  

A segunda etapa pode ser divida em duas partes distintas: a pesquisa e a seleção 

de fornecedores. 

 A Pesquisa dos Fornecedores consiste em investigar e estudar os possíveis for-

necedores dos materiais requisitados. Essa pesquisa é feita por meio da verificação dos 

fornecedores cadastrados no banco de dados da empresa. O objetivo principal é encon-

trar fornecedores que consigam fornecer de forma ininterrupta os materiais necessários 

dentro das quantidades, dos padrões de qualidade requeridos, no tempo determinado, 

com menores preços e melhores formas de pagamento. 

 A segunda parte é a seleção dentre os fornecedores pesquisados, escolhendo 

aquele que mais se adequa para suprir as necessidades de compra da empresa. Esta 
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seleção consiste em comparar as diversas propostas dos vários fornecedores e escolher 

a que melhor se adapta às conveniências da empresa. Para escolher o melhor fornece-

dor, devem ser usados critérios como preço, qualidade do material, formas de pagamen-

to, prazos de entrega. No Capítulo 3 – Metodologia, será mostrado o modelo utilizado 

para a seleção dos fornecedores da panificadora citada no estudo de caso. 

2.2.3.3.  Negociação com Fornecedores 

 Com a definição do fornecedor escolhido, o órgão de Compras começa então a 

negociar a aquisição do material requisitado dentro das condições adequadas, juntamen-

te com as especificações de cada material e o prazo de entrega. 

 A negociação serve também para definir como será a emissão formal do pedido 

de compra (uma espécie de contrato formal especificando as condições em que foram 

feitas as negociações). Esse pedido de compra é importante, pois mostra as condições 

específicas exigidas pelo comprador, deixando o fornecedor plenamente ciente de todos 

os requisitos referentes a cada material, juntamente com suas especificações de qualida-

de. 

 Essa etapa é importante, pois todas as divergências e discordâncias são resolvi-

das, chegando a um comum acordo, beneficiando ambas as partes. 

2.2.3.4.  Acompanhamento dos Pedidos (Follow-up) 

 Feito o pedido de compra, o órgão de Compras precisa assegurar que a entrega 

do material será realizada dentro dos prazos e das condições acordadas na negociação 

(quantidade e qualidade dos materiais). Por isso se torna necessário o acompanhamento 

ou seguimento (Follow-up) do pedido, seja pessoalmente ou por meio de telefonemas, o 

importante é manter contato constante com o fornecedor. 

 O acompanhamento dos pedidos é extremamente útil, pois por meio deste conse-

gue-se localizar de forma antecipada surpresas desagradáveis. Caso ocorra algum pro-
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blema (não entrega da quantidade solicitada, por exemplo), é possível complementar o 

atraso com outros fornecedores, evitando paradas na produção. 

2.2.3.5.  Controle e Recebimento dos Materiais  

 O Ciclo de Compras é finalizado com o recebimento do material solicitado ao for-

necedor no pedido de compra. No recebimento é verificada se a quantidade e as especi-

ficações estão de acordo com o negociado. A verificação das especificações técnicas do 

material é feita pela área responsável pelo Controle da Qualidade, por meio da inspeção 

de qualidade. 

 Após a conferência do material com o pedido de compra, o órgão de Compras 

autoriza o Almoxarifado a receber o material, e libera o pagamento da fatura ao fornece-

dor, dentro das condições de prazo e pagamento. 

2.3.  ESTOQUE 

 Para que qualquer sistema de produção funcione bem e sem interrupções, é pre-

ciso haver alguma garantia que os insumos necessários ao processo estejam sempre 

disponíveis. Essa garantia normalmente está associada ao estoque de materiais, pois 

eles têm justamente o objetivo de suprir a produção, mesmo quando a demanda é incer-

ta. 

 Por melhor que seja o sistema logístico de uma empresa, é praticamente impossí-

vel conciliar a demanda dos clientes com as necessidades da produção, de forma que os 

estoques sejam nulos. O estoque torna-se então necessário, pois mantendo um certo 

nível de materiais armazenados, a probabilidade de haver uma paralisação na produção 

se torna cada vez menor. Nesse sentido, Dias (2009) afirma que é impossível uma em-

presa trabalhar sem estoque, pois ele funciona como um amortecedor entre os vários 

estágios da produção até a venda final do produto. 
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 Existem diversas definições para estoque. Para Slack (2009), estoque é definido 

como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transforma-

ção. 

 Segundo Viana (2002), todos os materiais, mercadorias ou produtos acumulados 

para utilização posterior devem ser estocados de modo a permitir o atendimento regular 

das necessidades dos usuários para a continuidade das atividades da empresa. O princi-

pal motivo para se manter um estoque é a  impossibilidade de prever a demanda com 

exatidão. 

 Chiavenato (2005) diz ainda que o estoque possui todo o sortimento de materiais 

que a empresa possui e utiliza no processo de produção e que a acumulação desses 

materiais é necessária para o normal funcionamento do sistema produtivo. 

 Portanto é possível concluir que o estoque é vital para a empresa, pois ele é res-

ponsável por manter um fluxo contínuo dos materiais durante todo o processo de produ-

ção. 

2.3.1. Tipos de Estoque 

 Os estoques podem se apresentar em várias áreas dentro de uma empresa. Po-

dem ser de matérias-primas, produtos acabados, peças de reposição, entre outros. Se-

gundo Pozo (2002, p. 36-37), os estoques podem ser divididos em cinco tipos, e são eles: 

 Almoxarifado de matérias primas: Por matéria prima sabe-se que é em geral o 

material básico que irá receber um processo de transformação dentro de uma ins-

talação fabril, para em seguida entrar no estoque de acabados como produto aca-

bado. Pode ser um laminado de aço, urna chapa, um tarugo fundido, uma madeira 

ou resina, pós, uma peça comprada etc. Em suma, são todos os materiais que se 

agregam ao produto, fazendo parte integrante de seu estado. Podem ser também 

itens comprados prontos ou já processados por outra unidade ou empresa. 
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 Almoxarifado de materiais auxiliares: São caracterizados pelos materiais dos 

agregados que participam do processo de transformação da matéria-prima dentro 

da fábrica, tais como: rebolos, lixas, bedames, óleos, ferramentas etc. É o material 

que ajuda e participa na execução e transformação do produto, porém não se 

agrega a ele, mais imprescindível no processo de fabricação. 

 Almoxarifado de manutenção: Esse estoque é onde estão as peças que servem 

de apoio à manutenção dos equipamentos e edifícios, tais como rolamentos, para-

fusos, peças, ferramentas etc. Normalmente, aqui estão também os materiais de 

escritório usados na empresa (papel, caneta, etc.). 

 Almoxarifado de produtos em processos: Esses estoques podem ou não ser 

restritos, isto é, possuir espaços delimitados e controlados, por isso têm um fator 

altamente influente no custo do produto. Compõem esses almoxarifados as peças 

que estão em processo de fabricação ou em subconjuntos que são armazenadas 

para compor o produto final. O volume desse estoque é normalmente resultante 

de planejamento do estoque de matéria-prima e do planejamento da produção. 

 Almoxarifado de acabados: Este é o estoque dos produtos prontos e embalados 

que serão enviados aos clientes. O resultado do volume desse estoque é em fun-

ção da credibilidade de atendimento da empresa e do planejamento dos estoques 

da matéria-prima e em processos. Percebe-se que à medida que os estoques de 

entrada e em processo aumentam, esse estoque também aumenta. Seu bom pla-

nejamento e seu controle também são de suma importância, visto que todo mate-

rial parado em estoque está onerando o custo do produto, além de mostrar forte 

sujeição à obsolescência. 

2.3.2. Gerenciamento de Estoque 

 Apesar da importância de se manter um estoque, é necessário considerar que os 

estoques absorvem boa parte do capital da empresa, que poderia ser investido de outra 

maneira. 
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 Saber gerenciar de maneira eficiente um estoque é uma tarefa complexa, pois 

envolve diversos conflitos das áreas envolvidas. Dias (2009) cita alguns desses conflitos, 

a Quadro 1 mostra isso de forma detalhada.  

Quadro 1: Conflitos Interdepartamentais Quanto ao Estoque 

 

FONTE: Dias (2009) 

 O foco da administração de estoque está em conciliar da melhor maneira possível 

os objetivos desses departamentos, sem prejudicar a operacionalidade da empresa, ou 

seja, estabelecer uma relação onde todas as partes são beneficiadas sem trazer qualquer 

tipo de dano às operações da empresa. 

 Para a determinação de um bom gerenciamento de estoque, onde todos os seto-

res envolvidos são beneficiados, algumas decisões importantes precisam ser tomadas, 

como quanto e quando pedir. Estoque em excesso pode aumentar os custos, por outro 

lado, a falta de estoque pode prejudicar o andamento da produção. Logo, decidir a quan-

tidade de reposição do estoque e o momento em que deve ocorrer essa reposição pode 

otimizar o fluxo de materiais dentro da empresa.  

 Martins (2005) mostra que existem dois sistemas que podem auxiliar a tomada de 

decisão sobre quanto e quando repor. Um deles é o Sistema de Reposição Contínua e 

o outro é o Sistema de Reposição Periódica. Porém outros sistemas podem ser estabe-

lecidos considerando as características desses dois sistemas, sendo chamados de Sis-

temas Mistos. 
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2.3.2.1. Sistema de Reposição Contínua 

 O Sistema de Reposição Contínua é muito conhecido e utilizado, sendo denomi-

nado também de Sistema de Estoque Mínimo ou Sistema de Ponto de Reposição. Funci-

ona basicamente da seguinte maneira: calcula-se um nível de estoque, R, e quando o 

estoque de material alcança esse valor é emitida uma ordem para a reposição de esto-

que na quantidade, Q, fixa ao longo do tempo, recomeçando o ciclo. A Figura 4 represen-

ta o sistema quando o consumo e o tempo necessário para a reposição do material, L, 

são constantes (Martins 2005, p.274). 

 

Figura 4: Gráfico Dente de Serra (Reposição Contínua). 
 FONTE: Martins (2005) 

Em caso de demanda D e tempo de reposição L constante, o ponto de reposição 

R= D x L. 

Estoque de Segurança 

Os estoques de segurança têm como função proteger o sistema quando a demanda (D) e 

o tempo de reposição (L) variam ao longo do tempo. Seu dimensionamento é a função da 

variação da demanda que pode ser representada pelo desvio padrão e pela variação do 

tempo de reposição que pode ser representada pelo desvio padrão. 
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            Neste caso, a expressão do estoque de segurança é dada pela Equação 1: 

ES = Z x s d  x L  

Em que: 

Es= estoque de segurança 

Z = coeficiente da distribuição normal em função do nível de serviço desejado 

s d = desvio padrão da demanda 

L = tempo de reposição 

2.3.2.2.  Sistema de Reposição Periódica 

 O Sistema de Reposição Periódica é também conhecido como Sistema De Repo-

sição em Períodos Fixos ou Sistema de Estoque Máximo. Nele faz-se basicamente a 

revisão do sistema, ou seja, a verificação do nível de estoque do item em intervalos fixos, 

por exemplo, semanal, quinzenal ou mensal, e estima-se a quantidade necessária para 

completar um nível de estoque máximo previamente calculado, encomendando-se a 

quantidade necessária para completar um nível de estoque máximo previamente calcula-

do, encomendando-se a reposição dessa quantidade. A Figura 5 ilustra o comportamento 

do sistema. 
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Figura 5: Gráfico Dente de Serra (Reposição Periódica). 
 FONTE: Martins (2005) 

 

A partir do início, após o período I, denominado intervalo de revisão, verifica-se 

que falta a quantidade Q1 para completar o estoque máximo M. Pede-se a reposição 

dessa quantidade Q1, que é entregue após decorrido tempo de reposição L1, ocasião em 

que o estoque aumenta. Novamente, decorrido o prazo I, verifica-se que é necessário a 

quantidade Q2 para completar o estoque máximo M. Essa quantidade encomendada 

chega após o decorrido tempo L2, continuando o processo. A expressão utilizada para o 

cálculo de M é dada pela Equação 2: 

 

 = demanda média 

 = tempo médio de reposição 

 = intervalo de revisão 

= estoque de segurança 
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2.4.  ESTOCAGEM DE MATERIAIS 

Ballou (2006) diz que o sistema de estocagem pode ser dividido em duas funções 

principais, sendo elas a guarda dos produtos (estocagem) e o manuseio dos materiais. O 

manuseio dos materiais envolve as atividades de carga, descarga e movimentação dos 

produtos para e de vários locais dentro do armazém e também a separação dos pedidos. 

Já a estocagem é simplesmente a acumulação dos materiais que ocorre com o passar do 

tempo. 

A estocagem dos materiais se resume, portanto, ao armazenamento e movimen-

tação dos materiais. A seguir são mostrados os desdobramentos dessas duas atividades. 

2.4.1. Armazenamento de Materiais 

A armazenagem dos materiais é a atividade responsável por guardar temporaria-

mente os materiais necessários, a fim de evitar interrupções no sistema produtivo da em-

presa. Apesar de ser considerada uma atividade secundária ou de suporte e não agregar 

valor diretamente ao processo de Administração dos Materiais, essa é uma atividade ne-

cessária.  

Esse armazenamento não deve ser feito de qualquer maneira, mas é preciso que 

os materiais sejam guardados de forma ordenada e controlada, obedecendo a uma série 

de preceitos e regras básicas estabelecidos com base nos tipos de materiais a serem 

estocados. 

Para Martins (2005) a estocagem deve ser planejada, para não modificar ou alte-

rar as características dos materiais e também para manter uma visualização e identifica-

ção clara dos itens estocados. Isso é importante para identificar materiais sem movimen-

tação, materiais idênticos estocados sob diferentes denominações, materiais sem utilida-

de e materiais estocados em excesso com relação à necessidade. 

É importante destacar que a atividade de armazenagem pode influenciar de ma-

neira tanto positiva como negativa na qualidade do produto final. Quando essa atividade 
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é feita da maneira correta, a integridade dos materiais (insumos) entregues à produção 

não é comprometida. Caso a área de armazenagem não seja adequada ao tipo de mate-

rial armazenado, este pode sofrer danos, afetando a qualidade do produto final e em al-

guns casos ocorrer até mesmo a perda do material danificado. 

2.4.1.1. Arranjo Físico (Layout) 

 Dias (2009) define layout como o arranjo de homens, máquinas e materiais. O la-

yout é a integração do fluxo de materiais, da operação dos equipamentos de movimenta-

ção, combinados com as características que conferem maior produtividade ao elemento 

humano, para que o armazenamento dos materiais se processe dentro do padrão máxi-

mo de economia e rendimento. 

 O arranjo físico nada mais é do que a disposição física dos recursos (máquinas, 

homens, materiais) de forma integrada, proporcionando dessa maneira uma maior efici-

ência na atividade de armazenamento. 

É possível dizer que a eficiência de um armazém está diretamente ligada ao seu 

layout. Viana (2002) diz que a realização de uma operação eficiente e efetiva de armaze-

nagem depende da existência de um bom layout, que determina, tipicamente, o grau de 

acesso ao material, os modelos de fluxo de material, a eficiência da mão-de-obra e a se-

gurança do pessoal e do armazém. 

 Segundo Martins (2005), os princípios para obter um bom layout e, consequen-

temente, uma maior produtividade no armazenamento são o dimensionamento adequado 

dos corredores e das outras áreas, considerando o fluxo e o volume de materiais. Devem 

ser verificados os condicionantes do arranjo físico como a altura do estoque e colunas, 

entre outros. Ele ainda sugere que ao menos 60% da área operativa, inclusive os corre-

dores, devem ser reservados para estocagem, 30% para recebimento e outros 10% para 

as atividades administrativas. 

Após o alinhamento de todos esses princípios, consegue-se obter um bom layout, 

facilitando o trabalho, racionalizando os espaços, reduzindo custos, possibilitando a iden-
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tificação rápida dos materiais, promovendo um bom armazenamento e facilitando a mo-

vimentação dos materiais. 

2.4.1.1.1. Tipos de Layout 

Para Martins (2005) existem quatro principais tipos de Layout e são eles: 

 Por Processo ou Funcional: arranjo físico onde todos os processos e equipa-

mentos do mesmo tipo são desenvolvidos na mesma área e as operações seme-

lhantes são agrupadas na mesma área. O material se desloca buscando os dife-

rentes processos. 

 Em Linha: arranjo físico onde as máquinas ou as estações de trabalho são colo-

cadas de acordo com a sequência das operações e são executadas de acordo 

com a sequência estabelecida sem caminhos alternativos. O material percorre um 

caminho previamente determinado no processo. 

 Por Célula: arranjo físico que consiste organizar em um só lugar máquinas dife-

rentes que possam fabricar o produto interno. Nesse arranjo o material se desloca 

dentro da célula buscando os processos necessários. 

 Por Posição Fixa: arranjo físico onde o material permanece fixo em uma deter-

minada posição e as máquinas se deslocam até o local executando as operações 

necessárias. 

2.4.2. Movimentação de Materiais 

A movimentação de materiais reúne um conjunto de operações que implica na 

mudança de posição dos materiais para processamento, sua armazenagem interna ou 

externa. De acordo com Chiavenato (2005), a movimentação de materiais está relaciona-

da a todo o fluxo de materiais existentes dentro da empresa, e que esta é indispensável a 

qualquer sistema de produção, visando não somente o abastecimento das seções produ-
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tivas, mas garantindo também a sequência do próprio processo de produção entre as 

diversas seções envolvidas. 

Essa movimentação influencia de forma direta no fluxo de materiais dentro das 

empresas, logo se trata de uma atividade crítica no que diz respeito a uma boa produtivi-

dade dos depósitos e almoxarifados. 

Para que os materiais fluam naturalmente, sendo movimentados da melhor manei-

ra possível dentro dos depósitos e almoxarifados, é importante observar alguns aspectos 

que estão diretamente ligados a uma boa produtividade destes, ou seja, são fatores cha-

ves para o bom fluxo de entrada e saída dos materiais no armazém. Bowersox e Closs 

(2009) citam dois desses fatores. O primeiro deles está relacionado à quantidade de 

mão-de-obra, devido ao fato de a produtividade geral dos depósitos ser vulnerável a 

qualquer queda no desempenho da mão-de-obra. O segundo diz respeito a limitações da 

tecnologia de informação. Mesmo considerando que o uso dos computadores proporcio-

nou novas tecnologias e capacidades, o manuseio e a movimentação dos materiais ainda 

é uma atividade preponderantemente manual.  

Até recentemente, esses fatores não eram levados em conta. Na verdade, o ma-

nuseio dos materiais nunca foi administrado de maneira integrada com as outras ativida-

des logísticas, somente há pouco tempo que a alta administração das empresas vem 

dando a importância devida a essa atividade. 

2.4.2.1. Classificação das Atividades de Movimentação 

 Para Bowersox e Closs (2009), as operações de movimentação podem ser dividas 

em três atividades: recebimento, manuseio interno e expedição. 

2.4.2.1.1. Recebimento 

 O recebimento ocorre depois que o setor de compras juntamente com o de quali-

dade liberam para a armazenagem os materiais enviados pelos fornecedores, autorizan-

do a descarga do veículo. Na maioria dos casos, a descarga é feita manualmente, porém 
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têm sido desenvolvidos métodos mecanizados e parcialmente automatizados, capazes 

de adaptar-se às diferentes características dos produtos. Os materiais normalmente são 

empilhados manualmente em paletes e em alguns casos são usadas esteiras transporta-

doras para acelerar o processo de recebimento. 

2.4.2.1.2. Manuseio Interno 

 O manuseio interno inclui qualquer tipo de movimentação dos produtos dentro do 

armazém. Logo, depois que os materiais são recebidos, é necessário a transferência in-

terna para a armazenagem ou separação de pedidos. Existem dois tipos de manuseio 

dentro dos armazéns e depósitos: transferência e separação.  

 Existem pelo menos duas transferências em depósitos tradicionais. Na primeira 

delas, os materiais são levados para dentro do depósito e colocados em locais previa-

mente definidos. Uma segunda movimentação interna pode ser necessária antes da se-

paração dos pedidos, dependendo dos procedimentos operacionais de cada depósito. 

 A separação é o processo de agrupa materiais, peças e produtos em função da 

solicitação da demanda. Normalmente a área de separação fica localizada em um ponto 

onde as distâncias a serem percorridas são as mínimas. Esse processo é coordenado na 

maioria das vezes por sistemas de controle informatizado. 

2.4.2.1.3. Expedição 

 A expedição está relacionada à saída dos materiais de dentro do armazém para 

atender as necessidades da empresa. Assim como no recebimento, na maioria das vezes 

a expedição também é feita manualmente. Depois disso, os materiais são conferidos e 

saem do armazém para seus respectivos destinatários. 

2.4.2.2. Equipamentos de Movimentação 

Na logística, o manuseio de materiais não pode ser evitado, no entanto pode ser 

reduzido. Boa parte dos investimentos feitos nos armazéns é relacionada aos equipa-
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mentos de movimentação, pois podem aumentar consideravelmente a produtividade de 

um armazém, evitando a queda de produtividade devido à mão-de-obra. 

Dependendo do porte do armazém e do tipo de material a ser transportado, exis-

tem os equipamentos que são mais adequados. Para Moura (1997), os equipamentos de 

movimentação podem ser manuais, mecanizados ou automatizados. 

As Figuras 6 e 7 mostram exemplos de equipamentos de movimentação manual, 

as Figuras 8 e 9 equipamentos de movimentação mecanizada e a Figura 10 equipamen-

tos de movimentação automatizada. 

a) Equipamentos de movimentação Manual. 

 

Figura 6: Carrinho Manual. 
FONTE: Google 2013 

 

Figura 7: Carrinho Manual.  
FONTE: Google 2013 

 
 

b) Equipamentos de Movimentação Mecanizada. 

 

Figura 8: Empilhadeira. 
 FONTE: Google 2013 

 

Figura 9: Carrinho Elétrico. 
 FONTE: Google 2013 
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c) Equipamentos de Movimentação Automatizada. 

 

              Figura 10: Esteira.  
              FONTE: Google 2013 
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3. METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada nesse estudo consiste em cinco etapas, como mostra a 

Figura 11. Por meio do cumprimento de cada um destas, foi possível viabilizar todas as 

melhorias propostas. 

 

Figura 11: Metodologia.  
FONTE: Própria 

 

 A seguir, será mostrado de forma detalhada, em que consiste cada uma dessas 

etapas. 

 Identificação do Problema: Esta etapa consiste em identificar quais os principais 

problemas que ocasionam a falta de matérias-primas. Tão importante como identi-

ficar esses problemas, é encontrar as causas-raízes de cada um deles. Encon-

trando a causa geradora de cada um desses problemas, as chances de obter o 

sucesso nas etapas posteriores é bem maior. Com esse conhecimento, é possível 

criar uma solução que não apenas forneça uma melhoria superficial, mas sim uma 

que seja duradoura. 

 Definição do Modelo: Definir o modelo é escolher um conjunto de ações que vão 

ao encontro da solução dos problemas identificados. Todas as ações definidas 

englobam todas as áreas envolvidas no processo de Administração dos Materiais. 

 Solução do Modelo: A solução do modelo busca encontrar as principais ferra-

mentas e técnicas que vão suportar as ações a serem executadas, definidas ante-

riormente no modelo. Para a escolha dessas, foram observados quais são as 

mais aceitas e utilizadas no mercado atual.  
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 Implementação da Solução: Após definido o que vai ser feito e como será feito, 

a próxima etapa é a execução de tudo o que foi planejado. Nessa etapa são defi-

nidas principalmente as tarefas, os prazos, a sequência das atividades e as pes-

soas envolvidas. Para alcançar os resultados esperados, é imprescindível que es-

sa etapa ocorra da melhor maneira possível e que tenha a colaboração de todos. 

 Avaliação Final: Na avaliação Final, são destacadas as principais melhorias obti-

das e quais os pontos a serem aperfeiçoados. Essa etapa é muito importante, 

pois ela é o resumo de tudo o que foi feito para resolver o problema da falta de 

matéria-prima. Aqui também é medida a aceitação dos stakeholders e a satisfa-

ção de cada um deles. 
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4.  ESTUDO DE CASO 

 A empresa em que foi desenvolvido o estudo de caso trata-se de uma panificado-

ra familiar de pequeno porte, que possui cerca de 35 funcionários e localiza-se em Cam-

po Grande, no Estado do Rio de Janeiro. Seus produtos são feitos diariamente e seu mix 

de produtos é grande, sendo fabricados e comercializados pães, bolos, tortas, salgados, 

folhados, entre outros. 

 Para oferecer toda essa diversidade de produtos a seus clientes, é necessário 

uma série de matérias-primas, desde as usadas na fabricação dos pães e bolos, como a 

farinha, até as utilizadas na embalagem desses produtos como as caixas de tortas e sa-

cos para os pães. Investir nessa diversidade é uma das estratégias utilizadas pela em-

presa para obter o sucesso. 

 Além de considerar o mix de produtos como um dos fatores chave de sucesso, 

existe também outro fator que é a alta qualidade dos produtos fabricados e comercializa-

dos por ela. Para alcançar essa qualidade, é necessário contar com matérias-primas bem 

específicas e que normalmente não são utilizadas em qualquer panificadora. 

 Para que esses fatores ajudem a aumentar o crescimento do negócio da empresa, 

é necessário coordenar uma série de atividades, como por exemplo, a aquisição da maté-

ria-prima, o recebimento desta e o seu armazenamento, evitando desta forma interrup-

ções na produção. O mau funcionamento dessas atividades influencia de forma direta na 

qualidade e diversidade dos produtos. 

 Apesar de estar no mercado há alguns anos, a empresa vinha passando por pro-

blemas relacionados a essas atividades, ocasionando muitas vezes a falta de matérias-

primas e consequentemente a falta de muitos produtos, gerando um desconforto nos cli-

entes quando desejavam algum produto e não o encontravam. 

 Por se tratar de uma empresa familiar, que foi passada de um irmão para o outro, 

durante muito tempo esse problema de falta de matéria-prima ocorreu, devido ao não 
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conhecimento por parte dos irmãos de métodos que pudessem melhorar o funcionamento 

das atividades relacionadas ao fornecimento de matérias-primas para a fabricação de 

seus produtos.  

 Entre os principais motivos para essa falta e falha no fornecimento da produção, 

pode-se destacar como exemplo a má gestão do estoque de matérias-primas, a falta de 

integração entre as áreas de Compra, Produção e Estoque e a ineficiência da área de 

Compras na aquisição das matérias-primas. Com base na metodologia mostrada no capí-

tulo 3 - Metodologia, os próximos tópicos mostrarão as causas desses problemas e quais 

foram os métodos utilizados para a resolução destes. 

4.1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 Antes de definir qualquer solução ou atuar na resolução do problema, a primeira 

atitude tomada foi fazer um levantamento com os funcionários e com o proprietário da 

empresa sobre quais seriam os principais ofensores ou causas responsáveis pela falta de 

matérias-primas. 

 Para obter essas informações foi feita uma entrevista coletiva, onde todos pude-

ram expor seus pontos de vista e uma individual onde foram feitas perguntas um pouco 

mais específicas. Essas entrevistas foram realizadas com os colaboradores responsáveis 

pelo gerenciamento dos materiais dentro da organização e aconteceu em uma sexta fei-

ra-feira após o expediente. Para criar um ambiente adequado, foi feito oferecido um café 

especial que serviu como um incentivo para os envolvidos, com o objetivo de deixar todos 

bem confortáveis e obter um maior aproveitamento. 

 Após serem obtidas essas informações foi feita uma análise por meio do Gráfico 

de Pareto. Tendo feita essa análise foi possível focar nos pontos que realmente impacta-

vam o processo e direcionar os esforços para a resolução desses. As principais causa ou 

pontos gerados por essa análise foram:  

 Falta de controle de entrada e saída de matérias-primas; 
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 Falta de comunicação entre as áreas (Produção, Compras e Estoque); 

 Atraso dos fornecedores nas entregas das matérias-primas; 

 Recursos financeiros limitados; 

 Falta de estrutura da área de Compras. 

Depois de realizadas as entrevistas e as análises foi possível estabelecer uma re-

lação entre as causas citadas acima, e a partir disso definir um método mais adequado 

para a resolução do problema. 

Com o objetivo de se certificar sobre as causas raízes do problema da falta de 

materiais, foi feito um estudo durante dois meses. Esse foi o tempo disponível para o es-

tudo, uma vez que não havia tempo hábil para estudos mais detalhados.  

 Nesse estudo foram analisadas as quantidades de sacos para venda dos pães 

disponíveis em estoque e suas respectivas demandas. É importante dizer, que devido à 

falta de controle dos materiais não foi viável fazer o estudo considerando as matérias-

primas utilizadas na fabricação (farinha, fubá, sal, ...). 

A aquisição desses sacos era mensal e os pedidos eram feitos sempre na primei-

ra semana do mês (semana 1). A Tabela 1 mostra a relação entre as quantidades (uni-

dade: caixa) em estoque e a demanda no mês de Maio/2012, e a Tabela 2 mostra a 

mesma relação, tendo como base o mês de Junho/2012. 
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Tabela 1: Comparação Estoque x Demanda no mês de Maio/2012 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Saco de Pão 2 Kg (28x40) 5 4 4 3 1 0 1 0

Saco de Pão 3 Kg (38x47) 6 5 3 0 1 2 3 2

Saco de Pão 5 Kg (44X54) 6 3 1 0 3 2 3 1

Saco de Pão 7 Kg (50X60) 8 7 5 4 1 2 1 0

Saco de Salgado 2 Kg (28x40) 4 4 3 2 0 1 1 1

Produto Quant. Estoque Demanda

Maio 2012

 

Fonte: Própria 

Tabela 2: Comparação Estoque x Demanda no mês de Junho/2012 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Saco de Pão 2 Kg (28x40) 7 5 5 4 2 0 1 0

Saco de Pão 3 Kg (38x47) 5 3 2 0 2 1 2 1

Saco de Pão 5 Kg (44X54) 6 4 2 0 2 2 2 2

Saco de Pão 7 Kg (50X60) 7 6 6 5 1 0 1 1

Saco de Salgado 2 Kg (28x40) 6 5 5 4 1 0 1 0

Produto

Junho 2012

Quant. Estoque Demanda

 

Fonte: Própria 

 Observando as Tabelas 1 e 2, é possível perceber que sempre na última semana 

do mês (semana 4), as quantidades em estoques referentes aos sacos de 3 e 5 Kg não 

atendiam a demanda e que de fato ocorria a falta de materiais. É possível notar também 

que enquanto faltava os sacos de 3 e 5 Kg, os demais sobravam. 

 As informações mostradas nas Tabelas 1 e 2 comprovam que de fato existia uma 

má gestão de estoques, pois enquanto uns faltavam outros sobravam. Um dos fatores 

importantes a serem observados, é que devido à falta de controle dos materiais era im-

possível prever a demanda e consequentemente fazer a aquisição da quantidade correta 

de materiais. 

 Com base nos levantamentos feitos e nos estudos, foi possível concluir que a falta 

de materiais acontecia devido ao fato de não existir uma correta Administração de Mate-
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riais. A Figura 13 ratifica essa ideia, mostrando a quantidade total consumida nos dois 

meses do estudo (Maio e Junho 2012), comparada com a sua respectiva demanda. 

 

Figura 12: Comparação Estoque x Demanda nos meses de Maio e Junho/2012.  
FONTE: Própria 

4.2. DEFINIÇÃO DO MODELO  

 Tendo conhecimento do problema e de suas principais causas, o próximo passo 

foi definir quais seriam as possíveis soluções para sua resolução a curto, médio e longo 

prazo, ou seja, definir o modelo que melhor se adapta à situação atual da empresa, e que 

amenizasse o problema de forma imediata e que com o passar do tempo este fosse re-

solvido de maneira definitiva. 

 Escolher o modelo visa à definição de um conjunto de ações a serem tomadas 

para a melhoria na eficiência da Administração dos Materiais da empresa, fazendo com 

que o fluxo de matérias-primas flua de forma natural a fim de abastecer a produção, vi-

sando desde a parte das aquisições das matérias-primas até o momento em que chegam 

para abastecer o processo produtivo. 

 O modelo proposto pode ser melhor visualizado na Quadro 2. 
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Quadro 2: Modelo Proposto 

Ação Descrição Resultado 

Melhorar a comunicação entre 
as principais áreas envolvidas 

no processo 

Fazer com que as falhas gera-
das pela falta de comunicação 
entre as áreas diminuam. 

Curto Prazo 

Estruturação da Área de Com-
pras 

Definir novas políticas para a 
área, criar parcerias com os 
fornecedores, definir em par-
ceria com o Estoque e Finan-
ceiro os prazos e quantidades 
de matérias-primas a serem 
adquiridos. 

Médio Prazo 

Definição das Políticas para a 
Gestão de Estoques 

Definir as políticas que melhor 
se adaptam à gestão de esto-
que da organização. 

Médio Prazo 

Estruturação da Estocagem 
das Matérias-Primas 

Definir um novo layout para o 
almoxarifado, melhorando o 
recebimento, armazenamento 
e controle dos materiais. 

Médio Prazo 

Melhoria na Movimentação 
dos materiais. 

Melhorar a movimentação das 
matérias-primas, desde sua 
chegada até sua saída para a 
produção. 

Médio Prazo 

Integração das Áreas 

Integrar todas as informações 
referentes às áreas de Com-
pras, Produção, Estoque e 
Financeiro, por meio de uma 
ERP. 

Longo Prazo 

Fonte: Própria 

4.3. SOLUÇÃO DO MODELO 

 Após definidas as ações a serem tomadas, se faz necessário o uso de técnicas, 

ferramentas e recursos que vão tornar possíveis a viabilidade do cumprimento do mode-

lo. Tão importante quanto a escolha do modelo é a escolha dessas técnicas, ou seja, a 

escolha da melhor solução possível que atenda aos principais requisitos do modelo. 

 Para cada ação definida no modelo existe uma ou mais ferramentas que melhor 

se adaptam a ela. Pode ser citado como exemplo o uso de técnicas quantitativas e quali-

tativas para a escolha de fornecedores no que diz respeito à Estruturação da Área de 

Compras. Já para melhorar a comunicação entre as áreas, pode ser utilizada uma ferra-

menta muito simples, porém eficaz, que é um formulário. 
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 A seguir será mostrado com detalhes quais foram as soluções utilizadas para o 

cumprimento de cada uma das ações definidas no modelo. 

4.3.1. Melhorar a Comunicação entre as Principais Áreas Envolvidas no Pro-

cesso 

 Boa parte dos problemas relacionados à falta dos materiais teve como causa a 

falta de comunicação entre Produção, Compras, Financeiro e Estoque. Problemas apa-

rentemente simples, mas que causavam consequências negativas no suprimento da pro-

dução e dos demais setores. 

 Existem diversos exemplos que comprovam essa falta de comunicação. Um deles 

é que por diversas vezes o caminhão chegava com a mercadoria, porém a pessoa res-

ponsável pelo recebimento não tinha o conhecimento do pedido e mandava o caminhão 

retornar outro dia. Outro é que às vezes o caminhão chegava com as mercadorias e não 

havia dinheiro para efetuar o pagamento da fatura. E ainda existiam casos em que a 

mercadoria recebida era diferente da requisitada ao fornecedor. 

 No primeiro exemplo, é possível perceber que uma simples atitude por parte da 

área de Compras em comunicar os pedidos que iriam chegar poderia ter evitado a falha 

no suprimento. No segundo, mais uma vez a área de Compras deveria ter informado a 

área Financeira a existência da fatura em aberto. E no último caso, se houvesse uma lista 

com os materiais requisitados, o recebimento das mercadorias não seria prejudicado. 

 Em ambos os casos, pode-se notar que se existisse uma comunicação entre as 

áreas responsáveis pela Administração dos Materiais dentro da empresa, o suprimento 

não seria prejudicado. 

 Observando esses exemplos, fica mais do que claro a necessidade de melhorias 

no sistema de comunicação entre as áreas. A melhoria proposta foi fazer o uso de formu-

lários e um quadro de avisos, onde seriam divulgados esses formulários e todas as ou-

tras informações necessárias para a gestão dos materiais. 
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 Os formulários são bem objetivos e têm informações básicas que atendem as ne-

cessidades de todas as áreas envolvidas no processo. Para a confecção deste, foi levado 

em consideração as informações mínimas que eram realmente necessárias para facilitar 

as decisões tomadas no dia-a-dia. Outro fator observado foi o nível de escolaridade dos 

colaboradores, a maioria tinha apenas o ensino fundamental e poucos deles ensino mé-

dio completo, logo quanto mais “enxuto” o formulário, mais fácil o uso deste por parte dos 

funcionários.  

 Este documento é usado apenas no ambiente interno da empresa, e é composto 

de três partes: Fornecedor, Pedido e os Itens/Quantidade.  A parte dos Fornecedores 

está relacionada à identificação deste, por meio do seu nome ou Razão Social e um tele-

fone de contato (caso ocorra algum problema). O espaço destinado ao Pedido mostra a 

sua emissão, sua data de entrega e mais a forma de pagamento. E a parte dos 

Itens/Quantidade traz as quantidades e preços de cada um dos itens. 

A vantagem desse formulário é trazer autonomia, flexibilidade e agilidade ao pro-

cesso. Falhas antes cometidas como o recebimento de mercadoria errada poderiam ser 

evitadas simplesmente comparando os itens e suas respectivas quantidades (mostrados 

no formulário), com o que estava sendo entregue. 

 A Figura 13 ilustra o formulário descrito, utilizado para melhorar a comunicação 

interna da empresa. 
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Nome Razão Social:

CNPJ: Tel:

           À VISTA            BOLETO

Unidade Quant. Valor

Total:

Assinatura

Fornecedor

Pedido

Item / Quantidade

Código

Forma de Pagamento

Descrição Sub-Total

Emissão

__  / __  / __

Entrega

__  / __  / __

 

Figura 13: Formulário de Comunicação Interna.  
FONTE: Própria 

 A área responsável por preencher esse formulário era a de Compras. Esse preen-

chimento era feito quando um pedido de compra era emitido ao fornecedor, sempre com 

duas cópias, sendo uma enviada à área Financeira e a outra sendo fixada no quadro de 

avisos. 
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 Com o uso do quadro e do formulário, foi possível notar uma melhora significativa 

na comunicação das áreas e consequentemente no abastecimento. 

4.3.2. Estruturação da Área de Compras  

 Como foi mencionada no Capítulo 2 – Administração de Materiais, a área de 

Compras é de extrema importância para qualquer organização, pois ela é responsável 

pela aquisição de todos os materiais que vão supri a empresa como um todo, entre ou-

tras diversas atividades. 

 Porém Compras não se resume apenas a atividade de aquisição, ela abrange 

uma serie de outras funções. Um dos maiores problemas relacionados a falha no supri-

mento da empresa em estudo foi justamente porque a área de Compras era vista sim-

plesmente como a responsável pela aquisição das matérias-primas, e outros aspectos 

importantes como desenvolvimento de parcerias com os fornecedores e acompanhamen-

to dos pedidos, eram deixados de lado. 

 Por diversas vezes, ocorreu a falta de materiais devido ao atraso da entrega por 

parte dos fornecedores. Apesar de ser um atraso do fornecedor, a área de compras po-

deria ter interferido de forma positiva por meio do acompanhamento do pedido (follow-

up), e dessa forma prevendo a possível falha do fornecedor, recorrer a outras fontes para 

obter os materiais necessários para seu abastecimento. 

 Devido a esses e outros problemas, a função Compras não conseguia desenvol-

ver um trabalho adequado às necessidades da organização. O grande problema era que 

não existia uma estrutura adequada para essa área, e as políticas relacionas a ela não 

eram claras. 

 Umas das atitudes tomadas para melhorar o suprimento da organização foi justa-

mente criar uma estrutura adequada para a área de compras, que a permitisse atuar de 

forma mais abrangente e assertiva. 
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 O primeiro passo para isso foi definir qual seria a forma de trabalho dessa área, 

juntamente com as suas obrigações e políticas. As obrigações dizem respeito sobre quais 

as funções necessárias para suprir as demandas de matérias-primas da empresa e a 

política está ligada as diretivas que possibilitam uma gestão adequada para a área, inclu-

indo suas metas e forma de interagir com seus clientes internos e externos. 

 Após serem definidos os aspectos estratégicos da área foi possível focar na parte 

operacional, definindo principalmente quando comprar, quanto comprar e com quem 

comprar. 

 As decisões relacionadas à quantidade e frequência (semanal, quinzenal, mensal, 

...) da aquisição dos materiais foram definidas juntamente com as áreas da Produção, 

Financeira e principalmente Estoque (Seção 4.3.3 - Definição das Políticas para a Gestão 

de Estoques , descreve melhor como foram definidas a frequência e quantidade dos pe-

didos). A necessidade de haver o envolvimento dessas áreas foi crucial para o alcance 

das metas estabelecidas para a área de Compras, pois muitas vezes existiam conflitos 

entre elas, como por exemplo, a quantidade ótima a ser comprada nem sempre era viá-

vel, devido ao espaço disponível no estoque. Outro caso é que em algumas vezes o mo-

mento da compra não era o mais apropriado, pois havia muitas boletas a vencerem na 

mesma data de pagamento do pedido a ser feito. 

 O envolvimento de todas as áreas dando suporte a área de Compras, foi possível 

por meio do uso dos formulários de comunicação e também por reuniões feitas periodi-

camente, proporcionando a integração dessas áreas. 

 O objetivo da integração dessas áreas foi justamente proporcionar uma compra 

mais inteligente (por mais que em alguns casos não fosse a compra ótima), onde nenhu-

ma das outras áreas seriam afetadas de forma negativa. Com isso foi possível obter ga-

nhos significativos no processo de administração dos materiais da empresa como um 

todo, e ter a quantidade e frequência ideal para a aquisição dos materiais. 

 Tendo definido os aspectos relacionados a quando e quanto comprar, o próximo 

passo foi decidir quais seriam os fornecedores que poderiam atender as demandas da 
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empresa de forma satisfatória. Para a escolha dos fornecedores foi utilizada uma ferra-

menta qualitativa e quantitativa. A parte qualitativa diz respeito aos quesitos necessários 

para atender as exigências da empresa (prazo de entrega, qualidade da matéria-prima 

...), e a parte quantitativa associa pesos a esses requisitos. 

 A Tabela 3, mostra de forma prática, a relação de dois fornecedores, juntamente 

com os aspectos ou quesitos considerados importantes para empresa. Para cada um 

desses foi dado um peso e uma nota. 

 Os quesitos escolhidos pela a empresa foram: Custo e Qualidade dos Produtos, 

Pontualidade na Entrega, Presteza no atendimento e Atendimento a Emergências. Na 

visão do dono do negócio, todos esses são considerados importantes para a escolha de 

um fornecedor. Como pode ser observado na Tabela 3, os quesitos de custo e qualidade 

do produto receberam um maior peso se comparado com os demais. Isso ocorre devido 

ao fato de estes afetarem diretamente o cliente final, ou seja, são aqueles que podem ser 

notáveis pelo consumidor final. Já os demais são importantes, mas não são percebidos 

pelos clientes.  

Tabela 3: Modelo de Avaliação de Fornecedores 

Produto Nota Resultado Nota Resultado

Custo 30 4 120 3 90

Qualidade 25 3 75 4 100

Serviço

Pontualidade na Entrega 20 4 80 2 40

Presteza no Atendimento 10 3 30 1 10

Atendimeto a Emergências 15 2 30 1 15

Total: 335 Total: 255

Notas Atribuídas:         1 2 3 4 5

    Ruim Regular Bom Muito Bom Excelente

Fornecedor 2Quesitos
Peso

Fornecedor 1

 

Fonte: Própria 
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 Como se pode observar, cada um dos quesitos recebe um peso de acordo com 

sua importância para a empresa. Depois cada quesito recebe uma nota, e esta é multipli-

cada pelo seu peso, sendo possível fazer uma avaliação para cada fornecedor e então 

decidir por um deles. A atribuição dessas notas pode variar de 1 a 5, sendo 1 (ruim), 2 

(regular), 3 (bom), 4 (muito bom)  e 5 (excelente). Tomando como exemplo a qualidade, 

ela recebe nota 1 (ruim), quando a matéria-prima não atende aos requisitos da panifica-

dora e nota 5 quando a matéria-prima excede as expectativas. 

 Para definir a nota a ser atribuída para cada quesito, é levada em consideração a 

experiência dos profissionais da panificadora (quando falamos no quesito qualidade), 

pesquisa de mercado (quando falamos dos quesitos presteza no atendimento e pontuali-

dade na entrega), entre outras coisas. 

  Na Tabela 3 a nota total (soma dos resultados) do Fornecedor 1, é maior que a do 

Fornecedor 2, logo de acordo com as expectativas da empresa (vista por meio das notas 

dadas a cada quesito), o Fornecedor 1 é o que melhor atende a empresa. 

 Está análise foi de extrema importância para auxiliar a decisão sobre quais forne-

cedores iriam prover os insumos necessários para a organização, de acordo com as polí-

ticas definidas pela área. 

 Toda a estruturação da área de Compras permitiu diminuir o tempo de resposta 

da demanda, até que está chegasse à produção. A partir do momento em que todas as 

políticas foram claramente definidas e começou a existir uma relação de parceria com os 

fornecedores certos, o abastecimento de materiais foi muito beneficiado. 

4.3.3. Definição das Políticas para a Gestão de Estoques 

 A definição dessas políticas trata basicamente da escolha de qual será o modo de 

reposição das matérias-primas (contínuo ou periódico). Essa escolha influencia no lead-

time de reposição, logo sua definição é de extrema importância para o gerenciamento 

dos materiais. 
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 Para definir qual o modelo seria utilizado na empresa em estudo foi considerado a 

demanda e o tempo de entrega, por parte dos fornecedores. Como nem a demanda e 

nem o tempo de entrega variavam muito (dentro de uma faixa de tolerância aceitável), o 

modelo de reposição periódico foi o que melhor se adaptou as realidades da organização. 

Uma vez escolhido o modo de reposição, o próximo passo foi definir a quantidade 

máxima de estoque para cada item e qual seria a frequência de sua aquisição (semanal 

ou quinzenal). Essa quantidade foi composta por dois elementos, um deles foi o valor da 

demanda média do item e o outro e o estoque de segurança. Somando essas duas quan-

tidades foi possível obter a quantidade máxima de estoque para cada item. 

Para a definição da demanda média e do estoque de segurança, foram utilizados 

os conceitos mostrados na Seção 2.3.2.1. - Sistema de Reposição Contínua, além de 

outros conceitos estatísticos, como a média e o desvio-padrão. 

Já a escolha da frequência das aquisições de cada item considerou o quanto dis-

tante o fornecedor está e quantas vezes no mês ele faz a rota que passe pela empresa. 

Existiam alguns casos que a matéria-prima vinha de São Paulo, e isso deixava o custo do 

frete muito alto, logo para esses fornecedores o pedido era feito a cada 15 dias. Para 

fornecedores que estavam localizados mais perto da empresa, as compras eram feitas 

semanalmente. 

Apesar de na maioria do tempo o modelo adotado ser o de Reposição Periódica, é 

importante dizer que existem alguns itens sazonais (como por exemplo, o bacalhau, que 

é usado para fazer bolinho na época de fim de ano), que são comprados em ocasiões 

bem específicas e em grandes quantidades. 

4.3.4. Estruturação da Estocagem de Matérias-Primas 

 A falta de controle dos materiais era umas das principais reclamações por parte 

dos colaboradores da organização. A falta de controle influenciava de forma direta a efi-

ciência do abastecimento da produção, pois sem um controle era praticamente impossí-



52 

 

vel prever a demanda de forma assertiva, tendo como consequência em alguns casos a 

falta e em outros gastos excessivos com materiais que não eram necessários. 

 Com toda certeza a não existência do controle de entradas e saídas das matérias-

primas era um grande problema, mas não o principal. Na verdade a causa raiz dessa 

ineficiência era a forma como eram estocados os materiais, pois não existia uma organi-

zação mínima para receber os pedidos e armazená-los. Um exemplo disso é que por 

diversas vezes se tentou controlar esse fluxo, mas todas as tentativas foram frustradas. 

 A falta do controle desse fluxo trouxe algumas consequenciais desagradáveis. 

Além de influenciar na falta, existiam matérias-primas que estragavam ou ficavam obsole-

tas. Isso acontecia porque na hora da armazenagem não existia o cuidado de retirar os 

itens que estavam no estoque e usá-los primeiro (princípio conhecido como FIFO – Pri-

meiro a entrar, é o primeiro a sair). Ao invés disso o material que chegava era colocado 

por cima do que estava no estoque, causando sua obsolescência. 

 Para acabar com esses problemas, a medida adotada foi definir um novo layout 

para o estoque que favorecesse o recebimento, armazenagem e separação dos materi-

ais, possibilitando o controle de entrada e saída destes. 

 Para definir um novo layout foi necessário levar em consideração basicamente 

três fatores: o espaço disponível (horizontal e vertical), o tipo de material que seria arma-

zenado e o tipo de processo de fabricação. Outros fatores como distância percorrida, não 

foram considerados devido o tamanho do estoque. 

 O primeiro fator analisado foi o funcionamento do processo de fabricação utilizado 

na panificadora. Foi observado que todos os equipamentos do mesmo tipo eram dispos-

tos na mesma área e que os materiais se deslocavam de acordo com esses processos. 

Com isso foi possível definir que o tipo de layout a ser utilizado era o Por Processo ou 

Funcional (mostrado na secção 2.4.1.1.1. - Tipos de Layout). 

 O segundo fator observado foi o espaço disponível onde eram armazenados os 

materiais. A sala dispunha de aproximadamente 28,40 m2 e era divida em três ambientes, 
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conforme mostra a Figura 14. Apesar de os colaboradores considerarem pouco o espaço 

para a atividade de armazenagem, era possível aumentar consideravelmente a produtivi-

dade do almoxarifado utilizando o espaço vertical, que não era aproveitado. Na verdade 

os produtos eram empilhados de forma desordenada e sem critério algum, e existiam 

algumas estantes velhas que utilizam uma parcela mínima do espaço vertical disponível. 

 

Figura 14: Espaço Disponível (em m²). 
 FONTE: Própria 

E o outro fator indispensável a ser considerado, era o tipo de material que seria 

armazenado. Por se tratar de uma panificadora e confeitaria, existiam muitos materiais 

sensíveis a variação de temperatura e outros precisavam ter um manuseio bem específi-

co, para não interferir na qualidade do produto final, logo atentar para característica de 

cada material, foi extremamente necessário para definição do novo layout. 

 Para facilitar a armazenagem, os materiais foram divididos em quatro classes, 

sendo elas:  

 Confeitaria: Essas matérias-primas são muito suscetíveis a temperatura e preci-

sam de um cuidado especial, pois caso expostas ao calor, seu tempo de vida e 
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qualidade são afetados. Elas recebem uma grande atenção, pois além de serem 

bem sensíveis possuem um alto custo de aquisição. Podem ser citadas como 

exemplo de materiais de confeitaria, barras de chocolate, coberturas e recheios 

para as tortas. 

 Panificação: São os materiais que não exigem tanto cuidado se comparados aos 

de confeitaria, e são utilizados para a produção dos pães e das massas das tor-

tas. Exemplos de materiais de panificação são a farinha, fubá e amido de milho. 

 Embalagem: São os materiais utilizados para a embalagem dos pães e tortas, 

como os sacos de pães e caixas para as tortas. 

 Outros: Abrange praticamente materiais de limpeza como detergente e sabão, e 

os materiais de escritório, como folhas e pastas. 

O uso dessa classificação facilitou muito o desenvolvimento de um layout ade-

quado para o almoxarifado, pois cada um dessas classes possuem materiais de ca-

racterísticas bem similares. 

Tendo o conhecimento desses fatores foi possível definir como seria armaze-

nada cada matéria-prima e também qual o espaço seria dedicado para as atividades 

de armazenagem, recebimento e separação. A Figura 15 ilustra como ficou o novo la-

yout do almoxarifado, mostrando a região onde cada material (de acordo com sua 

classificação) foi armazenado e também a área para seu recebimento e separação. 
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Figura 15: Novo Layout Almoxarifado. 
 FONTE: Própria 

Os materiais de confeitaria foram armazenados em uma sala a parte, onde 

não existia uma exposição direta ao calor, preservando dessa forma sua qualidade. 

Já os outros materiais (panificação, embalagem e outros) não precisavam de cuida-

dos específicos e ficaram em um mesmo ambiente. Para aproveitar o espaço vertical 

foram utilizadas algumas estantes e também uma rede na parte superior da sala, on-

de eram armazenada materiais de isopor como as pranchas que eram usadas para 

pizzas e frios. A Figura 16 ilustra o uso dessa rede. 

Apesar de não ser uma solução muito convencional, a rede atendeu de forma 

satisfatória a necessidade de armazenar os materiais de isopor, otimizando o espaço 

e evitando a aquisição desnecessária de equipamentos mais específicos para arma-

zenar esse tipo de material (leve e volumoso). 
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Antes

Depois

 

Figura 16: Armazenamento de Materiais de Isopor.  
FONTE: Própria 

Com um novo layout foi possível obter uma melhoria na produtividade do al-

moxarifado, além de facilitar o controle dos materiais. A Figura 17 mostra como era o 

almoxarifado antes do novo layout e depois e mostra também as melhorias obtidas no 

que diz respeito a um melhor aproveitamento do espaço. 
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Antes Depois

 

Figura 17: Layout Antigo x Layout Novo. 
 FONTE: Própria 

4.3.5. Melhoria na Movimentação dos Materiais 

 A movimentação dos materiais tem uma grande importância no que diz respeito 

ao produto final, pois além de agregar valor de forma direta, ela precisa manter outros 

valores como a qualidade, ou seja, a movimentação dos materiais agrega valor quando é 

feita da maneira correta e não pode interferir na qualidade das matérias-primas recebi-

das. 

 Apesar de ser uma atividade importantíssima dentro do processo de administra-

ção dos materiais, ela não recebia a devida importância. Por diversas vezes matérias-

primas foram danificadas e não podiam ser reaproveitadas. O exemplo mais clássico dis-

so eram as barras de chocolate para raspar, que quebravam ao meio devido à movimen-

tação errada.  

 O fato de as barras quebrarem constantemente era porque não havia uma pessoa 

responsável por cuidar da movimentação dos materiais dentro da empresa, desde seu 

recebimento, até sua entrega a produção. Isso acarretava problemas como a danificação 
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dos materiais, e até a diminuição da produtividade, pois diversas vezes um funcionário da 

produção precisava parar o que estava fazendo para ajudar a descarregar o caminhão. 

 Com o objetivo de reduzir os danos e melhorar a movimentação dos materiais, a 

solução encontrada foi contratar uma pessoa que seria responsável por cuidar do rece-

bimento e separação dos materiais, até que estes cheguem a produção. Essa pessoa 

recebeu um treinamento sobre como cada material deveria ser movimentado, de acordo 

com suas características. 

 Para otimizar ainda mais esse processo foi definido que o recebimento dos mate-

riais aconteceria sempre na parte da manhã e o abastecimento da produção aconteceria 

no fim do expediente. Essa escolha foi tomada por dois motivos. Um era porque o espaço 

disponível no estoque para o recebimento era o mesmo para a separação (isso acontecia 

devido às limitações do espaço disponível) e o outro era para não haver uma sobrecarga 

de trabalho em um momento e em outro momento a ociosidade. 

 O recebimento era feito na parte da manhã, pois a maioria dos fornecedores en-

tregavam nesse horário. Já o abastecimento da produção acontecia todo fim de expedi-

ente, como foi mencionado. Em média sempre 30 min antes, o responsável pelo estoque 

anotava as necessidades e logo em sequencia era feito a separação dos materiais e es-

tes eram entregues. Isso contribui para o processo produtivo, pois no dia seguinte quan-

do os funcionários chegavam, já estava tudo preparado para começarem a trabalhar. 

 Todas as mudanças feitas proporcionaram uma maior flexibilidade, agilidade e 

confiabilidade no gerenciamento dos materiais dentro da empresa. 

4.3.6. Integração das Áreas 

 Mesmo com todas as melhorias feitas nas áreas até o momento, ainda não existe 

uma visão do todo, ou seja, o que predomina é uma visão departamental. Essa visão das 

partes na maioria das vezes é prejudicial, pois um ganho para uma área nem sempre 

reflete o mesmo ganho para as outras. 
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 Ter a visão do todo é extremamente necessário para controlar todo o fluxo de ma-

teriais dentro da organização. Para que isso se torne uma realidade dentro da empresa 

em estudo, é preciso que aconteça um planejamento integrado de todas as áreas. Uma 

vez que isso é concretizado, o ganho não será apenas em algumas áreas, mas na cadeia 

como um todo. 

 Para que haja a integração total é preciso que as informações estejam disponíveis 

a todos, e esse é o grande desafio. 

 Na verdade todo o trabalho feito até o momento teve como objetivo acabar com as 

falhas no suprimento da empresa e também criar uma cultura onde fosse possível imple-

mentar uma gestão que integrasse todas as áreas da empresa, proporcionando uma vi-

são mais horizontal dentro do processo de administração dos materiais. 

Além de evitar as falhas, a integração é importante, uma vez que existe o interes-

se do dono da panificadora em abrir uma outra loja. Caso não exista a integração entra 

as áreas, será muito difícil gerir os recursos das duas lojas da rede. 

A realização dessa etapa só se faz possível por meio de uso de softwares. O sof-

tware indicado para a empresa foi o ERP (Enterprise Resource Planning). O uso dessa 

ferramenta irá possibilitar a integração das áreas e diminuir as falhas geradas pela má 

gestão dos materiais da empresa. Com o uso desse software e o empenho de todos os 

colaboradores, a integração é a próxima meta a ser alcançada pela empresa. 

Apesar da sua importância para melhoria dos processos e aumento dos lucros a 

utilização do ERP não será foco deste estudo, devido a motivos financeiros impostos pela 

direção da empresa. Logo a utilização dessa ferramenta não foi viável no momento em 

que a empresa passava, e será estudada com mais calma em outro momento. 
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4.4. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

 Sendo definido o modelo adequado e suas respectivas soluções, a próxima etapa 

foi fazer com que o planejado fosse executado da melhor maneira possível, levando em 

considerações restrições como tempo, recursos financeiros, mão-de-obra, entre outros. 

 Para facilitar a execução, todas as soluções foram dividas em outras pequenas 

soluções, ou seja, em tarefas. Essa divisão facilitou muito a implementação das melhori-

as, pois dessa forma foi possível mensurar todo o andamento dessa etapa. Cada uma 

das tarefas foi dividida em outras tarefas, de modo que uma tarefa seria irredutível quan-

do tivesse sua duração igual a uma semana. 

 Para determinar como seria o andamento e a execução de cada uma das tarefas 

foram usados os critérios de Urgência, Dependência e Complexidade das tarefas. Para 

ficar mais claro o entendimento desses critérios, é possível dizer que a Melhoria da Co-

municação entre Áreas, tem pouca complexidade e traz vantagens a curto prazo. Já a 

Estruturação da Estocagem, é uma tarefa mais complexa (pois exige a cotação e aquisi-

ção dos equipamentos e estantes), trazendo benefícios para a empresa em um período 

de médio prazo. 

 Por outro lado, não faz sentido algum Estruturar a Estocagem se não existe uma 

comunicação entre as áreas de Estoque e Compras, logo para começar as melhorias na 

estocagem era preciso haver uma boa comunicação. 

 Considerando os aspectos citados (Urgência, Dependência e Complexidade) foi 

possível colocar em prática todas as soluções definidas, e as melhorias foram aconte-

cendo de forma gradativa, de acordo com o desenvolvimento de cada tarefa. À medida 

que cada solução era implementada, as falhas relacionadas a má administração dos ma-

teriais foram reduzindo. 

 O tempo necessário para implementar a modelo, foi de aproximadamente 8 me-

ses. Todas as soluções propostas foram executadas, com exceção da Integração das 

Áreas, por meio de um ERP. O motivo para a não conclusão dessa solução está relacio-
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nado a fatores financeiros, uma vez que a intenção do dono da panificadora, é abrir uma 

outra loja, criando assim uma rede de panificadoras, e todo o capital disponível estava 

sendo investido nesse projeto. 

4.5. AVALIAÇÃO FINAL 

 Com o término da execução, a última etapa e não menos importante foi a avalia-

ção por parte dos stakeholders. Essa consistiu em comparar os resultados obtidos com 

os esperados e planejados, julgando se de fato o investimento feito trouxe os resultados 

necessários para a resolução do problema de falta de materiais. Seu principal objetivo foi 

verificar os pontos de fracasso e sucesso, dentro do novo modelo de gestão dos materi-

ais, visando alcançar uma melhoria contínua. 

 Para mostrar que a falta de matéria-prima que vinha ocorrendo frequentemente foi 

reduzida, foi mostrado o mesmo exemplo citado anteriormente na seção 4.1 - Identifica-

ção do Problema, por meio das Tabelas 1 e 2, só que desta vez usando como referência 

os meses que vieram após a implementação das melhorias. A Tabela 4 mostra a deman-

da, quantidade em estoque e em excesso, no final de cada mês. A quantidade em exces-

so é expressa pela diferença entre a quantidade em estoque e a demanda, e reflete o 

número de itens que não foram utilizados no final do período.  

Tabela 4: Comparação Demanda x Estoque x Excesso nos meses de Julho, Agosto e Setembro 
de 2012 

Demanda Estoque Excesso Demanda Estoque Excesso Demanda Estoque Excesso

Saco de Pão 2 Kg (28x40) 3 4 1 2 3 1 3 4 1

Saco de Pão 3 Kg (38x47) 7 9 2 7 9 2 6 8 2

Saco de Pão 5 Kg (44X54) 8 9 1 8 10 2 8 9 1

Saco de Pão 7 Kg (50X60) 3 4 1 4 5 1 4 5 1

Saco de Salgado 2 Kg (28x40) 2 4 2 3 4 1 2 3 1

Produto
Julho Agosto Setembro

 

FONTE: Própria 

 Observando na Tabela 4 as quantidades em estoque e a demanda, é possível 

perceber que em nenhum dos meses a demanda foi maior que a quantidade em estoque, 

logo é possível provar que as necessidades foram sempre supridas e que não ocorreu a 
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falha no abastecimento da produção. Outra maneira de ver isto, e olhar a quantidade em 

excesso para cada produto, uma vez que esta não seja nula, é sinal que a demanda 

sempre foi atendida. 

 Além de solucionar as falhas dentro do processo de gestão dos materiais, as me-

lhorias implementadas trouxeram reduções de custos, relacionados à quantidade de ma-

téria-prima em estoque. Antes das melhorias existia a falta de alguns itens e o excesso 

de outros. Depois delas foi possível equalizar as quantidades e consequentemente os 

custos relacionados a eles. 

Para enxergar essas reduções, antes é preciso ter especificado os custos em ca-

da mês. As Tabelas 5 e 6 exibem os custos referentes à quantidade total em estoque, ou 

seja, o valor total de produtos existente em estoque, o custo do excesso, que é aquele 

referente a diferença entre quantidade em estoque e a demanda e o custo unitário de 

cada item. O custo total e o de excesso são encontrados multiplicando suas respectivas 

quantidades pelo preço unitário de cada item. 

 Para facilitar o entendimento foram utilizados os mesmos produtos mostrados 

anteriormente nas Tabelas 1, 2 e 4. Além disso, foram tomados como referência os me-

ses anteriores e posteriores a implementação das melhorias. A Tabela 5 mostra os me-

ses anteriores (Maio e Junho de 2012) e a Tabela 6 mostra os meses posteriores (Julho, 

Agosto e Setembro de 2012). 

Tabela 5: Custos Especificados (Maio e Junho de 2012) 

Custo

Unitário Excesso Total Excesso Total

Saco de Pão 2 Kg (28x40) R$ 29,30 R$ 87,90 R$ 468,80 R$ 117,20 R$ 615,30

Saco de Pão 3 Kg (38x47) R$ 41,40 R$ 0,00 R$ 579,60 R$ 0,00 R$ 414,00

Saco de Pão 5 Kg (44X54) R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 660,00

Saco de Pão 7 Kg (50X60) R$ 69,50 R$ 278,00 R$ 1.668,00 R$ 278,00 R$ 1.668,00

Saco de Salgado 2 Kg (28x40) R$ 89,10 R$ 89,10 R$ 1.158,30 R$ 356,40 R$ 1.782,00

Produto
Maio Junho

 

FONTE: Própria 
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Tabela 6: Custos Especificados (Julho, Agosto e Setembro de 2012) 

Custo

Unitário Excesso Total Excesso Total Excesso Total

Saco de Pão 2 Kg (28x40) R$ 29,30 R$ 29,30 R$ 351,60 R$ 29,30 R$ 175,80 R$ 29,30 R$ 205,10

Saco de Pão 3 Kg (38x47) R$ 41,40 R$ 82,80 R$ 828,00 R$ 82,80 R$ 786,60 R$ 82,80 R$ 662,40

Saco de Pão 5 Kg (44X54) R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 880,00 R$ 110,00 R$ 880,00 R$ 55,00 R$ 990,00

Saco de Pão 7 Kg (50X60) R$ 69,50 R$ 69,50 R$ 764,50 R$ 69,50 R$ 695,00 R$ 69,50 R$ 834,00

Saco de Salgado 2 Kg (28x40) R$ 89,10 R$ 178,20 R$ 1.069,20 R$ 89,10 R$ 623,70 R$ 89,10 R$ 534,60

SetembroAgostoJulho
Produto

 

FONTE: Própria 

 Tendo o conhecimento desses custos se torna viável analisar a dimensão da re-

dução dos custos. A Tabela 7 mostra um resumo da soma de todos os custos de excesso 

e total para cada mês. Por meio desse resumo, consegue-se mensurar o verdadeiro ga-

nho obtido por meio das reduções. 

 Quando se olha os meses anteriores e posteriores as melhorias nota-se que tanto 

o custo total quanto o custo de excesso dos meses posteriores, tiveram reduções signifi-

cativas se comparados aos meses anteriores, confirmando o fato de que além de diminuir 

as falhas no abastecimento e suprimento, a nova maneira de gerir os recursos materiais 

também trouxa uma redução nos custos, aumento dessa forma o capital disponível. 

Tabela 7: Resumo dos Custos 

Excesso Total

Maio R$ 455,00 R$ 4.424,70

Junho R$ 751,60 R$ 5.139,30

Julho R$ 414,80 R$ 3.893,30

Agosto R$ 380,70 R$ 3.161,10

Setembro R$ 325,70 R$ 3.226,10

Mês
Custo

 

FONTE: Própria 

 Para enfatizar ainda mais os resultados alcançados foi mostrado o percentual de 

redução de custo, feito pelo cruzamento dos meses anteriores as melhorias e posteriores. 

A Tabela 8 ilustra de maneira mais clara os ganhos financeiros alcançados, mostrando as 

reduções no custo total e de excesso.  
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Tabela 8: Redução do Custo Total e de Excesso 

Julho Agosto Setembro

Maio 8,84% 16,33% 28,42%

Junho 44,81% 49,35% 56,67%

Julho Agosto Setembro

Maio 12,01% 28,56% 27,09%

Junho 24,24% 38,49% 37,23%

Redução Custo Total

Redução Custo de Excesso

 

FONTE: Própria 

Observando na Tabela 8 o cruzamento Junho x Setembro na redução do custo de 

excesso, é possível perceber uma redução maior que 50%, atingindo a marca de 56,6%. 

Já na redução do custo total o cruzamento Junho x Agosto, é o que teve a maior redução 

atingindo 38,49% de redução. 

 Com tudo o que foi demonstrado ficou provado a efetividade das melhorias im-

plementadas, tendo uma redução média do custo total de aproximadamente 28,34% e 

38,05% de redução média nos custo de excesso. 

 Para que não restassem dúvidas sobre a efetividade do modelo foi mostrada uma 

relação com produtos diversos (Panificação, Confeitaria, entre outros). Para essa nova 

relação, a demanda varia um pouco mais se comparada com os produtos mostrados até 

aqui. O objetivo é ver se mesmo com um comportamento menos previsível da demanda, 

as falhas aconteceriam. Na Tabela 9 estão contidas as informações sobre a demanda, 

quantidade em estoque e em excesso, para os meses de Julho e Agosto de 2012.  
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Tabela 9: Relação Diversos (Julho e Agosto de 2012) 

Item Unidade Demanda Estoque Excesso Demanda Estoque Excesso

Doce de Leite c/Chocolate LT 28 33 5 24 31 7

Fubá KG 91 100 9 101 102 1

Leite CX 132 150 18 140 150 10

Julho AgostoProduto

 

FONTE: Própria 

 Quando a demanda dos produtos é pouco previsível, existe uma mudança quando 

comparamos a demanda e a quantidade em estoque. A quantidade de excesso também 

varia muito. Tomando como exemplo o Fubá, é possível perceber que no mês de Agosto 

quase esgotou a quantidade em estoque. Mesmo com a demanda muito incerta desses e 

quase o estoque zerado no caso do Fubá, não ocorreu falhas no abastecimento e supri-

mento da empresa. 

 Para esses produtos é necessário um pouco mais de cuidado, exigindo um acom-

panhamento diário para evitar a falta. Por se tratar de uma grande variação na demanda, 

o estoque de segurança é alto. 

 Tendo analisado todos os casos mostrados, consegue-se notar que o modelo 

atendeu as necessidades da organização em estudo. Apesar de o tempo que foi tomado 

para a avaliação ser curto, foi possível concluir que ele se comportou bem nos primeiros 

meses após sua implementação.  

 O fato de ter acontecido pouquíssimas falhas no abastecimento da empresa du-

rante o período de avaliação, não significa que elas não possam acontecer. Para obter o 

resultado ótimo, é preciso ter um acompanhamento ao decorrer do tempo, prevendo sa-

zonalidades, e se antecipando aos problemas.  

 Depois de todas as informações mostradas, a expectativa dos stackeholders foi 

atendida, e o entendimento sobre os pontos de sucesso e os pontos a serem melhorados 

foram totalmente esclarecidos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS  

 A administração de materiais está presente em maior ou menor grau em todos os 

tipos de organização, seja fabril ou comercial. Qualquer tipo de organização por menor 

que seja precisa em algum momento gerenciar algum tipo de material. Gerenciar o fluxo 

de materiais de maneira eficiente aumenta de forma significante a produtividade da orga-

nização como um todo. 

 No decorrer do trabalho foi mostrado de forma prática, como a gestão dos materi-

ais é de vital importância para uma empresa de pequeno porte, e quais são os prejuízos 

que a falta desta pode trazer. Compreender a sua importância, pode significar o sucesso 

do negócio e a satisfação por parte do cliente final.  

 No estudo foram mostradas algumas mudanças necessárias dentro do processo 

de administração dos materiais da empresa, visando uma maior efetividade no abasteci-

mento da organização como um todo. A maioria das mudanças propostas foram concluí-

das e proporcionaram um ambiente de menos incertezas. As mudanças mais significati-

vas e que mais impactaram o processo, estão relacionadas às áreas de Compras e de 

Estoque. 

 A área de Compras era responsável diretamente por boa parte dos problemas que 

causava a falta de matéria-prima. A visão errada que se tinha dessa área impossibilitava 

um fluxo ideal de informações e materiais dentro da organização. Após serem implemen-

tadas algumas melhorias foi possível atuar de forma mais estratégica, estabelecendo 

novas políticas colaborativas com os fornecedores, aumentando o nível de satisfação dos 

clientes internos, obtendo um processo de aquisição mais confiável, reduzindo falhas 

devido à falta de visão horizontal e controlando todo o ciclo de compras. 

 Já as mudanças feitas no Estoque influenciaram a previsão da demanda e a ativi-

dade de movimentação (recebimento, armazenamento e expedição). Os principais pontos 

positivos a serem destacados são a melhoria no controle de materiais em estoque, a re-

dução no lead-time de abastecimento, a redução de perdas e obsolescência, a otimiza-
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ção do espaço de armazenagem e os ganhos obtidos pelas reduções de custos de mate-

riais em excesso. 

 Mesmo sendo feitas a maioria das melhorias nessas duas áreas, todas as outras 

se beneficiaram de forma direta. Pode-se se destacar como exemplo, o aumento da si-

nergia entre as áreas de Compras, Estoque, Produção e Finanças, possibilitando um pro-

cesso mais coeso na tomada de decisões.  

 Ao observar o cenário atual da organização, é notório que todos os novos proce-

dimentos adotados para o gerenciamento dos materiais proporcionaram um aumento no 

nível de serviços ao cliente, tendo como consequência a não ruptura por parte destes. 

 Além de reduzir as falhas no abastecimento, a nova maneira de gerir os materiais 

dentro da organização se tornou um dos seus diferenciais competitivos, junto com a qua-

lidade e variedade de seus produtos. 

 Para alcançar um resultado ainda melhor, fica como sugestão a integração das 

áreas por meio de uma ERP (como sugerido no capítulo 4 – Estudo de Caso). Com o uso 

desse software, os principais benefícios obtidos seriam aumento da rapidez ao acesso 

das informações pertinentes ao processo de gerenciamento de todos os materiais da 

organização, facilitando o planejamento agregado, e diminuindo o nível de incertezas.  

 Com tudo o que foi mostrado é possível afirmar que o uso de ferramentas, meto-

dologias e técnicas, é mais do que necessário para gerenciar os materiais de forma efici-

ente dentro de qualquer organização. Atentar para a melhoria contínua no fluxo de mate-

riais e informações, não é mais uma opção, e sim uma obrigação para qualquer empresa 

que almeja sobreviver em um cenário de competitividade acirrada, onde cada detalhe 

pode ser de extrema importância. 
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