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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo verificar e analisar os processos de gestão de estoque por meio de metodologias de 

identificação de problemas e sugerir a implementação e readequação dos processos de gestão física de inventário 

e também demonstrar quais as necessidades e melhorias tecnológicas no sistema de gestão de estoque para 

efetividade dos resultados. 

Nesse sentido, apresenta as oportunidades dos processos de inventário de uma empresa multinacional do setor de 

alimentos de animais de estimação (PET), demonstrando a aplicação de práticas de melhoria contínua e 

identificação de problemas como a metodologia Lean conhecida como PDCA, para suportar e prover melhor 

gestão de estoque, maior acuracidade bem como menor índice de perdas nas entregas aos clientes. Após as 

melhorias, pode atingir evolução na acuracidade de estoque partindo de 87% para 98% em média; redução de 

perdas em mais de duzentos mil reais e redução de 0,21% para 0,01% no atendimento ao cliente por ocorrências 

logísticas.  

 

ABSTRACT 

This article aims to verify and analyze inventory management processes through problem identification 

methodologies and suggest the implementation and re-adaptation of physical inventory management processes, 

also to demonstrate the technological needs and improvements in the inventory management system for 

effectiveness of the results. 

In this sense, it presents the opportunities of the inventory processes of a multinational company of the pet food 

sector, demonstrating the application of continuous improvement practices and identification of problems such as 

the Lean methodology known as PDCA, to support and provide better inventory management, greater accuracy 

and lower customer loss rates. After improvements, could achieve evolution in stock accuracy from 87% to 98% 

on average; more than two hundred thousand reais about reduction of losses and reduction of 0.21% to 0.01% in 

customer service attendance due to logistic events. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A natureza competitiva do mundo globalizado tem evidenciado cada vez mais a importância de 

processos eficazes, permitindo que as empresas possam fazer mais com menos, atingindo 

vantagens competitivas por meio da redução de custos. 

A gestão de estoque e a movimentação de materiais estão entre os processos mais importantes 

para o sucesso de uma organização. 

Estoques, de acordo com Ballou (2006), são acumulações de matérias‑primas, suprimentos, 

componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do 

canal de produção e logística das empresas, portanto, qualquer recurso armazenado ou ocioso 

pode ser descrito como estoque. Os estoques possuem valor econômico, representando um 

ativo, ou seja, um investimento destinado a incrementar as operações e servir aos clientes. 

Nesse sentido, é evidente que se faz necessária uma gestão proativa e participativa, para tratar 

qualquer variação de forma rápida e direcionada, ou seja, que qualquer irregularidade seja 

tratada de imediato e/ou com ações preventivas, para que este ativo chamado estoque não 

impacte negativamente nos resultados econômicos de uma companhia. 

A empresa apresentada neste artigo é líder mundial no setor de alimentos de animais de 

estimação, fundada em 1911 nos Estados Unidos e com 38 anos de história no Brasil. 

Atualmente possui vários segmentos como chocolate, hospitais veterinários, bebidas, doces e 

também é referência na exploração e desenvolvimento de cacau e nutrição animal. 



Possui mais de 70 mil associados e está distribuída em mais de 150 países. 

A empresa possui duas fábricas de alimento animal no Brasil, e três centros de distribuição, 

compostos da seguinte maneira: 

 

 
Figura 1: Distribuição Brasil 

 

A análise será baseada no site de Mogi Mirim, com foco na gestão de armazenagem dos 

processos de expedição (Outbound) no CDI – Centro de Distribuição Interno, que é o armazém 

conjugado com a manufatura, onde são apresentados os problemas da gestão de estoque. 

 

1.1. Objetivo 

Este artigo tem por objetivo verificar e analisar os processos de gestão de estoque por meio de 

metodologias de identificação de problemas e sugerir a implementação e readequação dos 

processos de gestão física de inventário para garantir melhor acuracidade do estoque reduzindo 

o índice atual de falha de atendimento nos pedidos, e também demonstrar quais as necessidades 

e melhorias tecnológicas no sistema de gestão de estoque para efetividade dos resultados. 
 

1.2. Problema da pesquisa 

A empresa deste artigo tem apresentado um crescente em seus volumes de expedição. Apesar 

das variações da economia brasileira, o negócio vem evoluindo ano após ano. Em 2010 

movimentava 13 mil toneladas por mês e em 2015 atingiu uma média de 21 mil toneladas, ou 

seja, um acréscimo aproximado de 60% em volume, além disso, novas marcas, novos SKUs e 

crescimento financeiro de dois dígitos percentuais por ano. 

O gráfico abaixo apresenta os resultados dos inventários gerais realizados nos anos de 2013 a 

2016, demonstrando o percentual de acuracidade de acordo com o valor da diferença versus o 

valor de estoque, a quantidade de unidades divergentes versus a quantidade total em estoque e 

os valores resultantes dessas diferenças: 

 



 
 

Figura 2: Resultados Inventários gerais dos últimos 4 anos 

 

Conforme os dados acima mencionados, é possível perceber a queda principalmente na 

acuracidade em unidades. 

Em 2013 o resultado alcançado foi de aproximadamente 94% e o em 2016 cerca de 87%. Essa 

queda, apesar de não representar um impacto financeiro significativo, tem como consequências 

impactos em vendas e em disponibilidade de estoque, e pode também resultar no 

desbalanceamento do planejamento de produção. 

Em outras palavras, a falta de acuracidade do estoque traz consequências em toda a cadeia de 

suprimentos, desde a programação da manufatura incluindo a compra de matéria prima e 

embalagens, até a satisfação da entrega do produto ao cliente por não cumprir com a quantidade 

solicitada no período solicitado (OTIF – On Time In Full). 

Outro fator importante é que neste cenário há dois sistemas utilizados, sendo um responsável 

pela gestão do negócio, que é o sistema ERP – Enterprise Resourcing Planning, representado 

pelo software SAP que possui o mesmo nome da empresa desenvolvedora, e o responsável pela 

gestão do estoque, que é o sistema WMS – Warehouse Management System, representado pelo 

software Marc da Romark Logistics.  

O processamento de pedidos entre os sistemas funciona da seguinte maneira: 

 

 



 
Figura 3: Processo simplificado de alocação e processamento de pedidos 

 

Devido ao desbalanceamento entre os sistemas acaba se tornando comum problemas de cortes 

de pedidos, podendo ocorrer desde o momento da entrada do pedido, onde é avaliado se há 

estoque disponível; no momento da geração de onda de separação pois é validado se no sistema 

de gestão de estoque há produtos; no momento da realização do picking, onde pode não ter 

produtos disponíveis alocados na geração da onda de separação e por fim, também no 

faturamento, uma vez que todos os processos são realizados sem nenhuma correção ou ação 

preventiva para eliminar as divergências de estoque. 

Outro fator importante é que este desbalanceamento resulta também na falta da gestão de lotes. 

Atualmente é mensurado no inventario somente as quantidades totais de produtos, sem 

considerar se os lotes são ou não equivalentes. Com isso, é frequente também problemas de 

produtos que ficam armazenados de forma incorreta, sem respeitar o FIFO que significa First 

In First Out ou PEPS em português que significa Primeiro que Entra, Primeiro que Sai, 

aumentando as perdas por produtos vencendo em estoque e resultando em devoluções de 

clientes devido entregas com produtos fora do shelf-life aceitável. 

A equipe responsável pela gestão de inventário e execução das atividades é bastante limitada. 

Mesmo com todo o crescimento apresentado, a estrutura logística se manteve praticamente 

igual na gestão de estoque, sem acréscimo de pessoas e equipamentos e é atualmente composta 

com a seguinte estrutura: 

 

 

 



 
Figura 4: Estrutura da equipe de inventário 

 

Conforme já mencionado, não houve nenhuma reestruturação dos recursos de inventário. A 

principal atividade para garantir que o estoque disponível esteja adequado, que é o processo de 

contagem cíclica, não é realizado com a frequência necessária. A meta é que seja realizada uma 

contagem completa do armazém por período, afim de identificar qualquer divergência como 

paletes em locações incorretas, produtos avariados, entre outros problemas, bem como para 

garantir que os montantes de produto físico sejam equivalentes entre todos os sistemas. O 

processo de contagem cíclica é somente executado mediante a disponibilidade de algum recurso 

da equipe de expedição, não há nenhum recurso dedicado para esta atividade. 

 

 
Figura 5: Processo de contagem cíclica 

 

Além deste processo, são realizadas outras atividades pela mesma estrutura, como: 

 Coleta de amostras; 



 Envio de produtos para eventuais retrabalhos; 

 Abastecimento da área fracionada; 

 Inspeção e auditoria de processos; 

 Suporte à manufatura no recebimento de produto acabado; 

 Inventário Geral 

Todo esse cenário tem como consequência perdas e custos por falta da disponibilidade de 

produtos e/ou sobras de produtos não disponíveis para venda. 

De acordo com Graziani (2013), os custos referentes perdas de estoque estão associados aos 

casos em que houver demanda por itens em falta no estoque.  

Pode-se afirmar que há dois tipos de custos relacionados a falta de estoques: 

 custo de vendas perdidas; 

 custos de atrasos. 

O custo de vendas perdidas pode ser estimado como o lucro perdido quando um cliente cancela 

seu pedido caso o produto desejado esteja em falta. É difícil de medir, pois não se pode prever 

com precisão as intenções futuras do cliente, ou seja, se realizará novas compras ou não. Para 

os custos de atrasos há a relação entre custos adicionais de vendas e administrativos no 

reprocessamento do pedido. 

Dessa maneira, a caracterização do problema deste artigo é focada na baixa acuracidade, nos 

cortes de pedidos e gestão de lotes (shelf-life) dos produtos para evitar as perdas provenientes 

da baixa gestão de estoque. 

 

1.3. Justificativa 

A justificativa para a elaboração deste artigo é baseada no problema apresentado de baixa 

acuracidade de estoques que impacta nas entregas ao cliente, ou seja, no impacto do indicador 

OTIF – On Time In Full e Case Fill Rate, que são maneiras de mesurar o nível de serviço ao 

cliente, conforme apresentado no gráfico abaixo: 

 

 
Figura 6: Nível de serviço ao cliente - 2016 

 

Portanto, na composição do OTIF, o principal indicador afetado é o In Full, onde mesmo que a 

entrega seja realizada no prazo determinado, não é entregue em sua totalidade, resultando na 

falha de atendimento ao cliente.  



A priorização de atendimento dos pedidos é focada nos clientes chaves da empresa, conhecidos 

como Key Accounts. Estes clientes representam menor parcela no volume de vendas, entretanto, 

são responsáveis pela penetração de mercado em grandes redes e lojas e também o não 

atendimento pode resultar em perda de market share e eventuais multas contratuais. 

Dessa maneira, o atendimento à distribuidores torna-se desfavorecido e cada corte na entrega 

representa o retrabalho no processamento dos pedidos, para que se possa garantir o sell-out e 

por sua vez, o atendimento da demanda do distribuidor.  

Em relação ao Case Fill Rate, as ocorrências de corte de pedidos representam apenas 0,2% dos 

eventos, conforme apresentado no gráfico abaixo: 

 

 
Figura 7: Resultado acumulado Fill Rate - 2016 

Esse percentual está relacionado aos cortes de pedidos efetuados durante o processamento de 

pedidos (geração de onda de alocação de produtos, separação e faturamento) na Logística. 

Este resultado é detalhado conforme o gráfico abaixo: 

 

 
 

Figura 8: Corte de pedidos processados na Logística 



 

No ano de 2016 houve um volume aproximado de 310 toneladas de corte em pedidos, que 

representa o montante de R$ 825.000,00 em valor de estoque, considerando o valor standard 

dos produtos. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.Processos de Gestão Física de Inventário 

No processo de gerenciamento da armazenagem, os eventuais erros cometidos nos 

recebimentos, entregas, lançamentos e prorrogações são acumulados ao longo do tempo. 

Castiglioni (2011) afirma que o inventário físico refere‑se à contagem de itens em estoque para 

confronto com a contabilidade. As aplicações da contagem dos produtos podem ser feitas 

manualmente ou conferida através de aferição sistêmica, como pesagem ou amostragem. Os 

ajustes de estoques devem ser feitos conforme as recomendações tributárias e contábeis 

determinadas pela empresa quando houver diferenças entre o inventário físico e os registros de 

controle.  

A contagem do estoque físico pode ser realizada através de dois modos: 

 Inventário periódico; 

 Inventário rotativo. 

 

Quadro 1: Métodos de contagem do estoque físico 

 
Fonte: Martins e Atl (2006, pag. 199-200) 

 

Portanto, o inventário físico tem como objetivos: 

 Verificar se as quantidades correspondem aos controles do estoque; 

 Reduzir as perdas devido maior controle dos produtos; 

 Atualizar as informações para possibilitar comprar e vender corretamente; 

 Descobrir possíveis erros no processo para garantir a integridade e acuracidade da 

informação; 

 Otimizar os níveis de estoque; 

 Acelerar o processo de tomada de decisão. 

Além disso, de acordo com Martins e Atl (2006), a acurácia de estoque mede a quantidade de 

itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor: 



 

  Número de itens com registros corretos 

Acurácia = ------------------------------------------------------ 

  Número total de itens 

Ou 

  Valor de itens com registros corretos 

Acurácia =  ----------------------------------------------------- 

  Valor total de itens 

 

Atualmente os processos de contagem na empresa deste artigo busca seguir as boas práticas 

mencionadas acima. 

Diariamente são verificadas as posições vazias afim de verificar se houve algum erro 

operacional; são realizadas as correções da área fracionada; realizado os ajustes nos sistemas 

de acordo com as avarias ocasionadas no recebimento e separação de produtos. 

A contagem cíclica deveria garantir que todo o estoque fosse contado em sua totalidade pelo 

menos uma vez no período, porém, devido aos problemas já expostos anteriormente o processo 

ocorre de forma reativa, ou seja, somente quando é identificado algum item divergente. 

Também é realizado um inventário geral por ano, após o encerramento das vendas, onde o 

estoque não é movimentado (em estado congelado) por meio do processo conhecido como 

contagem cega, realizando o comparativo das unidades contadas versus as unidades 

apresentadas tanto no sistema WMS quanto no sistema ERP, apurando os resultados de forma 

que possa gerar crédito, se positivo, e débito, se negativo, no centro de custo da logística. 

O layout para o processo de picking fracionado visa agilizar o tempo de separação onde foi 

parametrizado para que os maiores volumes com as maiores frequências de visitas sejam 

concentrados mais próximos da área de conferencia e expedição. 

Este layout foi elaborado por meio de um processo de padronização através da técnica Lean de 

trabalho padronizado, sendo revisto ano após ano para corrigir possíveis variações do processo 

de separação. 

De acordo com Dennis (2008, pag. 82) “através do trabalho padronizado podemos melhorar a 

densidade de trabalho aumentando a quantidade de trabalho que agrega valor em cada 

processo”. 

 

2.2.Lean na Logística - PDCA 

Lean é uma filosofia de gestão inspirada em práticas e resultados do Sistema Toyota. Ao longo 

das últimas décadas, organizações de praticamente todos os setores têm utilizado o Lean como 

meio fundamental para transformar realidades gerenciais, potencializar resultados e melhor 

aproveitar o potencial humano. 

É possível afirmar que o Lean busca a melhoria continua e a redução e/ou eliminação de 

desperdícios para maximizar os resultados. 

Para tanto, há praticamente uma infinidade de ferramentas que podem suportar esta filosofia, 

voltados para organização, padronização, identificação e eliminação de problemas, melhoria 

continua, entre outros. 

Neste artigo será empregado o uso da ferramenta PDCA, que visa a identificação e eliminação 

de problemas. 

PDCA é a sigla para Plan, Do, Check, Action. Werkema (1995) apresenta as etapas da seguinte 

maneira: 

Planejamento (P): 

Esta etapa consiste em: 



- Estabelecer metas; 

- Estabelecer o método para alcançar as metas propostas. 

Execução (D): 

- Executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planejamento e coletar dados 

que serão utilizados na próxima etapa de verificação do processo. Na etapa de execução são 

essências a educação e o treinamento no trabalho. 

Verificação (C): 

- A partir dos dados coletados na execução, comparar o resultado alcançado com a meta 

planejada. 

Atuação Corretiva (A): 

Esta etapa consiste em atuar no processo em função dos resultados obtidos. Existem duas 

formas de atuação possíveis: 

- Adotar como padrão o plano proposto, caso a meta tenha sido alcançada; 

- Agir sobre aas causas do não atingimento da meta, caso o plano não tenha sido efetivo. 

 

 

 
 

Figura 9: Ciclo PDCA  

Fonte: Werkema (1995 pag. 26) 

 

Dessa maneira, coletar os dados, averiguar os processos e cenários, estipular metas e objetivos 

de acordo com a verificação realizada é de vital importância para que o problema possa ser 

investigado corretamente e para que as ações, também chamadas de contramedidas, se tornem 

efetivas. 

Além disso, pode-se afirmar que é chamado de ciclo PDCA porque este processo deve ser 

revisto quando necessário ou quando determinado em sua atuação para verificar se a solução 

ainda se faz válida ou se houve alguma alteração no cenário que necessite de um novo ciclo. 

 

2.3.Custos resultantes da falta de gestão de estoque 

Os inventários podem ser considerados um dos maiores focos na Logística, devido aos custos 

atrelados e potenciais reduções que podem ser aplicados. O gerenciamento de inventário na 

maioria dos casos, representa dinheiro parado, e nesse sentido o objetivo é a rápida 



movimentação e equalização deste ativo, visando ao aumento do fluxo de caixa. (FARIA E 

COSTA, 2015)  

Portanto, é possível afirmar que qualquer ineficiência operacional provavelmente resultará em 

custos e que a falta de gestão do inventário afeta um dos principais ativos das empresas, que é 

o estoque podendo ocorrer também custos não visíveis por afetar a cadeia inteira de 

suprimentos. 

Conforme mencionado anteriormente, o custo de vendas perdidas pode ser estimado como o 

lucro perdido quando um cliente cancela seu pedido caso o produto desejado esteja em falta. É 

difícil de medir, pois não se pode prever com precisão as intenções futuras do cliente quanto a 

novas compras do produto. Os custos de atrasos estão associados aos gastos adicionais de 

vendas e a custos administrativos no reprocessamento do pedido, além de custos extraordinários 

de transporte e manuseio. São de mais fácil mensuração, pois resultam em gastos diretos da 

empresa. 

Além das perdas resultantes da falta de acuracidade de estoque, na empresa deste artigo também 

há perdas devido à falta de gestão de lotes, onde produtos que deveriam ser expedidos se tornam 

obsoletos bem como há recusas devido ao não atendimento do shelf-life determinado pelo 

cliente. 

Faria e Costa (2015) faz uma abordagem sobre os custos de deterioração e obsolescência no 

sentido de que estes costumam relacionar-se ao ciclo de vida do produto, onde o estoque pode 

se deteriorar enquanto armazenado (como por perecibilidade, incêndio, etc.) e também pode 

tornar-se obsoleto devido alguma alteração de projeto, como relançamento ou descontinuado 

por mudança de estação ou sazonalidade. 

Outro ponto importante é que a falta da gestão permite que o desbalanceamento ocorra por 

diversos fatores decorrentes do processo logístico, como a falta de gestão da movimentação de 

produtos, avarias entre outros. 

Portanto, para que seja possível gerenciar tanto os custos logísticos quanto qualquer outro 

processo, a empresa deste artigo faz uso de indicadores de desempenho. 

Os indicadores de desempenho, conhecidos como KPIs – Key Performance Indicators, são 

mensurados e acompanhados periodicamente, de forma que permitam a ação imediata sobre os 

problemas ou inconsistências identificadas, bem como auxilia a determinar as melhorias 

contínuas em cada um dos processos / atividades da Logística. (FARIA E COSTA, 2015) 

Para mensurar e acompanhar os custos logísticos, o indicador utilizado na empresa deste artigo 

é chamado como LCC – Logistics Cost Conversion, que é a conversão dos custos de logística 

que engloba os custos fixos como mão de obra, aluguel de equipamentos somados aos custos 

compartilhados com manufatura e demais áreas da companhia. 

 

2.4.Sistema de Gerenciamento de Armazém – WMS – Warehouse Management System 

A gestão de estoques da empresa deste artigo é realizada por meio de um sistema de gestão de 

armazém, conhecidos como WMS. É o sistema que representa a informação com maior 

veracidade do estoque físico e que pode prover com mais precisão dados de disponibilidade de 

estoque. 

Os sistemas de gerenciamento eletrônico da armazenagem conhecidos como WMS (Warehouse 

Management System) são softwares de gerenciamento de informações que controlam as 

operações de armazenagem e movimentação de estoque, minimizando atividades realizadas por 

pessoas, eliminando erros e agilizando procedimentos. Além disso, são ferramentas gerenciais, 

que planejam de forma eficiente a execução das tarefas, e permite o controle e acuracidade do 

inventário. (RODRIGUES, 2015). 



De acordo com Graziani (2013), os sistemas WMS são responsáveis pelas operações que afetam 

a quantidade e o local de estoque, incluindo: 

 Direção; 

 Monitoramento; 

 Reporte; 

 Controle. 

Graziani (2013) também afirma que as seguintes atividades principais são executadas pelos 

Sistemas de Gerenciamento de Armazém: 

 Gestão do inventário do recebimento até a expedição; 

 Gestão da força de trabalho para todas as movimentações do inventário; 

 Atendimento e verificação dos pedidos; 

 Preparação e liberação da expedição; 

 Gestão do banco de dados do inventário em tempo real. 

E de que a correta gestão do depósito, seja manual ou computadorizada, deve fornecer três 

informações importantes em relação ao estoque: 

 Identidade (qual o estoque que a empresa possui); 

 Local (onde se encontra); 

 Quantidade (quanto de cada item está estocado). 

O sistema WMS utilizado na empresa deste artigo é chamado Marc, da Romark Logistics. É 

um sistema homologado pela empresa e de uso global, porém, é um sistema já desatualizado. 

As desvantagens são as limitações de customização ou melhorias e como ponto forte é o acesso 

ao banco de dados, permitindo criar conexões com outros softwares como Excel, facilitando a 

extração de dados e planilhas dinâmicas. 

 

3. MÉTODO 

 

3.1.Abordagem metodológica 

Para a abordagem metodológica, será utilizada a pesquisa exploratória. 

Prodanov, Freitas (2013) explica que a pesquisa exploratória possui planejamento flexível, o 

que permite o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos e que em geral envolve: 

 Levantamento bibliográfico; 

 Entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado;  

 Análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Nesse sentido, a aplicação metodológica foi elaborada da seguinte maneira: 

 

 
Figura 10: Fluxo da aplicação metodológica 

 

Abaixo é apresentado o detalhamento da aplicação metodológica. 

 

3.1.1. Levantamento de dados 



Para o levantamento de dados foi realizada a coleta das informações referente aos volumes de 

carregamento e das ocorrências de cortes de carregamento do ano de 2016. Também foi 

considerado o impacto destes cortes nos principais indicadores de atendimento ao cliente. 

 

3.1.2. Identificação das oportunidades de melhorias através da curva ABC 

Nesta etapa são analisados os problemas e verificado quais as ocorrências que mais afetam ou 

contribuem para o problema dos cortes de carregamento de acordo com o princípio de Pareto, 

também conhecido como curva ABC, onde 80% dos resultados que se alcança é consequência 

de apenas 20% dos esforços empregados. 

 

3.1.3. Definição do plano de ação de melhorias 

A definição do plano de ação de melhorias foi elaborada mediante a identificação de 

oportunidades relatadas na etapa anterior. 

Dessa maneira, foram classificados 4 grupos principais de ações, equivalentes as principais 

causa-raízes e elaborado um cronograma com as tarefas, responsáveis e datas de entrega. 

 

3.1.4. Implementação 

Para a implementação, houve o envolvimento dos responsáveis por cada ação e demais pessoas 

das áreas envolvidas, de forma que se tornasse viável a realização da atividade, ou seja, nessa 

etapa é necessário que todos os envolvidos no processo sejam acionados e possam contribuir 

para a execução das tarefas. 

 

3.1.5. Avaliação de resultados 

Após a identificação dos problemas, definição do plano de ação e implementação das ações é 

realizada a avaliação dos resultados, revisitando as informações apresentadas durante o 

levantamento de dados para comprovar que os problemas identificados e ações realizadas foram 

ou não eficazes. Nessa etapa é possível também definir a frequência de execução do ciclo PDCA 

para garantir que os resultados são consistentes ou se há alguma nova oportunidade ou mudança 

de cenário que necessite de nova avaliação. 

 

4. APLICAÇÃO PRÁTICA 

Para melhor entendimento do problema foi realizada a análise dos dados coletados por meio de 

uma curva ABC para diagnosticar os maiores motivos de corte de carregamento: 
 

 
Figura 11: Curva ABC dos motivos de corte de carregamento 



 
 

A Curva ABC ou 80-20 é baseada no teorema do economista Vilfredo Pareto, na Itália, no 

século XIX, num estudo sobre a renda e riqueza, ele observou uma pequena parcela da 

população, 20%, que concentrava a maior parte da riqueza, 80%. Trata-se de classificação 

estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos 

materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor (PINTO, 2002). 

É possível definir que a classificação através da curva permite identificar aqueles itens que 

justificam atenção e tratamento adequado quanto à sua administração, pois alguns itens podem 

ter grandes quantidades, porém com baixa representatividade financeira, outros itens, 

entretanto, possuem pequena quantidade física, mas com alta representatividade financeira.  

O método ABC   torna-se   uma   ferramenta   gerencial   bastante   simples   e   eficaz   para   a 

classificação dos itens do estoque, principalmente quanto a sua importância financeira. 

Conforme apresentado na curva ABC, foram selecionados 3 principais problemas ou causa 

raízes, que são responsáveis por 89% dos volumes de cortes de carregamento: 

 

Tabela 1: Principais motivos de corte de carregamento 

MOTIVO Grand Total % % Acum. 

SEM ESTOQUE 805 39% 39% 

PRODUTO RETIDO POR QUALIDADE 416 20% 59% 

NÃO COUBE 335 16% 75% 

 

Como o universo de análise é muito amplo, considerando que nesta análise estão os volumes 

totais do não atendimento dos pedidos no processo de separação e carregamento, está sendo 

delimitado o escopo de análise de acordo com a relevância dos clientes, ou seja, considerando 

quais clientes que tem impacto no resultado financeiro e penetração de mercado da companhia. 

Dessa maneira, temos a seguinte avaliação: 

 

Tabela 2: Cenário para análise dos problemas conforme priorização por cliente 

Cliente Prioridade Pri Qtd % % acum 

Cli1 ALTA 1 126 6% 6% 

Cli3 ALTA 1 88 4% 10% 

Cli7 ALTA 1 54 3% 13% 

Cli8 ALTA 1 50 2% 15% 

Cli9 ALTA 1 44 2% 17% 

Cli10 ALTA 1 42 2% 20% 

Cli2 MÉDIA 2 89 4% 24% 

Cli4 MÉDIA 2 76 4% 27% 

Cli5 BAIXA 3 62 3% 30% 

Cli6 BAIXA 3 61 3% 33% 

 

Esta seleção foi baseada na prioridade dos clientes, que tem maior representatividade quanto ao 

volume e também quanto ao impacto financeiro. Para estes clientes, o não atendimento do 

pedido pode resultar em multas contratuais com a aplicação de 10% do valor total da nota fiscal 

de venda. 

Dessa maneira, para a tratativa dos problemas identificados, é sugerido a aplicação da 

metodologia Lean de solução de problemas PDCA: 



 
 

Figura 12: PDCA In Full – Análise de problemas dos cortes de carregamento com base nos processos realizados na empresa 
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As informações contidas no levantamento dos dados foram utilizadas para compor o 

entendimento do problema bem como para auxiliar na definição do escopo de trabalho. 

A partir destes, foi realizado um brainstorm com todas as áreas envolvidas no processo, como 

Customer Service, Operação e Administração Logística, para que então fosse identificado quais 

as possíveis causas raízes: 

 

 
 

Figura 13: Análise de causa e efeito (Ishikawa) e identificação das causas raízes 

 

Para comprovação e efetivação de que as causas raízes encontradas eram pertinentes, foram 

também verificadas como cada uma ocorre: 

 

 

 
 

Figura 14: Comprovação das causas raízes 

 

 

Considerando as análises e causa raízes, foram determinadas as seguintes ações: 

 

Tabela 3: Causas raízes e contramedidas da análise PDCA 

Causas-Raiz Contra-Medidas 

1 - Profile dos Clientes 

Inserir no Profile os clientes criticos 

Rever analise de criação de Delivery 

Garantir o preenchimento do KPI 



2 - Marc x SAP não se 
comunicam 

adequadamente 

Criar um padrão para o processo 

Criar uma ferramenta de controle 

3 - Sobrealocação SAP 

Rotina de verificação no SAP 

Abrir ticket para geração do relatório Batimento de 
Estoque entre ERP e WMS 

Batimento ERP x WMS 

4 - Falta de Treinamento 

Montar Treinamento de boas práticas para 
operação 

Aplicar Treinamento 

5 – Reestruturação Equipe 
Inventário 

Rever estrutura atual e verificar quais recursos 
necessários para efetuar as rotinas de inventário 

 

Abaixo são apresentados os detalhes de cada ação realizada através do PDCA realizado: 

1) Profile de Clientes: é o processo onde as informações de configuração das cargas são 

determinadas, ou seja, alguns clientes solicitam que tenha um específico formato no 

carregamento, como por exemplo, a separação de até 4 diferentes SKUs no mesmo 

palete fracionado, tipo específico de veículo, formato do acondicionamento dos paletes 

na carga, entre outros. 

Como ação de contramedida, foram aplicados os seguintes pontos: 

 Inserir no Profile os clientes críticos: parametrizar a planilha de controle e o 

sistema WMS para detalhamento das informações de profile evitando possíveis 

cortes na montagem da carga devido o veículo não suportar tais configurações; 

 Rever analise de criação de Delivery: mediante as informações do profile, 

executar a criação das deliveries respeitando os critérios de montagem e 

alocação de produtos e, consequentemente, evitar que ocorra erros de separação, 

carregamento e faturamento; 

 Garantir o preenchimento do KPI: o KPI em questão é referente ao atendimento 

do carregamento e profile, para que o OTIF dos carregamentos e dos pedidos 

sejam equivalentes e que possam nortear qualquer intervenção necessária para 

garantir que o pedido seja entregue em sua totalidade. 

2) Sistema Marc x Sistema SAP não se comunicam adequadamente: as interfaces entre 

ERP e WMS não funcionam de forma eficaz. Atualmente, é possível garantir o 

recebimento de manufatura e faturamento desde que as contagens cíclicas e ajustes 

sejam realizados conforme o plano de contagem. Os demais processos como baixa de 

avarias e movimentação entre depósitos sistêmicos/físicos são totalmente manuais e não 

há interface sistêmica para gerenciar este processo. Dessa maneira, foram realizadas as 

seguintes contramedidas: 

 Criar um padrão para o processo: foi determinado que a movimentação de 

estoque física e sistêmica seja realizada pelo contador cíclico (anteriormente era 

realizado pelo analista de estoque) para que seja o mais próximo possível de uma 

operação online. 

 Criar uma ferramenta de controle: também foram desenvolvidas planilhas que 

se conectam ao WMS e permite que sejam extraídas as informações de 



movimentação de estoque para confrontar estes com o ERP, permitindo que haja 

controle de qualquer operação realizada pelos auxiliares de estoque. 

3) Sobrealocação SAP: atualmente o SAP é o sistema que realiza a alocação do pedido e 

posteriormente esta delivery é enviada para logística para que seja executada a operação 

física de separação, conferencia e carregamento. Um dos problemas identificados foi a 

sobrealocação no momento de geração da delivery decorrente da determinação incorreta 

de estoque ou do nível de estoque desbalanceado entre o ERP e o WMS. Como 

contramedida foram realizadas as seguintes ações: 

 Rotina de verificação no SAP: no momento da criação dos pedidos de 

transferência é realizada a verificação do atendimento do pedido evitando que 

este absorva o estoque reservado para os clientes em processo de geração de 

delivery. Além da verificação manual, que é o processo de redundância, foram 

criadas “janelas” para alocação dos estoques para vendas e para transferência e 

também revisada a priorização na determinação de estoque e geração de 

delivery, também foi criada a regra de alocação conforme shelf-life do cliente 

para que fosse possível alocar somente o estoque de acordo com a necessidade 

do cliente. Essa revisão e ajuste foi executada pelo time de tecnologia da 

informação sem nenhum custo adicional. 

 Abrir solicitação para geração do relatório Batimento de Estoque entre ERP e 

WMS: foi solicitada a geração de um relatório semanal automático para que 

fosse possível realizar o comparativo entre os sistemas. 

 Batimento ERP x WMS: mediante o relatório gerado pelo ERP e WMS, é 

realizado o comparativo de estoque, chamado de Batimento de Estoque, onde 

são confrontadas as informações de SKU, Lote e Quantidade e mensurada as 

diferenças de estoque. Mediante o comparativo, são realizados os planos de 

contagem cíclica e analisado os saldos de cada estoque para que sejam 

equalizados, permitindo que o processo de alocação e criação das deliveries 

funcione com menor margem de erro, e consequentemente, diminuindo os cortes 

provenientes da divergência de estoque. Outro processo realizado através do 

batimento é o bloqueio parcial das quantidades divergentes para que estes 

produtos só sejam disponibilizados após a contagem e ajustes de estoque. 

4) Falta de Treinamento: foca nos processos operacionais, onde qualquer informação ou 

procedimento que seja realizado incorretamente resultará na divergência de inventário. 

Foram realizadas as seguintes contramedidas: 

 Montar Treinamento de boas práticas para operação: foi realizada o treinamento 

dos processos operacionais: 

 Baixa de avarias; 

 Recebimento de produtos de manufatura; 

 Recebimento de produtos da logística reversa; 

 Retorno de produtos para manufatura (retrabalho); 

 Separação fracionada; 

 Conferencia de carregamento; 

 Contagem Cíclica; 

 Ajuste de estoque; 

 Aplicar Treinamento: na primeira semana de 2017 todos os treinamentos foram 

replicados para todo o time operacional e também para o time de gestão da 

logística. 



5) Reestruturação da equipe de inventário: mediante as necessidades para a realização das 

tarefas de inventário, analisar quais os recursos que precisam ser alocados e/ou 

contratados. 

 

5. RESULTADOS 

As mudanças implementadas através do PDCA trouxeram bastante impacto e resultados no 

processo operacional. Todo o processo de separação foi revisto e os treinamentos aplicados 

visaram a realização da conferencia considerando os lotes na separação, principalmente dos 

produtos fracionados, ou seja, de cada unidade agora é separada de acordo com o lote 

determinado na onda de separação. Dessa maneira, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 4: Resultados das Causas Raízes (resumo) 

Causas-Raiz Contra-Medidas Resultados 

1 - Profile dos 
Clientes 

Inserir no Profile os clientes criticos Redução recusas 
por motivo de 

profile 
R$ 175k 

Rever analise de criação de Delivery 

Garantir o preenchimento do KPI 

2 - Falta de 
Treinamento 

Montar Treinamento de boas práticas 
para operação Redução Cortes 

R$ 43k 
Aplicar Treinamento 

3 - Sobrealocação 
SAP 

Rotina de verificação no SAP Evolução 
acuracidade de 

estoque 
87% para 97% 

Abrir ticket para geração do relatório 
Batimento de Estoque entre ERP e WMS 

Batimento ERP x WMS 

4 - Marc x SAP não 
se comunicam 

adequadamente 

Criar um padrão para o processo Interface 
Batimento 
semanal 

Criar uma ferramenta de controle 

5 – Reestruturação 
Equipe Inventário 

Rever estrutura atual e verificar quais 
recursos necessários para efetuar as 

rotinas de inventário 
Implementação 

em 2018 

 

Visando melhor entendimento, abaixo são detalhados cada contramedida e resultado. 

 

5.1. Revisão do processo de Profile e Shelf-life de Clientes 

Com esta ação, houve uma redução de cerca de 85%, aproximadamente R$ 175k, nas recusas 

por motivo de shelf-life devido configuração do profile, entre os mesmos períodos de 2016 e 

2017: 

  



 
 

Figura 15: Comparativo de recusas por motivo de shelf-life entre 2016 e 2017 

 

Outra vantagem é que toda a integração existente, manual ou sistêmica, segue a mesma base de 

informação, neste caso o lote do produto, aumentando a confiabilidade e disponibilidade do 

estoque, bem como, permite melhor gestão de acordo com o shelf-life e rotatividade / tempo de 

inatividade dos produtos dentro do armazém. 

 

5.2. Comunicação entre WMS e ERP (Marc e SAP não se comunicam adequadamente) 

Ao analisar os sistemas de gestão de estoque foi identificado que as informações não trafegam 

entre eles de forma adequada. Para atendimento da melhoria citada sobre o profile de clientes 

foi elaborado um script de atualização no WMS que permite que necessidades dos clientes 

sejam inseridas e visualizadas pela operação no momento da separação. 

Para que fosse possível minimizar os impactos dos processos de inventário foi desenvolvido o 

envio automático da posição de estoque do ERP e WMS semanalmente, permitindo que o 

comparativo de estoque seja realizado com maior frequência. 

Todas as ações foram realizadas internamente e sem custo adicional. 

 

5.3. Sobrealocação no ERP e processos de inventário 

Além da mudança do processo de conferencia, foi estabelecida maior frequência na execução 

do comparativo de estoque, e melhoria da extração de informação do ERP e SAP permitindo a 

execução semanalmente, obtendo reação mais rápida nas divergências encontradas. 

A meta estabelecida para o ano de 2017 é que acurácia de estoque representada entre o WMS e 

ERP seja de 98%. Apesar de ainda abaixo desta meta, é possível notar a evolução da 

acuracidade de estoque conforme as rotinas de batimento de estoque apresentadas abaixo: 

 

 



 
 

Figura 16: Resultados dos batimento e evolução da acuracidade de estoque 

 

O reflexo da melhoria da acuracidade de estoque resultou diretamente na disponibilidade de 

estoque. Portanto, houve uma redução do não atendimento, ou seja, do corte de produtos, sendo 

possível sumarizar um saving virtual, que também podemos chamar de cost avoidance, que são 

custos que não foram concretizados, considerando o valor da média dos cortes de 2016 menos 

o resultado obtido em 2017: 

 

Tabela 6: Saving Virtual 

 
 

Este impacto foi refletido no indicador geral da companhia, onde em 2016 havia o percentual 

de 0,2% de não atendimento por logística, tendo este número reduzido para 0,01% até abril de 

2017: 

 

Período Valor Corte Média 2016 Diferença
P01_17 2.672,09R$             (15.753,76)R$    

P02_17 5.645,45R$             (12.780,40)R$    

P03_17 3.489,58R$             (14.936,26)R$    

Saving Virtual (43.470,42)R$  

18.425,85R$     



 
 

 
 

Figura 17: Evolução do resultado de Fill Rate entre 2016 e 2017 

 

5.4. Treinamento das rotinas operacionais 

Outro fator importante que contribuiu na redução dos cortes citado na ação acima, foi o 

treinamento de toda equipe de inventário para suportar a operação logística de forma mais 

efetiva e eficiente, ou seja, ao identificar qualquer problema tanto sistêmico quanto operacional, 

os contadores cíclicos atuam na verificação dos produtos contidos na locação e analisa qual 

operador realizou a última movimentação dos produtos, reportando essa informação ao líder 

operacional, onde este rastreia quais os processos realizados por este operador identificando se 

houve falha operacional ou falha sistêmica. 

A partir desta análise, foi constatado quais os operadores que não praticavam as atividades 

adequadamente e aplicado a reciclagem das rotinas operacionais. Dessa maneira, havendo 

reincidências das práticas incorretas, passou-se a aplicar as medidas disciplinares como forma 

de advertência bem como para que oriente à forma correta de trabalho. 

 

5.5. Reestruturação da equipe de inventário 

Após a execução das ações e resultados obtidos, pode-se perceber que ainda há dificuldades em 

manter estes resultados bem como sustentar a evolução na logística. Portanto, para o ano de 

2017 também foi sugerida a ação da reestruturação do time de inventário, visando atingir e 



manter as metas determinadas na acuracidade de estoque bem como atuar de forma mais rápida 

na contagem cíclica para garantir que tenha a execução de pelo menos uma rotina completa de 

contagem de todo o armazém por período. Nesse sentido, foi sugerida a seguinte reestruturação 

para que a empresa possa contemplar no plano operacional: 

 

 
Figura 18: Reestruturação da equipe de inventário 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo foi desenvolvido utilizando os conhecimentos adquiridos no curso de Gestão de 

Logística e Cadeia de suprimentos onde foi possível implementar algumas técnicas e conceitos 

visando a melhoria dos processos de inventário da empresa referenciada neste artigo. 

Considerando os resultados obtidos, é possível afirmar que o uso da metodologia Lean foi 

fundamental para prover a exploração dos problemas, permitindo identificar algumas causas 

raízes que tem se mostrado como as principais, pois além de obter um saving virtual em relação 

a redução dos cortes de carregamento, tem também elevado o nível de acuracidade de estoque 

e melhor gestão do shelf-life. 

A redução até o momento, considerando as evoluções nos cortes e redução de recusas está em 

torno de R$ 220 mil reais. Mesmo sendo um valor expressivo, o mais importante tem sido o 

atendimento ao cliente. 

Outro fator importante é a visão que tem sido adotado pela empresa do artigo onde após a 

elaboração do PDCA passou a utilizar estes dados e as sugestões do projeto nos processos 

operacionais. 

Dessa maneira, passou-se a olhar novamente para a gestão de estoque com a devida atenção e 

priorização, uma vez que este pode ser considerado como um dos principais ativos de qualquer 

companhia.  

Em resumo, o trabalho foi aplicado visando resgatar as boas práticas de inventário e permitir 

que problemas referentes a este tema seja tratado de forma imediata, transparente e eficiente, 

reduzindo erros operacionais e aumentando a disponibilidade e estoque bem como garantir o 

melhor atendimento de quem é mais importante: o cliente. 
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