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RESUMO
RAMPINELLI, Filipe Broering Rampinelli. Administração de Materiais no Varejo: um
estudo de caso na HSP. Trabalho de l Conclusão de Curso. Curso de Ciências da
Administração. Universidade Federal de Santa Catarina. 2008.
0 estudo que abrange esse trabalho teve corno objetivo compreender o funcionamento da
administração de materiais em uma organização do setor de varejo e os impactos desta nos
resultados operacionais. Os métodos que foram utilizados para o desenvolvimento desse
estudo, consistem num levantamento bibliográfico do tema correspondente, de uma
pesquisa descritiva sobre a realidade em que se encontrava a organização no tocante a
administração de materiais, coleta de dados através analise documental, observação e
entrevista realizada com os sócios. Essa pesquisa possui um caráter qualitativo Os assuntos
abordados nesse estudo compreendem a administração de materiais, estoques, índice de
avaliação de estoques, inventário fisico, classificação de materiais, código de barras, custos
dos estoques e armazenagem. A empresa em estudada é urna pequena loja de varejo atuante
no mercado de artes, desenho, serigrafia e comunicação e expressão visual, possui quatro
funcionários, e está localizada município de Sao José. Quanto à classificação de materiais
verificou-se que a empresa tem bem definida a identificação, cadastramento, e catalogação
dos materiais, porém encontra divergências no que se refere à codificação de itens por
adotar mais de urn sistema simultaneamente. Foi sugerida a adoção de um sistema
unificado através do uso de código de barras. 0 sistema de armazenagem possuía algumas
divergências quanto à forma de estocagem, pertinente a isso foi sugerida uma
reorganização do espaço físico e de estocagem. Também foi proposta a adoção de um
sistema de endereçamento de materiais visando aumentar a eficiência de busca. Quanto
política de gestão de estoques, essa é feita de forma mais empírica, balizada nos
conhecimentos já adquiridos pelo empreendedor. Foi sugerido o uso do principio da curva
ABC, como forma de dar subsidio, a tomada de decisão. Apesar dessas colocações, foi
verificado que a empresa atravessa um ótimo momento de vendas e possui um bom fluxo
de clientes diários. Também foi diagnosticado como ponto alto da organização o ótimo
atendimento ao cliente. Por fim acredita-se que todas as sugestões de melhoria venham de
encontro a uma melhor gestão de materiais dentro da organização.
Palavras chaves: estoques, classificação de materiais, armazenagem.
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1

INTRODUÇÃO

0 crescente aumento da competitividade no ambiente externo das organizações vem
exigindo uma melhor gestão e controle por parte dos gestores. Na administração de
materiais isso não é diferente, essa exige uma qualificação do administrador a fim que se
possa implementar uma gestão eficiente dos recursos materiais da organização.
Segundo Viana (2002, p.2) a administração de materiais tern corno objetivo
determinar quando e quanto adquirir, de tal forma que a estratégia adotada na reposição de
materiais fica sempre a cargo do usuário, na medida em que ele faz parte do processo. Já
Gonçalves (2004, p. 2) diz que a administração de materiais tem como objetivo: "conciliar
os interesse entre as necessidades de suprimentos e a otimização dos recursos financeiros e
operacionais das empresas."
A administração de materiais compõe urn importante papel no funcionamento de
qualquer tipo de organização. Saber identificar, codificar e alocar materiais de forma que
possam ser facilmente encontrados possibilita um aumento na eficiência operacional.
Segundo Dias (1995) a administração de materiais pode ser dividida em seis Areas
de atuação, neste trabalho iremos ressaltar apenas cinco, pois a parte inerente a
Planejamento e Controle da Produção não é relevante para esse estudo:
• Controle de estoques;
• Compras;
• A I moxarifado;
• Importação;
• Transporte e Distribuição.
Tendo em vista que a administração de materiais representa um componente de vital
importância tanto para uma organização fabril, quanto uma organização comercial. Buscase em consonância com o tema realizar um estudo sobre a administração de materiais em
uma organização de varejo. A empresa onde foi realizado o trabalho é a HSP (assim tratada
a partir de então), cuja razão social é H SPECK ART SING SERIGRAFIA LTDA.
A organização HSP de propriedade de Hiran Speck e Zita Adriana Speck
corresponde a urna microempresa localizada no Bairro Kobrasol, município de São José e
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está cadastrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina como sociedade de capital
limitado, com data de fundação de 2001. A empresa atua no setor de materiais para artes,
desenho compreendendo tanto o técnico e arquitetônico, comunicação e expressão visual e
serigrafia. Atualmente comercializa desde artigos de papelaria, material para desenho
técnico e arquitetura, material para serigrafia, pintura em tela e em tecido, artigos
relacionados a artesanato, aeromodelismo dentre outros produtos, correspondendo a
aproximadamente cinco mil itens comercializados.
Diante do exposto visa-se esclarecer o seguinte problema de pesquisa: qual a
importância da administração de materiais na gestão de uma organização do setor de
varejo e os impactos desta nos resultados operacionais?

1.1

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

A administração de materiais está presente nas organizações sejam elas de serviços
ou fabris, pequenas ou grandes, de varejo ou atacado. Uma empresa que não tiver bem
claras e definidas as suas áreas de administração de materiais poderá encontrar sérias
dificuldades de gestão. Um funcionamento em consonância entre essas areas se faz
necessário a fim de se evitar o não atendimento dos clientes, elevados custos de estoque, de
aquisição, de armazenamento e conseqüentemente o aumento do preço final do produto.
Enfim, muito dificilmente uma organização que não possui políticas claras de
administração de materiais conseguirá sobreviver por muito tempo nesse mercado cada vez
mais voraz do qual estamos inseridos.
Apesar dos primeiros estudos de administração de materiais terem sido orientados
para as organizações manufatureiras, hoje suas teorias, práticas

e conceitos já

compreendem também a gestão de materiais nas organizações comerciais de bens de
serviços.
Como o estudo se caracteriza por urna pesquisa em uma organização atuante no
mercado de varejo, convém esclarecer o conceito desse tipo de mercado. Richter (1954)
apud Terra (2008, p. 2) define o conceito de varejo "Varejo é o processo de compra de
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produtos em quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros
fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor final".
Quando se trata algo relativo a mercado podemos também nos apoiar sobre o
conceito de varejo de Kotler (1993):
Qualquer organização que utiliza esta forma de venda seja ela fabricante,
atacadista ou varejista
praticando varejo. No importa a maneira pela qual os
bens ou serviços são vendidos (venda pessoal, correio, telefone ou máquina
automática), ou onde eles são vendidos (loja, rua ou residência).

No setor varejista a administração de materiais compõe um papel de suma
importância para o mesmo. Através de uma boa gestão de materiais que será possível
disponibilizar o produto ao cliente respeitando os quesitos de: preço, prazo, quantidade e
qualidade em conformidade com o solicitado pelo mesmo.
Para o gestor do setor varejista que costuma trabalhar corn uma grande quantidade e
variedade de itens em estoque, se faz necessário um amplo conhecimento da administração
de materiais. Cabe a ele definir a quantidade a ser comprada, nas especificações exigidas,
com um preço e prazo que sejam viáveis para a posterior comercialização do produto. Essa
capacidade de gestão de materiais por parte do administrador reflete diretamente nos
resultados que a organização pode vir a auferir, sejam eles positivos ou negativos.
Dessa forma um estudo de caso sobre administração de materiais em urna empresa
de varejo se mostra coerente, pois esse terna encontra-se fortemente enraizado em
organizações desse setor.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Compreender o funcionamento da administração de materiais em uma organização
do setor de varejo e os impactos desta nos resultados operacionais.
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1.2.2

Objetivos Específicos

• Avaliar como é realizada a classificação demateriais na organização;
• Analisar o sistema de endereçamento de materiais utilizado nos produtos;
• Identificar as políticas de gestão de estoque praticadas pela organização;
• Descrever o processo de armazenagem.

1.3

ESTRUTURA DO TRABALHO

0 trabalho encontra-se dividido em seis capítulos de forma a facilitar a busca e
compreensão. 0 primeiro capitulo é composto pela introdução, este busca contextualizar o
tema que será alvo do estudo.
No segundo está à fundamentação teórica, é onde são apresentados os principais
aspectos teóricos relacionados ao desenvolvimento da pesquisa. No terceiro está
apresentada A. metodologia empregada para a realização dessa pesquisa, apresentado o tipo
de pesquisa característica, a forma como ocorreu à coleta de dados, o instrumento de

pesquisa utilizado e as limitações presentes no trabalho
No quarto está caracterizada a organização, com a intenção de mostrar o tipo de
empresa que está sendo realizado o estudo. Nele está apresentado o histórico, identificação,
produtos, concorrentes, fornecedores e organograma, a fim de deixar claro o funcionamento
• a relevância da organização em estudo. 0 quinto apresenta a análise dos dados coletados
na organização em estudo, a situação atual encontrada, bem como uma proposta de
melhoria.
Por fim, no sexto capitulo está á conclusão da pesquisa bem como as sugestões de
futuros estudos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capitulo apresenta os principais conceitos relacionados encontra-se divididos
em administração de materiais, estoques, gestão de estoques, tipos de estoque, índice de
avaliação de estoque, classificação dos itens em estoque e custo dos estoques.

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Silva (1981) nos diz que a evolução da administração de materiais vem ocorrendo
principalmente devido As transformações sociais, econômicas e tecnológicas oriundas da
Revolução Industrial — marco divisório fundamental da história do mundo contemporâneo.
Dessa forma pode se verificar que apesar de a administração de materiais ser algo
proveniente desde os primórdios da humanidade, só a partir dos últimos dois séculos que
ela passou a ser melhor percebida, entendida e estudada devidos aos acontecimentos
provenientes dessa época.
Para se obter um entendimento do conceito de administração de materiais, a seguir
estão destacadas as idéias de alguns autores do tema.
Segundo Martins (2002) a administração de recursos materiais é caracterizada pelo
seqüenciamento operacional. Esse tem inicio na identificação do fornecedor, no momento
de aquisição de um bem, no ato do seu recebimento, o seu transporte e acondicionamento, o
transporte ocorrido durante o seu processo fabril, a sua armazenagem como produto
acabado e por fim, a sua distribuição para o consumidor final.
Já para Viana (2002) a administração de materiais tem como objetivo determinar
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.
Para Gonçalves (2004) a administração de materiais tem como objetivo: "conciliar
os interesse entre as necessidades de suprimentos e a otimização dos recursos financeiros e

operacionais das empresas."
Verifica-se, portanto que administração de materiais é composta de várias áreas de
atuação, e a plena eficiência dessas áreas será determinante para uma boa administração de
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materiais, pois uma falha em qualquer etapa do processo terá como principal conseqüência
o não atendimento do consumidor, que resulta em prejuízo a organização.
Dias (1995) descreve várias áreas de atuação da administração de materiais, porém,
serão ressaltadas apenas as que possuem alguma pertinência ao tema do trabalho, como:
• Controle de estoques: os estoques são responsáveis pelo atendimento A produção
e vendas garantindo que a organização possa operar com o mínimo de preocupações ou

irregularidades no sistema. Os estoques podem ser classificados conforme o seu tipo de
uso, eles podem ser de matéria prima, produtos em fabricação e produtos acabados. 0 setor
responsável pelo controle dos níveis de estoque e os investimentos de capital na aquisição
dos mesmos compreende o setor de controle de estoque.
• Compras: Primordialmente o setor de comprar fica encarregado da aquisição de

matérias primas para consumo. Fica a cargo do Setor de Compras garantir que as matérias
primas solicitadas pela produção estejam presentes na quantidade e prazos requisitados.
Todavia o Setor de Compras não é somente responsável pelo prazo e quantidade, mais
também fica a cargo dele saber negociar da melhor forma possível, a fim de garantir um
produto com melhor preço, pois o custo de matéria prima é de fundamental importância no
custo final do produto.
• Almoxarifado: compreende o local fisico aonde são armazenados os materiais em

estoque, corn exceção dos materiais que estejam em processo. Esse local é aonde se
encontram armazenados os produtos que se destinam a atender a produção bem como os
materiais que foram entregues pelo fornecedor.
• Importação: Esse processo é caracterizado com uma compra, porém essa ocorre

em âmbito internacional. Por e tratar de um processo altamente atrelado a questões de
legislação e por ser uma atividade compradora, encontra-se subordinado a area de
materiais. Esse setor compreende todo processo de importação de mercadorias da
organização.
• Transportes e Distribuição: 0 processo correspondente a disponibilizar ao

cliente os produtos acabados e as entregas de matérias primas, na fábrica é de competência
do setor de Transportes e Distribuição. É nesse setor que é administrado a frota de veículos
da organização e também são realizados os contratos com transportadores que venham a
executar esse serviço de transporte de entrega e coleta.
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No que tange as áreas de atuação da administração de matérias ainda podemos
destacar outros conceitos pertinentes descritos por Viana (2002):
• Cadastramento: A atividade de cadastramento de materiais é responsável por
classificar e codificar os materiais, a fim que possam ser apresentados num catálogo para
posterior utilização.
• Recebimento: A atividade de recebimento compreende assegurar um eficiente
desembaraço dos produtos adquiridos pela empresa, levando em conta a quantidade, preço,
qualidade e prazo que foram estabelecidos no ato da contratação.
• Inventário Fisico: Essa atividade de caráter auditor sobre os estoques presentes
no almoxarifado, é responsável por garantir com exatidão a quantidade fisica e contábil
dos materiais.
A seguir encontra-se relacionado os conceitos de estoque e todos os tópicos
pertinentes ao mesmo, que possuem relevância para este trabalho.
2.2 ESTOQUES
0 conceito de estoques é muito abrangente, portanto será feita uma revisão teórica,
sobre os principais autores estudiosos do tema.
Segundo Viana pode-se definir estoque como sendo: (2002, p. 109):
L.] materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de
modo a permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários para a
continuidade das atividades da empresa, sendo o estoque gerado,
conseqüentemente, pela impossibilidade de prever a demanda com exatidão.

Segundo Fernandes (1984, p. 1): "Os estoques podem ser entendidos de forma
generalizada, com uma certa quantidade de itens mantidos em disponibilidade constante e
renovados, permanentemente para produzir lucros ou serviços".
Podemos ainda citar uma definição interessante idealizada por Martins e Alt (2002)
no qual ele caracteriza estoques como sendo um regulador do fluxo de produção, para o
caso do processo manufatureiro, e um regulador do fluxo de vendas, no caso do processo
comercial. Ele ainda o vê como urn recurso de produção que no fim do processo de uma
cadeia de suprimentos terá um valor para o consumidor final, dessa forma visa ressaltar a

importância dos estoques.
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Nesse sentido, Arnold (1999, p. 265) define estoques como "materiais

e

suprimentos que uma empresa ou instituição mantém, seja para vender ou para fornecer
insumos ou suprimentos para o processo de produção".
Para Garcia; Melhado; Kritz (1996) caracterizam o estoque como importante
gerador de riquezas, tendo em vista que ele representa as mercadorias que vão estar
disposição do consumidor, ou seja, a venda. Os autores ainda salientam que o material de
almoxarifado por sua vez não é considerado gerador de riqueza, pois compreendem os
insumos de consumo da própria empresa, esses são caracterizados produtos como: papéis,
canetas, clipes, pastas e suspensas de arquivos, produtos higiênicos e de limpeza, dentre
outros.
Pode-se concluir que os estoques compreende um importante ativo da organização,
e a sua gestão compreende uma série de minúcias a fim de que possa manter urn alto índice
de eficiência operacional para a empresa. Apesar de que todos os conceitos possuem seu
grau de relevância, esse trabalho adotará com maior ênfase os descritos por Viana (2002).

2.2.1 Gestão De Estoques

Corn o competitivo mercado em que vivenciamos na atualidade, a gestão de estoques
vem representando um importante papel para as organizações, pois saber gerenciar com
eficiência o estoque pode representar alem de um ganho substancial na eficiência
operacional, até uma vantagem competitiva frente à concorrência.
Segundo Martins e Alt (2006, p. 108):
A gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem ao
administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem
localizados em relação aos setores que deles se utilizam, bem manuseados e
controlados.

Para Viana (2002) gerenciar sob uma ótica moderna consiste em saber avaliar e
dimensionar de formas convenientes os estoques em bases cientificas, ou seja, substituindo
o empirismo por soluções técnicas. Dessa forma os níveis de estoques devem ser revisados
e atualizados periodicamente para se evitar situações indesejadas, provocadas pelo
crescimento de consumo ou de vendas e alterações no tempo reposição do mesmo.
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JA Ching (1999, p32) nos define gestão de estoques enfatizando um aspecto
diferente a ser considerado:
O controle de estoque exerce influência muito grande na rentabilidade da
empresa. Os estoques absorvem capital que poderia estar sendo investido de
outras maneiras, desviam fundos outros usos potenciais e tam o mesmo custo de
capital que qualquer outro projeto de investimento da empresa. Aumentar a
rotatividade do estoque libera ativo e economiza o custo de manutenção do
inventário.

Pozo (2002) afirma que uma das mais importantes funções da administração de
materiais corresponde ao controle de níveis de estoques. Esses podem ser aplicados com
sucesso na resolução de problemas inerentes aos estoques. É de fácil percepção que todas
as organizações transformadoras, devem dar uma atenção especial com o controle de
estoques, pois esses desempenham e afeta de maneira substancial o resultado da

organização.
Segundo Arnold (1999, p. 37): "A administração de estoques é responsável pelo
planejamento e controle do estoque desde o estágio de matéria-prima até o produto acabado
entregue aos clientes".
Tais explicações conduzem a percepção corno é importante que as organizações
deem atenção especial ao gerenciamento de seus materiais, em especial o de estoque. Elas
devem levar em conta tanto aspectos inerentes ao custo, bem como se os níveis de estoque
se serão capazes de atender com plenitude o mercado consumidor. Apesar de todas as
teorias abordadas serem pertinentes, nesse trabalho serão levados em conta os conceitos de
Ching (1999) e Viana (2002).

2.2.2 Tipos de Estoques

Já vimos o que são estoques, sua importância e o que representam os estoques nas
organizações, todavia eles podem se apresentar em várias Areas nas empresas. Esses
materiais podem ser mantidos em um ou diversos almoxarifados.
De acordo com Gonçalves (2004), almoxarifado pode-se ser conceituado como sendo
um espaço destinado ao armazenamento principalmente de matérias primas e insumos,
estoque de produtos em processos e produtos acabados.
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Os tipos de estoques podem ser encontrados com diversas denominações

e

especificações conforme o autor pesquisado, para Pozo (2002, p. 36-37) podem ser
divididos em cinco tipos:
• 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 instalação
fabril, para em seguida entrar no estoque de acabados como produto acabado. 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.
• 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 edificios, tais como rolamentos, parafusos, 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 6, 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. 0 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. 0 resultado do volume desse estoques é em função da
credibilidade de atendimento da empresa e do planejamento dos estoques da matéria-prima
e em processos. Percebe-se que á medida que os estoques de entrada e em processo
aumentam esse estoque também aumenta. Seu bom planejamento e seu controle também
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são de suma importância, visto que todo material parado em estoque está onerando o custo
do produto, além de mostrar forte sujeição á obsolescência.
Para Martins e Alt (2006) os estoques podem ser classificados em demanda
dependente ou independente. Os estoques de demanda independente compreendem os
materiais cuja demanda ocorre, em sua grande maioria em função de pedidos de clientes.
Pode-se citar os produtos acabados que a empresa vende diretamente aos clientes externos e
os itens de manutenção, tais corno, os de material de escritórios que são requisitados para
consumo por clientes internos. Já os itens de demanda dependentes são aqueles que estão
atrelados a um item de demanda independente, por exemplo, numa fábrica de automóveis,
será requisitado um numero específicos de pneus, conforme for o numero de carros
fabricados.
Conforme Arnold (1999) os estoque ainda podem ser classificados conforme a
função que desempenham:
• Estoques de antecipação: São aqueles criados a fim de antecipar uma demanda
futura esperada, tais como um período de sazonalidade.

• Estoque de especulação: São aqueles gerados quando um produto possui urna
oscilação muito grande de preço, ou quando se tem noção sobre uma possível alta futura no
preço de determinado produto, com isso espera-se uma vantagem competitiva em frente
concorrência.
• Estoque de transporte: São estoques que foram despachados de uma fábrica para
urna unidade comercial, ou para um centro de distribuição ou ainda enviados diretamente
ao cliente.
• Estoque de segurança: Estoque de segurança, também conhecido como de
flutuação, serve para proteger a empresa de urna oscilação inesperada da demanda, bem
como prover a organização de produtos ou matérias-primas durante

o tempo de

ressuprimento.
• Estoque de tamanho de lote: Esse estoque é gerado quando se obtém descontos
por comprar em grande quantidade, ou quando o produto só é oferecido através de urn lote
mínimo pelo fornecedor ou ainda quando se pretende reduzir custos com transporte,
administrativos e de escritório.
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Martins e Alt (2002) ainda caracterizam outro tipo de estoque alem dos citados, muito
utilizados no setor de varejo por sua flexibilidade, o estoque de consignação. Consiste em
materiais que são de propriedade do fornecedor, porém são estocados no ponto de venda,
caso não sejam vendidos são devolvidos sem ônus ao comerciante.
Nesse trabalho por se tratar de uma empresa do setor de varejo, sem características
fabris, serão adotados os conceitos de estoque de produtos acabados, estoque em
consignação e os conceitos de função de estoques descritos por Arnold. A seguir sera visto
alguns indices que podem ser utilizados como ferramentas para gestão de estoques.

2.3 ÍNDICES DE AVALIAÇÃO NO ESTOQUE

Podemos avaliar e controlar o estoque através do auxilio de vários indicadores de
produtividade. Esses atuam como ferramentas que possibilitam manter o equilíbrio entre o
estoque e o consumo, dessa forma definindo parâmetros e níveis para o ressuprimento
conforme a evolução dos níveis do estoque.
De acordo com Martins e Alt (2006, p. 270),
L..] urna analise detalhada dos estoques é uma exigência que se faz a todo
administrador de materiais. Os estoques representam um grande volume de
capital e urna vantagem competitiva que a empresa pode obter. Corn os indices
de controle de estoques dispõe-se de mais rapidez e precisão no atendimento dos
clientes. Os métodos de avaliação de estoques influenciam o resultado da
empresa e devem ser corretamente escolhidos e determinados.

2.3.1

Rotatividade dos Estoques

Segundo Martins e Alt (2002), o giro, também conhecida rotatividade dos estoques,
corresponde quantas vezes por unidade de tempo, o estoque se renovou. Pode ser calculado
através da seguinte formula:

Giro dos estoques = Valor consumido no período
Valor do estoque no período
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JA Viana (2002) utiliza a denominação índice de rotatividade do estoque, que
corresponde a quantas vezes o estoque foi renovado no ano, pode ser calculado através do
somatório dos consumos e o valor médio (V) dos estoques no período considerado.

IR — CM1+

+CM12

VE1+

+ VE12
12

Onde: CM! = Consumo no primeiro mês;
VE1 = Valor do estoque no primeiro mês.

Segundo Viana (2002) esse índice fornece subsidio para se averiguar o
comportamento do estoque durante o ano, e através de dados históricos de outros anos
traçarem estratégias e ações que se fizerem necessárias.

2.3.2

Cobertura dos Estoques

Para Martins e Alt (2002) a cobertUra indica um numero em unidade de tempos que
será o correspondente para se suprir através do estoque ern questão uma demanda média.
Pode ser calculada através da seguinte formula:

Cobertura (dias) = Número de dias do período em estudo

Giro
Já Viana (2002) expressa o estoque de cobertura como sendo a quantidade de tempo
em que o estoque suportará o consumo sem que haja necessidade de reposição. Pode ser
calculado através da seguinte formula:

EC = VE
VC
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Onde: VE = valor do estoque no mês
VC = valor do consumo no mês
2.3.3 Estoque de Segurança
Segundo Martins e Alt (2002) os estoques de segurança são responsáveis pela
cdução de riscos de não atendimento, tanto para as solicitações oriundas de clientes
internos quanto externos. Conforme os autores, fatores como demanda invariável, entrega
instantânea, prazo de atendimento fixo, são condições praticamente impossíveis de serem
conseguidas, por isso é necessário um estoque mínimo que seja capaz de suprir
determinadas eventualidades. Porem nunca será possível ter plena certeza que o
atendimento sempre será realizado, pois isso demandaria um nível de estoque elevadíssimo,
o que acarretaria em grandes custos a organização. Para tanto se deve admitir um nível de
não atendimento aceitável.
Corrêa (1974) define estoque de segurança como a quantidade minima de recursos
materiais que deverá existir imobilizada sob a forma estoque, para atender a eventuais
flutuações desfavoráveis na demanda e no prazo de entrega.
Ainda Gasnier (2002) explica que o estoque de segurança pode ser determinado
estatisticamente através da multiplicação entre o desvio padrão da demanda (ou da oferta,
aquele que for maior) pelo fator de segurança (FS). Conforme a formula abaixo:

Estoque de segurança= Desvio padrão (demanda) X FS (dias)

Corn base nesses conceitos verifica-se quão importante é para uma organização
determinar corn precisão seu estoque de segurança, tanto para não incorrer em custos de
manter elevadas quantidades de materiais em estoque desnecessariamente, quanto para não
incorrer em custos de não atendimentos.
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2.4 INVENTARIO FÍSICO

De acordo com Martins e Alt (2002), o inventário físico compreende uma contagem

física dos itens em estoque. Caso haja divergência entre o inventário físico e os registros do
controle de estoque, pode ser necessário realizar ajustes conforme recomendações contábeis

e tributárias.
Conforme Pozo (2002), periodicamente as empresas realizam contagens físicas dos
seus itens estocados ou em processos, tal procedimento serve para fazer uma análise da
quantidade física estocada, com os dados contábeis registrados, dessa forma eliminando
divergências que podem vir a existir em estoque. 0 inventário também serve para que se
possa apurar o valor total contido em mercadorias no estoque, para que se possa realizar o
balanço no fim do ano fiscal e o seu imposto de renda.
Os autores, Martins e Alt (2006, p. 200), ainda classificam inventário físico:
em periódico ou rotativo. É chamado de periódico quando em determinados
períodos, normalmente no encerramento dos exercícios fiscais, faz-se a
contagem física de todos os itens do estoque. [...] O inventário é rotativo quando
permanentemente se contam os itens em estoque.

Pozo (2002) classifica os inventários com denominação um pouco diferente porem
com sentido semelhante. Segundo o autor o inventário pode ser geral quando é realizado ao
final de cada exercício fiscal, sendo realizada uma contagem física de todos os itens e de
todos os tipos de estoques existentes na organização. Nessa ocasião é recomendada a
paralisação total das atividades operacionais da empresa, compreendendo também

o

recebimento e despacho de mercadorias. Essa paralisação se faz necessária a fim de que a
contagem física dos estoques possa ocorrer sem qualquer tipo de interferência. Pozo (2002)
também classifica os inventários como rotativos, que são aqueles que ele considera os que
são realizados ao longo do ano na empresa, podem ser feitos apenas com determinados
itens, ou com determinados tipos de estoques. Esses trazem a vantagem de não necessitar
da parada no processo operacional da organização alem de permitir melhores condições e
tempo para analise de qualquer eventualidade.
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2.5 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
Segundo Gonçalves (2004) "a classificação de materiais tem por objetivo
estabelecer um processo de identificação, codificação, cadastramento e catalogação de
materiais de uma empresa". Fernandes (1984) diz que a classificação de material visa
estabelecer a identificação, codificação, o cadastramento e a catalogação de todos os
materiais da empresa dessa forma atuando como suporte as demais atividades de
suprimento. Apesar de serem conceitos descritos num hiato de duas décadas, verifica-se a
similaridade das idéias, demonstrando que essa definição permanece ainda em uso. Não
obstante ainda pode-se complementar esse conceito com a definição de Silva (1986) "0
objetivo da Classificação de Material, portanto, é desenvolver um método de identificação
claro e racional que facilite as comunicações internas e externas na esfera da Administração
de Material".
Conforme Gonçalves (2004) a identificação de materiais consiste em avaliar e
registrar características dos produtos de forma a diferenciá-los entre si, de uma forma bem

especifica e estruturada cada item da organização. Para se realizar a identi fi cação dos
materiais é necessário, realizar um procedimento descritivo, seguindo regras especificas,
com o intuito de atribuir uma nomenclatura de forma padronizada para todos os materiais.
A ncimenclatura dos materiais consiste em atribuir um nome básico do material, um
nome modificador, as características fisicas de um material, o lugar de sua aplicação, a
embalagem, bem como características comerciais que possuam o nome ou código de cada
tipo de fabricante (GONÇALVES, 2004).
A codificação tem como premissa facilitar as operações de materiais, uma vez que o
uso de nomenclatura torna-se muito extenso, e factivel ao aparecimento de erros de

comunicação. Toda a descrição do produto é substituída por um único código ou símbolo
representativo, promovendo um rápido processamento das operações. Quanto maior for a
organização, e maior sua gama de produtos, mais presente e imprescindível será o uso da
codificação de materiais (FERNANDES, 1984).
Conforme Gonçalves (2004) existem tits formas de codificação de materiais:
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•

Sistema Alfabético: Consiste na utilização apenas de letras na composição
dos códigos dos materiais, esse sistema busca através da combinação de
letras, distinguirem cada tipo de material.

•

Sistema Alfanumérico: Esse sistema consiste na utilização da mescla de

números e letras na composição dos códigos dos materiais, esse tipo de
codificação é muito utilizado em indústria de autopeças, por exemplo.
•

Sistema Numérico: 0 código de cada material é atribuído apenas com a

utilização de números na sua composição, esse tipo de código foi
originalmente utilizado em bibliotecas.
Segundo Gonçalves (2004) com base nesses sistemas de codificação foi
originado a Federal Stock Number (FSN) que compõem o Sistema Federal
de suprimentos dos Estados Unidos da América. Ele é composto por 11
algarismos e estruturado em quatro partes:
•

Grupo

•

Subgrupo

•

Classe

•

Numero de identificação

Conforme a Figura 1 pode-se visualizar o Sistema de Codificação FSN.

Grupo

15S—.

—

XXX — XXX

—X

Dígito de
Controle
r'l Et S

Numero de
Identificação
Figura 1: Codificação FSN.
Fonte: Gonçalves (2004, p. 259).
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0 processo de cadastramento incorre em três premissas básicas: a inclusão de item
de material no cadastro de matérias, eventual mudança quando algum item possui suas
características modificadas, e a exclusão de item quando esse não fizer mais parte do dos
materiais utilizados pela organização (GONÇALVES, 2004).
Por fim o último processo da classificação de materiais consiste na catalogação,
segundo Fernandes (1984) esse processo é caracterizado pela ordenação de forma lógica,
de todos os dados previamente codificados e cadastrados, dos itens presentes na
organização. Para posterior concretização dessas informações em um banco de dados,
objetivando facilitar uma futura consulta por todos os setores da empresa.
Gonçalves (2004) ressalta a importância do processo de catalogação, descrevendo
alguns beneficios que o mesmo oferece:
•

Proporciona a consulta por parte de todos os usuários, com a finalidade de
verificação de qual material se faz necessário, bem como um meio de
explanar possíveis duvidas pertinentes as características do material
solicitado;

•

Simplifica os processos referentes a licitações, haja vista que todas as
características dos materiais solicitados encontram-se arquivadas no banco
de dados;

•

impede que haja duplicidade no cadastramcnto de itens no catalogo, e por
decorrências, no banco de dados; e

•

Admite a comparação dos dados cadastrais, com os documentos de
identificação presentes nos materiais da empresa.

Como visto, para uma boa gestão de materiais, se faz necessária a correta
identificação, codificação, cadastramento e catalogação dos materiais, para que se possa ter
um banco de dados claro e organizado. Dessa forma visando um aumento da eficiência
operacional, eliminação de erros ou mesmo de processos de retrabalho. A seguir,

é

apresentado o principio de Curva ABC, que é um método de classificação de materiais por
volume de vendas, e não por característica de materiais, como visto até então.
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2.5.1

Curva ABC
A classificação dos produtos de acordo corn suas vendas é fundamental, segundo

Bailou (2001), através do volume de vendas de uma empresa, é possível identificar e
quantificar a maior parte comercializada. Visualizando-se que poucos itens da linha de
produtos, correspondem a um total de 80% das vendas e equivalem a 20% dos itens da
linha comercializada. Mesmo que esta disposição não apresente com exatidão, uma relação
exata, este arranjo apresenta urna proporção entre o valor de vendas e número de itens.
De acordo com Pozo (2002) o principio da Curva ABC foi elaborado por Vilfredo
Pareto, na Itália, no fim do Século XIX, quando elaborava um estudo da distribuição de renda
da população local. 0 principio consistia que grande parte da riqueza da população cerca de
80% concentrava-se em não mais do que em 20% das pessoas. Mais tarde esse principio
acabou sendo utilizado por outras atividades e tornando-se uma grande ferramenta para
administradores.
Martins e Alt (2006) explicam que a experiência mostra que normalmente poucos
itens do estoque, cerca de 10% a 20% do total são classificados como itens de classe A, ou
seja, mais importantes, e cerca de 50% são considerados itens de classe B, ou seja, de
importância intermediária, e aproximadamente de 30% a 40% itens de classe C os de menos
importância. Na Figura 2 a seguir pode ser visualizada graficamente uma curva
100% do valor da demanda

100% dos itens

A 13C:

Figura 2: Curva ABC.
Fonte: Adaptado de Gonçalves (2004, p. 136).
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Dessa forma verifica-se que o principio da Curva ABC constitui uma importante
ferramenta na administração do estoque. Ela pode ser utilizada no auxilio ao usuário na
tomada de decisão na gestão de compras, no posicionamento dos materiais dentro do
almoxarifado, na quantificação do estoque de segurança e na determinação do grau de
importância de cada item dentro da organização.

2.6 CÓDIGO DE BARRAS

O código de barras foi criado no ano de 1973 nos Estados Unidos como o objetivo
de padronizar a linguagem comercial favorecendo a melhoria continua dos processos, dessa
forma reduzindo o numero de erros. No ano de 1977 é fundada em Bruxelas (Bélgica) a

Europen Article Numbering Association (EAN), posteriormente em 1992 ficou conhecida
como EAN internacional, estabelecendo um padrão mundial. No Brasil a entidade é
representada desde 1983 como a nomenclatura de EAN BRASIL. No ano de 1995 ocorre
uma aliança entre a EAN e o padrão americano e canadense UCC - Conselho de Códigos
Uniformes ( Uniform Code Council), surgindo então o Sistema EAN * UCC (
CORONADO, 2007).
O código de barras propriamente dito, consiste na marcação ótica de informações
em produtos através de tintas variadas. As leituras dessas informações são feitas através de
equipamentos específicos, que traduzem esse código para informações como preço,
quantidade, peso do produto dentre outras. Com a adoção em larga escala do uso dessa
tecnologia pelas organizações, não é mais necessário os funcionários digitar os código
manualmente, traduzindo em aumento de eficiência operacional, e eliminação de erros
(GONÇALVES, 2004).
Segundo Coronado (2007, p. 27) dentre os beneficios desse novo padrão de
codificação para o sistema varejista está:
•

0 aumento da eficácia nos pontos de venda;

•

Eliminação de erros de digitação;

•

Otimização da gestão de preços;
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•

Gestão de estoques em tempo real;

•

Resposta rápida a mudança de hábitos de consumo;

•

Velocidade de entrada de dados; e

•

Redução de custos operacionais e administrativos.

Gonçalves (2004, p. 261) também salienta algumas vantagens com a adoção do
sistema de código de barras, tais como:
•

Fácil Utilização;

•

Grande capacidade de captura dos dados via reconhecimento ótico das

•

Baixo custo operacional;

•

Implantação relativamente simples; e

•

Uso de equipamentos compactos na leitura dos dados.

barras;

Conforme Coronado (2007) o Global Location Number (GLN — Numero Global de
Localização) é um numero de identificação responsável por estruturar todas as necessidades
e localizações. O GLN visa identificar desde localizações físicas, como: organizações
inteiras, filiais, divisões regionais; ou, ainda, localizações funcionais ou operacionais
internas a organização; tais como um armazém, um portão ou departamento. Os OLD são
de suma importância para a rastreabilidade, seleção e despacho de mercadorias. Pode se
representar os OLD através de etiquetas de custo, através de códigos de barras legíveis,
viabilizando o manuseio fisico e troca de informações entre as empresas A seguir um
exemplo de GLD:
Prefixo da

Código da

Digito

(Brasil)

Empresa

localização

Verificador

789

12345

Prefixo do Brasil

6789

0

Segundo Gonçalves (2004) o digito verificador tern por função verificar a correta
leitura dos números representados pelas barras verticais. 0 digito verificador é calculado
corn base em uma série de operações matemáticas, através dos números representados pelas
barras, que identificam o prefixo, a empresa, e o produto. Caso o resultado dessas
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operações matemáticas, não seja igual ao digito verificador, a máquina de leitura de código
de barras, recusa a leitura. Por esse motivo que as vezes em caixas de supermercado, após
inúmeras tentativas de leitura do código de barras de algum produto, o operador do caixa,
digita manualmente os números representados pelas barras.
Coronado (2007) ainda salienta outro tipo de identificação que é o Global Trade
Item Number (GLTENT — Número Global de Item Comercial) que são estruturadas em três
tipos de numeração:
•

Código de barras EAN/ UCC -13: corresponde a identificação básica de

uso geral, dos produtos que são passíveis de receber preço e serem comercializados em uma
cadeia de suprimentos. Essa estrutura é composta de 13 dígitos, possibilitando com
exclusividade á identificação de produtos e serviços.
•

Código de barras EAN/ UCC-9 e o UCC-7: esses são geralmente para

identificar produtos de dimensões reduzidas, tais como ampolas, cigarros dentre outros.
Gonçalves (2004) cita ainda outros tipos de código de barras:
• EAN — 8: É também utilizado para a adoção em produtos que possuem
pouco espaço para a inserção das barras e números. A estrutura desse tipo
de código envolve:

XXX — XXXX- X
Onde: XXX: Código de origem do produto
3001X: Código do produto fornecido pela EAN Brasil
X: Digito Verificador
• EAN/ UCC -14: Tern por finalidade a identificação da embalagem do qual o
produto é comercializado. É derivado do UCC — 13 possuem um digito
adicional que serve para determinar a quantidade do produto, ou das
embalagens. Esse digito adicional também é conhecido como variante
logística.
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• EAN/UCC -128: Esse tipo de código de barras carrega informações
adicionais sobre os produtos, tais como: peso, data de fabricação, validade
dentre outras. Esse código apesar de conter um maior número de
informações, também pode ser lido por leitores que leiam somente o código
EAN-13, mostrando ser também uma opção flexível. É muito utilizado para
identificação de produtos perecíveis.
Na Figura 3 visualizam-se exemplos de códigos descritos anteriormente.

EAN 13

111111
I 11
7 18
1134 1234fl

17891234123456

EAN 8

111113

EAN/DUN 14

7881 2882

Ill IP II

0 1, 114 11146
1111 IIII

UPC-A
4

11
UPC-E

11111E1111111 il

(C0)378912341234567892

UCC/EAN 128

8 1228.83

Figura 3: Códigos de Barras.
Fonte: Gonçalves (2004, p. 262).

Na Figura 4, encontra-se um exem lo de código EAN/ UCC 128.

p1}9 72 91234%789 2 (3"42)812348 , OW141; FK2 )821120;

(21) Número
serial
(15) Valido até (AAMIVIDD)

(3202) Peso liquido cm libras
com dois decimais

Figura 4: Código de Barra UCC — 128.
Fonte: Gonçalves (2004, p. 265).
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Conforme Coronado (2007) existem urna ampla gama de equipamentos específicos
para a leitura dos códigos de barras impressos nos materiais, esses também responsáveis
por armazenagem dos dados. Podem-se citar os que atendem a essa função de captura:

•

Scannerl leitor de mesa;

•

Leitor/ scanner;

•

Coletor de dados; e

•

Decodificador.

O código de barras representou um grande avanço tecnológico para o mercado

varejista. Através dele as empresas do ramo obtiveram maior facilidade na identificação,
quantificação e obtenção do valor do produto no ato da venda ao consumidor, tornando esse
procedimento mais rápido, seguro e com menor número de falhas.

2.7 CUSTO DOS ESTOQUES

Conforme Gonçalves e Schwember (1979, pg. 32-33), podem-se classificar os custos
de estoque em:
• Custo de posse: é composto pelo custo de capital despendido para compra e pelo
custo de armazenagem do produto estocado.
• Custo de capital: compreende o custo de oportunidade quer o valor aplicado em
estoque poderia estar rendendo em uma taxa de retorno conhecida.
• Custo de armazenagem: corresponde ao custo em se manter uma determinada
quantidade de estoque incorrendo em custos de estocagem, movimentação e mudança de
valor do item dado sua longa vida no estoque.
• Custo de uma encomenda: relacionado a custos de reposição pela necessidade de
impulsionar aquisições.
• Custos fixos: são aqueles que não variam independentes da quantidade de pedidos
de aquisições solicitados.
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• Custos variáveis: aqueles que variam em função da quantidade de pedidos de
aquisição solicitados.
Já Pozo (2002) classi fi ca os custos de estoques de três formas:
• Custo de pedido: Toda vez que é realizado um pedido de mercadoria, esse
procedimento incorre em custos fixos e variáveis. Os custos fixos são caracterizados pelos
salários dos funcionários que estão diretamente envolvidos na execução dessa tarefa. Já os
custos variáveis são caracterizados por fichas de pedidos, e todos os processos existentes
para se encaminhar essa solicitação de pedido de mercadoria para o fornecedor, portanto o
custo de pedido aumenta proporcionalmente ao numero de requisições efetuadas por um
determinado. período.
• Custo de manutenção do estoque: Os estoques representam além de um ativo da
organização, também um capital imobilizado, ou seja, o dinheiro que foi aplicado para a
compra do estoque e encontra-se parado, poderia estar sendo utilizado para outros fins, até
mesmo para a aplicação no mercado financeiro. Alem disso os custos de manutenção de
estoque também incorporam despesas relacionadas ao armazenamento, tais como: altos
volumes, demasiados controles, enormes espaços fisicos, sistemas de armazenagem

e

movimentação de pessoal alocado, equipamentos e sistemas de informações específicos
para o processo. HA ainda custos inerentes a impostos, seguros contra incêndios, alem do
que o estoque ainda está sujeito a perdas e roubos.

• Custo por falta de estoque: Como já foi visto os custos de estoque representam
um grande dispêndio para as organizações, e função disso as empresas buscam reduzi-los
ao máximo para se afugentar desses custos. Todavia operar com estoques muitos baixos
pode incorrer em riscos de não atendimento do cliente dentro do prazo estabelecido, o que
em alguns casos pode gerar desde uma multa, cancelamento do pedido pelo cliente, ou
ainda comprometimento da imagem da organização perante os consumidores.
A seguir serão abordados alguns preceitos relativos A armazenagem. Porem como o
trabalho transcorre em uma pequena organização de varejo, não são levantadas questões
sobre características de armazenagem que se fazem presentes apenas em grandes
almoxarifados de varejo, indústrias e distribuidoras atacadistas, pois não fazem parte do
escopo do trabalho e teriam pouca aplicabilidade.
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2.8

ARMAZENAGEM

Conforme Gonçalves (2004), embora nem sempre seja aconselhável armazenar
materiais, as organizações procuram fazê-lo por curtos períodos de tempo. Nesse sentido é

necessário que se faça uma correta gestão de armazenamento e movimentação de materiais,
dessa forma ele cita alguns atributos inerentes a essas práticas:
•

Recebimento de Materiais;

• Identificação de Materiais;
•

Transporte e movimentação fisica dos materiais para as areas de

armazenagem;
•

Armazenamento de materiais;e

• Fornecimento de materiais.
Fernandes (1984) explica que para uma boa armazenagem, é necessário seguir
determinados preceitos e regras básicas, verificando a aplicação dos tipos de almoxarifado,
a natureza e o tipo dos materiais bem como suas características de peso, tamanho, forma,

dimensão e uso. Todas essas premissas vão ser determinantes nas soluções de
armazenamento. Admitindo essas considerações Fernandes (1984) identifica as principais
vantagens de uma correta armazenagem de materiais:

• Redução de Custos;
• Redução do numero de quebras;
• Diminuição no índice de acidentes de trabalho;
•

Menor tempo desprendido na movimentação de materiais;e

•

Melhor aproveitamento da área utilizada para armazenagem.

Para Viana (2002) existem alguns critérios para a seleção da alocação dos estoques:

• Estocagem por característica do produto;
•

Uso de grandes áreas para grandes lotes;

•

Uso de locais mais altos de estocagem para produtos que possam ser
colocados ai de forma segura e eficiente;
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•

Estocar itens pesados em pisos resistentes e mais próximos da área de

expedição;
Localizar os itens o mais próximo possível dos idênticos ou similares já

•

estocados;
•

Estocar os itens movimentados com menos freqüência mais longe do
recebimento e da expedição e nas posições mais altas do armazém; e

•

Colocar os itens movimentados mais freqüentemente perto da expedição e em

localização mais baixa.
Dentre os tipos de locais de armazenamento, cabe nesse trabalho citar, um tipo de loja
de varejo aonde o local de estocagem de materiais, muitas vezes já corresponde ao local
aonde o produto é comercializado. Esse tipo de organização é caracterizado como auto-

serviço, segundo Morgado e Gonçalves (1997) esse é caracterizado com sendo um sistema de
vendas aonde o cliente tem maior liberdade de escolha, podendo escolher o produto de
interesse diretamente do local aonde se encontra depositado, ou seja, da prateleira, gôndola,

mostruário, dentre outros. Após a escolha dos produtos desejados, o cliente dirige-se ate o
ponto de cobrança transportando os produtos em

carrinhos

ou cestinhas de

acondicionamento.

2.8.1

Layout

Conforme Morgado e Gonçalves (1997) o layout tem por objetivo "a correta
utilização dos espaços para maximizar o lucro e retorno sobre investimento da área
ocupada". Mason apud Morgado e Gonçalves (1997) ainda acrescenta" a chave do layout é
melhorar o serviço ao consumidor, aumentar a produtividade da loja e reduzir os custos

promocionais".
Mason apud Morgado e Gonçalves (1997) ainda salienta a influência que o layout
tem sobre o consumidor:

• 0 espaço é determinante transformador e formador de comportamento;
• A empresa de varejo, devido sua proximidade com o cliente, influencia-o no
momento de compra;
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• A disposição e estética interna da loja alteram as percepções a atitudes do
cliente;
• Pode-se programar a utilização dos espaços dentro da loja para criar uma
reação desejada no cliente.
Morgado e Gonçalves (1997) caracterizam os principais tipos de layout que se
encontra em lojas de varejo, o mais utilizado seria o tipo retangular, esse modelo possui os
corredores e equipamentos dispostos paralelamente ou perpendicularmente a paredes. A
seguir visualiza-se na Figura 5 está representado um modelo denominado simples ou reto que
caracteriza esse tipo:

SliV1PLESiRETO

Figura 5: Layout Simples ou Reto.
Fonte: Morgado e Gonçalves (1997, p. 108)
Morgado e Gonçalves (1997) também descrevem os modelos de forma livre ou fluxo
livre. Esse tipo de layout dá ênfase à circulação, objetivando criar um ambiente que desperte
a atenção do cliente, atraindo o tráfego dos consumidores para áreas desejadas, porém ele
costuma ser dispendioso, e nem sempre aproveita melhor os espaços, verifica-se a seguir na
Figura 6 um modelo de plano curvo.

CURVO

Figura 6: Layout Curvo.
Fonte: Morgado e Gonçalves (2008 p. 109).
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2.8.2 Equipamentos de Armazenagem
Conforme Morgado e Gonçalves (1997), os equipamentos de armazenagem
constituem os lugares aonde são acondicionados os produtos no ponto de venda, para serem
visualizados pelos clientes, muitas lojas de varejo já constituem seu estoque diretamente
sobre esses equipamentos, não havendo necessidade de um almoxarifado de uso restrito.
Segundo Morgado e Gonlaves (1997) os tipos de equipamentos mais comuns são:
• Wall systems: Painéis modulares com sistemas de encaixe para braços,
prateleleiras, suportes, peg-boards, peg-tags e moldutras. Esse sistema
também é usualmente utilizado em gôndolas, favorecendo a divisão de
espaços e exposição que podem ser remanejados conforme a necessidade de
armazenagem;
•

Gôndolas: Constituem equipamentos retangulares de dois lados providos de
prateleiras e painéis em ambas as pontas (cabeceiras das gôndolas), que
permitem a exposição modular no sistema de cremalheiras;

•

Araras: Muito utilizado em confecções, correspondem a uma barra cilíndrica
aonde são colocados os cabides que seguram as roupas;

•

Show-cases: Vitrines internas que são utilizadas para demonstração de
produtos que merecem atenção;

•

Peg-Boards: São suportes utilizados na exposição de painéis canelados, que
permitem o encaixe de um gancho, são utilizadas para expor embalagens que
são fixadas através de um furo ou encaixe;

•

Peg-Tags: Semelhante aos Peg-Boards, porém possuem uma frente
perpendicular que possibilita a fixação de uma etiqueta para detalhar o
produto; e

•

Balcão Caixa: Utilizado para o pagamento das mercadorias, possui um
espaço reservado para máquina requestadora, bem como equipamentos de
leitura ótica.

Com pode ser visto, numa loja de varejo, a forma que o produto encontra-se
acondicionado pode até mesmo influenciar a decisão de compra do cliente. Dependendo
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do campo de visão que o produto atinge, e a forma que se encontra apresentado para
venda, podem modificar a forma como é visto pelo cliente, e até mesmo a sua chance de
ser comprado. Com esse intuito existem equipamentos específicos de armazenagem
para cada tipo de produto a fim de garantir urna melhor exposição e acondicionamento.

2.8.3 Endereçamento
Conforme Dias (1983) o sistema de endereçamento, também conhecido corno
sistema de localização de materiais, tern por objetivo permitir a exata identificação da
localização de matérias que se encontram armazenados no depósito ou almoxarifado. Para
tanto se faz necessário a adoção de uma simbologia usualmente alfanumérica que indique o
correto local de estocagem de cada item armazenado.
Segundo Martins e Alt (2002) a localização dos estoques corresponde a uma forma
de endereçamento dos materiais estocados, a fim de que se possam facilitar a sua
localização quando solicitado o seu uso. Com as novas tecnologias e automatização dos
almoxarifados, se fez necessário a adoção de urn sistema de codificação. Veja um exemplo:

Endereço: AA. BB . C. D. E
Onde: AA: Código do almoxarifado ou área de estocagem
BB: Número da rua
C: Número da prateleira
D: Posição Vertical
E: Posição vertical dentro da posição vertical

Gonçalves (2004) explica que o sistema de localização de materiais dentro de um
almoxarifado, pode ser composto através de coordenadas cartesianas tridimensionais X,Y,
Z, onde "X" representaria o corredor, "Y" a rua aonde se encontra a estante ou prateleira, e
"Z" a coluna aonde encontra-se localizado o produto. Pode se visualizar esse esquema,
através da Figura 7.
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Coluna "Z'

Figura 7: Localização de Materiais.
Fonte: Gonçalves (2004, P. 248).
Uma organização que trabalha com muitos itens em estoque, faz necessário adotar
um sistema de localização de materiais, coerente e simplificado, afim que seja reduzido o
tempo de procura, bem como evitar confusões no momento em que se realiza a busca pelo
material desejado.

2.8.4 Custo de Armazenagem

Conforme Dias (1985) o custo de armazenagem pode ser calculado conforme a
seguinte fórmula:

Custo de Armazenagem= Q/2 xTxPXI

Onde: Q = Quantidade der material ern estoque no tempo considerado
P = Preço unitário do Material
I = Taxa de armazenamento, expressa geralmente em termos de porcentagem do
custo unitário (podendo também ser expresso em valor unitário)
T = Tempo considerado em Armazenagem
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Dias (1985) lembra que o custo de armazenagem é proporcional ao estoque médio.
Na Figura 8 temos mostrado graficamente, quando o estoque é máximo, o custo de
armazenagem também é máximo.
Estoque
Estoque
Máximo

X

Estoque
Médio
• ■■

Custo de
Armazenagem

Figura 8: Curva do Custo de Armazenagem
Fonte: Dias (1985)

Para se calcular a taxa de armazenamento deve considerar o prep unitário constante
no período de análise, se não for possível, deve ser usado um valor médio. Para se calcular
a taxa de armazenamento o valor de I é decomposto em outros termos. Dessa forma temos:

• Taxa de retorno de capital

Ia = 100 x

lucro

valor estoques
0 capital investido na compra de materiais deixa de render juros caso colocado

numa aplicação financeira.
• Taxa de armazenamento fisco
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Ib= 100 x SxA
CxP
onde:

S = área ocupada pelo estoque
A = custo anual do m2 de armazenamento
C = consumo anual

P = preço unitário
Logo, CP= valor dos produtos estocados.

• Taxa de seguro

Ic = 100 x custo anual do seguro
valor estoque + edificios
• Taxa de transporte, manuseio e distribuição
Id = 100 x depreciação anual do equipamento
valor do estoque

• Taxa de obsolescência
le = perdas anuais por obsolescência
valor do estoque

• Outras taxas
Taxas como: água, luz etc.
If= 100 x despesas anuais
valor do estoque

Conclui-se, então, que a taxa de armazenamento 6:
I = Ia + Tb + Ic +Id + Te + If
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Dias (1985) salienta que para cada tipo de empresa o valor de cada termo de I tem
pesos diferentes, podendo em muitos casos não ser desprezado o calculo de outro.
Empresas como joalherias a taxas de retorno de capital e seguro são as mais importantes, já
empresas de espuma que trabalham com grandes volumes o espaço ocupado se mostra mais
importante. Por fim é importante analisar a especificidade de cada empresa afim de não se
adotar indiscriminadamente as formulas descritas.
Verifica-se, portanto que a armazenagem é uma característica intrínseca a toda
organização de varejo, para gerir esses materiais de forma adequada é necessário que eles
estejam corretamente acondicionados, evitando quebras e maximizando o uso dos espaços.
A adoção um sistema endereçamento eficiente, que facilite a busca quando solicitado

algum material. A seguir é apresentado o capitulo de metodologia, que descreve os métodos
que foram utilizados para compor esse estudo.
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3

METODOLOGIA
Este capitulo apresenta os principais aspectos metodológicos relacionados ao

trabalho. Está subdividido em três partes, a primeira procura caracterizar o tipo de pesquisa
utilizada nesse estudo. A segunda, visa demonstrar o método de coleta e análise de dados
que foi utilizada na pesquisa. A terceira, apresenta as limitações, mostrando os limites
presentes no estudo em questão.

3.1

TIPOS DE PESQUISA
Antes de se definir o tipo de pesquisa, convém esclarecer o que vem a ser uma

pesquisa. Para tanto segundo Gil (1999, p. 42) "[...] a pesquisa tern um caráter pragmático,
é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método cientifico. 0 objetivo
fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de
procedimentos científicos".
Pode-se caracterizar este trabalho como pesquisa aplicada, uma vez que tem como
característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e conseqüências práticas dos
conhecimentos (GIL, 1999).
Os estudos podem ser de três tipos: estudos exploratórios, descritivos

e

experimentais. Segundo Trivirios apud ZaneIla (2006, p. 31) a pesquisa descritiva pretende
"descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade". Dessa forma
podemos caracterizar o estudo em questão com uma pesquisa descritiva, pois visa descrever
os fenômenos em estudo numa realidade organizacional, nesse caso a empresa HSP em
questão.
Conforme Mattar (2005), as pesquisas descritivas podem ser de três tipos: estudo de
caso (bastante profundo e pouca amplitude), estudos de campo (profundidade media, e
amplitude média) ou ainda os levantamentos de campo que possuem baixa profundidade,
porem uma alta amplitude.
Este trabalho consiste em um estudo de caso acerca a gestão de materiais da HSP
Ltda., localizada em São Jose — SC.
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GIL (1991, p. 58) nos mostra no que consiste um estudo dessa magnitude: "o estudo
de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de pouco objetos, de
maneira que permita ao seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente
impossível mediante outros delineamentos considerados".
0 estudo de caso possibilita ter um conhecimento mais aprofundado do tema,
aplicado ao meio corporativo, assim se conhece a realidade de uma determinada empresa
em especifico. Contudo, esse conhecimento adquirido poderá servir de base para ser
correlacionado com outros estudos de casos posteriormente desenvolvidos sobre o tema, e
assim desenvolver um conhecimento mais amplo acerca da administração de materiais nas
organizações.

3.2

COLETA DE DADOS
No que se refere á natureza das pesquisas, essas podem ser divididas conforme o

tipo de dados coletados e a analise que será feita desses dados. Para Chizotti (2006) as
pesquisas quantitativas são compostas pela mensuração das variáveis, pré-estabelecidas.
Procura-se dessa forma verificar e explicar a sua influência perante outras variáveis,
fazendo uso da análise de freqüência de incidência bem como outras correlações
estatísticas. 0 pesquisador apenas descreve, explica e prediz.
No que se refere As pesquisas qualitativas Chizotti (2006) as descreve como sendo
aquelas provenientes de informações coletadas nas interações interpessoais, perante a coparticipação das situações pelos informantes, essas são analisadas conforme a significação
que estes dão aos seus atos. 0 pesquisador participa, compreende e interpreta.
Essa pesquisa teve caráter qualitativo, pois o pesquisador participou, compreendeu e
interpretou os dados coletados na pesquisa a partir da percepção dos empreendedores
entrevistados. Conforme Vergara (1997) as pesquisas qualitativas investigam as realidades
sociais através da compreensão e interpretação do significado humano e seus processos de
construção social.
Como essa pesquisa é caracteriza como um estudo de caso verifica-se através de
alguns autores, quais são os métodos mais comuns para coleta de dados nesse tipo de
pesquisa. Mattar (2005) explica que o estudo de caso pode ser feito em indivíduos,
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organizações ou uma situação em especifico. 0 método do estudo de caso pode
compreender, exame de registro, observação, entrevistas estruturadas e não estruturadas.
No tocante ao método de coleta de dados disponíveis parece haver convergência entre
os autores, GIL (1991) afirma que a coleta de dados no estudo de casos pode ser realizada
através de vários métodos, e que os mais usuais são: a observação, a análise de documentos,
a entrevista e história de vida. Ainda salienta que normalmente são utilizados mais de um
desses procedimentos.
No que tange a coleta de dados os instrumentos utilizados foram à observação, que
consiste em coletar os dados da maneira que foram encontrados, sem influência do
observador. Também se utilizou a pesquisa documental, através da consulta de relatórios,
fichas, etiquetas de produtos, catálogos dentre outros. Foram realizadas também algumas
entrevistas semi estruturadas com os proprietários das quais abordavam temas relacionados
ao histórico da organização, produtos, concorrentes, mercado consumidor, codificação,
classificação de materiais e processos de armazenagem. Essas entrevistas eram abertas, e
foram realizadas tanto oralmente, como via correspondência eletrônica (e mail). Corno o
-

instrumento utilizado era flexível, ao decorrer das perguntas e respostas iam surgindo novos
questionamentos que não haviam sido contemplados anteriormente, sendo assim possível
realização de novas perguntas para a explanação das dúvidas pertinentes.
A principal fonte de coleta de dados ficou compreendida entre os dois sócios da
organização, Hiran Speck e Zita Adriana Speck. Foram escolhidos esses entrevistados em
questão, pois compreendem a massa estratégica e de tomada de decisão, podendo transmitir
com maior grau de clareza informações sobre os procedimentos de administração de
materiais. Também foi levado em conta na definição dos entrevistados o fato de serem os
únicos que estão presentes desde a data de fundação da empresa.
Essa pesquisa fará uso da utilização de dados secundários, esses levantados através
da pesquisa bibliográfica que tem como objetivo nortear a pesquisa, pois através deles que
será feito o paralelo entre os conceitos abordados pelos autores

e os presentes na

organização em estudo. Também será utilizada a pesquisa de dados primários, esses obtidos
diretamente na organização através de métodos descritos posteriormente.
A metodologia empregada para os tratamento e interpretação dos dados coletados na
organização consiste em um confronto direto entre os dados obtidos e a fundamentação
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teórica pesquisada. Esse método de analise é descrito por Vergara (2005) como sendo um
emparelhamento, que consiste na associação dos resultados ao referencial teórico utilizado,
precedendo a uma comparação entre ambos.
Tal pesquisa foi realizada entre março a junho de 2008, como tarefa integrante do
conteúdo do programa da disciplina obrigatória e da 9' fase do Curso de Administração da
UFSC: "Estágio Supervisionado" com o objetivo de vivenciar num ambiente coorporativo
os conceitos estudados no meio acadêmico.

3.3 LIMITAÇÕES

Esse estudo se caracteriza como viável dentro do período de tempo compreendido, o
primeiro semestre de 2008, levando-se em conta os recursos financeiros disponíveis bem
como a capacitação do aluno em questão e os recursos teóricos disponíveis sobre o tema.
O presente trabalho também estará limitado as informações que foram repassadas pelos
proprietários, bem como ao material que for disponibilizado pela empresa para apreciação.
Também não foi alvo de estudo realizar análises de dados financeiros ou contábeis da
empresa, até mesmo, pois esses não foram disponibilizados. Contudo o trabalho não almeja
recomendar um modelo de administrações de materiais a organização, apenas verificar a
forma com quais as teorias abordadas estão presentes na organização e sugerir algumas
melhorias que poderiam ser adotadas.
Os resultados obtidos nesse trabalho não podem ser generalizados para todos os tipos
de organizações, pois compreendem um estudo de caso, dessa forma pode haver
peculiaridades e divergências presentes na organização em estudo que não são aplicados as
demais. Também se faz esclarecer que os resultados desse estudo estão inseridos dentro do
espaço de tempo compreendido entre março a junho de 2008, o que não significa que
estudos posteriores sobre o mesmo tema, mas em períodos diferentes obterão o mesmo
resultado.
Vale ressaltar que se trata apenas de uma visão parcial da empresa, compreendendo

a area de administração de materiais, e que as informações coletadas através de entrevista,
representam à visão dos gestores. A seguir, será apresentado o capitulo referente

a
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caracterização da organização, contendo o histórico, organograma, produtos, concorrentes,
fornecedores e mercado consumidor.
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CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Este capitulo visa levantar o histórico de vida da organização, o que motivou a

fundação da mesma, bem como a caracterização da organização, quais são seus produtos,
concorrentes e fornecedores, também será apresentado o seu organograma.

4.1 HISTÓRICO
empresário Hiran Speck, formado pelo curso de Administração da Universidade
Federal de Santa Catarina. Começou a trabalhar no ano de 1988 na já existente empresa de
nome fantasia "SPECK" cuja razão social é Comercial Tintas Speck Ltda. Ao se inserir na
organização compôs sociedade com sua irmã Silvana Speck, aonde ele exercia as funções
inerentes ao cargo de Diretor Administrativo.
A empresa atuava no ramo de tintas para pintura artística, porém a loja passava por
problemas financeiros e de posicionamento de mercado. Hiran também fazia um curso na
Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETEFESC), aproveitando-se dessa
oportunidade, resolve aplicar uma pesquisa de mercado com os alunos da instituição,
visando identificar materiais de consumos desses. Através dessa pesquisa resolveu
introduzir na empresa os materiais de desenho técnico que eram consumidos pelos alunos
da ETEFESC. Posteriormente também foram introduzidas na organização produtos da Area
de serigrafia, comunicação e expressão visual, medidas que acarretaram em melhorias
financeiras a organização. Porém, conforme relatado por Hiran, após sua saída a empresa
retirou de comercialização os produtos dessas Areas, ficando apenas com desenho técnico e
material artístico.
Com a experiência acumulada em mais de treze anos no ramo, Hiran no inicio de
2001 se retira do cargo que ocupava na SPECK. No mesmo ano resolve abrir em sociedade
com sua esposa Zita Adriana Speck uma loja de ramo semelhante no bairro Kobrasol,
município de São José. A empresa começou atuando no setor de material artístico, desenho
técnico e arquitetônico, serigrafia, comunicação e expressão visual, por constatar na região
uma baixa disponibilidade de organizações no setor contrastando com uma demanda em
expansão.
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Essa visão de demanda existente foi constatada através da existência de três
instituições de ensino particular, que ministram disciplinas compreendidas desde o ensino
fundamental até

o ensino médio. Essas organizações são consideradas grandes

consumidoras de material para desenho e material artístico. Também foi averiguada a
presença do fórum e da prefeitura do município de São José, esses consumidores de
material para comunicação e expressão visual e papeis em geral. Cabe destacar também a
existência na regido de empresas de reprografia, essas grandes consumidoras de resmas de
papel e tintas gráficas.
0 empreendedor buscou aproveitar toda a clientela já adquirida ao longo de anos na
antiga organização, como forma de fomentar uma demanda inicial de seu novo
empreendimento. Porém já estava atento que seria necessário tomar medidas a fim de
conquistar a demanda local, e posteriormente a proveniente de toda região da grande
Florianópolis.
A empresa encontra-se fixada em uma boa localização, pois é uma rua arterial a Rua
Lédio João Martins, mais conhecida como "Avenida Central do Kobrasol" essa principal
via de comércio da região e grande movimento e passagem de transeuntes.
0 estabelecimento fisico escolhido para a inserção do empreendimento na região
dispunha de duas amplas salas comerciais perfazendo uma metragem de 100 metros
quadrados, com quatro vagas para estacionamento em frente A loja e também com ruas
vizinhas que podem ser utilizadas para o mesmo fim.
Vale ressaltar que atualmente a organização encontra-se localizada no mesmo
endereço e já ampliou suas dependências para três salas comerciais, perfazendo uma Area
total de 150 metros quadrados.
As principais melhorias externas até então implementadas, ficam por conta da
aquisição de uma nova fachada, essa agora própria. Anteriormente era utilizada uma
fachada que foi financiada por fornecedores, esses tendo o direito da inserção de sua marca
na fachada, tal modelo acabava por acarretar certa poluição visual A fachada da loja.
Também compõe esse quadro de melhoras externas o novo piso cerâmico antiderrapante
adotado na Area de estacionamento.
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Na Figura 9 abaixo se visualiza as itniplementações dessas melhorias.

Figura 9: Fachada HSP.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Dentre as melhorias internas implementadas na loja, pode-se destacar a ampliação de
suas dependências para três salas comrciais, perfazendo uma metragem total de 150
metros quadrados. Compõe esse cenárib também a aquisição de novos expositores e
prateleiras específicos para determinados produtos (rolos, de auto-adesivo, papel plano,
bobinas de lona) além da ampliação de 4u portfólio de produtos de aproximadamente mil
para mais de cinco mil produtos.
Contudo, após setes anos de fundação a organização se encontra hoje despontando
como uma das lideres do segmento do mercado de artes, desenho técnico e arquitetônico.

Calcando cada vez mais espaço nas áreas de comunicação e expressão visual e serigrafia,
sendo fornecedora de tintas e insumos para grandes marcas de confecção da região.
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A seguir, temos os principais dados de identificação da organização em estudo:

Razão Social: H. Speck Arte. Sign. Serigrafia Ltda.
Nome fantasia. HSP
Proprietários: Hiran Speck e Zita Adriana Speck.
Endereço: R.Walter da Silva Koerich, 265 Lojas 03 e 04- Kobrasol — São José- Sc.
Telefones: (48) 3259-1917 e 3259-4319
CNPJ: 03.851.695/0001-03
CEP: 88101-370
ei

Data de fundação: Margo de 2001
A empresa HSP tem por missão proporcionar aos seus clientes produtos de altíssima
qualidade, necessários para o desenvolvimento corn excelência das atividades dos ramos
de: artes, desenho técnico, desenho arquitetônico, comunicação, expressão visual,
impressão e serigrafia.
A empresa também disponibiliza a compra de produtos específicos por encomendas,
esses responsáveis por atender diversos nichos de mercado. Compreendem esses produtos
como: tintas a óleo e acrílicas importadas com seus respectivos auxiliares, telas de
tamanhos especiais, cavaletes especiais, equipamentos de desenho artístico e arquitetônico
específicos, chapas para comunicação visual, mídias, emulsões especiais, quadros para
serigrafia em medidas especiais, tintas especiais para serigrafia dente outros.
A HSP tem como público alvo os principais clientes inseridos no setor de artes
plásticas, arquitetura, engenharia, órgão público, comunicação, expressão visual, serigratia

e reprografia. Também se fazem presentes o mercado cada vez mais crescente de estudantes
dos cursos da Area de tecnologia, engenharias, arquitetura, artes plásticas e design. Esse
tema referente ao mercado de atuação, será melhor especificado no sub capitulo "mercado
consumidor".
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4.2

ORGANOGRAMA

Segundo Simcsik (1992) "organograma é um gráfico que procura representar a
situação formal da hierarquia e disposição dos órgãos da empresa. E a forma gráfica de
representar a estrutura da autoridade de uma organização".
Partindo desse pressuposto, foi elaborado pelo Autor, um organograma da empresa
HSP, com a finalidade de representar seus órgãos graficamente através de urn instrumento
formal, conforme Figura 10.

GERÊNCIA GERAL

CONTABILIDADE

SETOR DE
VENDAS

SETOR DE CONTAS A
PAGAR E A RECEBER

SETOR DE
COMPRAS

Figura 10: Organograma HSP.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Por ser uma pequena empresa e possuir urn quadro de funcionários bem enxuto,
apenas quatro atualmente, verifica-se um organograma bastante simples, com a ausência de
departamentalizações, superintendências, divisão ou secções. No topo da cadeia hierárquica
encontramos a Gerência Geral, responsável pela gestão de todo o empreendimento, além de
administrar As funções inerentes a

gestão de pessoas, e marketing. Paralelamente

encontramos um órgão de staff, a Contabilidade da qual fica a cargo de todo o processo
financeiro, fiscal, e contábil da empresa, esse corresponde a um órgão terceirizado.
Subordinada a Gerência Geral, visualize o Setor de Contas a Pagar e a Receber, que
absorve as funções de fluxo de caixa, pagamentos e cobranças, entradas e desembolsos,
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dentre outras. 0 Setor de Vendas, que presta contas também ao topo da cadeia hierárquica,
representa o comercial da empresa, através das vendas dos produtos, origina-se toda a
receita da empresa. Por ultimo, e não menos importante, está o Setor de Compras,
subordinado ao topo da pirâmide, é encarregado das solicitações de produtos aos

fornecedores, dos processos de negociação, bem como toda a parte de gestão de estoques.
4.3 PRODUTOS

A empresa em estudo é caracterizada como sendo um estabelecimento comercial de
varejo, pois ela apenas compra os produtos de seus fornecedores e os revende ao
consumidor final, não há o beneficiamento de nenhum produto na empresa, ou seja, não
possui características fabris. Dessa forma ela tem presente no seu dia-a-dia os processos de

administração de materiais, como: aquisição de materiais, movimentação de materiais,
classificação de materiais, gestão de estoques e de armazenagem.
A empresa possui um grande portfólio de materiais a disposição dos clientes que
dentre modelos, cores, tamanhos e variedades correspondendo a mais de cinco mil itens.

4.3.1

Arte e Desenho
Na categoria de arte e desenho podemos destacar os seguintes produtos:
• Telas rolma, jamelli, paris, trident fredrix em rolo : compreendem, telas fixadas

sobre uma armação de madeira, que podem ter diversos tamanhos e formatos (quadrada,
retângula e assimétricas) que são utilizadas como base para o deposito de tintas a óleo ou
acrílicas aonde o artista desenvolve sua are.
• Tintas acrilicas e a óleo: são substâncias de vários tipos de pigmentos (cores),
podendo ser de base acrilica ou a óleo, que são utilizadas pelo artista para eternizar sua arte
numa tela.
• Pincéis e espátulas: são instrumentos utilizados pelo artista para depositar na tela os

pigmentos de tinta, bem corno realizar os traços necessários para a execução da arte. Os
pincéis são normalmente fabricados corn cabo de madeira, e ponta em pelos naturais ou
sintéticos. Já as espátulas são usualmente fabricadas com cabo de madeira e ponta em aço.
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• Blocos, papéis, instrumentos de escrita e desenho: são materiais utilizados para a
escrita, seja em desenho técnico ou arquitetônico bem como alguns insumos de matérias
para escritório, tais como lápis, lapiseiras, canetas, variados tipos de papeis, borracha,

apontador, grafite dentre outros artigos.

4.3.2

Sign e Impressão
Na categoria de sign (comunicação e expressão visual) e impressão podemos destacar

os seguintes produtos:
• Chapas: compreende a matéria prima, base para a plotagem de trabalhos de

comunicação e expressão visual, geralmente dispostas enroladas em bobinas e fabricadas
em P.V. C, poliestireno dentre outros.
• Acessórios e Suprimentos: são todos aqueles insumos utilizados como material de
apoio para a arte de comunicação e expressão visual tais como filmes, lâminas, vinil,

máscaras, midias, lonas para impressão digital, papel dupla face ente outros.

4.3.3 Serigrafia
Na categoria de serigrafia podemos destacar os seguintes produtos:
• Pastas e pigmentos: correspondem As substâncias utilizadas no tingimento da arte
da serigrafia no seu local de destino, normalmente peças de confecção em geral.
• Quadros e nylons: correspondem As telas aonde será gravada a arte, a qual se
pretende serigrafar em alguma peça de vestuário. Já as emulsões são as substancias

responsáveis pela fixação da arte (desenho) no quadro serigráfico.
• Acessórios: são os materiais de apoio que auxiliam o processo de serigrafia, tais
como removedores de emulsão, colas, rodos, estopa e calhas.
• Equipamentos: são instrumentos de apoio para o processo de serigrafia tais como
garras, impressoras, grampeadores, sopradores térmicos dentre outros.
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4.4

CONCORRENTES

De acordo corn Cobra (1992, P. 127) "[...] administrar a ação da concorrência é um
dos grandes desafios ambientais." Dessa forma é importante que a organização esteja

atenda quanto dimensão de sua concorrência, pois só assim esta terá subsidio a fim de
buscar uma melhor adequação aos seus produtos e preços frente As inúmeras ameaças que o

mercado apresenta.
Kotler (2000, p. 37) conceitua inúmeros tipos de concorrentes, porém destaca-se o
conceito que " [.. .] uma empresa vê todas as empresas fabricantes de produtos que oferecem
o mesmo serviço corno suas concorrentes". No caso da organização em estudo podemos
classificar como seus principais concorrentes (diretos e indiretos) as seguintes empresas:
• Speck Material de Desenho Arquitetura & Serigrafia — localizada no centro de

Florianópolis
• Loja do Japonês — localizada no Mercado Público de Florianópolis;

• Serta Papelaria — localizada no centro Florianópolis;
• Papelaria Record — localizada no centro Florianópolis;

• Mercadolandia — localizada no Mercado Público de Florianópolis;
• Vera Cuz —localiazada no Mercado Público de Florianópolis;

• Papermoon — localizada no bairro da Lagoa da Conceição em Florianópolis;
• Casa do Estudante — localizada no bairro Kobrasol em São José;

• ARPLASA — localizada no centro Florianópolis;
• Pequenos detalhes — localizada no bairro kobrasol em São José
• Casa do pintor — localizada no bairro Trindade em Florianópolis
• Papelaria Morgana — localizada no bairro Campinas em São José;
• Papelaria kobrasol — localizada no bairro kobrasol em Sao José;

• Acácio — localizada no bairro Jardim Atlântico em Florianópolis;
• Serilon — localizada no bairro Floresta em São José.
• MPK — localizada na cidade de Criciúma.
Dentre os concorrentes listados podemos classificar aqueles de maior importância e

que correspondem a uma concorrência direta nas (ou algumas delas) Areas onde a HSP atua.
No setor de Arte e Desenho verifica-se a Paper Moon e a Speck, já no setor de Sign e
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Serigrafia: Seri lon, Acácio e MPK. No setor de Artes a empresa Pequenos Detalhes, no
setor de apenas Sign a empresa ARPLASA e finalmente apenas no setor de Desenho a
empresa Loja do Japonês. Vale ressaltar que apenas a organização HSP atua nas áreas de
desenho, artes, sign e serigafia todas as outras atuam com apenas uma ou algumas dessas
áreas.

4.5

FORNECEDORES
Lobos (1993, p. 105) define fornecedores como sendo um tipo de cliente por relação

comercial e diz que são "[...] os que vendem os insumos necessários à produção,
comercialização etc. do produto-serviço." No momento atual as organizações tem que
manter uma relação estreita com seus fornecedores, tratando-os como parceiros, pois
dependerá do sucesso dessa pareceria que será possível atender o consumidor corn o
produto desejado na hora e quantidade requerida pelo cliente.
Tendo em vista essas considerações, pode-se listar como sendo os principais

fornecedores de materiais da HSP as seguintes empresas subdivididas por categoria de
material:
• Setor de material artístico: Acrilex, Tec-Sreen, Telas Jame lli, Pincéis Tigre,
Pincéis Condor, Corfix, Visitex ,Casa do Restaurador, Canson e Paris Telas;
• Setor material de desenho: Trident, Canson, Probus, Roting, KSR, R isi I i a.

Pegetec, Visitex, Ivonica, Panamérica e Desart;
• Setor de material serigráfico: Saturno, Tec-Screen, Tenyl, Agabe, Tegape,
Química, Dena ,Produscreen, Multiroyal, Imprimax e Colacril;
• Setor de material para Sign: Termopack, Tigre, DayBrasil, Imprimax, Colacril,

Sansuyou Vulcan, Ideais Lâminas, DakPlast, Panamérica e Cavifix.

4.6

MERCADO CONSUMIDOR
A organização por trabalhar com um grande portfblio de produtos acaba por atender

a uma diversificada parcela do mercado consumidor, ela comercializa produtos tanto para

pessoas fisicas, pessoas jurídicas, prefeituras e autarquias. Dentre as pessoas físicas
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podemos citar os profissionais liberais tais como: fotógrafos, maquetistas, artistas plásticos,
artesões, decoradores de interiores, designers e arquitetos.
A empresa também atinge uma fatia de mercado composta por estudantes de
diversas Areas dentre os quais podemos citar os estudantes de: cursos de engenharias,
arquitetura e cursos técnicos.
Já os consumidores constituintes de pessoa jurídica podem dar ênfase as empresas:
de serigrafia em geral, arquitetura, construção naval, bireos de plotagem e empresas de
consultoria ambiental.
A organização também se faz presente como fornecedora de insumos através do
processo de licitação no ambiente das autarquias. Dessas compreendem como
consumidoras as prefeituras e universidades e escolas técnicas federais.
Cabe ressalva para aqueles consumidores no qual compram insumos para a prática
de algum hobby em especifico, podemos destacar alguns como: aeromodelismo,
modelagem em massa de biscuit, pintura em tela, tecido ou madeira.
Com esta vasta diversidade de clientes, a empresa tem que se manter atualizada e
deslocar um esforço extra a fim de prever com razoável exatidão a demanda proveniente de
todos esses respectivos nichos de mercado.
O próximo capitulo trata de uma análise da atual situação que se encontra a
organização no que tangue a administração de matérias, bem como sugestão de propostas
de melhoria que podem ser implementadas para aperfeiçoar a atual gestão de materiais.
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5 ANÁLISE DE DADOS
Este capitulo apresenta uma análise dos dados que foram coletados na organização
através de documentos, entrevista dos sócios-proprietários e de um processo de observação.
Ele encontra-se dividido em Análise da Situação Atual, e Proposta de Melhoria.

5.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL
A HSP caracteriza-se por ser uma organização de pequeno varejo, operando nos
moldes de auto-serviço, porém também se faz presente o atendimento individual ao cliente,
com ampla variedade de itens ern comercialização abrangendo um enorme leque de
produtos, esses já citados no capitulo anterior. A organização não possui um espaço restrito
destinado ao o almoxarifado, todo produto que é recebido já é colocado no seu ponto de
comercialização, ou seja, todo o estoque da empresa já se encontra efetivamente a
disposição dos clientes. A empresa não possui urna política de gestão de estoques muito
bem definida, para compreender melhor esse aspecto é necessário antes falar de seu sistema
de classi ficação de materiais. Todo produto que a empresa trabalha já vêem identificado
pelos fornecedores, e são cadastrados no banco de dados, corno já é comum atualmente, o
sistema de catalogação já é informatizado. No que se refere à codificação será visto a seguir
algumas considerações pertinentes.

5.1.1 Codificação

A empresa utiliza dois sistemas de codificação, a de código de barras e outra
própria, de caracteres numéricos, que consiste em enumerar os produtos pela ordem que
foram cadastrados no banco de dados do sistema de informação. Esse sistema de
informação comporta ainda um cadastro de fornecedores e clientes, o qual a empresa
mantém atualizado com certo grau de precisão. Os códigos gerados pela gestão da HSP
variam de 01 até o numero do ultimo produto cadastrado, atualmente a organização possui
pouco mais de cinco mil produtos cadastrados. A seguir na Figura 11 pode-se visualizar um

produto contendo um código próprio da HSP.
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Figura 11: Código Próprio.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Porém paralelamente e esse sistema também utiliza a codificação por código de

barras, quando essa já esta presente no produto, seja por que foi colocada pelo fabricante ou
distribuidor do produto, também é feito o cadastramento pelo código de barras quando esse
possui. HA ainda uma terceira situação, em menor escala de alguns produtos que não
possuem nenhum tipo de codificação, seja por que não vieram com código de barras ou por
que não foram cadastrados pela empresa. A seguir na Figura 12 verifica-se um exemplo de
código de barras de um produto comercializado pela HSP.
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Figura 12: Produto com Código de Barras.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Essa falta de padronização e unificação no sistema de codificação gera conflito e
inconfiabilidade nas informações, pois não se sabe exatamente todos os tipos de produtos
cadastrados na empresa, além de dificultar uma possível busca no sistema de algum
produto. Outro ponto a salientar, é que essa postura dificulta o controle dos produtos, pois
cada item tem que ser efetuada a entrada e saída manualmente, o que segundo os
proprietários toma-se inviável realizar em sua plenitude, pois não possuem recursos
humanos suficientes para se dispor a realizar essa tarefa. Os sócios também alegam que
geraria um custo adicional a empresa a contratação de uma pessoa apenas para realizar essa
tarefa não sendo economicamente interessante para os mesmos, assim ela é realizada
conforme a disponibilidade de tempo.
Foi verificado que dessa forma encontra-se desatualizado no sistema de informação,
a quantidade de cada produto presente no estoque, não podendo dessa maneira utilizar os
dados do sistema para subsidio das políticas de gestão de estoques. Apenas os dados
referentes aos preços e cadastramento, não de todos, os produtos encontram-se corretos, já
que necessitam ser atualizados com menor freqüência e um erro nesses dados inviabilizaria
todo o processo de venda. Ferramentas de gestão como principio da Curva ABC, indices
rotatividade, cobertura estoques e mensuração do estoque de segurança, no atual momento
não hi corno serem calculados, pois há um desprovimento dos dados pertinentes a esses
cálculos. Esse tipo de postura também di ficulta o controle de perdas ou furtos de produtos,
pois não é possível saber se um produto foi efetivamente vendido ou acabou tendo algum
outro destino indevido.

5.1.2 Políticas de Gestão de Estoques
A gestão de estoques é feita empiricamente, balizados na experiência dos
proprietários. Como não é possível fazer um levantamento do histórico de vendas
precisamente, a fi m de se projetar uma demanda futura, a quantidade que deve ser
comprada para suprir a demanda, seja esta semanal, quinzenal ou mensal, fica a cargo e
critério do empresário. A empresa não adota políticas concretas de estoque de segurança, o
que transcorre é quando visualmente é verificada uma pequena quantidade de algum
produto é solicitada à compra de um novo lote, porém a empresa incorre em riscos de não
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atendimento aos clientes por essa razão. Uma das funções do estoque que a empresa se
utiliza, seria o estoque de tamanho de lote, é quando algum fornecedor oferece desconto na
compra em grande quantidade, ou mesmo, quando se pretende reduzir custos coin
transporte e não se mostra economicamente interessante comprar determinados produtos
em pequenas quantidades. Cabe ressaltar que a empresa não realiza o inventário fisico
anualmente, dessa forma não é possível saber com exatidão se há divergência entre os
dados contábeis registrados e a quantidade fisica estocada.
Dentre os produtos comercializados sua ampla maioria corresponde a ativos
próprios da organização, apenas algumas tintas de serigrafia e telas importadas que são
consignadas, porém de quantidade desprezível perante o total de produtos. Aliados a isso e
a imprecisão nos dados que se referem A quantidade de produtos em estoque, no sentido de
evitar falta de produtos e não atendimento, a HSP dispõe de um grande capital imobilizado
sobre a forma de estoque em produtos. Conforme Gonçalves e Schwember (1979) essa
situação se caracteriza como custo de capital, ou seja, o custo de oportunidade que o valor
aplicado nos estoques poderia estar rendendo em uma taxa de retorno conhecida, ou mesmo
sendo aplicado em outros investimentos em outras áreas na empresa.

5.1.3

Armazenagem

Quando se fala em armazenagem, convém falar primeiro em layout, pois ele sera
determinante para o melhor aproveitamento dos espaços. A 1-1SP adota layout do tipo
retangular, ou seja, têm os corredores e equipamentos de armazenagem paralelos ou
transversalmente as paredes, o que contribui para a maximização dos espaços e localização
de produtos.
Pode-se verificar que o layout da loja é do tipo simples ou reto permitindo um bom
aproveitamento de Area dos espaços. Também é caracterizado por uma maneira simples do
cliente se localizar dentro da loja, subdividindo os produtos por categorias, porém possui
alguns corredores com espaço inferior a 60 cm, o que dificulta o transito dos clientes, como
pode ser melhor verificado na Figura 15, contudo o aproveitamento cúbico ainda merece
algumas ressalvas que serão vistas adiante. A seguir através da Figura 13 está representado
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o layout da HSP mostrando a distribuição fisica de seus equipamentos de armazenagem e

de sua mobilia.
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Figura 13: Layout H SP.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Veri fi cou-se que os produtos comercializados na HSP encontram-se dispostos
separadamente em seus pontos de venda obedecendo a um critério de uso do produto, assim
temos produtos separados em categorias como belas artes, desenho, serigrafia

e

comunicação e expressão visual. Dessa forma facilita a busca do cliente por algum produto,
pois ele verifica que hi corredores ou paredes, onde estão dispostos apenas tintas, telas,
material para desenho, ou seja, apenas uma categoria de produtos, todavia hi sempre um
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funcionário a disposição para localizar algum produto, informar preços ou esclarecer
alguma duvida. Pode-se visualizar na Figura 14 a seguir uma parede onde está disposto
apenas tintas para pintura, essa divisão é balizada no critério de uso de cada produto.

Figura 14: Expositores de Tintas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Abaixo na Figura 15 verifica-se um corredor de prateleiras contendo apenas telas
para pinturas.

Figura15: Telas para Pinturas.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Os produtos estão armazenados e a disposição do cliente em prateleiras, gôndolas,
show-cases, peg-tags e peg-boards esses dois últimos também conhecidos genericamente

apenas como expositores, esses são disponibilizados pelos próprios fornecedores em caráter
de comodato. Ha ainda bobinas de vinil auto-adesivo, que possuem aproximadamente dois
metros de comprimento, que são armazenadas enfileiradamente através de suportes

metálicos presos a parede, que silo introduzidos no furo das bobinas. Os expositores já vem
com espaço especifico para o acondicionamento dos produtos maximizando o espaço,
normalmente os produtos ficam presos através de ganchos que seguram o produto, ou, que
são introduzidos em um furo da embalagem, esses são conhecidos como peg-boards.
Muitos já possuem um sistema de busca própria, aonde cada número exposto no painel
frontal representa uma cor de tinta, facilitando a procura, esse tipo é conhecido como pegtags. Esse dois tipos de expositores são visualizados através da Figura 16.

Figura 16: Expositores Peg-boars e Peg-tags.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

A HSP também faz uso do balcão-caixa, localizado nos fundos da loja, de fronte a
porta de entrada

e saída, todavia esse balcão também funciona como show-cases, já que ele

é todo envidraçado,

e no seu interior encontram-se produtos para desenho, como por

exemplo, lapis, lapiseira, canetas, grafites, estiletes, colas, borrachas dentre outros. Na
Figura 17 observa-se uma montagem com dois ângulos de visão do show- cases de
produtos.
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Figura 17: Show-cases de Produtos.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

De um modo geral verifica-se uma boa verticalização de produtos que são passiveis
de serem empilhados, como resmas de papeis, latas de tintas e telas, por exemplo. Todavia
alguns produtos destinados a artesanato, que possuem formas irregulares, dificultam a
verticalização, pois não podem ser empilhados, não aproveitando dessa forma o espaço
vertical disponível. Como exemplo verifica se a Figura 18 a seguir.
-

Figura 18: Material para Artesanato.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Também foram visualizadas prateleiras onde se encontram acondicionadas latas de
tintas para serigrafia, com baixa verticalização e mau aproveitamento dos espaços que
poderiam estar sendo utilizado a fim de comportar um maior número de produtos. Essas
latas possuem embalagens que permitem uma grande verticalização devido à estrutura
rígida e de formato cilíndrico, onde poderia ser aproveitado o maior espaço vertical
disponível para um maior empilhamento possível. Pode-se verificar essa situação através da
Figura 19.
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Figura 19: Latas de tintas para serigrafia.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Foi observado que ha molduras para telas de serigrafia que se encontram estocadas
em corredores, diretamente ao chão. Esse tipo de armazenagem do produto não é indicado,
por que atrapalha a locomoção pela loja, podendo ainda danificar o produto seja pela
umidade do piso cerâmico ou pelo contato fisico acidental que possa ocorrer com alguém
ao passar pelo local. A seguir, observa-se através da figura 20 uma foto montagem com
quatro ângulos de visão do fato descrito.

Figura 20: Produtos mal acondicionados.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Uma vez diagnosticada a situação atual de administração de materiais na HSP,
verificando as atuais políticas de gestão, e quais pontos estão em desacordo coin a teoria, a
seguir será apresentada urna proposta de melhorias que podem ser adotadas pela empresa.
Essa proposta tern como objetivo possibilitar urna política de gestão de materiais efetiva, e
com isso objetivar o aumento da eficiência operacional, e conseqüentemente o aumento do
lucro.
5.2

PROPOSTA DE MELHORIA
A proposta de melhoria a seguir é composta das seguintes etapas: Unificação do

Sistema de Codificação, Uso do Principio da Curva ABC, Implementação do Sistema de
Endereçamento e Reorganização do Espaço de Armazenagem.

5.2.1 Unificação do Sistema de Codificação
0 primeiro ponto a ser levantado, seria a adoção pela HSP por urn sistema unificado
de codificação, a fim de facilitar o cadastramento, a busca e alteração de dados dos
produtos pela empresa. 0 sistema de codificação sugerido seria o de código de barras, pois
a maioria dos produtos já os possui, seja por que foi inserido pela fabrica ou fornecedor,
ficando a cargo da empresa apenas codificar os produtos dos que não os possuem, o que
correspondem à menor parte dos produtos. Essa inserção de códigos de barras nos produtos
pode ser feita através da aquisição de uma impressora que imprima etiquetas de códigos.
Outra vantagem é a possibilidade de utilizar o sistema de leitor ótico, que a empresa já
possui, aliado a um software de sistemas de informação compatível, é possível dar entrada
ou baixa nos produtos, apenas através da leitura ótica, dispensando procedimentos
demorados aonde exigem que sejam feitos manualmente item por item.

5.2.2

Uso do Principio da Curva ABC
A partir do momento que os produtos em estoque encontrarem-se devidamente

quantificados no sistema de informações, correspondendo o que consta fisicamente na
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empresa, ao que é mostrado pelo sistema, sell possível traçar um histórico de vendas
produto a produto. De posse dessas novas informações é possível fazer uso do principio da
Curva ABC, classificando os produtos pelo seu grau de importância, ou seja, aqueles ativos
que propiciam mais rentabilidade considerando seu preço x consumo, por um determinado

período. Depois de feita a classificação ABC, a empresa pode adotar algumas medidas
balizadas nessas informações que serão vista a seguir.
Primeiro pode-se deixar nas prateleiras ou corredores de maior fluxo para aqueles
produtos que possuem maior consumo, segundo estabelecer uma escala de prioridade de
produtos no momento da compra, pois a falta de produtos tidos como classificação A,

representarão maior perda monetária a organização. Com esse sistema também é possível,
eliminar produtos que possuem muito pouca saída ou não demonstrem ser economicamente
interessantes, otimizando espaço na organização. Tal medida também se mostra importante,
pois a empresa ampliou demasiadamente a sua variedade de produtos, perdendo um pouco

o seu foco, talvez fosse mais interessante verificar os produtos que efetivamente trazem
lucro a organização, e se dedicar mais na comercialização desses.
A partir de um histórico de vendas, também é possível determinar através da
mensuração da demanda média por cada produto, o valor referente ao estoque de
segurança. Conhecer esses números é importante por que evita que a empresa venha softer
perdas por não atendimento do produto, ou seja, quando falta o produto na prateleira.

5.2.3 Implementação do Sistema de Endereçamento

Para uma melhor localização dos materiais na organização, é proposto que a mesma
adote um sistema de endereçamento dos produtos, esse pode ser implementado através da
utilização do sistema alfanumérico, otimizando as letras para determinar os corredores e

gôndolas, e números para visualizar as prateleiras. Esse sistema além de aumentar a
velocidade de busca de um produto, facilitaria bastante quando da contratação de um novo
funcionário, pois ele não necessitaria decorar a localização de todos os produtos, bastaria
verificar o endereçamento do produto. No sistema de informações estaria cadastrado junto a
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cada produto, o seu código de localização, a seguir um exemplo que pode ser utilizado pela
HSP:
A.B.3

Onde: A: seria a letra correspondente ao corredor;
B: seria a letra que indicaria em qual gôndolas ou expositor se encontra o
produto;
3 : corresponderia ao número da prateleira ou divisória de baixo pra cima.

Esse modelo de endereçamento alfanumérico proposto é de simples implementação,
basta um sistema de informação adequado que permita o cadastramento de um código, e a
etiquetação, nos corredores, gôndolas, expositores, e prateleiras das devidas letras e
números correspondentes.

5.2.4 Reorganização do Espaço de Armazenagem
Quanto à armazenagem dos produtos se faz necessário urn maior aproveitamento
dos espaços, remanejarem produtos aonde existir estantes vazias. Colocar produtos que
possuem formatos irregulares, nas prateleiras inferiores ou intermediárias, a fim de deixar
as prateleiras superiores destinadas a produtos que sejam passíveis de serem verticalizados
ao máximo, respeitando um espaço de um metro de segurança com o teto, dessa forma
maximizando os espaços. A prateleira que comporta as tintas para serigrafia (conforme
Figura 19) poderia ter as latas de tintas agrupadas de forma mais condensada, e com maior
altura de empilhamento, favorecendo assim a abertura de um espaço, que poderia ser
utilizado para a armazenagem de outros produtos.
Alguns corredores precisam ser revistos, através da alteração de layout dos moveis,
pois esses não possuem mais de 60 cm de largura (conforme se pode observar na Figura
15), uma medida razoável que favoreça o fluxo de pessoas, não deve ser inferior a 1m de
largura. As duas mesas de cortes da organização ocupam urn espaço demasiadamente
grande, não havendo necessidade da existência de ambas, apenas uma já supria as
necessidades, poderia ser eliminada a da frente do balcão caixa. A adoção dessa medida
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resultaria num ganho precioso de espaço, que poderia ser utilizado até no remanejamento
do layout a fim de ganhar vantagem na questão do fluxo de clientes dentro da loja, como
aumento da largura de alguns corredores que são muito estreitos.
Na área de produtos de serigrafia, aonde verifica-se molduras de telas
acondicionadas indevidamente no chão (conforme Figura 20), como medida para
solucionar esse problema, poder-se-ia utilizar os espaços que se encontram vagos em baixo
da mesa de corte. Outra alternativa seria através ganho de espaço nas prateleiras de latas de
tintas, utilizar um suporte metálico, onde as telas ficariam suspensas. A seguir sera visto em
que estágio encontra-se o processo de implementação de toda a proposta de melhoria
sugerida pelo autor.

5.3

A Implementação
As propostas de melhoria aqui descritas são sugestões do autor, e fica a critério dos

gestores da empresa, a implementação das melhorias que julgarem adequadas. Como esse
trabalho transcorreu apenas ao longo do primeiro semestre de 2008, não houve tempo hábil
para verificar uma possível execução dessa proposta de melhoria, pois mudanças
demandam tempo e recursos financeiros, todavia ela foi encaminhada para apreciação dos
gestores. Até o presente momento ainda não houve uma resposta dos empreendedores e
conseqüentemente a execução de nenhuma das melhorias sugeridas. Espera-se que no prazo
de aproximadamente um ano seja um tempo razoável, para possibilitar a execução das
melhorias presentes nessa proposta.
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6 CONCLUSÃO
A administração de materiais é algo presente em maior ou menor grau em todos os
tipos de organização, seja ela fabril ou comercial. Toda organização por menor que seja,
acaba em algum momento tendo que gerenciar algum tipo de material, por isso é
importante saber a forma correta de fazê-lo. Não obstante, verifica-se que ela corresponde a
uma importante parcela no que diz respeito ao aumento da eficiência operacional das
empresas, pois esse só será possível quando existir uma eficiente gestão de materiais.
Este trabalho realizou um estudo de administração de materiais dentro de uma
pequena organização de varejo, objetivando vislumbrar num ambiente empresarial

o

conteúdo abordado em sua fundamentação teórica. Através dele foi possível observar
algumas práticas de gestão de materiais adotadas em uma pequena loja de varejo. Nesse
tipo de estudo não é possível fazer uma generalização dessa análise, pois cada loja e
gestores possuem suas particularidades, entretanto foi possível compreender de forma mais
aprofundada, os processos e rotinas de materiais que se fazem presentes neste tipo de
organização.
No que tange ao objeto de estudo desse trabalho, este foi compreender o
funcionamento da administração de materiais em uma organização do setor de varejo e os
impactos desta nos resultados organizacionais. Verificou-se que hi um baixo controle.sobre
os ativos em estoque, tanto no que se refere a sua quantidade, quanto ao valor monetário
imobilizado nesses materiais. 0 processo de armazenagem carece de uma reorganização,
em alguns aspectos. Os gestores não fazem uso dos indices de avaliação de estoque, com
isso não há mensuração da rotatividade e cobertura dos estoques, bem como do estoque de
segurança. 0 processo de compra é realizado com base na experiência dos gestores, que
solicitam quantidades conforme julgarem necessário, ou balizados em descontos que
podem obter por compras em lote. Não há um numero preciso que defina o estoque de
segurança de cada produto, é solicitado um pedido de compra quando verifica-se
visualmente que algum produto encontra-se com o estoque muito baixo.
No que se refere ao impacto que essas políticas de gestão causam a empresa, não foi
verificado o caráter financeiro dessas, pois não fazia parte do escopo do mesmo. Apesar de
não ter sido possível mensurar, pode-se deduzir que tais políticas acarretem em não
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atendimento do cliente em alguns casos por falta de produto. Atribui-se a isso o fato que
gerenciar mais de cinco mil itens, sem um controle efetivo, fatalmente ocorrerá de terem
produtos ou em falta ou com um nível muito baixo que não seja capaz de atender um
determinado pedido. Outro ponto a ser salientado, que tais métodos de gestão, podem
induzir a compra de quantidades equivocas, ocasionando ou excesso de produtos nas
prateleiras que levaram muito tempo para serem vendidos, inviabilizando o capital de giro,
ou produtos que se esgotaram muito rápido, ocasionando novas despesas com o processo de
compras. 0 mau acondicionamento de alguns produtos pode proporciona avarias aos
produtos, bem como um subaproveitamento do espaço físico da loja, e uma má impressão
visual ao cliente.
Quanto ao objetivo proposto de compreender a forma que era realizada a
classificação de materiais dentro da organização, verificou-se que havia apenas a
classificação de materiais, por critério de uso. Esses eram separados e acondicionados em
seu ponto de venda, conforme o uso para qual foram fabricados, assim havias, prateleiras e
corredores, apenas de tinas, outras apenas de telas, material de desenho, material de
artesanato, dentro outros. Foi diagnosticada uma ausência da classificação de materiais,
pelo seu grau de importância, ou seja, a classificação pelo uso da Curva ABC, o que
impossibilitava varias praticas de gerenciamento de materiais. Como forma de melhorar
práticas de gestão de materiais, foi sugerida a adoção da classificação de materiais através
do principio da Curva ABC.
Quanto ao objetivo que se refere a uma análise do sistema de codificação dentro da
organização, verificou-se a utilização de dois sistemas, um próprio e outro através de
código de barras. A adoção de ambos, gerava confusão e pouca confiabilidade nos dados,
apesar de os códigos estarem cadastrados no sistema, havia produtos ainda que não
dispunham de nenhum tipo de codificação. lid de salientar que por motivos de tempo e
recursos humanos disponíveis para a realização da tarefa, o sistema de informação não era
atualizado plenamente, conforme ia ocorrendo à entrada e saída de produtos, dessa forma
os dados contidos nos sistema sobre quantidade de produtos em estoque costumeiramente
estavam incorretos. Como sugestão de melhorar esses aspectos foi sugerida à adoção de um
sistema único de codificação de produtos, o de código de barras. Dessa forma é possível
com um leitor ótico comunicando-se com um sistema de informação compatível, dar
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entrada e saída dos produtos apenas passando o leitor sobre o código que está no produto,
tornando essa tarefa muito mais rápida e mantendo o sistema sempre com dados atualizados
do estoque.
Ao que tange o objetivo de identificar a policias de gestão de estoques foi
observado, que devido a questões principalmente de má adequação do sistema, falta de
controle e atualização do estoque os gestores nem sempre acaba por exercer as melhores
políticas de gestão de estoques. Foi observado que existe um grande empirismo na tomada
de decisão e nas políticas de controle de estoque, havendo pouca prática acadêmica na
administração de materiais. As medidas propostas de melhoria anteriormente fornecem
Lillsidio para que os empreendedores possam adotar políticas de gestão mais concisas,
balizadas em números, na utilização de indices, como a medição da rotatividade, cobertura
dos estoques, estoque de segurança e inventário fisico, e uso da classificação da Curva
ABC.
Por fim, o objetivo referente a compreender o processo de armazenagem na
organização, foi verificado, de um modo geral a empresa possui um bom sistema de
armazenagem de produtos. Esses costumam estar dispostos em expositores, gôndolas, e
prateleiras, maximizando os espaços e acondicionando o produto de forma segura e visível
aos clientes. Entretanto, se faz algumas ressalvas ao layout que apresenta alguns corredores
muito estreitos, passíveis de serem ampliados. Favorecendo o fluxo de clientes pelos
mesmos.
Foram observados também alguns pontos de má utilização do espaço vertical da
loja, podendo nesses casos aumentar o empilhamento de produtos, favorecendo o ganho de
espaço lateral. Foi verificado em apenas um local especifico o deposito de produtos,
diretamente ao piso da loja, o que não se mostra adequado, foi sugerido o remanejamento
desses produtos para um local especifico aonde não atrapalhe o fluxo de clientes, e também
evite o extravio do material.
Contudo, ressalta-se que a empresa encontra-se em um bom momento, foi possível
constatar através de observações nas visitas prestadas, que a loja possui um ótimo fluxo de
clientes diário. Outro ponto positivo é quanto a ser o tipo de estabelecimento que quase
todos os clientes que adentra a loja, acabam comprando algum produto, diferentemente de
outros tipos de organizações que muitas vezes o fluxo de clientes é alto, porém as vendas
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são baixas. Isso pode ser deduzido que apesar de a loja também possuir produtos de alto
valor, ela possui muitos produtos de baixo valor, o que gera a chamada compra por
impulso, aquela que o comprador não se apega a muita pesquisa ou planejamento para
realizar a mesma.
Também foi possível observar que a organização preza pelo born atendimento dos
clientes, os funcionários são sempre atenciosos e demonstram ter conhecimento do produto,
sempre esclarecendo as dúvidas prontamente. Mesmo quando todos os quatro funcionários
encontram-se ocupados, se adentra um novo cliente na loja, é educadamente solicitado que
ele aguarde até um funcionário encontrar-se desocupado.
Acredita-se que esse trabalho conseguiu atingir dentro das limitações já
mencionadas, os objetivos que foram propostos inicialmente para o desenvolvimento do
mesmo, entretanto como forma de complementar esse estudo de administração de materiais
no varejo, a seguir será sugerido uma série de estudos que podem ser realizados.
6.1 SUGESTÃO DE FUTUROS ESTUDOS
Uma vez tendo concluído o estudo do qual se objetivada o trabalho, serão feitas
algumas considerações a respeito de futuros estudos que poderão ser desenvolvidos pelos
interessados compreendendo o tema de administração de materiais no varejo.
Fica como sugestão realizar futuramente um estudo compreendendo objetivos
semelhantes aos desse trabalho, assim será possível verificar em que estágio estão as
mudanças que foram sugeridas, constatando o que •de positivo elas trouxeram a
organização. Também é possível ser realizado um estudo mais abrangente compreendendo
o setor de compras da organização, pois como esse não fazia parte do escopo do trabalho,
apenas foi verificado e comentado superficialmente.
Levando em consideração que esse estudo foi focado numa organização de varejo
que comercializa material para arte, desenho, comunicação e expressão visual e serigrafia.
Poderia ser realizado outro estudo em um diferente tipo de loja de varejo, de vestuário, por
exemplo. Esse novo estudo poderia verificar a administração de materiais quando aplicada
em outros tipos de lojas de varejos, salientando as semelhanças e diferenças existentes entre
elas, como forma de ampliar os conhecimentos na área.
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