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RESUMO

O objetivo  deste  estudo foi  analisar o nível  de desempenho dos processos
realizados na área de materiais, avaliando os procedimentos de input, process
e output, e com isto tendo um panorama de como as atividades efetivamente
são desenvolvidas em uma indústria de brinquedos e assemelhados. No marco
teórico prevaleceu a fundamentação de conceitos inerentes a administração de
materiais,  evidenciando assim, o estado da arte do trabalho. A metodologia
utilizada baseou-se em uma pesquisa qualitativa e quantitativa, valendo-se de
um estudo de caso realizado por meio de aplicação de um questionário para
coleta de informações. A análise dos dados permitiu identificar que o ponto
crítico,  está  na  falta  de  identificação  dos  itens  nos  estoques;  pouca
confiabilidade dos estoques e falta de espaço físico. Por meio das análises foi
possível  apresentar  sugestões  para  o  departamento,  objeto  de  estudo,  a
utilização de uma avaliação de desempenho individual  e a reformulação de
alguns procedimentos de controle interno.
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ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the level of performance of carried
through processes in the area of materials, evaluating the procedures of input,
process and output, thus having an overview of how the activities are effectively
developed in a company of toys and similar products. In theory, the underlying
of inherent concepts to material management prevailed, proving this way, the
work´s  state  of  art.  The methodology used was  based on a qualitative  and
quantitative research, using a case study executed through the application of a
questionnaire for data collection. The data analysis allowed identifying that the
critical point is in the lack identification of the stock items, the little trust on the
stocks and the lack of physical space. Through this analysis it was possible to
create suggestions for the department, object of study, the use of an evaluation
of  individual  performance  and  the  reformulation  of  some  internal  control
procedures.
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1 INTRODUÇÃO

O constante avanço tecnológico e a concorrência no mercado atual têm

evidenciado a administração de materiais como importante fator decisivo, tendo

como conseqüência à necessidade do conhecimento amplo e profundo sobre

as atividades desenvolvidas no contexto organizacional, Dias (2006). 

Conscientizar  todas  as  pessoas  envolvidas  na  área  de  materiais,

recebimento, armazenagem e controle sobre sua importância e participação,

são fundamentais  nesse  processo para  se  evitar  prejuízo,  pois  tudo  que é

ineficaz gera um reflexo negativo direto no resultado final, onde o lucro pode

ser afetado no transcorrer do processo.  Conforme Moreira (1996, p. 10), “as

várias  pressões  que  atuam  sobre  as  empresas  exigem  que  elas  sejam

capazes, para serem efetivamente de classe mundial, de reagir rapidamente a

mudanças – mais rapidamente do que no passado”.

Desta  forma,  a  área  de  materiais  que  é  responsável  pela  gestão  e

operacionalização  das  atividades  organizacionais  (atividade  fim),  não  pode

desperdiçar recursos na entrada da matéria prima  (input),  no processo das

atividades  (process),  ou  ainda,  na  saída  dos  produtos  acabados  (output),

podendo resultar em um déficit operacional que irá impactar toda a organização

e em demasia, até mesmo levar a instituição a sucumbir. 

A necessidade de transformações induz os gestores a uma visão que

proporcione maior amplitude de seus negócios, adequando-se às necessidades

e  aos  anseios  do  mercado. Sendo  assim  este  trabalho  busca  entender  a

produção  e  o  processo  que  a  mesma  desenvolve,  tendo  como  objeto  de

pesquisa  a  empresa  Enigma  Indústria  e  Comércio  S/A.  A  empresa  possui

destaque no cenário nacional e internacional na produção de brinquedos, o que

impacta diretamente em uma preocupação da alta direção sobre este setor

objeto de estudo.  

Diante  destas  preocupações,  este  estudo  buscará  a  resolução  da

seguinte  pergunta  de pesquisa:  quais  as incongruências  e  congruências

existentes nos processos realizados no setor de materiais (input, process

e output) da Enigma Indústria e Comércio S/A?

O  objetivo  gral  da  pesquisa  deste  artigo  está  organizado  em  cinco

seções,  além  desta  introdução,  que  exploram  passo  a  passo  à  gênese,  a



consolidação e o processo produtivo na área de materiais. Na segunda seção

apresenta-se  o  quadro  teórico  de  referência  que  procura  situar  o  contexto

intelectual onde se empreendeu o estudo de caso, e na seqüência, aborda-se a

metodologia que orientou a condução do estudo sob análise. Na quarta seção,

discute-se e pondera-se sobre o processo gestão produtiva  na organização

analisada e na última seção, a guia de conclusão,  onde se tecem algumas

reflexões e algumas novas sugestões e possibilidades para a Enigma Indústria

e Comércio S/A.

2 GESTÃO DO SISTEMA PRODUTIVO

A presente seção incorpora de forma objetiva a apresentação da visão

sobre o sistema produtivo conceituando-o de maneira, ou seja, em compras,

produção e estoque.

2.1 Aquisição de Matéria-Prima - Compras

A administração de materiais surgiu com a finalidade de contribuir para a

melhoria  do  resultado  da  organização.  Através  de  sistemas  integrados  de

gestão  de  compras,  armazenagem e  controle  de  estoques  foram possíveis

manter um melhor controle e otimização de todas as atividades que estavam

sendo desenvolvidas na área. 

A tarefa de administrar uma organização se aplica a qualquer tipo ou

tamanho de empresa. O componente essencial da administração é conseguir

fazer as coisas por meio das pessoas, com os melhores resultados Chiavenato

(2003).

Para Arnold o conceito de cadeia de suprimento tem três fases no fluxo

de materiais: a) fornecimento físico, b) planejamento c) controle de produção

incluindo a distribuição física. São estas as três áreas que devem trabalhar

unidas para atingir um foco central sem prejudicar o todo, (2006).

A função de compras conforme Slack et al (1996, p. 413), “estabelece

contratos  com  fornecedores  para  aquisição  de  materiais  ou  serviços”.  Ao

receber a requisição de Compras, e selecionar um fornecedor, o comprador,

primeiramente,  faz  uma  cotação  (pesquisa,  coleta)  de  preços  formal  para

verificar o valor do material, bem, ou serviço que está sendo solicitado para



aquisição.  Após  a  coleta  de  preços,  é  realizada  a  análise  das  cotações

recebidas, visando à obtenção das melhores condições de compra, devendo

seguir instruções da gerência financeira quanto às taxas de juros praticadas

pela empresa, para que baseada nela, a área de compras possa definir qual o

melhor critério, pagamento a vista ou a prazo.

A gestão de aquisição conhecida como a função de compra, tem papel

estratégico nos negócios dentro de uma empresa na área de materiais. Em

alguns casos os gastos podem até variar entre 50% a 80% do total de receitas

brutas. E esta área deve comprar o necessário para que a área de matérias

não tenha excessos de mercadorias, prejudicando assim o todo. É um setor

responsável por alavancar o lucro da empresa MARTINS; CAMPOS, (2007).

Para Viana (2000, p. 172), compra significa: “procurar e providenciar a

entrega de materiais, na qualidade especificada e no prazo necessário, a um

preço justo, para o funcionamento, manutenção e ampliação da empresa”. 

Segundo Martins e Campos (2007), para colocar os recursos certos no

local  certo  e na  hora  certa,  compras deve ter  uma boa logística  que deve

atender os objetivos da empresa, que além de entregar o material, se preocupa

com o bom desempenho desde o fornecedor até o destino. A área de compras

deve  constantemente  desenvolver  relacionamento  com  os  fornecedores,

procurando uma melhor negociação de preços de materiais, a fim de contribuir

na maximização dos resultados da empresa. Para tanto, deve se utilizar de

ferramentas disponíveis da empresa, que deve oferecer internet e programas

que auxiliam na busca e nas atualizações internas e externas.

Para  Martins,  (2000)  uma  boa  negociação  de  preços  com  os

fornecedores  poderá  determinar  o  preço  final  dos  produtos  tendo  como

conseqüência à competitividade da empresa.

Nesta  mesma  linha  de  pensamento  observa-se  que  segundo,  Dias,

(2000)  o  departamento  de  compras é  sem dúvida  o  maior  pólo  redutor  de

custos dentro de uma organização. O bom desempenho da área pode trazer

uma  redução  significativa  de  custos,  e  esses  ganhos  somam-se

automaticamente aos lucros da empresa.

2.2 Processo Produtivo – Produção



Outra função relacionada ao gerenciamento é que algumas empresas

estão passando por um processo de reestruturação onde o que importa “não é

a  centralidade  de  conhecimentos  e  informação,  mas  a  aplicação  desses

conhecimentos  e  de  dispositivos  de  processamento/comunicação  da

informação” Castells, (2002, p. 69). Neste sentido as empresas fazem uso de

novas tecnologias através de aquisições de novos equipamentos,  treinando

seus  colaboradores,  estabelecendo  controles  internos,  inovando  produtos,

definindo estratégias para a redução dos custos, mudanças nas estratégias de

relacionamento  fornecedor/cliente  e  melhoramento  qualitativo  da  matéria-

prima.

No que diz respeito às operações de produção, deve-se distingui-las de

acordo com algumas medidas, dentre as quais Slack (1996), sugere quatro que

seriam as mais importantes relacionadas com suas saídas (outputs), sendo

elas o volume, a variedade, a variação da demanda e o grau de contato com o

consumidor.  Com essas  medidas  pode-se  caracterizar  a  produção  de  uma

organização em função de “sistematização, padronização, repetições, grau de

tarefa  de  processamento,  assumindo  individualmente  pelos  funcionários,

flexibilidade e acima de tudo, o custo unitário da produção de bens e serviços”

(SLACK et. al. 1996, p. 60).

Goldratt  (1993)  deixa  claro que os  RRC (recursos com restrições de

capacidade) são os que devem dimensionar a produção da empresa. De nada

adianta produzir vinte peças nas primeiras etapas do processo se durante a

continuação dele existem máquinas com capacidade de produzir apenas dez

peças. Da mesma forma a preocupação quanto ao gerenciamento do processo

deve  estar  voltado  aos  postos  operativos  que  apresentam RRC.  Uma  das

medidas adotadas pode ser a revisão das peças e componentes que chegam

ao RRC, pois não deve ser gasto tempo com peças que, após passar pelo

posto, serão descartadas.

Para  Slack,  (1996)  existem  divergências  entre  autores  quanto  a

quantidades e formas de processos utilizados, para realizar as operações de

produção, mas o importante é que cada empresa descubra a melhor maneira

para seu uso, que pode ser tanto um tipo único como a mescla de dois ou

vários deles.



Os  processos  possuem  como  características  fundamentais  o  baixo

volume  de  produção,  a  personalização  e  o  arranjo  de  máquinas  e

equipamentos de forma específica para cada novo projeto Slack, (1996). Os

processos  exigem  mão-de-obra  qualificada  e  flexível  devido  à  produção

personalizada em função do cliente e a autonomia que os funcionários desse

sistema recebem.

O processo produtivo que segundo (Shingo, 1996, p. 21), é “o caminho

pelo qual a matéria-prima é transformada em produto”, deve receber especial

atenção das empresas quanto a melhorias contínuas.  Dessa forma deve-se

buscar uma produção enxuta a todo custo, ou melhor, ao menor custo.

O administrador é o elemento dinâmico e vital de qualquer empresa. A

organização  não  pode  nada  sem  sua  liderança,  sem  ele  os  recursos  da

produção continuam como recursos e nunca se transforma em produção.

2.3 Armazenagem de Produtos Acabados - Estoque

Nas palavras de Dias, (2006) a função da administração de estoques é

maximizar o efeito e ter o  feedback de vendas e produção; sem estoque é

muito difícil uma empresa trabalhar. As empresas enfrentam vários desafios,

dentre eles, à distância, as estradas e a falta de programação. Neste caso, é

importante ter o controle dos materiais. “Dentro de uma conjuntura econômica

adversa, é necessário que o gerente de materiais prepare-se de tal forma que

fique capacitado a responder às novas exigências de mercado” (DIAS, 2006, p.

21)

Os estoques em alguns casos podem determinar a previsão e demanda,

estabelecendo  e  determinando  quanto  deve-se  comprar.  Podem  ser

quantitativas, baseando-se na evolução das vendas no passado, o chamado

histórico,  ou ainda podendo ser  qualitativas  que pode ser  pela opinião  dos

gerentes, vendedores, compradores ou pesquisa de mercado, Dias (2006).

Dimensionar,  controlar  os  estoques  é  um  tema  importante  e

preocupante, pois as fórmulas para diminuir os estoques são antigas. Como

fazer sem afetar o processo produtivo e sem a elevação dos custos,  é um

desafio que toda empresa busca continuamente. A grande maioria não procura



mais pelo quanto e sim pelo quando. Estas empresas estão sempre inovando e

melhorando. Ter no estoque a quantidade correta é um desafio.

Segundo Dias (2006), são necessários alguns princípios de estoques.

Abaixo descrevemos estes objetivos; a) determinar o que se deve permanecer

no estoque, b) número de itens; c) determinar quando se deve reabastecer o

estoque; d) quanto estoque será necessário para o período predeterminado; e)

acionar  o  departamento  de  compras  quando  necessário,  f)  através  da

solicitação  de  compras;  g)  receber,  h)  armazenar  e  guardar  os  materiais

estocados de acordo com as necessidades; i) controlar os estoques e fornecer

informações sobre a posição dos estoques;  j)  manter  inventários periódicos

para  avaliação das quantidades;  k)  identificar  e  retirar  do  estoque os  itens

obsoletos e danificados.

Para  Arnold  (2006),  a  distribuição  física  inclui  todas  as  atividades

envolvidas  do  fornecedor  até  o  início  do  processo  produtivo,  envolvendo

algumas atividades como: transporte, estoque, armazenamento, embalagem,

manuseio  de  materiais  e  recebimento  de  encomendas,  com  o  objetivo  de

entregar para seus clientes o que eles querem, quando e onde com o mínimo

de custo. Compras é responsável  pelo controle de fluxo de matérias-primas

para a empresa. É o setor responsável pela programação de entrega e pelo

acompanhamento da entrega do material.

3. METODOLOGIA

O  presente  estudo  de  caso  visa  apresentar  os  procedimentos

metodológicos utilizados para responder a pergunta de pesquisa apresentada

no  inicio  do  artigo.  Utilizando-se  da  pesquisa;  aplicada,  bibliográfica,

documental,  coleta  de  dados  e  análise  qualitativa.  Buscando  entender  as

situações específicas, partes de um contexto particular, ou seja, os sistemas

produtivos da Enigma Indústria e Comércio S/A.

A  abordagem  foi  qualitativa  através  de  gráficos  estatísticos,  que

possibilitaram a quantificação de informações, além disto, o presente estudo

buscou apropriar-se da linguagem descritiva que pode fazer eventos comuns

parecer  extraordinários,  atribuindo  confiabilidade,  retratando  imagens,

persuadindo, convencendo e expressando STRAUSS; CORBIN, (1990).



Justifica-se  o  estudo  de  caso  valendo-se  de  uma  coleta  de  dados,

representada  pela  Enigma  Indústria  e  Comércio  S/A,  empreendimento

localizada na região Sul do Brasil que comercializa seus produtos no mercado

interno e externo, quando da possibilidade de identificação de maior número de

variáveis que não seriam identificadas em uma indústria de porte menor, além

da acessibilidade nas informações.

Neste  estudo,  buscou-se  a  coleta  de  dados  através  de:  i)  dados

primários: vistos como os dados que precisam ser levantados diretamente na

fonte, em especial  com a utilização de questionários; ii)  dados secundários:

entendidos  como  os  dados  que  normalmente  não  é  necessário  ir  até  os

elementos da população para obtê-los, porque eles já existem em publicações.

Desta  forma  a  pesquisa  foi  categorizada:  a)  revisar  e  avaliar

constantemente  o  que  disse  o  entrevistado;  b)  buscar  relações  entre  as

respostas que são apresentadas desde o início até o final  da entrevista;  c)

formular perguntas em seqüência lógica SIERRA, (1998).

No estudo foi utilizada como método de coleta de dados a aplicação de

um  questionário,  na  busca  de  informações  para  alimentar  o  processo  de

interpretação dos pressupostos do sistema produtivo da empresa em estudo.

A  coleta  de  dados  se  deu  com as  pessoas  envolvidas  no  processo

produtivo dentro da Enigma Indústria e Comércio S/A, composta pelos líderes

de  setor  (gerentes)  e  liderados  (auxiliares  administrativos).  O  estudo  foi

desenvolvido com um estudo de caso compondo 6 gráficos respondentes. A

tabulação foi feita pelo software Excel, e a análise de dados elaborada a partir

de explicações sobre os dados levantados, buscando a resolução do problema

de pesquisa.

Tendo em vista que os questionamentos foram objetivos, com o intuito

de identificar a percepção dos respondentes da pesquisa neste momento em

relação aos itens objeto de análise, destaca-se este método como um limitador

da pesquisa.

4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesta  seção  será  apresenta  a  organização  em  que  foi  realizada  a

pesquisa e na seqüência a interpretação dos dados coletados.



4.1 Enigma Indústria e Comércio S/A.

A  Enigma Indústria e Comércio S/A, localizada na região Sul do Brasil,

atua a mais de 50 anos no segmento de entretenimento infantil, contando uma

equipe funcional de aproximadamente 500 colaboradores diretos. Atualmente a

indústria possui contratos comerciais com diversas regiões do mundo, dentre

estas:  América  do  Sul,  Europa,  África,  Ásia  e  alguns  países  da  América

Central.

4.2 Análise dos Dados: 

Através do gráfico 1, que representa o treinamento disponibilizado pela

organização, é possível observar que o maior número de respondentes (55%)

afirma ter uma boa carga de treinamento para o desempenho eficaz de suas

atividades.  Nesta  mesma  análise,  destaca-se  que  30%  dos  questionados

concordam em parte  com esta afirmação,  possivelmente o treinamento não

tenha  sido  suficiente,  ou  pode  estar  ocorrendo  uma falta  de  motivação  do

colaborador  ou  pode  ter  sido  conduzido  de  maneira  a  não  espelhar  a

resultados práticos para os funcionários na execução das atividades cotidianas.

Ainda nesta mesma análise, 15% discordam totalmente do total de treinamento

recebido, ou seja, o treinamento é aplicado, mas em alguns casos não surte o

efeito esperado.

Neste sentido, a falta de treinamento, ou quando realizado de maneira

incompleta ou incoerente com a realidade funcional  do colaborador,  poderá

ocasionar  prejuízos  no sistema produtivo,  desde  o  input até  o  output.  No

input se  receber  de  maneira  incorreta,  não  observando  os  padrões

estabelecidos  para  conferência,  pode  ocasionar  atrasos  e  prejuízos  ao

processamento, e por fim, no output pode resultar em déficit operacional.

Corroborando  com  esta  análise  Castells,  (2002),  afirma  que  as

empresas devem fazer  uso de novas tecnologias  através  de aquisições de

novos  equipamentos,  e  treinando  seus  colaboradores,  para  melhorar  o

desempenho de suas atividades. 



Como  contribuição  a  organização  sugere-se  que  seja  realizada  uma

pesquisa interna verificando quais os fatores calamitosos e que necessitam de

treinamento, identificando os colaboradores por área e gestor responsável, com

isto  objetiva-se  o  incremente  de um percentual  maior  de  concordância  nos

treinamentos  desenvolvidos  aumentando  a  satisfação  e  confiabilidade  no

processo produtivo.

Gráfico 1 – O treinamento Que Recebo é Suficiente?

O  próximo  item analisado  no  gráfico  2,  representa  os  resultados  da

conferência  feita  pelos  colaboradores  da  organização,  a  maior  parcela  dos

respondentes (75%) afirmou que a conferência é feita de maneira eficaz em

suas  atividades  diárias.  Destaca-se  nesta  mesma  analise  que  25%  dos

questionados discordam totalmente de que a conferência é feita rigorosamente,

ou seja, o recebimento é feito, mas em alguns casos não conforme o esperado,

que é receber conferindo conforme padrões estabelecidos.

A empresa deve cobrar quando este não realizar de maneira coerente,

fazendo  com  que  padrões  sejam  cumpridos,  pois  caso  contrário  poderá

ocasionar  prejuízos  no  sistema  produtivo.  A  falta  de  conferência  pode

ocasionar atrasos e prejuízos, desde o  input até o  output. No  input se não

conferir pode receber material errado, atrasando o processo produtivo, e por

fim no output pode resultar em atraso ao cliente.

Em consonância  com esta  análise,  Dias  (2006),  destaca  que  ter  no

estoque a quantidade correta é um desafio, a avaliação dos materiais na hora

do recebimento é muito importante na gestão como um todo.

Neste sentido treinamentos internos e cobranças nas áreas envolvidas

com o recebimento de materiais, poderiam ser desenvolvidos como plano de

ação e/ou ações corretivas, identificando em comunhão com os gestores quais

os fatores calamitosos e que estejam necessitados de melhoria, objetivando e



incrementando um percentual maior de concordância no recebimento, input,

evitando déficits no decorrer do ciclo produtivo.

Gráfico 2 – E feito conferência nos matérias na hora do recebimento?

Quando questionados sobre a existência de padrões para o recebimento

(75%) dos correspondentes, destacaram que tem conhecimento dos padrões

estabelecidos pela empresa, objetivando profissionalismo e controle por parte

destes.  Nesta  mesma  análise  destaca-se  que  25%  dos  questionados

discordam, para estes possivelmente o treinamento não tenha sido suficiente,

ou pode estar acontecendo uma desmotivação por parte do colaborador que

esta desestimulada de maneira a não espelhar os resultados  esperados por

parte da empresa.

Devem ser identificados aqueles materiais que não tem seus padrões de

recebimento, para não ocorrer prejuízos desde o input até o output. No input é

importante  você  ter  em mãos  padrões  de  conferencia.  Já  no  output pode

ocasionar  problemas na  produção quando recebido  fora  do  padrão,  ou  até

mesmo ser mandado algo errado para o consumidor final. 

Para Arnold (2006), os padrões devem ser identificados, ressaltando que

compras  é  o  setor  responsável  pela  programação  de  entrega,  pelo

acompanhamento da entrega do material e pelo recebimento.

Identificou-se que poderia ser realizado um levantamento para pontuar

as lacunas de existência de padrões. Tais informações podem ser observadas

n gráfico 3. 

Gráfico 3 – Existem padrões para o recebimento? 



A representação gráfica sobre as respostas ao questionamento espaço

físico para guardar os materiais é realizada no gráfico 4. Neste sentido,  foi

possível observar que (95%) respondentes grafam que não existe espaço para

o desempenho de suas atividades. Ainda nesta mesma analise, destaca-se que

apenas 5% dos questionados concordam que para mais de 900 produtos em

linha a estrutura física é suficiente para a guarda e manutenção de destes.

Neste  sentido,  a  falta  de  espaço  pode  estar  ocorrendo  de  maneira

inadequada ou até mesmo faltando um leiaute  onde possa ser  estudado e

melhorado  as  condições  de  armazenagem.  Quando  os  materiais  são

guardados de maneira incorreta, pode estragar e provocar prejuízos no input,

enquanto no output pode provocar perdas de tempo na procura pelo material

na hora da produção, ocasionando prejuízos no sistema produtivo.

Corroborando com esta análise Martins e Campos (2007), informa que

deve comprar o necessário para que a área de matérias não tenha excessos

de mercadorias e falta de espaço, prejudicando assim o todo.

Como contribuição a organização sugere-se que a empresa realize uma

pesquisa  interna  identificando  as  áreas  onde  são  guardados  os  materiais,

otimizando,  planejando  desde  sua  previsão  de  vendas,  produção  e

programação de compras. E assim melhorar de forma organizada, facilitando

na hora de produzir.

Gráfico 4 – Há espaço suficiente para guardar os materiais?

No gráfico 5, representando as áreas de identificação, observou-se que

(60%) afirma não ter identificação, o que pode propiciar perdas de tempo no

processo  produtivo.  Destaca  ainda  nesta  mesma  análise  40%  que  existe

identificação. 

A falta de identificação pode atrasar o processo produtivo, desde o input

até  o  output.  No  input se  pegar  o  material  errado,  pode  comprometer  o

sucesso da produção, no  output pode sair algo indesejável pela empresa e

pelo cliente.



No entender de Dias (2006), toda gestão está baseada na previsão de

estoque  ou  da  demanda,  estabelecendo  e  determinando  quanto  se  deve

comprar, podendo ser quantitativas (baseando-se na evolução das vendas no

passado), o chamado histórico, ou ainda podendo ser qualitativas (que pode

ser  pela  opinião  dos  gerentes,  vendedores,  compradores  ou  pesquisa  de

mercado). 

Contribuindo  com  a  organização,  sugere-se  que  seja  feito  um

levantamento nas áreas afins,  identificando todos os materiais  em estoque,

melhorando o trabalho de quem abastece a produção.

 

Gráfico 5 – As Áreas De Estoque Estão Identificadas?

Quando questionados sobre  a existência  de divergências  de estoque

físico em relação ao sistema, (70%) destaca um dado preocupante, o de que

existem diferenças entre o físico e o sistema, em contra partida, nesta mesma

análise, destaca-se que 30% acham que não existe qualquer divergência.

Diante  desta  realidade  em que  a  empresa  se  encontra,  deverá  criar

maneiras de melhorar esta confiabilidade à gestão do seu estoque físico. No

input é importante você ter  dados concretos,  pois a base de planejamento

começa por um estoque confiável, que não gere malefícios a organização. Já

no output pode faltar ou sobrar no estoque, podendo ocasionar prejuízos para

a organização e desconfortos para com os clientes.

Martins (2000, p. 155), entende que a gestão de estoque constitui: “uma

série de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão

sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos estoques que deles se

utilizam, bem manuseados e bem controlados”.

Gráfico  6 –  Há  divergências,  estoque  físico  com  relação  o  que  esta  no

sistema?



Assim, com base na revisão bibliográfica anteriormente apresentada e

nos resultados pós- aplicação questionário, além da apresentação das inter-

relações com o cotidiano da empresa, a seguir será apresentada as conclusões

e sugestões para os trabalhos futuros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como melhoria  do  processo gerencial,  identificou-se  que  poderia  ser

realizado um levantamento para pontuar as lacunas de existência de padrões,

divulgando  entre  os  gestores,  e  na  seqüência,  para  seus  colaboradores,

objetivando uma maior eficiência e evitando erros no processo.

A realização de observações à empresa e de problematização, permitiu

uma  análise  detalhada  das  informações  disponibilizadas  pela  área  de

materiais.  Alcançado  os  objetivos  inicialmente  propostos  com  a  pesquisa,

constatou-se  um  volume  de  informações  levantadas  nos  indicadores  e

relatórios,  servindo  como  fontes  estratégicas  para  o  planejamento  e

gerenciamento de atividades atuais e futuras.

Notou-se  que  os  motivos  pelos  quais  a  empresa  está  pensando  em

investir,  é o crescimento que vem alcançando nos últimos anos. Os pontos

favoráveis da empresa estão na flexibilidade de entender e acompanhar as

mudanças no mercado nacional e mundial. O objetivo deste estudo foi analisar

o nível de desempenho dos processos realizados na área de materiais, Input,

processamento e  Output,  numa visão holística da organização objeto deste

estudo, servirão de suporte para ações estratégicas.

Com um mix muito variado, e tendo que manter dentro dos padrões e

normas exigidos pelos seus clientes, pode-se dizer que o nível de eficácia de

recebimento e armazenamento dos materiais recebido pela área de materiais é

satisfatório dentro da capacidade atual. A cada ano que passa há um aumento

significativo de trabalho nesta área.  Os estoques aumentam periodicamente



demandando muito trabalho e a mão de obra com base nas atribuições de

cada pessoa nesta área deve ser planejada.

As  sugestões  para  outros  acadêmicos  com  base  nas  informações

levantadas para trabalhos futuros, devem se concentrar na questão de área

disponível para estoques e registros. Sugere-se que para estudos futuros, seja

comparado este trabalho com outros da mesma área em outras organizações

do mesmo setor, a fim de verificar com base na pesquisa, se é necessário que

a área de materiais acompanhe o crescimento da empresa, ao que se refere

em destinação de espaço físico.

Ao final deste trabalho identificamos que, a cada ano que passa há um

aumento significativo de trabalho nesta área, os estoques aumentam e a mão

de  obra  com  base  nas  atribuições  de  cada  pessoa  nesta  área  deve  ser

planejada. Atualmente a área de materiais não dispõe de espaço suficiente,

pode-se dizer que os clientes da Enigma Indústria não estão satisfeitos com os

espaços disponíveis. O fluxo de atividades é bastante intenso e nem todos os

materiais  têm  informações  e  registros,  o  que  não  facilita  a  realização  das

atividades diárias.

Por  fim este  trabalho  agregou  para  a  empresa,  melhoria  no  sistema

produtivo  apontando pontos para a melhoria  e planos para suas correções.

Para  o  estudo  da  administração,  e  ampliação  dos  estudos  existentes,

correlaciona e valida teorias com as práticas administrativas.
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