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RESUMO 

A orientação de pessoas é o primeiro passo para sua adequada aplicação dentro de 
suas atividades da organização. É posicionar as pessoas em suas atividades e 
esclarecer o seu papel e objetivo. Determinar sua posição, guiar, indicar e 
reconhecer suas dificuldades. O objetivo do trabalho é analisar a quantidade de 
pessoas que sabem fazer as devoluções corretamente. A liderança tem que orientar 
seus colaboradores quando não tiver fazendo corretamente e tirar suas dúvidas 
como o procedimento. A comunicação não pode ser falha e sim objetiva, então a 
liderança cobrara conforme o procedimento operacional padrão os colaboradores. 
No trabalho foi aplicado um questionário para verificar a situação de devolução. A 
empresa de ramo fármaco tem dificuldade de diminuir as devoluções de matérias, 
que os colaboradores devolvem incorreto, acionando estoque falso. O setor de 
programação deve estar alinhado com o estoque para conseguir programar e suprir 
todas as necessidades de matérias para a produção. Assim a devolução tem que 
estar correta para o PCP conseguir programar novamente para o processo 
produtivo. Conclui que as pessoas conhecem o procedimento, mas durante o 
processo fazem incorretamente. 
 
Palavras-chave: Orientação de Pessoas.Procedimento Padrão.Liderança.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um ambiente de grande competição, com a globalização 

obrigando as organizações a serem cada vez mais ágeis nas tomadas de decisões 

em seu ramo de atuação.  

Esta agilidade só será possível se a organização possuir um sistema 

interligado de informações entre a produção e estoque, para que o resultado final 

almejado seja alcançado. 

Para ser executado precisa de treinamento e conferência de lideranças, pois 

tem que ter o mesmo consenso e um objetivo comum. 

Para alcançar esses resultados os gestores de produção e estoque deve 

usar a tecnologia fornecida pelo estoque.  

Objetivo do trabalho é analisarmos a quantidade de pessoas do setor, que 

conhecem o procedimento de devolução de matérias, para verificar porque as 

devoluções estão sendo devolvidas incorretamente, gerando volume de estoque 

incorreto. 

Escolheu-se a indústria farmacêutica Beta, pois se percebe que a empresa 

não tem um sistema de controle de estoque eficaz. Devido a fatores como, falta de 

atenção dos colaboradores processo de finalização de lote, os líderes não 

conferiram se devolução está correta, e quando chegam ao estoque eles dá 

baixa,mas quando volta para produção o material o físico não conferi com a 

informação da etiqueta devolução,muitas vezes faltando ou material a mais do 

necessário causando excedente,mas quando vem faltando temos que fazer 

adicional causando custo. 

Mas tudo isso causa um inventário falso e o PCP gera a ordem conforme 

está no sistema e estoque nos manda o material. Com essa pesquisa pretendo 

identificar o problema para diminuir custo, e melhorar o sistema de devolver os 

matérias conforme o físico. 

 

 

 

 



 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTOQUE 

 

Estoque define-se em acumulação armazenada de recursos materiais em 

um sistema de transformação e é também usado para descrever qualquer recurso 

armazenado. Normalmente usamos o termo para fazer referência a recursos de 

entrada transformada. Assim uma empresa de manufatura manterá estoques de 

material.  

 
O estoque e definido como acumulação de recurso materiais e umsistema de 

transformação. Algumas vezes estoque também usadopara descrever qualquer 

recurso armazenado. Não importa o que esta sendo armazenado como estoque, ou 

onde ele esta posicionado na operação, ele existira porque existe uma diferença de 

ritmo ou de taxa entre fornecimento e demanda.(SLACK e et al ,1997). 
 

‘ 
Pode ser também especificado como, regra e meios para se manter a 

quantidade de mercadorias disponível para uso ou venda, sempre que precisar, 

assim como medida de fornecimento rápido (BALLOU, 2007). 

Segundo Ballou (2006, p. 29) “A cadeia de suprimentos é um conjunto de 

atividades funcionais (transporte, controle de estoque, etc.) que se repete inúmeras 

vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em 

produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor.”  

Segundo Martins e Alt (2003) afirmam que a gestão de estoque constitui em 

ações que permitem o administrador analisar se os estoques estão bem utilizados, 

localizado, bem manuseado e controlado. 

Conforme Ballou (2001, apud, FERNANDES, 2005, p. 2) as auditorias são 

fundamentais no sistema de estocagem, onde muitos ajustes nos registros de 

estoques são feitos devido aos seguintes aspectos: devoluções de clientes, erros em 

relatórios e em lançamento de produtos, produtos danificados. 

 

2.2 PROGRAMAÇÃO 

 

São feitas após analisar os dados referentes a matérias-primas e materiais a 



 
 

serem consumidos nas diversas áreas de produção, verificando as previsões 

contidas nos programas de produção e estabelecendo parâmetros entre o estoque 

disponível, consumo médio, tempo necessário para reposição, determinação dos 

tipos e quantidades a serem adquiridos. (ARNOULD, 1999). 

O setor de programação tem que estar alinhado com o sistema do estoque 

para conseguir programar as matérias e suprir as necessidades da produção e dos 

clientes. 

Para que uma empresa possa se sobressair na gestão de estoque, esta 

deve ter um PCP (Planejamento e acompanhamento da produção) eficiente para 

planejar e manter controle de recursos de desempenho do mais variados fatores do 

processo produtivo, buscando responder as mudanças internas e externas. 

O PCP “é uma função de apoio e coordenação das varias atividades de 

acordo com os planos de produção de modo que os programas preestabelecidos 

possam ser atendido nos prazos e quantidades” (RUSSOMANO, 2000, p. 49).A 

gestão de estoques é uma das funções de PCP. 

 

2.3 INVENTÁRIO FÍSICO 

 

Periodicamente as empresas efetuam a contagem física de seus itens em 

estoque e em processos, para comparar a quantidade física com os dados 

contabilizados em seus registros, a fim de eliminar as discrepâncias que possam 

existir entre os valores contábeis e o que realmente existe em estoque.  

Segundo Castiglioni (2010) para desenvolver o inventário em uma empresa 

e conseguir resultados satisfatórios, deve haver planejamento minucioso consistente 

de reuniões prévias, com designações de tarefas, escolha de pessoas qualificadas, 

inclusive os materiais a serem usados no inventário como etiquetas, papéis, 

impressos, etc. Mantendo sempre o sistema atualizado e otimizando o nível de 

estoque. 

O inventário também serve para a apuração do valor total de estoques para 

o efeito de balanço do ano fiscal e seu imposto de renda. A dois tipos de inventário 

pode ser geral e rotativo. 

O inventário geral é elaborado no fim de cada exercício fiscal de cada 



 
 

empresa, fazendo a contagem física de todos os itens de uma só vez, incluindo - se 

almoxarifado de recebimento, intermediário, peças em processos e produtos 

acabados. Com esse tipo de procedimento, geralmente a parada total do processo 

operacional da empresa. A parada é necessária para efetuar a contagem eficaz dos 

itens de toda áreas física e dos itens dos estoques, sem sofrer interferência e sem 

erros. 

O inventário rotativo é feito no decorrer do ano fiscal da empresa, sem 

qualquer tipo de parada no processo operacional, concentrado – se em grupos de 

itens em determinados períodos, que pode ser semanas ou meses. Esse 

procedimento é mais vantajoso e econômico porque não precisa a parada da 

fabrica. 

Os inventários são elaborados e executados sob orientação e controle da 

área financeira e com documentação especificamente para esse fim. É realizada em 

duas equipes diferentes ou em duas vezes a contagem física, se houver falhas ou 

duvidas na realização do inventário fazer outra analise. O inventário apresenta o 

valor real do imobilizado em matérias e produtos da empresa. 

 

2.4 ORIENTAÇÃO DE PESSOAS 

 

A orientação de pessoas é o primeiro passo para sua adequada aplicação 

dentro das diversas atividades da organização. Trata – se posicionar as pessoas em 

suas atividades e esclarecer o seu papel e objetivo. Contudo, possuir recursos é 

necessário, mas não é suficiente. Simplesmente, possuir recursos deixou de ser 

bastante (CHIAVENATO, 2010). 

O desperdício e o mau uso de recursos já não são mais aceitos nas 

organizações. O que traz a competitividade é saber usá-los adequada e 

produtivamente. Como o mundo esta mudando e buscando novas tecnologias para 

competir no mercado global as organizações também tem que posicionar as 

pessoas o que a organização requer e o esperado do seu trabalho. 

Orientar significa determinar a posição de alguém frente aos pontos 

cardeias, encaminhar, guiar, indicar o rumo, reconhecer a situação do lugar onde ela 

se acha para então guiá-la no caminho. 



 
 

 

2.5 PROCEDIMENTO 

 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é um documento organizacional 

que traduz o planejamento o trabalho a ser executado. É uma descrição detalhada 

de todas as medidas necessárias para a realização de uma tarefa. 

O POP tem como objetivo manter o processo em funcionamento, através da 

padronização e minimização de ocorrência de desvios na execução da atividade, ou 

seja, assegura que as ações tomadas para a garantia da qualidade sejam 

padronizadas. 

Segundo Lima (2005), procedimento operacional padrão é o documento que 

mostra o planejamento do trabalho com a sequência das atividades descritas 

detalhadamente que devem ser executadas para atingir a meta padrão sendo que 

este deve conter: listagem dos equipamentos; peças e matérias utilizados na tarefa, 

incluindo se os instrumentos de medição, padrões da qualidade; descrição dos 

procedimentos da tarefa por atividades criticas; condições de fabricação,de 

operação e pontos proibido de cada tarefa; pontos de controle. 

Para Martins (2013), o objetivo do POP é sustentar o processo em 

funcionamento, por meio da padronização e minimização de ocorrência de desvios 

na execução da atividade, ou seja, fazer com que as ações tomadas para a garantia 

da qualidade sejam padronizadas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia é entendida como uma disciplina que se relaciona com a 

epistemologia. Consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, 

identificando suas limitações ou não em nível das implicações de suas utilizações.  

A metodologia, em um nível aplicado, examina e avalia as técnicas de 

pesquisa, bem como a geração ou verificação de novos métodos que conduzem à 

captação e processamento de informações com vistas à resolução de problemas de 

investigação. 

Para Gil (1999), o método cientifico é um conjunto de procedimentos 



 
 

intelectuais e técnicos utilizados para atingir um conhecimento. 

 

3.1 DELIMITAÇAO DA PESQUISA 

 A pesquisa foi aplicada de forma qualitativa, descritiva, através de pesquisa 

bibliográfica e estudo de campo. 

 

 

3.2 LOCAL DE COLETA DE DADOS. 

 

A pesquisa será realizada na embalagem secundária de uma indústria 

farmacêutica beta e aplicada com 15 colaboradores do setor. Aplicando 

questionários sobre o procedimento corretamente da devolução de matérias no final 

de cada processo (lote), se as pessoas sabem como fazer corretamente e o seu 

grau de dificuldade e conhecimento. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 CONTEXTO DE SITUAÇÃO ATUAL 

 

Na empresa de ramo fármaco, que busca excelências em seus produtos e 

processos com rigoroso sistema de qualidade no estoque de matérias primas. 

A empresa tem como objetivo diminuir custo de materiais no estoque, e que 

busca inovação em seus processos com tecnologia, mas ao mesmo tempo diminuir 

custo. 

A empresa tem dificuldade de analisar todos os processos, mas com esse 

trabalho estaremos analisando os processos de término de lote para obter uma 

análise concreta do problema. 

Os colaboradores da empresa sabem que tem procedimento de como fazer 

uma devolução correta de matérias, recebem novamente o procedimento quando é 

revisado.  

Mas isso vem interesse da gerência porque que sabem do problema, mas 

não é cobrado colaboradores a fazer corretamente. 



 
 

Toda a devolução feita na embalagem secundária,quando chega no estoque 

não é conferida por eles, então o estoque não sabe se a quantidade esta correta ou 

não da devolução, eles só pegam o valor que esta na etiqueta que a produção que 

passou a informação para a central de documentação. 

A central de documentação não confere também a quantidade apenas 

coloca uma etiqueta com código de barras e o código do produto, com o valor 

repassado pela produção. 

Durante um mês foi colocado uma colaboradora no estoque intermediário 

(térreo), para pesar toda a devolução de matérias que vinha do estoque para iniciar 

no processo, mas não adiantou porque era muito material para uma só pessoas 

pesar numa balança. 

 

4.2 RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS 

  

Através da aplicação de um questionário nos funcionários do processo 

avaliado, foi analisado se os colaboradores conhecem o processo de forma 

adequada para a finalização do lote. Se os procedimentos operacionais são 

conhecidos pelos colaboradores envolvidos no processo conforme pode ser 

observado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Pesquisa de Campo 

Pergunta  Alternativa Respostas 

Conhece o Procedimento 
Sim  10 
Não 5 

Como você Realiza a Devolução 
Correta  6 

Incorreta 7 
não sabe 2 

Fonte – Elaborado pela pesquisa,2015 

 

 

 Demonstramos no gráfico abaixo o levantamento do Quadro ! 
 

 

 

 

 

 

Grafico 1 – Procedimento 1 



 
 

 
Fonte – Elaborado pela pesquisa,2015  

  

 No gráfico acima, mostra que 67% das pessoas conhecem o procedimento 

operacional, mas no gráfico 2 mostra que as pessoas fazem as devoluções 

incorretamente. 

 
Grafico2 – Procedimento 2 

 
Fonte – Elaborado pela pesquisa,2015  

 

5. CONCLUSÃO 

  

Primeiramente as pessoas não se sentirão confortável, pois tem medo de 

responder e comprometer o seu trabalho, mas em cima dos questionários deu para 

analisar que as pessoas têm dificuldade e seus próprios sucessores não cobrarem 
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para realizar corretamente. 

Para as pessoas a forma que eles estão fazendo é a correta, e a cobrança de 

realizar um seput rápido e garantido as BPF é muito.  Acabam deixando de lado a 

devolução de material e o responsável de sala comunica os valores da devolução 

dos matérias para não dar perda na ordem para ser justificada. 

Mas ele não entende que esse tipo de devolução da divergência no estoque, 

porque o PCP programa uma quantidade, mas quando chega à produção 

novamente o físico tem outra quantidade e fica divergente com a etiqueta de 

informação, assim acaba acarretando fazer adicional e custo no produto vai 

aumentando. 

A liderança tem que acompanhar mais rigorosamente todo o setup da sala, 

para poder acompanhar a devolução de matérias. Porque tem matérias que dão 

excedentes, que são as sobra de outro lote ou de uma devolução feita 

incorretamente e as pessoas simplesmente deixa para o próximo lote, assim quando 

finalizar o processo vai sobrar matérias. 

 O objetivo foi concluído porque no trabalho consegue analisar a quantidade 

de pessoas que fazem incorretamente a devolução de matérias. E muitos liderados 

não conhecem essa informação, devido à troca rápida setup os colaboradores não 

cumprem o procedimento, fazendo uma devolução inadequada. 
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