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RESUMO 

O trabalho tem como finalidade mostrar a melhoria continua na gestão de estoque 
com a utilização de uma ferramenta tecnológica denominada Palm Top com os 
objetivos de reduzir o tempo gasto na procura de insumos que estão na ordem de 
produção e são utilizados como microcomponentes para conclusão dos produtos. 
Com isso, o Palm Top será utilizado para o endereçamento de todas as matérias 
primas dos armazéns através da abertura de uma nova janela no programa. Para 
isso foram utilizados conceitos bibliográficos para complementar o conhecimento e 
desenvolver hipóteses a respeito da melhoria na gestão de estoque. Os resultados 
da pesquisa foram à formulação de código de barras interno, e a elaboração de uma 
figura mostrando como será o endereçamento no programa, além de tabelas de 
comparação entre o antes e depois do endereçamento. Portanto os principais 
resultados do trabalho ao testar esse novo método foi redução significativa de tempo 
e também mostrar a importância de utilizar os próprios recursos para aumentar o 
desempenho de seus processos de produção. 
 

Palavras-chave: Gestão de estoque. Endereçamento. Melhoria continua.   
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1.INTRODUÇÃO 

Com o aumento da produtividade devido à procura por produtos para 

alimentação animal e pelo fato da empresa ter um nome conhecido em seu 

segmento e possuir alta qualidade de seus produtos, surge a necessidade de 

melhorar a gestão de estoque de seus armazéns. 

O presente artigo tem como objetivo a melhoria continua na gestão de 

estoque com intuito de ajudar na implementação do endereçamento através da 

identificação e localização da matéria prima em um fábrica de ração localizada em 

Toledo PR, no decorrer do artigo serão apresentados os conceitos teóricos que 

ajudaram na formulação de hipóteses e desenvolvimento. 

A fábrica conta com imensa variedade de produtos estocados e com um 

armazenamento feito de forma aleatório, dificultando na obtenção dos produtos 

pelos funcionários, mesmo com a utilização do Palm Top uma ferramenta de TI 

(Tecnologia da Informação), para auxilia-los na produção e identificação dos 

componentes que serão usados nas ordens de produção de cada setor. 

 Com isso, o armazenamento de forma aleatória, faz com que o tempo dos 

operadores seja usado de modo incorreto, pelo fato de ser uma fábrica de ração 

possui uma grande variedade de matéria prima que são utilizados como 

microcomponentes para finalizar as fórmulas de produção e passar adiante o 

processo até finalizar o produto. 

 Identificando se a perca de tempo nesses processos e a grande quantidade 

de matéria prima surge à ideia utilizar o Palm Top como uma ferramenta de 

endereçamento dos insumos, pois quando o código de barras for desenvolvido será 

lido e abrira uma nova janela onde aparecera a localização e as informações dos 

produtos. 

Feito o cadastramento dos insumos quando descarregados e levados para o 

estoque à localização será mais rápida e ágil, pois a fabrica possui três barracões de 

armazenamento, além disso, o layout da empresa possui tamanho considerável em 

comprimento desfavorecendo os funcionários que precisam se deslocar de seus 

setores para procurar os insumos.  

O endereçamento favorecera a cadeia produtiva na eficiência de suas 



 
 

atividades e será um auxílio a mais para produção, os mesmos utilizam o Palm Top 

como um medidor de peso para pesar os componentes de suas ordens, com o 

endereçamento através do código de barras interno, ajudará a produção e a 

empresa no desenvolvimento de seus trabalhos. 

Para a produção o foco maior será em sua produtividade e terão uma visão 

clara de onde os produtos se encontram.  

Já para empresa facilitara na reposição das matérias primas, pois com um 

controle maior sobre identificação e localização, facilitará nas baixas e contagens 

dos insumos que foram utilizados no dia-a-dia. 

A melhoria do sistema facilitara na hora de estocar as matérias primas, pois 

mesmo sendo um armazenamento aleatório ao descarregar a matéria prima serão 

alocadas e cadastradas, nos boxes, blocos, ruas, e níveis disponíveis. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico abordara assuntos como, Administração; Gestão de 

estoques; WMS- Warehouse Management System; Código de Barras e 

Endereçamento, que são ferramentas importantes, para organização e 

funcionamento de uma empresa, facilitando o fluxo de matéria prima, os processos 

de produção e estoque e o transporte do produto acabado. 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO 

 

Kwasnicka, (1995) conceitua a administração com vários significados, que 

não possui um padrão universalmente aceito para a definição do termo 

administração, o próprio Aurélio menciona em seu dicionário várias interpretações, 

como: gerir, ministrar e conferir, ou seja, a administração tem várias formas de 

aplicação. 

Portanto, a administração tem muitas formas de ser utilizada, dependendo de 

empresa para empresa, pois, cada uma tem um conceito e cultura de administrar, 

planejar e organizar seus processos fabris e suas metas a serem alcançadas. 

Porém, em tempos atuais, não se pode tratar a administração como 

diferencial competitivo somente para alcançar as metas estipuladas e sim exigir uma 



 
 

administração com qualidade para execução dos processos a serem realizados 

dentro da empresa. 

Para que a execução seja realizada com sucesso administração tem o 

importante papel na junção dos setores para a colaboração de um com o outro e 

desenvolver o melhor de cada um e que o reflexo seja uma empresa com 

organização, competitividade, produtividade e controle eficiente de seus recursos. 

Como citado em parágrafos anteriores a administração possui vários 

conceitos, para Megginson, et. al (1998) ela é conceituada entre trabalho com 

recursos humanos, financeiros e materiais, para atingir objetivos que a empresa 

busca através do desempenho das funções de planejar, organizar, liderar e 

controlar. 

Conforme, Megginson, et. al (1998) a administração possui várias etapas que 

a empresa deve seguir para melhor desenvolver suas atividades e utilizar seus 

recursos com eficiência e assim atingir seus objetivos com eficácia. 

Atendendo as suas próprias necessidades e principalmente a dos clientes, 

pois administração é fundamental para o desenvolvimento e efetividade de todos os 

tipos de segmentos e processos fabris, para o controle de todas as atividades 

realizadas na empresa, e eficácia nas tarefas envolvendo entrada e saída de 

produtos e materiais. 

 

2.2 GESTÕES DE ESTOQUE 

 

A gestão de estoque envolve um controle efetivo de matérias primas e 

produto acabado desde a entrada até sua saída, pois, um controle falho acrescerá 

em custos desnecessários a empresa. 

Uma gestão eficiente e planejada evitara imprevistos futuros com estoque, 

isto é, na sua reposição e na utilização nos processos produtivos, além, da empresa 

ocupar de modo correto os espaços da fábrica, melhorando os fluxos de seus 

armazéns. 

Pois, com uma gestão de estoque planejada, pode evitar incidências, como a 

falta de matéria prima e estocagem incorreta, atrasando a produção e por 

consequência deixando cliente o insatisfeito. 



 
 

Para Ching (2008, p. 37). 

 
A própria definição de gestão de estoque evidencia seus objetivos, que são 
essencialmente, planejar o estoque, as quantidades de materiais que 
entram e saem; as épocas em que ocorrem as entradas e saídas; o tempo 
em que decorre entre essas épocas e os pontos de pedidos de materiais. 

 
Entretanto a mais um fator que pode interferir no planejamento de estoque, 

que é sua localização que deve ser feita de maneira simples e sem demora, para 

que não aconteça nenhum tipo transtorno para o transporte de produtos ou 

descarregamento de matéria prima. 

Pois, segundo Simões e Ribeiro (2004) os armazéns estão relacionados com 

a localização das instalações e o produto a ser distribuído, com a variação de seu 

peso durante o processo produtivo, seu manuseio e a atividade da empresa. 

Conforme, os autores Simões e Ribeiro (2004), a gestão de estoque tem 

como estratégia localizar as fábricas perto de rodovias ou onde for benéfico as suas 

atividades, dependendo do ramo que ela segue, portanto a sua localização tem 

importância no fluxo de recebimento e transporte de mercadorias. 

 Um planejamento bem elaborado, tem como consequência o aproveitamento 

de todos os recursos possíveis dentro e fora dos armazéns, desde espaço até a 

movimentação das matérias primas para produção e as retiradas do produto 

acabado, com isso o deslocamento das matérias primas, produtos semi acabados e 

produtos acabados tende a melhorar. 

Além do mais, podemos antecipar os movimentos de estoque, pois, segundo 

Wanke (2011) a antecipação com antecedência com base no consumo real nas 

previsões de vendas e nos pontos de pedidos a empresa consegue ajustar seu 

estoque usando somente o necessário para atender o consumo que será utilizado 

no mês ou dia e manter o estoque de segurança enxuto. 

O autor ainda diz que o estoque pode ser transferido ou adiado em resposta a 

demanda real que equivaleria à política de reação, com isso seria sempre igual ao 

consumo real, ou seja, pode ser feito uma previsão de demanda no mercado tendo o 

auxilio de duas ferramentas importantes o Just in time e Plano mestre de produção. 

 



 
 

2.2.1 Just in time e plano mestre de produção 

 

A gestão de estoques possui ferramentas importantes em seu auxilio, como o 

Just in time e o plano mestre de produção que são sistemas que determina o que, 

quantos e quais itens devem ser produzidos em determinado período e também o 

que deve se comprado antes ou na hora certa. 

O Just in time segundo Ching (2008), é a derivação do sistema japonês 

“kanban” que são cartões especificando a quantidade de insumos que será utilizado 

e quando será retirado do estoque e o processo correto, a que cada matéria prima 

devera seguir para finalização, possibilitando a produção eficaz com a quantidade 

necessária de componentes reduzindo desperdícios, utilizando o mínimo de 

recursos. 

Já o plano mestre de produção tem a função de tornar igual o estoque e 

produção, fazendo estimativas de demanda e produção no sentido de direcionar 

alguns setores como compras e fabricação, portanto, são ferramentas importantes 

na elaboração do planejamento de gestão de estoque. 

Para Wanke (2011, p.107). 

 

Que é utilizado o plano mestre de produção (MPS) focaliza em primeiro 
lugar a programação de matérias e se preocupa em segundo lugar com a 
programação da capacidade. Nas indústrias de processos contínuos, a 
preocupação básica é assegurar que a capacidade seja utilizada de forma 
eficiente eficaz. Portanto, faz sentido que a indústria de processos 
contínuos seja enfatizada na programação da produção a sequência que 
melhor utilize sua capacidade. 

 

Segundo Wanke (2011), o plano mestre de produção tem a função de manter 

o estoque compatível com a capacidade da empresa para que não compre matéria 

prima em excesso gerando custos desnecessários e também não falte para 

confecção dos produtos. 

 

2.3 WMS WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 

O WMS é uma ferramenta da tecnologia da informação, utilizada na logística 

para controle de estoque e também de pessoas em um armazém. 

Para Moura (2010, p. 164) “a função global do WMS é coordenar, controlar, e 



 
 

registrar os movimentos físicos de todo o estoque”. 

Com isso, obter um controle maior de seus insumos desde seu recebimento 

até sua saída com mais precisão e rapidez.  

Segundo Moura (2010, p. 164) “a utilização desta ferramenta é usada para 

controle de toda atividade dos armazéns até a expedição de pedidos”. 

Para Ballou (2006) o WMS - Warehouse Management System ou Sistema de 

Gerenciamento de Armazéns (SGA) pode fazer parte o Sistema de Gerenciamento 

de Pedidos (SGP) para que possa ter uma boa relação na realização de ambas às 

operações ou ser tratado como uma entidade que está situada dentro do Sistema de 

informações de logística. 

A ferramenta é utilizada para obter um controle maior de seus insumos, 

podendo fazer parte do SGP (Sistema de Gerenciamento de Pedidos) que segundo 

Ballou (2006) é a maneira mais eficiente que o departamento de vendas possui para 

conhecer e saber os produtos que á em estoque para venda e reposição. 

Tratando-se de uns sistemas mais completo para armazenamento de 

informações assegurando o gerenciamento do fluxo ou armazenamento de produtos 

na logística da empresa. 

Para Ballou (2006), o sistema logístico possui uma operação interna com três 

elementos diferentes que dão a conformação do sistema: a) a entrada ou matéria 

prima; b) o banco de dados (informações dos produtos e insumos) e as operações a 

ele relacionadas; c) a saída ou resultado. 

 

2.3.1 Entradas de matéria prima (Input) 

 

A entrada será é geralmente a matéria-prima, onde serão colhidas todas suas 

informações e cadastrada no sistema. 

Para Ballou (2006), a entrada ou “check-in” é onde se coleta de dados e 

informações para o cadastramento no SGA. O produto é desembarcado nas docas 

de recebimento dos armazéns e identificado por código e quantidade. 

Ainda Ballou (2011), depois de desembarcado os dados do produto dão 

entrada no SGA por meio de leitores de código de barra, terminais de comunicação, 

de dados com rádios frequências (RF) ou teclados digitais, então é analisado peso, 



 
 

cubagem e configuração de embalagem do produto são conhecidas por mediante a 

conferência entre o código desse produto e o código do arquivo interno do produto. 

Para Ballou (2006, p.137). 

 
A primeira atividade relacionada com o sistema de informação é a aquisição 
de dados que servirão como suporte do processo de decisões. Depois de 
identificar cuidadosamente esses itens necessários para planejar e operar o 
sistema logístico, os dados podem ser obtidos a partir de muitas fontes 
sendo as principais, clientes, registros da empresa, dados publicados, 
gerenciamento. 
 

 A aquisição de informações no sistema logístico deve ser coletada 

cuidadosamente, um descuido pode afetar varias atividades da empresa, pois os 

registros devem sempre ser confirmados. 

 Outra forma de analisar os dados coletados é através de inventários, podendo 

ser feitos semanalmente ou mensalmente conforme a necessidade de cada 

empresa. 

 

2.3.2 Gerenciamento de banco de dados  

 

Depois de colhido todas as informações dos insumos como peso, tamanho, 

lote, quantidade, será cadastrado um código interno e endereçado. 

Para Ballou (2006, p.139).  

 

Transformar dados em informação apresentá-los de uma maneira útil para o 
processo de decisão e fazer a interface da informação com os métodos de 
assessoria a este processo é elementos centrais do sistema de informação. 
O gerenciamento do banco de dados envolve a seleção de dados a ser 
armazenada ou recuperada, a escolha dos métodos de análise a serem 
incluídos, e a escolha dos procedimentos para o processamento de dados 
básicos a serem implantados. 

 
Para que gerenciamento de dados seja efetivo deve ser colhido o máximo de 

informação do produto desde a sua chegada até a sua saída para o armazenamento 

de dados para futuras comparações de produtos, matérias primas e custos. 

 

2.3.3 A saída de produtos acabados (Output) 

 

A saída ocorre com finalização do produto, com os fechamentos de pedidos e 

relatórios de comparação entre produto acabado e pedido de cliente. 



 
 

Para Ballou (2006, p.140).  

  

O elemento final do sistema de informações é o segmento de saída. Trata-
se da interface com o usuário do sistema. A saída tem geralmente vários 
tipos e formas de transmissão. Em primeiro lugar, a saída mais óbvia é sob 
a forma de alguns tipos de relatórios. Como relatórios de resumos 
estatísticos ou desempenho, relatórios do andamento de pedidos ou 
estoques, relatórios especiais de comparação entre o desempenho 
pretendido e o alcançado e relatórios pedidos de compra ou produção. Em 
segundo lugar, a saída pode ocorrer na forma de documentos preparados, 
por exemplo, conhecimento de embarque de transporte e faturas de frete. 
 

Portanto, na saída do produto a empresa possui todos os relatórios desde a 

entrada da matéria prima até o recolhimento de suas informações. Conseguindo 

fazer comparação entre os relatórios, medindo desempenho, recursos aproveitados, 

custos e estoque. 

 

2.3.4 O sistema de gerenciamento de pedidos 

 

Para Ballou (2006), SGP entra em comunicação com o sistema de 

gerenciamento de armazéns para atualizar-se sobre a situação da disponibilidade do 

produto acabado e trocam informações sobre quantidade de insumos e quanto será 

utilizado para atender um próximo pedido. Com isso, a informação é correta sobre o 

estoque disponível. 

Com isso é expedido uma ordem produção para cada setor que deverão ser 

concluídos com uma data limite, e a demora na programação pode afetar a relação 

de confiança entre cliente e empresa. 

 

2.3.5 Gerenciamento de estoques 

 

Segundo Ballou (2006), o SGA monitora os níveis de produto em cada ponto 

de estocagem no armazém, pois o produto que chega precisa ser estocado por 

tempo determinado no armazém.  

Se os níveis de estocagem encontram-se sob o controle total dos 

gerenciamentos de estoque, as quantidades de reposição são sugeridas de acordo 

com regras bem especificas, como o pedido de reposição que é transmitido ao 

departamento de compras ou diretamente para os fornecedores ou a fábrica manda 

via EDI ou internet. 



 
 

2.3.6 Estocagem 

 

O produto que chega precisa ser estocado por tempo determinado no 

armazém, pois, ficando por muito tempo em estoque gera custos a empresa e 

atrapalha nas movimentações dos produtos e insumos. 

Para Ballou (2006, p. 134-135). 

 
O SGA conserva o leiaute do espaço do edifício e o estoque guardado nas 
instalações. Com base no espaço disponível e com no leiaute de 
estocagem, o SGA aloca o produto que chega a um local especifico para 
posteriormente ser retirado. Se houver necessidade de armazenamento de 
múltiplos produtos em locais múltiplos numa mesma viagem, o SGE tem 
condições de especificar a sequência de recepção e sua rota para minimizar 
o tempo de viagem. O nível de estoque em cada um das localizações 
afetadas é aumentado, e o registro de localização do estoque sendo 
correspondente e ajustado. 

 

Pois, com o sistema SGA os custos são diminuídos pelo aproveitamento da 

tecnologia da informação, contendo um controle efetivo de estoque e localizações 

dos insumos. 

O SGA conta com códigos de barras, que será analisado na sequencia, para 

localizar produtos e as informações necessárias. 

 

2.4 CÓDIGOS DE BARRAS 

 

O código de barras é a forma mais rápida e fácil para a identificação extração 

de informações sobre os produtos e sua localização, obtidos através da lista técnica 

dos insumos e possibilitando a automação de suas operações.  

Definição de código de barras. 

 

O código de barras é uma representação gráfica de dados numéricos ou 
alfanuméricos. A decodificação (leitura) dos dados é realizada por um tipo 
de scanner - o leitor de código de barras, que emite um raio vermelho que 
percorre todas as barras. Onde a barra for escura, a luz é absorvida; onde a 
barra for clara (espaços), a luz é refletida novamente para o leitor. Os dados 
capturados nessa leitura óptica são compreendidos pelo computador, que 
por sua vez converte-os em letras ou números humano-legíveis. (RUDEY, 
2011, p. 1). 
 

Para que essas informações possam chegar com clareza no armazenamento 

dos computadores portáteis ou fixo é preciso investir em tecnologia, para quem for 



 
 

manusear ou retirar alguma informação, que seja de maneira clara e que não gere 

dúvidas. 

Para Bertaglia (2003), a operação com equipamentos ultrapassados podem 

prejudicar na produção, velocidade, qualidade e custo, reduzindo a competitividade 

da empresa, pois com demora da atualização dos equipamentos torna se lento o 

processo de produção.  

Segundo Bertaglia (2003), a utilização dos computadores auxilia os processos 

produtivos, com a leitura do código de barras e a leitura dos controles alfa 

numéricos, ajudando no desempenho do chão de fábrica, pois fica mais rápido a 

identificação e localização dos insumos, mostrando as características de cada 

produto. 

Bertaglia (2003), ainda cita que as informações das matérias primas devem 

ser nítidas para que o sistema de codificação funcione se for mal planejado pode 

atrapalhar no processo produtivo, acarretando na defasagem do estoque, pois a 

codificação ficara confusa e as informações ficaram perdidas. 

 Portanto, deve se analisar e avaliar antes de codificar, e com um 

planejamento elaborado corretamente a automatização através de código de barras 

é um meio mais seguro e confortável para eliminar os problemas e erros que mais 

comuns que venham a aparecer com esse tipo de codificação. 

Para Ballou (2011), diz que para que a movimentação dos materiais à 

empresa deva obter uma codificação contém geralmente o nome da marca, nome do 

produto, e localização do fabricante e quantidade ou peso do produto embalado. 

Portanto Ballou (2011), explica também que para o manuseio rápido, é 

preciso à identificação de forma ágil através de código de barras linear ou código de 

distribuição este método é utilizado nos itens de mercearia, com isso, a um controle 

maior no manuseio melhorando a operação dos sistemas internos. 

 

2.4.1 Identificação e localização dos produtos em estoque 

 

Quando colhido às informações dos produtos ou insumos, como peso, lote, 

quantidade é preciso localizá-lo. 

De acordo com Moura (2010, p.146), “é necessário um sistema que indique 



 
 

onde alguma coisa está localizada”. 

A localização na maior parte das vezes, como em almoxarifados que os 

espaços são menores as identificações são feitos através de números ou códigos 

por peça, deixando clara a localização de cada peça que será utilizada por quem 

entrar no estoque. 

Ao entrar no estoque identificara cartões “Kanban” como a figura 1 abaixo.  

 
Figura 1 – Almoxarifado  

 

Código: 15330 

Nome: Motor de trifásico                                                         Marca: WG 

Setor: Caldeira 

Quantidade: 3 

 

Fonte: Produzido pelo autor, 2015. 

 

Portanto, fica mais fácil de ser entendido. Agora em locais que são maiores 

como armazéns é necessário um controle de fácil acesso e localização rápida. 

Para Moura (2010), é preciso um sistema de localização que estabeleça um 

número que identifique exatamente qualquer ponto do armazém para situações de 

estocagem e que possa ser retirado quando necessário. 

A figura 2 mostra um exemplo de localização da matéria prima ou produto, 

sendo feito um cadastramento interno. 

Quando cadastrado todos os itens ao ler o código de barras aparecera o local 

onde os insumos se encontram. 

Exemplo: 

 
Figura 2 – Cadastramento interno 

Armazém Bloco Estante Nível Rua 

A 2B B15 3 2B 

Fonte: Produzido pelo autor, 2015. 

 

A maior dos cadastramentos internos conta com o auxilio do código de barra 

interno, utilizando os números e letras dos cartões “Kanbans”. 

Como demonstra a figura 3. 



 
 

 

Figura 3 - Código de barras interno 

 
Fonte: Produzido pelo o autor, 2015. 

  

2.4 ENDEREÇAMENTO 

 

Moura (2010, p.136), “a função de identificação e endereçamento se 

preocupa principalmente com a determinação do que é recebido e com a decisão de 

onde deve ser estocado”. 

Segundo o autor o endereçamento tem a preocupação de aperfeiçoar os 

espaços e detalhes todos os itens recebidos na empresa e se ficará em estoque. 

Definição de endereçamento. 

 
O endereçamento de estoque é uma forma de identificar onde um produto 
está localizado dentro de um armazém, almoxarifado ou sala e serve para 
aperfeiçoar o processo de separação de pedidos em uma operação. 
(CARMO, 2014, p.3). 

 
Pois, o endereçamento estabelece meios mais fáceis de identificar todos os 

materiais que chegam aos armazéns da empresa, sendo a forma mais rápida de 

estocá-los. 

Segundo Moura (2010), a estocagem possui diferentes característica para ser 

estocada, sendo estocagens por frequência de saída dos insumos, e estocagem por 

local de uso, que os insumos são levados para as seções que serão utilizadas. 

Ainda Moura (2010), as estocagens possui diferentes localizações 

dependendo da matéria prima e o processo produtivo. 

 Com essas informações, o tempo de armazenagem dos insumos no estoque 

é diminuído, porém, com o endereçamento onde são identificados ruas, estantes, 



 
 

prédios e níveis, conseguem de forma mais rápida a localização dos insumos em 

caso de necessidade dos colaboradores. 

Para colaborador a localização dos insumos pode ser forma visual pelas 

placas ruas, módulos ou somente fazer a leitura do código de barras e se deslocar 

para o local que os insumos estarão guardados, pois logo na entrada, todas as 

matérias primas, terão suas informações extraídas e identificadas através das suas 

características. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo foi realizado com base em pesquisas bibliográficas e por 

meio de pesquisas descritiva e exploratória. 

Para Andrade (1999, p. 111), a “metodologia é o conjunto de métodos ou 

caminhos que são percorridos na busca de conhecimento”. 

A pesquisa descritiva segundo Andrade (1999) são fatos observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados sem que o autor manipule ou 

interfira nas informações coletadas. 

No contexto da pesquisa exploratória segundo Gil (2002), tem por finalidade 

proporcionar ao aluno o conhecimento da área de estudo no qual está interessado, 

ajudando o autor a ficar mais familiarizado com o problema, e assim formular suas 

hipóteses de maneira clara e precisa. 

Para, Andrade (1999), a pesquisa exploratória proporciona maiores 

informações sobre determinado assunto, facilitando a formulação de hipótese e 

através dessa pesquisa avalia-se a possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa. 

No entanto para um bom resultado no final do trabalho deve-se definir o tipo 

de pesquisa que será realizado. 

Para Gil (2002, p. 162). 

 

Tipo de pesquisa: deve-se estabelecer se a pesquisa é de natureza 
exploratória, descritiva ou explicativa. Convém, ainda, esclarecer acerca do 
tipo de delineamento a ser adotado (pesquisa experimental, levantamento, 
estudo de caso, pesquisa bibliográfica etc.). 
 

O artigo desenvolvido segue as normas da FASUL, que utiliza como base as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e todos os textos 



 
 

deste artigo obedecem a essas normas, aplicando-se citação quando houve cópia 

das referências bibliográficas. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

  Para apresentação e analise de dados foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas, com objetivo de obter maior conhecimento sobre a utilização correta 

das ferramentas de logística. 

A partir das analises, o endereçamento na empresa deve ser padronizado e 

continuar a ser utilizado com estocagem aleatória, pois todos os armazéns serão 

endereçados com cartões “Kanban”, código de barras e código alfanuméricos. 

  Com o endereçamento será desenvolvido um código de barras internas e uma 

nova janela no Palm Top, como demonstra as figuras abaixo. 

 

Figura 4 – Código de barras desenvolvido pelo o autor. 

 
Fonte: produzido pelo o autor, 2015. 

 

O código de barras possui informações da matéria prima e lote que serão 

usados no dia e também o código da empresa da região no caso Toledo PR 

representado pelo número 16. 

Os algarismo do código são representados pelo da materia prima, código da 

região e lote, com a leitura do código abrira uma tela na sequencia, onde será 



 
 

demonstrado o endereçamento do produto a ser utilizado. 

Exemplo, figura 5. 

 

Figura 5 – Janela desenvolvida para o endereçamento. 

 
Fonte: Produzido pelo o autor, 2015. 

 

A abertura da janela sera logo após a leitura do codigo de barra que ficara 

nas caixas que são usadas para manter uma quantidade de reserva e também para 

ser utilizadas nas impressão de etiquetas quando necessários, e assim os 

operadores vão vizualizar o local do produto. 

 Portanto com a realização do endereçamento e a melhoria do sistema, no 

Palm Top foi realizada feita uma pesquisa com os insumos de sulfato de cobre, que 

é o mais utilizado e o sulfato de cobalto e monensina 20% que tem menos saída, 

pois, quando esses produtos têm menos uso nas atividades do dia a dia, os 

 



 
 

funcionários tem dificuldade de encontra-los. 

Os insumos foram comparados entre o antes e depois da melhoria do 

sistema, através da analise do tempo percorrido até o produto, o tempo de procura 

que operador utiliza para localizar os ingredientes, e o tempo ocioso de cada 

produto, ou seja, o tempo de procura e a soma total do tempo para identificação do 

insumo.  

Veja a tabela 1 e 2 abaixo. 

 
Tabela 1 – Antes do endereçamento. 

Insumos Sulfato de cobre Sulfato de cobalto Monensina 20% 

Tempo percorrido 10 s 08 s 10 s 

Tempo procura 12 s 25 s 30 s 

Tempo ocioso  22 s  33 s 40 s 

Total de tempo perdido dos insumos: 1m35s 

Fonte: Produzido pelo o autor, 2015. 

 

Tabela 2 – Depois do endereçamento. 

Insumos Sulfato de cobre Sulfato de cobalto Monensina 20% 

Tempo percorrido 10 s 08 s 10 s 

Tempo procura 02 s 04 s 04 s 

Tempo ocioso 14 s 10 s 16 s 

Total de tempo perdido dos insumos: 1m 

Fonte: Produzido pelo o autor, 2015. 

 

Com o endereçamento, o tempo de procura diminuirá consideravelmente, o 

único tempo de procura será na hora de identificar cada bloco, boxe e prateleiras, 

sendo um tempo mínimo. 

No dia um operador pode chegar a obter 9 ordens de produção para concluir, 

sendo que cada ordem possui de 10 a 15 ingredientes para se identificar agora com 

o uso dos sistemas sua efetividade será ainda melhor. 

Pois com a utilização de tantas matérias primas, algumas são difíceis de 

localizar, pois são estocadas sempre em locais diferentes e são muito pouco 

utilizadas. 

A melhoria em gestão de estoques com uso de tecnologia da informação tem 

grande importância, por mostrar que a empresa esta aberta a novas ideias e 

inovando deixando claro o processo a todos. 



 
 

Portanto, com a chegada de novas matérias prima ou entrada de operadores 

novatos não afetara tanto na produção como antes, pois haverá o auxilio do palm 

top em suas atividades. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve como objetivo a melhoria continua na gestão de 

estoque com intuito de ajudar na implementação do endereçamento através da 

identificação e localização da matéria prima em uma fábrica de ração localizada em 

Toledo PR, com a atualização do programa de uma ferramenta tecnológica utilizada 

por seus operadores. 

 A melhoria foi realizada com a implantação do endereçamento no Palm Top 

para localização dos produtos, facilitando o deslocamento dos funcionários e 

insumos na fábrica. 

O fluxo ficou mais rápido para todos, pelo fato da identificação, localização e 

padronização dos armazéns.  

As informações foram coletadas de cada insumo para cadastramento interno 

e desenvolvido códigos de barras com a descrição do insumo, lote, matéria prima e 

código da região, além das informações extras, cadastradas no Palm Top. 

Devido a grande quantidade de insumos o tempo de procura da matéria prima 

era alto, pois sempre chegava produtos novos e alguns não tinham uso constante. 

Esses insumos são microcomponentes para conclusão do produto. 

Portanto, isso levou a detectar falhas na identificação sendo que a tecnologia 

utilizada para seguir as ordens de produção e identificação das composições poderia 

ser usada para a localização da matéria prima através da enumeração (letras ou 

números) códigos específicos da empresa, dos boxes, prateleiras e setores. 

Contudo, a melhoria continua na gestão de estoque teve grande importância 

reduzindo tempo, aumentando a produção e até mesmo diminuindo o stress da 

procura em momentos que são exigidos esforços maiores dos operadores para 

conclusão do que foi programado para o dia.  

Por mais que os armazéns sejam ainda de estocagem aleatória para redução 

do tempo de armazenagem o endereçamento ajudara nos inventários realizados, 



 
 

pois os produtos estarão em seus boxes com a quantia disponível cadastrada.  

Portanto, a identificação dos problemas menores pode fazer grande diferença 

no final de cada produção. 

Com os resultados apresentados através das tabelas prova se que a gestão 

de estoque aliado com tecnologia só traz ganhos à empresa, fazendo com que todos 

os recursos sejam aproveitados ao máximo possível em prol da empresa. 

Assim o objetivo inicial que era o de buscar a melhoria continua na gestão de 

estoque com intuito de ajudar na implementação do endereçamento através da 

identificação e localização da matéria prima em um fábrica de ração, foi atingido 

pelos resultados obtidos e esperado dentro da pesquisa que era a melhoria continua 

na gestão de estoque com o uso da tecnologia da informação. 
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