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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo identificar oportunidades de melhoria ao longo da 

cadeia de suprimentos de uma empresa de médio porte. A empresa X é uma 

importadora que está presente no mercado há quase 10 anos. Seu foco são mochilas 

licenciadas, produzidas na China, do segmento infantil e esportivo. Apesar de sempre 

apresentar resultados satisfatórios, a empresa cresceu de forma desordenada e sem 

um método eficiente de gerenciamento de sua cadeia de suprimentos. Como 

consequência, a empresa vem perdendo ou deixando de ganhar dinheiro por não 

conseguir vender todo o seu estoque, possuir um número elevado de peças antigas 

no estoque e perder pedidos por não conseguir atendê-los a tempo. 

Para identificar possíveis melhorias, foram realizadas entrevistas com membros de 

todos os níveis hierárquicos da empresa e uma visita ao estoque da mesma localizado 

em Vitória (ES). Assim, foi possível mapear a cadeia logística da empresa de forma a 

se obter uma visão mais ampla da operação. Em seguida, foram identificadas 

oportunidades de melhoria no processo de estocagem e coleta de pedidos dentro do 

estoque da empresa.  

Atualmente, a estocagem é feita de acordo com a ordem de chegada dos produtos e 

não leva em consideração qual seria a localização ideal para se reduzir a 

movimentação do produto dentro do estoque. Foram propostas mudanças para se 

reduzir esta movimentação desnecessária. Além disso, foi observado que cada pedido 

era coletado por um funcionário que caminhava pelos corredores do estoque 

coletando as peças e guardando-as em caixas para formar o pedido final. Assim, foi 

proposta uma coleta por “zonas”, onde cada funcionário passa a ser responsável por 

uma faixa específica de produtos para se reduzir o número de funcionários e também 

a quantidade de passos destes. O trabalho segue em andamento para validar se as 

mudanças propostas obtiveram melhoras de fato 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo primário identificar oportunidades de melhoria ao 

longo da cadeia de suprimentos da empresa comercial X.  



Os objetivos secundários estão relacionados à um mapeamento eficaz tanto dos 

processos internos, quanto externos da empresa, visando torná-la mais eficiente na 

utilização de seus recursos. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Segundo Miranda (1996), com o avanço da globalização, os consumidores prezam 

por produtos com preços cada vez mais baixos, qualidade superior e entregas mais 

rápidas. Segundo estudo do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

metade das empresas abertas no Brasil fecham antes de completar 4 anos de 

atividade, o que reflete a dificuldade de se manter competitiva no mercado. Desse 

modo, as empresas precisam se adaptar à esse cenário em constante evolução, 

buscando uma melhor gestão de seus bens e serviços para reduzir seus custos e 

melhorar a qualidade dos produtos e do atendimento ao cliente, permanecendo 

competitivas no mercado. Segundo Braga (2009), um grande problema muito comum 

em empresas que não conseguem se manter competitivas no mercado é o fato de 

elas terem uma visão pontual a respeito de cada área da mesma, e não uma visão da 

organização como um todo. Assim, além de possuir sistemas que permitam uma visão 

sistêmica, é necessário que os profissionais de uma organização exerçam seus 

papeis tendo em vista o resultado final da empresa, e não apenas de seu cargo dentro 

da área em que atua (LOPES, 2012). Para garantir o crescimento das empresas e a 

permanência no mercado, percebe-se uma grande preocupação em adotar modelos 

compatíveis de gerenciamento de estoque e previsão de demanda. Para Arozo (2002) 

é de extrema importância a associação do modelo correto com o mercado de atuação 

da empresa. Na empresa X, os processos e planejamentos não estão sendo 

atualizados no mesmo ritmo do mercado, permitindo que seus concorrentes ganhem 

espaço. Assim, é necessário um melhor gerenciamento da cadeia de suprimentos 

para se ter maior visibilidade de todos os processos, para então otimizar a utilização 

dos recursos da empresa. Utilizar uma análise da cadeia de suprimentos para resolver 

o problema da empresa justifica a realização deste trabalho. 

 

1.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A empresa X é uma importadora que está presente no mercado há quase 10 anos. 

Seu foco são mochilas licenciadas, produzidas na China, do segmento infantil e 



esportivo. A empresa conta com mais de 100 representantes e 1 estoque localizado 

nos arredores do porto de Vitória (ES), por onde seus produtos chegam. Apesar de 

sempre apresentar resultados satisfatórios, a empresa cresceu de forma desordenada 

e sem um método eficiente de gerenciamento de sua cadeia de suprimentos. Tendo 

em vista a quantidade de produtos que acabam não sendo vendidos e devem ser 

colocados em liquidação, bem como os pedidos que não são atendidos pela empresa, 

o uso de conceitos baseados nas ferramentas da engenharia de produção e de gestão 

se faz necessário, avaliando estratégias que beneficiem tanto a empresa, quanto seus 

clientes e fornecedores. 

 

1.4. QUESTÃO CENTRAL DO PROJETO 

A análise e avaliação dos processos logísticos da empresa permite identificar e 

propor oportunidades de melhoria? 

 

2.5 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO  

Como contribuições do presente trabalho de conclusão de curso, é apresentado uma 

forma de se analisar os processos logísticos da empresa, e a partir disso se 

implementar as melhores práticas disponíveis para tornar uma empresa mais 

competitiva. As contribuições podem ser observadas do ponto de vista de cada 

stakeholder e shareholder: 

Fornecedores: Melhora no fluxo de informações e aumento da confiabilidade, através 

do mapeamento dos processos, garantindo a continuidade do negócio.  

Consumidores: Maior acesso à produtos de qualidade superior, preço menor e com 

entregas mais rápidas. 

Acionistas: Melhor utilização de seu capital investido, proporcionado maiores 

retornos e possibilitando o reinvestimento acompanhado do crescimento orgânico da 

empresa. Este crescimento implica em um aprimoramento das condições de trabalho, 

visto que a empresa poderá bonificar seus colaboradores com aumento de benefícios. 

Meio Ambiente: Eficiência na produção e nas entregas resultam em menores 

quantidades de poluentes e resíduos emitidos na atmosfera.  


