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RESUMO

Os modelos de gestão contemporâneos vem, cada vez mais, ganhando espaço nos
negócios. Por possuírem uma metodologia baseada em softwares, possibilitam que
todas as informações tenham maior acuracidade, de forma a agilizar tomadas de
decisões e seus planejamentos. Há setores dos negócios que, muitas vezes, podem
ser desconsiderados na busca por resultados, como os armazéns.Procurando
entender melhor e identificando pontos a serem melhorados, utilizaremos o sistema
WMS - Warehouse Management System, sigla em inglês para “Sistema de
Gerenciamento de Armazém”, na otimização da gestão do armazém de um estudo
de caso.
Palavras–chave: WMS - Warehouse Management System. Gestão. Armazém.
Software.

ABSTRACT

Contemporary management models are growing in the business world. They have a
software-based methodology, enabling all information to be more accurate,
streamlining decision and planning. Some business sectors are often disregarded in
the search for results, as warehouses. To better understand and identify points that
need improvement, we will apply the WMS - Warehouse Management System in the
optimization of warehouse management in a case study.
Keywords: WMS - Warehouse Management System. Management. Warehouse.
Software.
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INTRODUÇÃO

Quando o planejamento aplicado ao negócio funciona de acordo com os
resultados almejados, acreditamos que os processos estão ocorrendo perfeitamente.
Reforçamos essa ideia, obviamente, quando é obtido lucro, e, em decorrência,
acabam sendo menosprezadas as falhas que ocorrem entre os intermédios de cada
processo. Essas falhas geram custos que, muitas vezes, passam despercebidos.
Porém, tais ônus podem ser identificados através do levantamento de dados de
cada departamento e seus processos.
A armazenagem deve ter uma gestão sincronizada com todos os processos
da empresa. Tal concomitância deve estar operando desde o planejamento do
produto até o pós-venda, resultando na otimização do planejamento de produção e
de vendas, podendo alcançar um lead time perfeito e, assim, agregando valor ao
produto e satisfação ao cliente.
Para alcançar a sincronia desejada entre os processos, precisa-se de
ferrementas que possibilitem uma gestão ágil, com dados confiáveis quanto ao
planejamento. Para isso utiliza-se o software Warehouse Management System
(WMS), sigla em inglês que, traduzida à língua portuguesa, significa “Sistema de
Gerenciamento de Armazém”.
O sistema WMS tem como função principal gerir as várias operações com
mercadorias. Possibilita a distribuição de itens de estoque, a organização geral e o
controle de produtos, além de permitir que um armazém ou um centro de distribuição
de uma empresa seja automatizado o máximo possível. Dessa forma, uma empresa
ou companhia depende muito menos de pessoas, gastando menos com mão de
obra orgânica e adotando uma inteligência artificial, eficiente, rápida e econômica.
Este artigo questiona se o uso do software WMS pode elevar o nível de
serviço de uma empresa que ainda não o utiliza? Através desse questionamento
iremos demonstrar, analisar e propor a otimização do gerenciamento de
armazenagem. Além disso, pretende-se qualificar esse processo demonstrando e
compreendendo o funcionamento do software WMS e suas ferramentas, bem como
avaliando os resultados presumidos.
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Será apresentado nesse artigo o surgimento do WMS, as funções básicas
para sua coomprensão, as vantagens e desvantagens de sua aplicação. Também
será realizado um estudo de caso no qual o gerenciamento através do referido
software será aplicado a uma empresa e, na conclusão, serão analisados os dados
que essa pesquisa nos trouxe.
Na elaboração deste artigo será empreendida pesquisa bibliográfica
calcada em artigos científicos e na internet, bem como um estudo de caso. A adoção
desse método de pesquisa visa possibilitar a investigação de como se processará a
implementação do software, senão vejamos:
Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se
colocam questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem
pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.
(YIN, 2001, p. 27)

ARMAZENAGEM

A armazenagem faz parte de todo o corpo logístico. Ela tem papel
fundamental para proporcionar o nível desejado de serviço ao cliente a um custo
total o mais baixo possível. Seu papel é imprescindível na estrutura da empresa
pelas seguintes razões:


gera economia em transportes,



resulta em economia na produção,



aproveita decontos por compras em quantidade e antecipadas,



mantém uma fonte de fornecimento,



apoia as política de serviço aos clientes da empresa,



atende às condições de um mercado em mudança (sazonalidade,

flutuação de demanda, concorrência),
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atinge uma logística de menor custo total, em harmonia com um nível

desejado de serviço ao cliente e


apoia programas just-in-time de fornecedores e clientes.

As empresas devem ter conhecimento para que possam melhorar o
desempenho do armazém. O aspecto financeiro, a alocação dos recursos logísticos,
as tecnologias a serem empregadas e as demais melhorias necessárias são
relevantes porque servem de apoio às políticas e aos objetivos do negócio. Além
disso, segundo salientado em Administração estratégica da logística (LAMBERT,
STOCK E VANTINE, 1998), parte fundamental das principais decisões a serem
tomadas pelos executivos de logística é como formar uma rede ótima de logística
para os produtos e clientes da empresa.
Ainda, sabemos que a armazenagem faz parte do plenejamento e que a sua
otimização gera benefícios e vantagem competitiva. Através dela são gerados
menores custos, é alcançada maior eficácia na gestão, há visão ampla e tempo hábil
para a tomada de decisão, é obtida maior agilidade no planejamento e na execução
eficiente dos processos.

TI E SUA APLICAÇÃO À ARMAZENAGEM

A tecnologia da informação é uma ferramenta de suma importância para
todos os ramos de negócios. Ela oferece uma gama de ferramentas que propiciam
ações e informações de forma ágil, fato que a torna indispensável em qualquer
modelo de negócios nos dias de hoje.
Conforme afirmam LAMBERT, STOCK E VANTINE (1998, p. 262), a
tecnologia da informação e o desenvolvimento de softwares de distribuição são
fatores adicionais que levaram as empresas a se tornarem mais interessadas na
administração da logística. A partir disso, é possível sustentar que tais avanços
tecnológicos e principalmente a TI geram vantagem competitiva, quando adequados
às necessidades da operação, e também proporcionam a integração com as
tecnologias já adotadas pela empresa.
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Os benefícios da aplicação da TI na gestão de armazéns são amplos. As
principais características que resultam em vantagem competitiva são as que
seguem:


agilidade e transparência geradas pelos sistemas de informação e

softwares proporcionam valor adicionado ao cliente e


redução de custos relacionados aos processos otimizados decorrentes

dessas tecnologias.
Levando-se em consideração esses aspectos, percebemos o quão importante
são as tecnologias de informação e softwares para o desenvolvimento de métodos
de gestão. Reforça-se que eles proporcionam maior agilidade e transparência nos
processos de armazenagem.

CLASSIFICAÇÃO ABC

A armazenagem tem o objetivo de estocar o resultado da produção, o que é
comprado para revenda, o que deve passar por controle de qualidade, etc. Sua
gestão nem sempre é feita de maneira correta, razão porque qualquer operação
realizada dentro do armazém se torna ineficiente. A não adoção dos métodos
corretos para o seu gerenciamento implica em custos desnecessários e em má
utilização dos recursos humanos e físicos.
Para obter melhores resultados nos armazéns devem ser utilizadas
ferramentas de apoio à gestão, que mantenham o nível de estoque de acordo com
oferta e a demanda. O emprego dessa estratégia aprimora o funcionamento do
armazém e também agrega valor ao negócio, otimizando tempo, minimizando a
manutenção do estoque, melhorando o uso do capital humano e físico.
A classificação ABC é a ferramenta ideal para o aperfeiçoamento desejado
nos armazéns. A utilização dela permite identificar e aprimorar os esforços na gestão
do estoque, senão vejamos:
O método da análise de classificação ABC é uma ferramenta que auxilia no
gerenciamento de estoques, proporcionando informações relevantes sobre
aqueles produtos que tem maior ou menor giro, relacionados com o custo
de obtenção. É utilizada, também, para definição de política de vendas,
planejamento da distribuição, programação da produção e resolução de
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uma série de problemas usuais de empresas industriais, comerciais ou de
prestação de serviços. A curva ABC é uma ferramenta gerencial que
permite identificar quais itens requerem atenção e tratamento adequados
quanto à sua importância. (OLIVEIRA, 2011, p. 2)

Em outras palavras, pode-se considerar que a ferrameta proporciona um
critério para determinar o estabelecimento de prioridades tanto para o planejamento
da produção quanto para o planejamento dos estoques e até mesmo para as
políticas de venda. Conforme consta no artigo Curva ABC na gestão de estoque, o
resultado de uma típica classificação ABC resultará em grupos que podem ser
divididos em três classes, as quais cito:
Classe A: Grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com
uma atenção bem especial pela administração;
Classe B: grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C;
Classe C: Grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenção
por parte da administração. (DIAS, 1995, p. 86. apud OLIVEIRA, 2011, p. 9)

Portanto, a classificação ABC é um ferramenta de suma importância para a
gestão de armazéns, pois evidencia a importância da atenção e do tratamento
diferenciado quanto à sua gestão. Seu emprego também demonstra a dificuldade de
controle de um item e o impacto deste sobre os custos e a rentabilidade.

NÍVEL DE SERVIÇO

Em se tratando da boa gestão do armazém, na qual os processos devem ser
otimizados e gerar vantagem competitiva, podemos falar sobre o Nível de Serviço.
Quando referimos essa locução estamos atentando para nada mais do que a
qualidade com a qual o fluxo de bens e serviços é gerenciado.
O objetivo da otimização dos processos de armazenagem é elevar o nível de
serviço. Essa majoração deve ser alcançada tanto com a redução de custos e
gestão eficiente, quanto com o melhor atendimento à demanda do mercado.
Segundo o engenheiro e professor Ronald H. Ballou, assim pode ser conceituado o
termo:
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O nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e
serviços é gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos
da firma. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes
no atendimento dos pedidos. O nível de serviço logístico é fator chave do
conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a seus clientes
para assegurar sua fidelidade.
Como o nível de serviço está associado aos custos de prover esse serviço,
o planejamento da movimentação de bens e serviços deveiniciar-se com as
necessidades de desempenho dos clientes no atendimento de seus pedidos
(BALLOU, 1993, p. 73. apud SILVA, 2014, p. 3).

A inovação nos processos logísticos deve visar a satisfação dos clientes e
agregar valor aos produtos e serviços prestados a eles. Conforme bem é apontado
no artigo Nível de serviço logístico como diferencial competitivo, “O serviço ao
cliente, em uma visão de processo, envolve inúmeras atividades que podem parecer
irrelevantes isoladamente” (SILVA, 2014, p. 8). Porém, essas tarefas assumem papel
de fundamental importância para a satisfação do consumidor, senão vejamos:
É através do serviço logístico, entendido como o conjunto de atividades que
devem ser realizadas para atender às necessidades de clientes cada vez
mais exigentes, que as empresas procuram a diferenciação, perseguindo o
cumprimento de prazos, entregas sem erros, pedidos perfeitos e um amplo
leque de atributos de serviço que vão além dos convencionais requisitos
ligados a prazos e quantidades atendidas (FIGUEIREDO, 2009).

O quadro abaixo reúne a visão de diferentes autores. Ele mostra um resumo
de objetivos relacionados ao conceito de nível de serviço:

Conceitos

Nível de Serviço
Logístico

Objetivos

Autores

Criar valor por meio da qualidade dos
serviços.

Fleury et al.
(2007)

Combinar de forma eficiente os fatores:
preço, qualidade e serviço, para satisfação
dos clientes.
Obter serviços logísticos de qualidade para
atender prontamente às necessidades dos
clientes.
Criar valor com a redução de custos e
consequente ganho de vantagem
competitiva.
Disponibilizar produtos ou serviços quando e
onde o cliente desejar.

Fonte: (TOMOYOSE, 2014, p. 58)

Ballou (1993)
Li, He e Nie
(2013)
Fleury et al.
(2007)
Gallmanne e
Belverede (2010)
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Portanto, a otimização dos processos proposta, com a utilização de
ferramentas eficazes e softwares de gestão, alcança um aumento considerável do
nível de serviço. Através dela os processos se tornam mais enxutos e com
informações altamente confiáveis.
Será possível, assim, obter maior agilidade no planejamento de toda a cadeia
de valores no âmbito da organização, tanto internamente, com a melhoria dos fluxos,
como externamente, atendendo com maior eficácia as demandas do mercado. Essa
eficiência garante vantagem competitiva e aumenta a confiança do negócio.

GIRO DE ESTOQUE

Muitas vezes empresas, independentemente do seu porte, enfrentam a falta
de capital. Nesse cenário, manter um estoque baixo, com alta rotatividade, pode ser
uma saída.
Segundo Petrônio Martins, “o giro de estoque mede quantas vezes, por
unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou” (2006, p. 203 apud FILIPI, 2007,
p. 27) . Além disso, Mércio Jacobsen, ao comentar o assunto, afirma o seguinte:

Em qualquer tipo de empresa há um espaço de tempo considerado normal
para que os materiais possam ser produzidos ou adquiridos (para venda ou
consumo interno) e convertidos em capital e serviço. Se os itens forem
mantidos em estoque além deste período, a empresa esta incorrendo num
acréscimo de custos e na diminuição da velocidade do retorno do
investimento feito, resultando em prejuízo ou deixando, na mehor das
hipóteses, de remunerar melhor seu capital. (2006, p. 52 apud FILIPI, 2007,
p. 28).

Isso nos mostra que sempre deve existir planejamento, para que haja
equilíbrio entre o que e o quanto produzir, focado no número de vendas realizadas e
a ocorrer. Essa medida é imprescindível para que haja menor investimento em
estoque e, assim, um planejamento com maior controle, através do qual seja
possível ter informações precisas para as tomadas de decisões e menores custos
com produtos armazenados.
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Ainda, segundo refletem os autores do artigo A importância da gestão de
estoque no resultado gerencial, “ Estoques mal administrados oneram o capital de
giro da empresa, geram baixo nível de serviço aos clientes internos e externos e
contribuem diretamente para a queda da lucratividade” (SOUZA et al., 2007, p. 4).
Portanto, entendemos que a otimização dos processos de armazenagem é
fundamental para a empresa, principalmente para alcançar o melhor resultado,
reduzindo os riscos de oneração.

INTERLIGANDO PROCESSOS COM A LOGÍSTICA

Para Djalma Oliveira (2006, p. 200), ao desenvolver e implantar os processos
de qualidade total e de logística de maneira simultânea, tem-se a oportunidade de
desenvolver um único processo básico – e da mais elevada amplitude – , que atenda
aos dois instrumentos administrativos citados. Tomando como parâmetro essa
afirmação, nota-se que uma ampla análise deve ser feita antes da implementação de
qualquer ferramenta.
Devem ser conferidas as necessidades de operação e é importante que seja
considerado como vão funcionar no futuro as mudanças propostas. A solução
escolhida deve atender as demandas do processo de armazenagem e toda a cadeia
logística. Se isso não for atentado pode-se comprometer as necessidades originárias
de tal melhoria. Observados esse pressupostos, salientamos que desenvolver
ferramentas tecnológicas e implantar no armazém proporcionará harmonia entre os
processos.
A ferramenta que acreditamos ser a que melhor atende conjuga todos os
pressupostos é o software Warehouse Management System (WMS), que tem como
função principal gerir as várias operações com mercadorias em geral. Esse
instrumento possibilita o planejamento de produção, o planejamento de vendas, o
follow up de pedidos de clientes, a distribuição de itens de estoque, a organização
geral e controle de produtos, além de permitir que um armazém ou centro de
distribuição de uma empresa seja automatizado o máximo possível.
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Warehouse Management System – WMS E SEUS BENEFÍCIOS

O Warehouse Managemnte System, ou WMS, como é popularmente
conhecido, é um sistema de otimização de gerenciamento de armazéns. Sua criação
é herdeira de outro sistema, chamado WCS (Warehouse Crontol System), que
gerenciava de forma básica os armazéns. Com o desenvolvimento do WMS passou
a ser possível ter um gerenciamento bem mais amplo, razão porque esse pode ser
um dispositivo de gestão até mesmo para outros setores da cadeia de negócios,
tendo em vista a quantidade e qualidade das informações que são fornecidas pelo
software.
Segundo Eduardo Banzato (2003 apud RIBEIRO, SILVA E BENVENUTO
2005, p. 10), o WMS é “um sistema de gestão por software que melhora as
operações do armazém, através do eficiente gerenciamento de informações e
conclusão das tarefas, com um alto nível de controle e acuracidade do inventário”.
Nesse sentido, o WMS otimiza as operações do armazém através do gerenciamento
das informações que são originadas para todos os lados da cadeia de negócios, ou
seja, fornecedores, clientes, transportadoras, sistemas de informação, fabricantes,
etc.
Essas informações são usadas para o melhor gerenciamento de diversas
áreas. Elas geram maior eficiência na armazenagem, uma vez que se planeja
antecipadamente o endereçamento do produto a ser recebido. Além disso,
possibilitam a separação de mercadorias, o picking, agilizando o através da devida
separação e da fácil localização dos produtos.
Na expedição, proporcionam a ordem exata e a melhor disposição para o
carregamento da mercadoria. Permitem, ainda, a emissão de documentos como
faturas, romaneios e também a realização de inventários efetivados com maior
precisão e eficiência.
Para Moura et al. (2000 apud TELLIS E GAMBARATO 2014, p. 37), “o que
justifica o o WMS é aumento da acuracidade, ou seja, as quantidades físicas e
lógicas são iguais, assim reduzindo a mão de obra dos estoques, aumentando o
grau de acuracidade nas informações e a redução da mão de obra pode ser feita
sem prejudicar outras áreas da operação.” Com essa acuracidade das informações
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em tempo real, o WMS proporciona uma gestão ágil, tanto na área logística quanto
outros setores.
Através dessa ferramenta pode-se obter informações necessarárias para a
produção de certo bem ou saber se há a necessidade deste. Ela ajuda no controle
de lotes de produtos, assim como na sua rastreabilidade, reduz o lead time e otimiza
as operações de vendas, gerando valor adicionado ao cliente, reduz os erros de
carregamentos. Além disso tudo, apresenta diversas outras funcionalidades que
levam a otimização da gestão de armazéns.

DAS FUNCIONALIDADES E OTIMIZAÇÕES COM A IMPLANTAÇÃO DO WMS

A seguir, mostraremos um quadro de funcionalidades do WMS. Essa
sistematização permite a fácil visualização, o maior entendimento e o melhor uso do
software:

Funcionalidade

Descrição
Definição do momento no qual um pedido será

Programação da entrada

separado de acordo com a disponibilidade de

de pedidos, portaria e

produtos em estoque e urgência do mesmo.

gerenciamento de pátio.

Também

realiza

o

controle

de

portaria,

programando data e hora de entrada.
Além disso, monitora todo o andamento do
processo de embarque ou desembarque.
Faz o planejamento da necessidade de horas de
trabalho de pessoal e equipamentos necessários
Planejamento e

para a realização das atividades programadas para

alocação de recursos

atender

a

demanda

diária

de

recebimento,

movimentação e expedição de um ou mais
armazéns.
Aloca os recursos adequados no momento e local
onde são necessários (ex: empilhadeiras com torres

13

de alturas diferentes).

Pré-recebimento

Programação

do

recebimento

de

mercadorias

conforme
disponibilidade e urgência.
Recebimento

Execução, acompanhamento, registro e controle do
recebimento de materiais.
Endereçamento automático segundo limitações dos
endereços de armazenagem registradas, curva

Estocagem

ABC, FIFO e demais restrições cadastradas no
sistema.
Registro de todas as movimentações internas e
transferências de forma a alocar racionalmente os
produtos, minimizando a ociosidade e organizando
a área de armazenagem.
Definição do operador, da sequência dos pedidos a

Separação de Pedidos

serem separados e da melhor rota a ser executada
para que o trabalho seja realizado no menor tempo
possível.
Suporte, acompanhamento, registro e controle na

Inventários

realização de inventários cíclicos ou gerais.
Identificando, monitorando e rastreando diferenças
de estoque.

Controle de Contenedores Controle de quantidade, tipo, disponibilidade e
localização de contenedores utilizados.
Oferece indicadores de desempenho da área de
Controle do
Desempenho
Operacional

gestão

da

armazenagem

que

relatam

a

performance do armazém, destacando informações
que dão suporte ao acompanhamento da rotina.
Ex: produtividade da mão-de-obra, status de
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ocupação do armazém e do carregamento, dentre
outros.

Priorização de tarefas
urgentes

Prioriza

recebimentos,

expedições

e

demais

movimentações de produtos com base no seu grau
de importância e urgência.
O WMS pode estar integrado com a cadeia de

Integração com EDI

suprimentos através da interface disponibilizada
pelo EDI. Dessa forma, compartilhando informações
inerentes à operação.

Inspeção e controle de
qualidade

Registro de informações como não conformidades
ou controle de quarentena para a liberação de lotes.
Registra todas as informações sobre um lote de
produtos produzido ou recebido. Desde a data de

Rastreabilidade

produção, item, data de liberação de quarentena,
veículo

expedido,

operador

responsável

pela

movimentação, destino de embarque, dentre outros.
Dessa forma possibilitando o rastreamento de
qualquer lote manuseado pela operação.
Pode trabalhar em consonância com o WMS,
Integração com RFID

agilizando a operação, pois não tem a necessidade
de registro das movimentações pelos operadores.
Esta é realizada automaticamente, através das
tags.

Atualiza “on-line” o saldo

Atualiza o saldo em estoque de todos os produtos a

em estoque

partir do momento que é registrada a produção,
devolução, expedição, recebimento ou transferência
do mesmo.

Controla cross-docking

Programa data e hora para a realização do crossdociking,otimizando a velocidade de movimentação
da operação.
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Auxilia na formação de “kits” conforme demandado

Forma “kits

pelo cliente.
Prepara documentos de
expedição

Prepara documentos que acompanham o veículo
expedido.

Programa a manutenção
de

Programa a manutenção dos equipamentos de
movimentação interna utilizados.

veículos
Faz simulações de atividades e tendências de

Simulações

futuras
necessidades da área de armazenagem.
Gerenciamento de

Programa,

devoluções

existentes.

recebe

e

controla

as

devoluções

Serviços com valor

Propicia a prestação de serviços de valor agregado

agregado

para empresas que trabalham com prestador de
serviço logístico.

Calculo de embalagens de Calcula
despacho

a

necessidade

de

embalagens

para

expedição dos pedidos em carteira.

Fonte: (Soriano, 2013, p. 47-48)

Como podemos ver, são diversas as funcionalidades do WMS que
possibilitam a otimização da gestão do armazém. Conforme já afirmado no presente
artigo, não é só o armazém que goza dos benefícios aportados pelas
funcionalidades do software, mas também outros setores do negócio, pois suas
funcionalidades

podem

ser

integradas

aos

sistemas

de

informação

de

gerenciamento (ex. ERP), o que proporciona maior capacidade de tomada de
decisões referentes aos processos a serem executados pelos gestores.

ESTUDO DE CASO

A EMPRESA PARA A QUAL SERÁ PROPOSTA A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE
ARMAZÉM ATRAVÉS DO SISTEMA WMS
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O presente estudo de caso foi realizado em uma vinícola da cidade de
Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul. A empresa está em atividade desde o
ano de 1970.
As operações analisadas neste estudo de caso são as realizadas desde a
entrada no armazém até a saída. Todos os produtos lá estão serão sistematizados
pela ferramenta, ainda que armazenados para estoque, quarentena, aguardando a
remessa para o cliente ou por devoluções.
A empresa conta com mais de noventa tipos de produtos, entre eles estão os
sucos, vinhos, derivados de uva e cervejas. A cervejas vendidas pela vinícola não
são produzidas na empresa, sua produção é terceirizada.
Todo o produto acabado, nesse caso, envasado, vai diretamente para o
depósito após sua produção. A partir daí, são realizadas as seguintes operações:
recebimento de produção, posicionamento e estocagem. Estas são as três
operações primárias dentro do armazém, realizadas após as mercadorias estarem
liberadas: (a) separação dos pedidos(picking), (b) expedição e conferência e, por
fim, (c) a distribuição.
A empresa não utiliza WMS e, conforme o questionário realizado junto a um
colaborador, os produtos são armazenados em locais pré determinados, para
facilitar o picking e suas movimentações (estocagem e carregamento). Porém, em
alguns casos, quando há a necessidade de uma produção de grandes dimensões, a
estocagem é feita em qualquer lugar disponível.
O picking para a distribuição é realizado de acordo com o FIFO (first in, first
out, sigla em inglês que significa o primeiro que entra, primeiro que sai). A atenção a
esse formato de distriuição é realizado dentro de um padrão comercial estipulado
pela empresa, através de um sistema de gestão que emite os pedidos de acordo
com a demanda, em ordem cronológica.
Mesmo empregando a ferramenta FIFO, na qual o próprio sistema já emite
quais os produtos a serem separados na DANFE, a empresa tem problemas com
vencimento de produtos ou entrega de lotes mais antigos Esses fatos

são

recorrentes e derivam da realização de uma separação manual, que aumenta as
chances de possíveis erros.
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Também foi identificado a perda de produtos por avaria, problema que
também ocorre repetidamente e é pouco considerado. Não foram informados os
valores monetários decorrentes destes eventos, mas, em se tratando de uma
empresa Top of Mind (prêmio entregue as marcas mais lembradas no Rio Grande do
Sul), concluímos que esses valores não devam ser baixos o suficiente para que
sejam desconsiderados ou passem desapercebidos.
No tocante à expedição e à distribuição dos produtos, todo o processo é
realizado através das docas do armazém, onde há áreas específicas para a
separação dos produtos a serem carregados. Toda a operação, desde a
armazenagem até o carregamento, é realizado por seis colaboradores: dois
operadores de empilhadeira e quatro ajudantes conferentes. A distribuição dos
produtos é feita com veículos próprios, que atendem toda a demanda do estado do
Rio Grande do Sul e de fora dele. As rotas são pré definidas, visando otimizar sua
distribuição, e, por isso, o carregamento é feito da mesma maneira.
Como forma de manter um controle da distribuição, a empresa rastreia seus
produtos através do número da DANFE de cada pedido. No documento constam
informações como o tipo e o lote do produto distribuído. Tendo acesso aos dados
desa rastreabilidade a gestão tem realizado seu planejamento.
Além das importantes operações analisadas, também podemos falar do
planejamento da produção, que é realizado de acordo com o histórico de vendas,
observando o que há em estoque e conforme a demanda. O processo é planejado
da seguinte maneira: semestralmente para compra de insumos, mensal e
semanalmente para a produção ou envase dos produtos, de acordo com seu
histórico de vendas. Como se trata, na maior parte, da elaboração de produtos de
consumo sazonal, os vinhos, essa organização é realizada conforme a previsão de
vendas do setor comercial e os dados históricos.
Ainda, relevante pontuar que os inventários são realizados mensalmente, de
maneira física, de acordo com o que está realizado no sistema de gestão. Nesse
levantamento é conferido tudo o que há em estoque, devendo ocorrer o fechamento
das informações obtidas através da conferência e dos dados lançados no sistema.
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Diante desse panorama, não são poucos os motivos para o uso do WMS
nesta empresa objetivando a otimização da gestão do armazém. Passaremos a
comentar e detalhar essas razões.

APLICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO ARMAZÉM COM O USO DO WMS

Visto que o modelo de gestão do armazém da referida empresa opera de
maneira estruturada, podemos notar que alcança êxito. Um dos fatos que nos fazem
chegar a essa conclusão é o tempo que ela está no mercado. Além disso, a cada
ano que passa, vem sendo premiada pelos seus seus produtos e recebendo um
bom feedback de seus clientes.
Todavia, como sempre se deve primar pela melhoria contínua nos negócios
de qualquer área, podemos propor aperfeiçoamentos para a sua gestão de
armazém. Queremos, com isso, elevar o nível de serviço e otimizá-lo. Esse resultado
será obtido através do emprego software WMS.
O primeiro passo é o recebimento da produção, momento em que serão
encaminhados os produtos para estoque e ou quarentena. Após a saída da linha de
produção, com o uso do WMS (que faz uso de leitor de código de barras), é
realizada a leitura do código do produto e ele já da entrada no estoque. A
informação gerada estará disponível em sua totalidade para qualquer setor da
empresa, o que proporciona maior controle.
Depois da entrada do produto no estoque, já haverá destino e localização
para este, pois o sistema tem previamente mapeados todos os espaços físicos do
armazém, além de dispor de todas as informações necessárias para isso. Assim
sendo, o software automaticamente utiliza o método da classificação ABC,
considerando as prioridades, otimizando tempo, minimizando a manutenção do
estoque e melhorando o uso do capital humano e físico.
O picking, é o ponto que consideramos mais importante neste estudo caso.
Quando o pedido é feito pelo cliente ao comercial e lançado no sistema, o WMS já
entrega todo itinerário e quais os produtos devem ser separados para que tudo
ocorra no menor tempo possível. Como toda a operação é realizada com leitor de
código de barras, além de ser facilitada a mão de obra e ser diminuída a utilização
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do capital humano, as informações prestadas pelo sistema são de alta
confiabilidade.
Através do FIFO, que é uma ferramenta integrante do software, as chances
de erro na separação são zero. Sendo corretamente disponibilizadas as informações
necessárias, como quantidade e lote, não haverá qualquer problema na realização
dessa etapa da operação.
Quando houver divergência de lote ou quantidade, o leitor de código de barra
emite um alerta notificando não ser aquele produto que deve ser o separado. Isso
faz com que o colaborador separe o pedido de acordo com picking emitido pelo
sistema, evitando que eros aconteçam.
Também vale salientar que com o WMS, fatos como o vencimento de
produtos ou a entrega de pedidos com divergência não ocorrerá. Isso porque
através do FIFO, lotes mais antigos serão os primeiros a saírem e mercadoria com
divergência nem poderão ser separada. O sistema não permite esse engano e isso
proporciona o controle de mais uma situação recorrente, a avaria de produtos no
estoque. Sem a utilização do software, esse fato muitas vezes só seria identificado
no final de cada exercício e geraria custos desnecessários.
Quanto a expedição dos produtos, a automatização de etapas e a
confiabilidade gerada são os pontos a serem abordados. No momento em que
estiver encerrada a separação do pedido, estes estarão posicionados e prontos para
serem carregados. Como as informações que constam no picking estarão corretas, a
nota fiscal do pedido já poderá ser emitida, gerando um alerta ao cliente de que sua
mercadoria está prestes a ser carregada para entrega.
A partir daí, o tipo de veículo que fará o transporte já estará definido e pronto
para ser carregado de forma otimizada conforme o itinerário das entregas, o que
agiliza transporte e reduz o lead time. Podemos notar que até esse momento da
operação já há diminuição do uso de capital humano. Além disso, as informações
prestadas pelo WMS farão com que processos como conferência, posicionamento
de carga, posicionamento de veículo já estajam programados quando a separação
terminar.
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Após o término dos processos já mencionados, o produto sairá para entrega.
Depois disso, todos os pedidos poderão ser rastreados em tempo real, possibilitando
à empresa e ao cliente toda a sorte de informações.
O WMS também presta todo suporte necessário para o planejamento da
produção, uma vez que identifica e informa a demanda dos produtos. A empresa
poderá utilizar esses dados para planejar um estoque mais enxuto, ou seja, manter
um estoque mínimo que atenda às necessidades emergenciais ou fora do planejado.
Essa condição permitirá que a produção seja realizada conforme a demanda,
evitando adotar como referência os planejamentos históricos, prática relatada pelo
colaborador. Isso possibilitará que a empresa possa racionalize sua produção e
também seu estoque, diminuindo manutenções de estoque e, por consequência,
custos advindos destes.
Em relação aos inventários, podemos aduzir que serão realizados com maior
acuracidade nas informações. Gradativamente, conforme o sistema vai sendo
implementado, todas informações passarão a ser registradas através do WMS e isso
permitirá que não haja divergências geradas pela realização dessas operações de
modo manual A gestão de todo armazém será, assim, otimizada e praticamente
auto-gerida.

CONCLUSÃO

Uma vez que se trata de uma marca reconhecida e premiada no Estado e em
âmbito global, responsável pela fabricação do quinto melhor vinho do mundo, as
otimizações propostas por esse sistema agregarão valor à marca. São diversos os
pontos que propiciarão vantagem competitiva à empresa, tais quais a agilidade e a
confiabilidade das informações, possibilitando a tomada de decisões não só na
gestão do armazém otimizada, mas em qualquer setor.
O planejamento financeiro também terá vantagens com a implantação do
WMS, pois implicará no aperfeiçoamento das operações e, assim, na diminuição dos
custos. No setor comercial da empresa, todo o plenajemento de vendas poderá ser
baseado no estoque, seja para o atendimento da demanda normal ou até mesmo
para a promoção ou oferta de produtos. Os recursos humanos serão igualmente

21

beneficiados, pois o WMS melhora as operações e, assim, diminui a necessidade de
mão de obra provinda do capital humano. Em suma, o armazém, com o uso do
WMS, será em sua totalidade otimizado uma vez que a capacidade desse sistema é
responsável pelo melhor aproveitamento em todas as suas operações.
Com a integração do WMS ao sistema de gestão da empresa, a sincronia
desejada pela gestão das informações necessárias estará à disposição em tempo
real, incrementando também o lead time, que para o cliente é um ponto crucial no
atendimento a sua demanda. Além disso, a rastreabilidade do produto é outro ponto
a se destacar, pois o cliente terá toda a informação em tempo real, desde a entrada
no picking até o recebimento.
Quanto ao controle do estoque, todas as informações geradas serão
suficientes para as tomadas de decisões, tanto quanto à identificação de avarias ou
perdas de produtos que estejam perto de sua data de validade. Tais fatos são
geradores de custos, mas, com sua gestão otimizada, terão redução satisfatória para
a administração do negócio.
Os custos da implementação do sistema WMS também devem ser
considerados, por serem elevados e apresentarem alguns desafios, tais quais a mão
de obra qualificada para manutenção e execução do software, a resistência dos
colaboradores (muitas vezes até mesmo dos administradores) ao novo, a adaptação
das instalações do armazém e o conjunto de mudanças que serão realizadas com a
implementação do software. Mesmo com tantos desafios, o resultado final será
satisfatório a empresa.
Portanto, a otimização proposta resultará em satisfatórias melhorias, além
de implicar em um aumento do nível de serviço da empresa. Isso trará não só
vantagem competitiva, mas um maior reconhecimento e confiabilidade da marca.
Podemos afirmar que a lucratividade, após o estabelecimento do WMS, aumentará,
tendo como base a redução de custos e perdas e o aprimoramento dos processos
desde a produção até a distribuição. Assim, podemos concluir que a otimização da
gestão do armazém com o uso do WMS gerará maior valor percebido, tanto para o
negócio quanto para seus produtos e clientes internos e externos.

22

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FIGUEIREDO, Kleber. O papel das pessoas na prestação do serviço logístico.
2009. Disponível em http://www.ilos.com.br/web/o-papel-das-pessoas-na-prestacaodo-servico-logistico/. Acessado em 05 de junho de 2018.
FILIPI, Flávio Fuchter. Análise de Gestão de Estoque: Estudo de Caso na
Agropecuária Casa do Agricultor. Tijucas: Universidade do Vale do Itajaí, 2007.
Disponível
em
http://siaibib01.univali.br/pdf/Flavio%20Fuchter%20Filipi.pdf.
Acessado em 05 de junho de 2018.
LAMBERT, Douglas M., STOCK, James R., e VANTINE, José Geraldo.
Administração Estratégica da Logística. São Paulo: Vantine Consultoria, 1998.
OLIVEIRA, Carla Milanesi de. Curva ABC na gestão de estoque. III Encontro
Científico e Simpósio de Educação Unisalesiano. Lins: 2011. Disponível em
http://www.unisalesiano.edu.br/simposio2011/publicado/artigo0075.pdf.
Acessado
em 05 de junho de 2018.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de Processos. São
Paulo: Atlas, 2006.
RIBEIRO, Priscila Cristina Cabral, SILVA, Leonardo Alencar Ferreira e
BENVENUTO, Sandra Regina dos Santos Benvenuto. O uso de WMS como
Ferramenta de amparo a Operações de Armazenagem: um estudo de caso.
Ribeirão Preto: XLIII Congresso da Sober, 24 a 27 de julho de 2005. Disponível em
http://www.sober.org.br/palestra/2/630.pdf. Acessado em 04 de junho de 2018.
SILVA, Antônio Ilton da. Nível de serviço logístico como diferencial competitivo.
Goiânia: Sociedade de Educação e Cultura de Goiânia, 2014. Disponível em
https://www.passeidireto.com/arquivo/44591186/2014---nivel-de-servico-logisticocomo-diferencial-competitivo. Acessado em 05 de juho de 2018.
SORIANO, Felipe F. Gestão da armagenagem: uma análise do sistema de
gestão WMS. Dissertação, 110 pág. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo,
2013.
Disponível em
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde26092013-141420/pt-br.php. Acessado em 04 de junho de 2018.
SOUZA, Lucas Pellegrino de Noronha. et al. A importância da gestão de estoque
no resultado gerencial. I Encontro Científico e Simpósio de Educação
Unisalesiano.
Lins:
2007.
Disponível
em

23

www.unisalesiano.edu.br/encontro2007/trabalho/aceitos/CC25582320881O.pdf.
Acessado em 05 de junho de 2018.

