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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Prezado aluno,

Na história documentada da humanidade, as mercadorias mais necessárias não eram pro-

duzidas próximas aos lugares de consumo, e nem estavam disponíveis nas épocas de maior 

procura. As dificuldades de obtenção, produção e armazenamento eram constantes. Mesmo 

hoje em algumas regiões do mundo globalizado, o consumo e a produção ainda sofrem os 

efeitos da falta de abastecimento de insumos e produtos. Este livro foi escrito para que você 

compreenda a importância estratégica do projeto, planejamento e operação da cadeia de 

suprimentos em qualquer organização. Você será capaz de entender e visualizar como um 

bom gerenciamento da cadeia de suprimentos pode representar uma vantagem competitiva 

para uma organização. Vamos iniciar com uma breve apresentação conceitual sobre produto 

logístico, sua concepção e características físicas. Os princípios da cadeia de suprimentos serão 

abordados a partir da aula dois. Diversos exemplos foram utilizados para ilustrar essa ideia e 

criar uma estrutura estratégica, as instalações, a informação, o estoque  e o transporte são 

identificados como condutores chaves do desempenho da cadeia de suprimentos. Observe 

que procuramos associar os conceitos teóricos à prática desenvolvida dentro da cadeia de 

suprimentos utilizando a tecnologia da informação e a automação como fatores competitivos 

nas organizações. Abordaremos, nesse livro, as técnicas de armazenagem e de transporte, 

sempre acompanhados de exemplos práticos, pois assim você poderá avaliar a importância 

desses fatores para o sucesso da cadeia produtiva. Por fim, proponho uma reflexão aos cuida-

dos que devemos ter ao criarmos um produto logístico e o entendimento do planejamento, 

armazenagem e transporte da cadeia produtiva para que ele possa ter sucesso na gestão das 

organizações. Desejo a você uma ótima leitura e muita discussão com os colegas!

Prof. Francisco Del Ducca Corrêa 

Prof. Sergio Luiz Pirani 
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Aula 1 - Conceituando Supply Chain

Nesta aula iremos compreender os conceitos sobre Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos – Supply Chain Management. Será esclarecido 

o que é uma cadeia de suprimentos e seus processos, e para um melhor 

entendimento, apresentaremos um exemplo de como funciona uma 

cadeia de suprimentos.

1.1 Supply Chain 

Você já tinha ouvido falar em Supply Chain? 

É um termo que em inglês significa Cadeia de Suprimento. Surgiu dos con-

ceitos de logística e logística integrada, ou seja, a logística é o fluxo de mate-

riais – armazéns e transportes; a logística integrada vai mais além atingindo 

a matéria-prima, marketing, relacionamento com os clientes, e a integração 

de todos esses processos por meio do sistema de informação. O termo Su-

pply Chain ficou bastante conhecido na década de 80, pois foi a partir dela 

que as empresas começaram a se preocupar com custos de todos os proces-

sos tanto o de produção quanto o de movimentação de materiais.

Vamos desvendar o que é uma cadeia de suprimentos para podermos apro-

fundar o assunto. Uma cadeia de suprimento reúne todos os processos para 

atender ao pedido de um cliente. Quando se fala em atender ao pedido de 

um cliente, devemos compreender que a cadeia de suprimentos atinge uma 

grande quantidade de processos, tais como: a indústria que fabrica o produ-

Figura 1.1: Supply Chain
Fonte: www.shutterstock.com



to, os fornecedores de matéria-prima e os transportes. Tanto a matéria-pri-

ma quanto o produto acabado deverão ser armazenados em algum lugar, 

mesmo em curto prazo, geralmente são guardados em armazéns. Incluímos 

ainda os varejistas que vendem o produto diretamente ao consumidor e lo-

gicamente o próprio cliente. Aqui já podemos perceber que o assunto será 

bastante interessante.

Nosso próximo passo será compreender os processos dentro de uma cadeia 

de suprimentos e para ajudá-lo na compreensão desses processos, vejamos 

como cada uma delas funciona.

1.1.1 Os processos de uma cadeia de suprimentos
Você aprendeu que a cadeia de suprimentos é seguida de inúmeros proces-

sos e trocas de informações, as quais são necessárias para que cada está-

gio funcione corretamente. Vamos chamar esses processos de ciclos, pois 

seguem uma determinada ordem. Dentro da cadeia de suprimentos temos 

dois ciclos que são iniciados por meio dos pedidos dos clientes. Vejamos 

primeiramente o ciclo empurrado (push), o cliente vai até uma loja de sua 

preferência e compra um produto de sua necessidade. Imediatamente a in-

dústria deverá produzir outro produto para repor na loja onde foi consumido 

o produto. Assim o ciclo empurrado está ligado diretamente ao consumo de 

um cliente. O ciclo puxado (pull) é o inverso, ou seja, este processo é anteci-

pado ao pedido do cliente. Então no processo empurrado, primeiramente o 

cliente consome o produto para depois ser substituído (empurra a produção 

de um novo produto), e o outro processo é produzido antes que haja o con-

sumo do produto pelo cliente.

1.1.2 Compreendendo melhor os ciclos dentro  
 de uma cadeia de suprimentos
Existe uma relação entre o cliente e o varejista, que se resume em satisfazer a 

necessidade do cliente em, ou seja, que ele tenha à sua disposição o produto 

desejado a um preço adequado. Essa relação se inicia com a chegada do 

consumidor na loja e a sua escolha pelo produto desejado, seu atendimento 

e pagamento. O passo seguinte é a emissão de uma nota fiscal e a entrega 

do produto nas mãos do cliente, fechando assim um ciclo.

O ciclo seguinte é o reabastecimento do produto consumido pelo cliente. 

Observe, na figura 1.2, os passos a serem seguidos para o reabastecimento:

Supply Chaine-Tec Brasil 14
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A figura 1.2 ilustra a realização da compra pelo varejista para suprir as suas 

necessidades, seguido do recebimento do pedido do varejista pela indústria 

que por sua vez carrega o produto na quantidade solicitada pelo varejista 

que é recebida e conferida. 

Para reabastecer, a indústria deverá produzir outro produto semelhante 

àquele que foi consumido. Aqui a relação de compra e venda se dá entre o 

varejista ou distribuidor e a indústria fabricante do produto. Assim, temos o 

recebimento do pedido do varejista ou distribuidor, a indústria se programa 

para produzir o produto na quantidade solicitada pelos seus clientes (varejis-

ta/distribuidor), fabrica o produto e realiza a entrega, que por sua vez é re-

cebida pelo varejista/distribuidor. Vejamos o processo ilustrado na figura 1.3.

Aula 1 - Conceituando Supply Chain

Figura 1.2: Processos para o reabastecimento do varejista
Fonte: Elaborado pelos autores (2011).

Figura 1.3: Ciclo de fabricação do produto em relação ao pedido do cliente (varejista/distribuidor).
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)



E por fim, temos o ciclo de suprimentos (Figura 1.4). Falamos da relação en-

tre a indústria e seus fornecedores. Nessa etapa também são incluídos todos 

os processos necessários para a produção do produto final (compra, venda, 

transporte, fabricação, etc). Assim a indústria baseada em sua carteira de 

pedidos, programa a compra dos materiais necessários com seus fornece-

dores para organizar a produção dos pedidos que estejam em sua carteira 

(quantidade e tipos de produtos). Uma vez recebido os produtos de seus 

fornecedores, a indústria então produz e realiza a entrega de acordo com os 

pedidos que estão em sua carteira.

Resumo
Nesta aula, você pôde perceber que a cadeia de suprimento tem vários pro-

cessos que, vão desde a compra de um cliente até a reposição dos produtos 

consumidos. Você aprendeu que todo produto vendido precisa de reposição. 

A indústria precisa fabricar um novo produto para atender ao pedido do va-

rejista e também para realizar os pedidos de seus fornecedores que por sua 

vez atendem as necessidades dos varejistas e distribuidores.

Atividades de aprendizagem
1. Imagine a cadeia de suprimentos do último produto que consumiu e des-

creva alguns estágios e as diferentes trocas de informações que deveriam 

ocorrer nesses estágios.

Supply Chaine-Tec Brasil 16

Figura 1.4: Ciclos de suprimentos para a indústria
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)
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2. Descreva os processos e as informações necessárias para o processo de 

reabastecimento.

3. Diferencie os ciclos cliente/varejista e indústria/fornecedores.

4. Pense, pesquise e descreva um processo empurrado (push) e outro puxado 

(pull).

Aula 1 - Conceituando Supply Chain
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Aula 2 - Conceitos de produtos em 
uma cadeia de suprimento

Nesta aula conheceremos os conceitos de um produto logístico dentro 

da cadeia de suprimento. E ao final desta aula, você estará apto a  

identificar as características de um produto facilitando o planejamento 

logístico dentro da cadeia de suprimentos, projetando a maneira como a 

embalagem, o transporte, o armazenamento e a sua distribuição. 

2.1 Conceituando produto 
O produto é o centro do foco no projeto do sistema logístico porque é ele 

o objeto do fluxo da cadeia de suprimentos, e, em sua forma econômica, 

o gerador das receitas da empresa. O produto é formado por uma parte 

tangível e outra intangível, e juntas completam a oferta de produtos de 

uma empresa. A parte tangível da oferta de produtos é composta de ca-

racterísticas como peso, volume e forma além de aspectos de desempenho 

e durabilidade. A parte intangível da oferta de produtos tanto pode ser o 

suporte pós-vendas, a reputação da empresa, entre outras.

2.1.1 Classificação dos produtos
Os produtos são classificados quanto ao seu estado físico em líquidos, só-

lidos e gasosos, podendo ainda ser classificados em produtos explosivos, 

perecíveis, perigosos, etc. Com certeza você conhece e sabe classificar um 

produto quanto o seu estado físico. Por exemplo: pense em um produto 

qualquer. Sabe classificá-lo? Perceba o seu formato, peso, cor, estado físi-

co, etc. Agora você verá que o conhecimento da classificação física desses 

produtos vai facilitar o seu planejamento logístico dentro da cadeia de supri-

mentos, isto é, como projetar a embalagem, o transporte, o armazenamento 

e a distribuição. Os produtos também podem ser classificados em industriais 

e de consumo. Os primeiros são dirigidos especificamente aos usuários fi-

nais, e os industriais são dirigidos aos indivíduos ou organizações que deles 

fazem uso na elaboração de outros bens ou serviços.

2.1.2 Ciclo de vida dos produtos
O ciclo de vida do produto é um conceito conhecido dos operadores de mer-

cado. Todo produto passa por esse ciclo que é definido em quatro diferentes 

fases: introdução, crescimento, maturação e declínio. Observe a figura 2.1, 

e veja a demanda de um produto na unidade do tempo.

Tangível: é algo que pode ser 
tocado, medido ou pesado. Ex-
emplo de um produto logístico: 
computador. Intangível: é algo 
que não pode ser tocado, pesado 
ou dimensionado. Exemplo: 
um serviço de distribuição do 
produto logístico. 



Em meados do século passado, os produtos tinham um ciclo de vida mais 

longo; quando um produto era lançado no mercado sua permanência no 

planejamento de venda era em longo prazo. No final do século XX e início 

do século XXI percebemos uma mudança muito grande na redução do ciclo 

de vida dos produtos. Muitos quando lançados já estão no ciclo de vida da 

maturação e ou no declínio. Como exemplo, citamos o DVD que encurtou a 

vida do vídeo cassete, e logo que foi lançado teve o impacto do lançamento 

da TV a cabo, onde você pode assistir a vários filmes sem a necessidade de 

gravá-los. Como consequência, as locadoras de vídeos tiveram um impacto 

em seus negócios reduzindo o ciclo de vida desse tipo de negócio. Já não há 

mais a necessidade de se locomover até uma locadora, esperar em uma fila, 

alugar um vídeo e voltar para casa. Os filmes tornaram-se arquivos digitais. 

Você pode baixá-los ou receber um disco por correspondência.  

A seguir, outros exemplos de produtos que tiveram seu ciclo de vida encurtado.

Curiosidades

Vendas

Tempo

Introdução Crescimento Maturidade Declínio

Figura 2.1: Ciclo de vida de um produto
Fonte: http://www.knoow.net/ 

a) Máquinas de fax
As máquinas de fax se tornaram me-

nos eficientes, nos dias de hoje e sua 

tecnologia está ameaçada. Os docu-

mentos que geralmente são enviados 

por fax passaram a ter formato digital, 

sendo mais prático o envio diretamente 

por e-mail. 
Figura 2.2: Máquina de fax
Fonte: www.shutterstock.com

Supply Chaine-Tec Brasil 20
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b) Acendedores de cigarros em carros
A tecnologia dos acendedores de ci-

garros nos carros surgiu em meados 

de 1920, e aperfeiçoada em torno de 

1950. Décadas mais tarde, a indústria 

continua construindo carros com estes 

conectores. Atualmente esses conec-

tores são usados para carregadores de 

celulares, Mp3, etc.

c) CD de música 
O CD teve seu auge na década de 80. Atu-

almente a tecnologia e a internet permi-

tem o acesso a sites, onde é possível fazer 

download de arquivos de música e ouvi-los 

em aparelhos de MP3. Além dos arquivos 

de música, o CD permite o armazenamen-

to de outros arquivos digitais que também 

foram substituídos por aparelhos como 

pen drive, HD externo entre outros.

Figura 2.3: Acendedor de carro 
Fonte: www.shutterstock.com

Figura 2.4: CD
Fonte: www.shutterstock.com

2.1.3 Características do produto
As características de um produto que mais influem sobre a estratégia logís-

tica são os seus atributos naturais: peso, volume, perecibilidade e inflama-

bilidade. Quando observadas em combinações variadas, essas características 

são indicativas de necessidades de armazenagem, estocagem, transporte, 

manuseio de materiais, processamento de pedidos e até mesmo uma legisla-

ção específica. Essas características são divididas em quatro categorias: quo-

ciente peso-volume, quociente valor-peso, substituibilidade e característica 

de risco. Vejamos na sequência, um pouco sobre cada uma delas.

a) Quociente peso-volume
O quociente peso-volume está diretamente relacionado aos custos de 

transporte e armazenagem.  Exemplo: produtos com alta densidade 

como as chapas de aço laminado têm custos baixos, pois mostram uma 

boa utilização do equipamento de transporte – capacidade de carga uti-

lizada no limite, e instalação de armazenagem porque possui volume 

capaz de ocupar espaço nos armazéns justificando o valor do metro qua-

drado utilizado.

Perecibilidade: São produtos 
que possuem um ciclo de vida 
curto, que devem ser manusea-
dos rapidamente em tempo de 
serem utilizados no prazo de 
validade.



Ao passo que produtos com baixa densidade como uma bola inflável de 

praia têm custos altos de transporte e de armazenagem, pois não utili-

zam a capacidade plena do equipamento de transporte, mas ocupam 

volume grande de espaço físico.

b) Quociente valor-peso
O quociente valor-peso está relacionado aos custos de movimentação e 

armazenagem dos produtos. Exemplo: produtos com baixo quociente 

valor-peso, como o carvão, minério de ferro e areia que têm baixos custos 

de armazenagem, porque podem ficar expostos ao ar livre, mas  custos 

elevados de movimentação o quociente peso utiliza a capacidade máxi-

ma do equipamento de transporte.

Atenção! Quando o valor agregado do produto é baixo e o peso é elevado, 

os custos de transportes representam alta proporção do preço de venda, ou 

seja, uma grande parte do preço de venda do produto será utilizada para o 

pagamento do transporte.

c) Substituibilidade
Quando os produtos oferecidos pela empresa A ou pela sua concorrente 

B apresentam pouca ou nenhuma diferença, os clientes dizem que esses 

produtos são altamente substituíveis.

d) Características de risco
Os riscos de um produto estão relacionados a várias características, tais 

como: produtos perecíveis, inflamáveis, explosivos, passíveis de roubo e 

de elevado custo. Nesses casos, os custos de armazenagem e de trans-

porte são elevados, pois exigem tratamento especial ao transportar, ar-

mazenar ou embalar aumentando os custos de distribuição.

Resumo 
Nesta aula conhecemos os conceitos de um produto logístico dentro da ca-

deia de suprimento. Sabemos agora identificar as principais características 

dos produtos e a sua relação peso x volume. Através destes conhecimentos 

podemos planejar o sistema de embalagem, transporte, armazenagem e dis-

tribuição dos produtos. 

Atividades de aprendizagem
1. Olhe ao seu redor, escolha um produto qualquer que esteja próximo a 

você, e determine suas características físicas. 
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2. Discuta com seu colega sobre os atributos logísticos para esse produto 

dentro do conceito que aprendemos nessa aula.

3. Agora imagine onde está localizado esse produto na curva do ciclo de 

vida. Que conclusão você tirou da análise realizada?

Aula 2 - Conceitos de produtos em uma cadeia de suprimento
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Aula 3 - A importância do 
gerenciamento da 
cadeia de suprimento

O objetivo dessa aula é explicar a importância eficaz do gerenciamento 

da cadeia de suprimento e de como isso influencia na lucratividade final 

da cadeia. Você também será capaz de compreender as fases de decisões 

dentro de uma cadeia de suprimento para garantir seu sucesso.

3.1 Objetivos da cadeia de suprimento
É gerenciar, ou seja, administrar para se obter o melhor resultado possível 

com os recursos que se dispõe no momento. Afinal, o que é administrar? Es-

tamos falando em comprar matérias-primas, transformar produtos, contro-

lar estoques e até de sua distribuição a nível mundial. Para que isso aconteça 

o administrador precisa ter experiência e conhecer bem os produtos a serem 

gerenciados, garantindo assim, a lucratividade da cadeia de suprimento.

Assim, o principal objetivo da cadeia de suprimento é otimizar o valor total 

gerado. Esse valor é compreendido entre a diferença do valor do produto 

final para o consumidor e a contabilização de todos os esforços necessários 

para atender o que foi solicitado pelo cliente. 

Por exemplo: Para entender melhor a cadeia de suprimento, imagine que 

você seja um produtor de leite, daqueles que somente produz o leite e en-

trega in natura para o laticínio. O laticínio, que é receptor, fará a transforma-

ção do leite em inúmeros produtos, como queijo, iogurte, manteiga, entre 

outros. O leite in natura tem a sua validade bastante curta, dura questões de 

horas. Você como produtor do leite cumpriu o seu papel de produzir e deixar 

o leite à disposição do laticínio, que é incumbido de recolher o produto sem-

pre no mesmo horário. Caso isso não ocorresse, você perderia o produto, e 

certamente teria problemas em receber de forma correta pelo seu trabalho 

e produto.

Dentro deste contexto podemos compreender a importância da parceira na 

cadeia de suprimento, pois se a situação fosse ao contrário, ou seja, se você 

não produzisse o leite necessário e não entregasse para o laticínio, os clien-

tes do laticínio ficariam sem os produtos derivados do leite, os quais seriam 

produzidos graças a você. Assim de um lado temos o produtor com a sua 

tarefa de produzir na quantidade certa e no tempo adequado; e do outro 



lado temos a empresa que transforma o produto, no caso, o laticínio. Assim, 

temos a origem da matéria-prima – o leite e a transformação do leite em 

outros produtos pelo laticínio que, após a transformação, entrega aos seus 

clientes, podemos então compreender esse ciclo como a cadeia de supri-

mento. 

Portanto, a lucratividade, ou seja, a soma total dos lucros deverá ser dividida 

por cada um dos processos - compra de matérias-primas, transformação de 

produtos, sua distribuição, etc - da cadeia de suprimento. Dessa forma, o 

gerenciamento eficaz será aquele que produzir a maior lucratividade pos-

sível dentro de todos os processos, tais como: recebimento de mercadoria, 

entrega correta dos produtos e sem retrabalho, aproveitamento otimizado 

das matérias-primas, etc. 

Para somar esses dados, devemos contabilizar o tempo de cada processo, 

e como o processo tem mão de obra, máquinas, serviços administrativos, 

energia elétrica, etc., esses itens podem ser facilmente medidos e a soma 

total de seus valores deverá então ser dividida no total de processos. Portan-

to, quanto menor for o custo para realizar um processo mais eficiente será a 

cadeia de suprimento. 

Vejamos os estágios para a entrega de um computador desde os fornece-

dores, a montadora, o distribuidor, o varejista e o cliente final. Observe na 

figura 3.1, a entrega de um computador. Perceba todos os estágios desde o 

seu fornecimento, sua montagem, sua distribuição, seu varejo e a entrega 

do produto ao cliente.

Figura 3.1: Exemplos de alguns estágios dentro da cadeia de suprimento
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)
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 No esquema ilustrado na figura 3.1, você percebeu que estamos lidando 

com decisões a serem tomadas em cada estágio da cadeia de suprimento. 

Essas decisões devem ser tomadas ao longo da cadeia, após a avaliação de 

satisfação dos clientes. Veremos ainda os três estágios básicos que servirão 

como fatores de decisão que são: a construção do projeto, planejamento da 

cadeia e os sistemas operacionais.

Mas antes de qualquer coisa, deve ficar esclarecido que a cadeia de supri-

mento trabalha focada num objetivo: o cliente. Pois sem ele não há receita, 

não há venda, não há razão para tudo o que estudamos até agora. 

As decisões tomadas ao longo da cadeia devem ser sustentadas nas informa-

ções que vem dos processos, como o atendimento ao cliente; se o mesmo foi 

bem ou mal atendido, por exemplo. Vejamos então os pontos que compete 

ao profissional de logística ficar atento para a otimização de toda a cadeia.

3.2 Configurações da cadeia de suprimento  
 – construção do projeto
Refere-se à estrutura e a maneira como é realizado cada processo sem des-

perdício de tempo e matéria-prima. Devemos fazer as seguintes perguntas: 

•	 Qual é a capacidade de produção?

•	 As instalações e equipamentos suportam um aumento da demanda?

•	 A localização da indústria ou do armazém é adequada?

•	 Há facilidade em receber mercadorias em qualquer horário?

•	 Há facilidade em entregar os produtos acabados em qualquer horário?

•	 As matérias-primas e os centros consumidores estão em localidades 

próximas?

•	 Nossos meios de transportes são adequados para atender a empresa ou 

precisamos contratar serviços terceirizados?

Observe que essas decisões estão ligadas ao projeto da cadeia de suprimen-

to, e devem anteceder as instalações e as operações, ou seja, devem ser 

decididas na fase do projeto.

3.2.1 Planejamento da cadeia de suprimento
Uma vez projetada à cadeia de suprimento, devemos planejar como será 

realizada cada uma das fases dos processos. Aqui, estamos falando das po-

líticas operacionais para que todo processo aconteça dentro do esperado. O 



planejamento geralmente é apoiado nos estudos de mercados e suas ten-

dências, ou do consumo de mais ou de menos produtos. Para isso é utilizada 

às projeções de demanda, um estudo que indica o consumo futuro daquilo 

que a empresa pretende produzir ou distribuir. Daí surge à necessidade da 

empresa estar localizada perto da matéria-prima ou dos produtos acabados 

para distribuição num centro consumidor próximo. 

Na fase do planejamento, devemos incluir as decisões sobre o mercado a ser 

abastecido, e preparar os estoques de forma adequada para que não sobre 

e nem falte mercadoria aos clientes. O que fazer se houver uma época de 

aumento de consumo? E se vier a ter um plano de atitude, a indústria será 

aumentada ou serão contratados serviços de outras empresas para atender 

esse aumento das vendas? Como deverá ser a atuação do marketing na or-

ganização? Como deverá ser a propaganda e a publicidade do produto e 

da empresa? Quais políticas deverão ser adotadas? 

3.2.2 Sistemas operacionais
Os sistemas operacionais dentro de uma cadeia de suprimento estão for-

temente ligados ao tempo. Esse tempo dependerá de qual decisão e qual 

processo estará sendo analisado. Tais decisões estão ligadas aos pedidos dos 

clientes. Assim a empresa consegue alinhar o estoque e o sistema produtivo, 

planejar as entregas e o tipo de transporte que serão mais adequados para 

a realização dessa tarefa.

Resumo
Percebemos que para a cadeia de suprimento ser lucrativa a mesma deverá 

ser eficiente em todos os processos. As decisões são amparadas no projeto 

da cadeia que deve ser adequado ao ramo de negócio e a dimensão do 

mercado. Devemos ter um planejamento minucioso para evitar falhas, na 

fabricação, entrega, compras, etc. Ser eficiente nas operações globais, ou 

seja, em cada etapa e cada processo dentro da cadeia de suprimento.

Atividades de aprendizagem
1. Explique por que o cliente é o principal objetivo da cadeia de suprimento.

Propaganda: difusão de 
mensagem, geralmente de 

caráter informativo e persuasivo, 
por parte de anunciante 

identificado, mediante compra 
de espaço em rede de televisão, 

jornal, revista, etc.
Publicidade: Publicação de 

matéria jornalística, geralmente 
de interesse de uma empresa, 
pessoa, organização, etc., por 

veículo de comunicação, jornal, 
revista, rede de televisão, etc.
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2. Pesquise mais sobre a função do marketing dentro da cadeia de supri-

mento e explique como a produção e as entregas podem ser afetadas 

numa empresa.

3. O que você compreende como política (de processo, vendas, compras, 

etc) dentro da cadeia de suprimento? Explique a sua resposta. 

4. Descreva os três estágios que estão ligados às decisões dentro da cadeia 

de suprimento. Escolha um dos estágios e explique as suas fases.

Aula 3 - A importância do gerenciamento da cadeia de suprimento
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Aula 4 - Entendendo o cenário da 
cadeia de suprimento

Nesta aula você não só entenderá os novos cenários da cadeia de 

suprimento criados para responder aos efeitos da globalização, como 

também conhecerá a importância da parceria na cadeia de suprimento.

4.1 Globalização e a cadeia de suprimento

A globalização trouxe várias mudanças na economia mundial, e com essas 

mudanças, as empresas de vários países passaram a se preocupar com in-

vestidores que começaram a aplicar o dinheiro em países que apresentassem 

maiores oportunidades de retorno aos seus investimentos. Essas empresas 

têm investido um grande volume de capital e tecnologia trazendo preocu-

pação às empresas despreparadas. Tais empresas têm experimentado um 

novo cenário de competição na produção e na cadeia de suprimento para a 

distribuição dos produtos acabados. Veja a seguir como isso ocorreu.

4.2 Novo cenário da cadeia de suprimento
A política mais comum que ainda se vê na atualidade são empresas operan-

do de forma independente, mas esse cenário está mudando devido à aber-

tura econômica do Brasil e de outros países. Como uma pequena ou média 

empresa pode concorrer com gigantes do setor? Essa nova situação para as 

pequenas e médias empresas foi um fator decisivo para que mudassem o 

cenário de atuação? 

Figura 4.1: Empresas de classe mundial
Fonte: http://www.geomundo.com.br/



A Emília Romagna é uma região situada ao norte da Itália com apro-

ximadamente quatro milhões de habitantes, cuja capital é Bolonha.

Por entenderem quão difícil é competir com empresas do porte de uma 

FEDEX ou DHL, é que as pequenas e médias empresas encontraram nas 

parcerias um meio para competir num patamar de igualdade com as gran-

des empresas. Essas parcerias acontecem de vários modos. Por exemplo, a 

empresa italiana Benetton, grande produtora de roupas, não estava con-

seguindo sozinha abastecer os seus mais de 5.000 pontos de vendas em 

todo o mundo. Faltavam produtos e a Benetton não conseguia produzir na 

quantidade necessária para realizar as entregas. Essa empresa então per-

cebeu que na região de Emília Romagna, também na Itália, existiam várias 

pequenas empresas de vestuários e, assim, convidou essas empresas que por 

serem pequenas não conseguiriam vender seus produtos para outros países, 

mas que com o auxílio da Benetton isso seria possível. A cooperação veio dos 

dois lados: as pequenas empresas produziam os produtos de acordo com a 

qualidade e o modelo exigido pela Benetton, e essa por sua vez realizava a 

distribuição dos produtos em seus inúmeros pontos de vendas no mundo. 

Assim surgiu um novo cenário na cadeia de suprimento: o cenário de coo-

peração entre as empresas.

Você sabia?

Esse cenário se repetiu aqui, em nosso país, no chamado Arranjo Produtivo 

Local (APL). Você sabe como agem as empresas dos APL? Elas se concentram 

numa mesma cidade ou região. No Paraná, por exemplo, temos o APL de 

metais sanitários em Loanda; em Cianorte existe uma grande concentração 

Figura 4.2: Emilia Romagna
Fonte: http://europa.eu

Supply Chaine-Tec Brasil 32



e-Tec Brasil33Aula 4 - Entendendo o cenário da cadeia de suprimento

de fábricas de roupas. Mas isso não seria uma concorrência? Na verdade isso 

é conhecido como concorrência amiga ou coopetição. São concorrentes na 

hora de vender e sair à caça de clientes; mas na hora de fazer compras essas 

empresas se juntam e ficam com um grande poder de negociação, pois o 

volume de compra é imenso. 

Para que sejam realizadas as compras, essas empresas criaram uma asso-

ciação chamada de central de compras, onde cada empresa realiza o seu 

pedido na quantidade que necessita. A associação junta todos os pedidos e 

inicia a negociação com os fornecedores que conseguem disponibilizar seus 

produtos com um preço bastante razoável. Isso foi possível graças ao gran-

de volume de compras realizado pela central dessas empresas. É difícil uma 

empresa de pequeno porte ter condições, sozinha, de concorrer com uma 

empresa gigante como a Alpargatas. Quem você acha que dominaria a ne-

gociação? Obviamente que seria a Alpargatas, pois é ela que tem o melhor 

preço e produto desejado. Conseguiu entender como a cooperação entre 

essas empresas na atualidade se tornou importante? 

4.3 Cooperação na área de distribuição
Seja no transporte rodoviário, aéreo ou ferroviário, por exemplo, a prática 

de cooperação também está se tornando bastante comum. No setor ferro-

viário, por exemplo, recentemente duas empresas uma do ramo de logística 

ferroviária e outras de produção de alimentos fizeram um acordo. A empresa 

ferroviária não tinha capital suficiente para investir na compra de 400 va-

gões para suprir a necessidade da empresa produtora de alimentos, no caso 

grãos. Essa última empresa então investiu na compra desses 400 vagões e a 

empresa ferroviária conseguiu dessa forma escoar as produções da empresa 

parceira e pagar a dívida por meio dos transportes dos grãos.

No transporte rodoviário não é diferente, num condomínio empresarial 
situado na cidade de Araucária/PR, onde são realizadas as distribuições de 

combustíveis líquidos e gasosos, as empresas que transportam esses pro-

dutos se ajudam mutuamente. Por exemplo, se uma empresa vai para uma 

determinada região fazer entrega e não tem a carga completa, essa procura 

outra empresa dentro do condomínio que tem uma parcela de carga para a 

mesma região, assim essa empresa leva o produto da outra e o frete é dividi-

do de forma proporcional entre as duas. Como o caminhão não vai com uma 

parte vazia, o frete fica mais barato para as duas. Conseguiu compreender 

como a colaboração é vantajosa para as empresas? Elas podem ser concor-

rentes para a venda de seus produtos, mas podem se ajudar mutuamente 

Condomínio Empresarial: é a 
concentração de várias empresas 
do mesmo ramo de atividade 
num mesmo parque, onde existe 
uma empresa que é proprietária 
e administradora das instalações. 
Essa aluga o excedente para 
outras empresas. Assim os equi-
pamentos, refeitório, estaciona-
mento, etc. são de uso comum, 
mas obedecendo aos regimentos 
impostos pela administradora do 
condomínio empresarial.

Aprenda mais sobre a Gestão 
da Cadeia de Suprimentos 
acessando o sítio do GELOG, 
e veja como funciona o jogo 
que simula uma cadeia de 
suprimento. Grupo de Estudos 
Logísticos (GELOG) desenvolve 
Simulador de Cadeia de 
Suprimentos veja no link a seguir 
e participe.
http://tinyurl.com/gelogufsc

Coopetição: é a união 
das palavras cooperação e 
competição criada recentemente 
nos meios organizacionais 
com o intuito de definir como 
trabalhar em conjunto com os 
concorrentes de forma favorável 
para ambas as partes. Essa 
competição colaborativa abrange 
a pesquisa e desenvolvimento 
de novos produtos, produção, 
distribuição de bens e serviços.



para serem mais eficientes nas entregas e, logicamente baratear os custos do 

transporte realizado por elas.

Resumo
Nessa aula vimos como a abertura econômica em vários países impactou a 

forma de gerir as empresas na atualidade. Vimos também como as empresas 

responderam com as concorrentes que entraram, agindo de forma colabo-

rativa entre elas para vencer as grandes empresas. Compreendemos como 

é importante a colaboração entre as empresas para que se tornem mais 

competitivas.

Atividades de aprendizagem
1. Como o novo cenário econômico mundial impactou as empresas brasilei-

ras do ramo de distribuição de produtos acabados?

2. Pesquise e dê um exemplo de empresas que praticam a coopetição no 

ramo logístico.

3. Como as empresa podem ser colaborativas dentro de um condomínio 

empresarial? Que vantagens conseguem tirar na distribuição dos seus 

produtos?
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Aula 5 - Estratégia competitiva da 
cadeia de suprimentos

O objetivo dessa aula é explicar por que o alinhamento estratégico é 

fator decisivo para o sucesso da organização. Você aprenderá como 

a empresa consegue o alinhamento estratégico entre a estratégia da 

cadeia de suprimento e sua estratégia competitiva.

5.1 Conceituando estratégias
É importante que você conheça os conceitos de estratégias para poder com-

preender como essas são aplicadas dentro das empresas e principalmente 

dentro da cadeia de suprimento. As estratégias são planos importantes den-

tro das organizações ou dentro de um determinado setor para diferenciá-las 

das outras empresas que atuam dentro de um mesmo ramo de atividade. 

A estratégia tem sempre o intuito de colocar a empresa em vantagem em 

relação as suas concorrentes. Vamos conhecer o conceito e os tipos de es-

tratégias?

5.1.1 Estratégias

Figura 5.1: Estratégias
Fonte: www.shutterstock.com

 É um plano de ação elaborado pela organização com a intenção de conse-

guir uma vantagem competitiva sustentável no mercado globalizado onde 

a empresa atua. No ambiente de grande competitividade do setor, surge 

à necessidade de as empresas encontrarem estratégias que as possibilitem 

concorrer no mercado. As organizações tentam encontrar formas de se dife-

renciarem, dentro do segmento de mercado em que atuam.



5.1.2 Estratégias competitivas

Figura 5.2: Estratégias competitivas
Fonte: www.shutterstock.com

 Todas as organizações definem o conjunto de necessidades dos seus clientes 

que ela pretende atender através dos produtos ou serviços. Por exemplo, a 

Casas Bahia, uma loja reconhecida no mercado brasileiro, tem como estra-

tégia competitiva oferecer aos seus clientes produtos com financiamento 

de médio prazo e prestações pequenas. A maioria dos produtos ofertados 

pela Casas Bahia é comum a maioria das lojas do mesmo segmento. O que 

a Casas Bahia oferece de vantagens competitiva é a facilidade do seu crédito 

sem a necessidade de comprovação de renda. 

 As lojas Móveis Campo Largo, localizada no sul do país, é uma empresa que 

fabrica e vende seus próprios móveis. A estratégia competitiva dessa empre-

sa é atender os clientes com produtos de alta qualidade, personalizados e 

não competir simplesmente com preços baixos. Com esses dois exemplos, 

podemos notar que as estratégias dessas organizações são bem distintas.

5.1.3 Cadeia de valor
Para entendermos melhor a estratégia competitiva e a estratégia da cadeia 

de suprimentos primeiramente vamos compreender o que é cadeia de valor 

para as organizações. A cadeia de valor começa com a criação de novos 

produtos agregando especificações e funções a esse novo produto. As áreas 

de marketing e vendas, através de pesquisa de mercado, geram a demanda 

dos produtos. Os sistemas de produção transformam os recursos disponíveis 

em produtos atendendo essas especificações técnicas e as expectativas dos 

clientes. O sistema de distribuição leva os produtos até os clientes – traz os 

recursos necessários para organização e responde as solicitações dos clien-

tes durante ou após venda. Outros setores da organização como a área de 

finanças, recursos humanos, etc. apoiam e facilitam a cadeia de valor. Para a 

estratégia competitiva funcionar de fato é necessário que todos esses setores 

estejam alinhados com objetivo estratégico da organização.  
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5.1.4 Estratégias de cadeia de suprimento
Determina a natureza da obtenção dos recursos através do suprimento, do 

processo de transformação, do armazenamento e da distribuição. É muito 

conhecida entre as organizações a estratégia da cadeia de suprimento e são 

divididas em estratégia de fornecedores, estratégias de operações e estraté-

gias de distribuição.

5.2 O alinhamento estratégico
As organizações precisam estar com as estratégias alinhadas para poder au-

mentar o seu potencial competitivo dentro do mercado globalizado. Uma 

organização que tem o seu produto ou sua linha de produtos desenvolvidos 

para competir com preço baixo no mercado tem como objetivo reduzir cus-

to no processo da cadeia produtiva. Esse fato leva a organização a reduzir 

todos os seus custos, como os de aquisição, os de transformação e movi-

mentação de materiais e os de distribuição do produto. Em outra situação, 

podemos ter uma organização que tem como estratégia competitiva o pro-

duto diferenciado, ou seja, aquele produto desenvolvido de forma exclusiva 

para um determinado cliente que está disposto a pagar o preço da inovação, 

da exclusividade. Essa cadeia produtiva tem outra cadeia de valores e o foco 

está na exclusividade, na inovação e não no custo baixo. Veja, existem vários 

tipos de cadeias de suprimentos e cada uma dessas cadeias é projetada para 

desempenhar diferentes tarefas com sucesso.    

Resumo
Aprendemos nessa aula que a estratégia competitiva faz parte de todas as 

organizações, e que a cadeia produtiva gera uma cadeia de valores depen-

dendo da estratégia que a organização escolher para competir no mercado. 

Atividades de aprendizagem
Agora que você conhece o conceito da estratégia competitiva das organiza-

ções e sua cadeia de valores, como você caracteriza a estratégia competitiva 

de uma loja de departamentos alto padrão? Justifique sua resposta.
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Aula 6 - A importância do sistema 
de armazenagem na 
cadeia de suprimento

Nesta aula você conhecerá a importância da armazenagem na cadeia 

de suprimento. Ao final desta aula você será capaz de reconhecer os 

diversos tipos de armazenagem e como eles atuam estrategicamente na 

cadeia de distribuição como fator competitivo para as organizações. 

6.1 Histórico sobre armazenagem
A história da armazenagem é bastante antiga. Surgiu quando o homem 

percebeu que poderia guardar suprimentos em momentos de fartura para 

utilizá-lo em momentos de escassez. Atualmente as organizações são de-

safiadas a operar suas atividades de forma eficiente e eficaz para garantir a 

competitividade e a sustentabilidade da sua organização no mercado global. 

O aumento da demanda imposta pela complexibilidade operacional da ca-

deia produtiva e as exigências imposta pelos clientes obrigam as organiza-

ções a uma estratégia que possa agregar valor e ao mesmo tempo reduzir 

o custo operacional. Uma dessas estratégias é sem dúvida a armazenagem 

de produtos.

A armazenagem é atividade que diz respeito á estocagem ordenada e a 

distribuição de produtos acabados dentro da própria fábrica ou em locais 

destinados a este fim, pelos fabricantes ou através de um processo de distri-

buição. Os produtos estocados são considerados recursos materiais que são 

Figura 6.1: Armazém antigo
Fonte: www.shutterstock.com



os itens ou componentes que uma organização utiliza nas suas operações do 

dia a dia, na elaboração do produto final.

6.1.1 Atividades básicas de um armazém
As atividades básicas de um armazém consistem em quatro operações: Área 

de recebimento, Guarda dos produtos, Controle dos recursos armazenados 

e Área da expedição dos produtos. 

A seguir, detalhes sobre cada uma dessas operações:

•	 Área de recebimento 
A função básica da área de recebimento de materiais em um armazém é 

para assegurar que o produto entregue esteja em conformidade com as es-

pecificações constantes no pedido de compra, especificações essa de quan-

tidade de produto, valor unitário, condições de embalagem, qualidade do 

produto como prazo de vencimento, dimensional, características física como 

cor, etc. A função básica é a conferência – qualitativa e quantitativa. Na 

área de recebimento ainda podemos constatar algumas não conformidades 

como: prazo de entrega, erro na cobrança do frete, etc. 

•	 Guarda dos produtos
A guarda do produto consiste em movimentá-lo com segurança, utilizando-se 

de equipamentos adequados para a movimentação e armazenagem. A guarda 

dos produtos deve ser de forma ordenada, identificadas por códigos numéricos 

ou códigos de barra. A função básica da guarda dos produtos consiste na em-

balagem dos produtos em paletes e os registros das operações de entrada e 

saída de produtos. 

•	 Controle dos recursos armazenados 
Os produtos e insumos armazenados são os recursos circulantes que com-

põem o patrimônio de uma organização. Por serem tão importantes pre-

cisam ser controlados na estocagem e na movimentação. A forma mais 

eficiente de controle desses recursos é a automatização do sistema. A auto-

matização consiste em classificar, endereçar, codificar os produtos através de 

um código de barra. O controle dos recursos materiais será feito através do 

inventário físico e contábil realizado de forma periódica pela organização.

•	 Área de expedição 
A função básica da área de expedição de produtos em um armazém é para 

assegurar que o produto expedido esteja em conformidade com as especifi-

cações constantes na nota fiscal, especificações essa de quantidade de pro-

Paletes: Plataforma de 
madeira sobre a qual se 
empilha carga a fim de 

transportar em bloco, grande 
quantidade de material.
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duto, valor unitário, condições de embalagem, qualidade do produto como 

prazo de vencimento, dimensional, características física como cor, etc. Na 

área de expedição ainda podemos constatar algumas não conformidades 

como: produto mal condicionado em embalagens, erros de contagem, troca 

de produtos, etc. 

Segundo Ballou (1993), há quatro razões básicas para uma organização uti-

lizar espaço físico de armazenagem:

I. Reduzir custo de transporte e produção;

II. Coordenação de suprimentos e demanda; (produtos sazonais, commodities)
III. Necessidades de produção;

IV. Considerações de Marketing

Observe abaixo as funções da armazenagem:

•	 Manutenção do Preço: Estocar produtos sazonais. Podemos citar como 

exemplo a política do governo brasileiro que estocou produtos da cesta 

básica no período da safra para distribuí-lo na entressafra mantendo o 

preço competitivo.

•	 Segurança: Manter o produto estocado/armazenado dentro das normas 

de segurança garantindo a qualidade por um longo período de tempo. 

•	 Estratégia: Manter o produto na quantidade certa, no momento certo, 

para atender o cliente quando for solicitado.  

Figura 6.2: Vista geral de um armazém
Fonte: www.shutterstock.com



•	 Flexibilidade: Atender diversos clientes ao mesmo tempo com diversos 

produtos diferentes.

•	 Consolidação: Unir as cargas de produtos de mais de um fabricante e 

enviá-la a um único cliente.

•	 Transbordo: Receber a carga de produtos de um único fabricante, rea-

liza o picking (separação) e os envia a mais de um cliente em cargas de 

menor volume.

6.1.2 Classificação dos armazéns
Os armazéns são classificados segundo sua utilização. A primeira distinção 

que podemos fazer com referência a armazenagem está relacionada ao ciclo 

de produção de matérias-primas e componentes e como ciclo de distribui-

ção, ou seja, armazenagem de produtos destinados a venda.  

Quanto ao ciclo de produção, os armazéns classificam-se em:

I. Matérias-primas

II. IProdutos em processo

III. Peças adquiridas de terceiros

IV. Peças semi-acabadas

V. Materiais em processo

VI. Produtos acabados

VII. Peças de manutenção.

Quanto à distribuição, os armazéns classificam-se em:

I. Armazéns atacadistas 

II. Armazéns varejistas

III. Armazéns de assistência técnica.

Resumo
Aprendemos nessa aula a importância da armazenagem como fator estra-

tégico da economia e como controlador de preços de produtos.   Por isso 

é muito importante entender a função de controle e características de um 

armazém e saber quais as operações que ele realiza.

Atividades de aprendizagem
Agora que você conhece os conceitos e características de um armazém, indi-

que quais das quatro razões básicas para estocagem aplicam-se às seguintes 

situações:
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a) Distribuição de derivados de petróleo ou gás;

b) Produção de soja ou milho. 
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Aula 7 - Tipos de armazenagem 
utilizada na cadeia de 
suprimentos

Nesta aula conheceremos os mais diversos tipos de armazéns, suas 

características e funções estratégicas dentro da cadeia de suprimentos. 

Ao final desta aula você será capaz não apenas de identificar as 

características

7.1 Os tipos de armazéns
A função de armazenagem representa uma porcentagem considerável no 

custo total da distribuição física dos produtos. O processo de armazenagem 

pode acontecer sob vários aspectos econômicos, financeiros e legais. Dentre 

os mais diversos tipos de armazenagem quatro alternativas distintas pare-

cem ser as mais importantes. As básicas são:

I. Propriedade privada

II. Armazéns públicos

III. Espaços contratados

IV. Estocagem em trânsito 

•	 Os armazéns de propriedade privada: 
A propriedade privada de armazenamento se refere aos prédios sob o 

controle financeiro e administrativo da organização. Estas instalações po-

dem incluir depósitos orientados para a produção ou depósito de campo. 

A propriedade privada de armazenagem é uma alternativa atraente de 

investimento que vem crescendo muito em nosso país.

•	 Armazéns públicos: 
São propriedades mantidas pelo governo para armazenagem de produ-

tos podendo ser propriedades próprias ou alugadas. Os armazéns públi-

cos não apresentam as mesmas variedades tecnológicas dos armazéns 

privados e são classificados em números limitados de grupos. A saber: 

depósitos de mercadorias; depósitos de estocagem de graneis; depósitos 

de estocagem refrigerada e os depósitos de carga geral. 

•	 Espaços contratados: 
Esses espaços podem ser classificados como armazenagem de oportu-

nidade, e são contratados por um período e utilizados de acordo com 



a demanda atual. Podemos citar como exemplo os espaços contratados 

pelos depósitos de construção ou empreiteiras para colocarem materiais 

da construção civil como pedra, areais, etc. Outro exemplo utilizado na 

agricultura ou na indústria são os armazéns infláveis de fácil instalação e 

remoção.   

•	 Estocagem em trânsito:
É a estocagem temporária de um produto como exemplo a soja que é 

estocada nos armazéns dos portos aguardando o momento de embar-

que do produto para o cliente. Podemos considerar como estocagem em 

trânsito os produtos que estão armazenados em modais de transporte, 

em trânsito aguardando para serem descarregados no destino final.

Figura 7.1: Modelo de armazém inflável
http://www.pistelli.com/

7.2 O conceito do centro de distribuição (CD)
Os centros de distribuição (CD) de produtos logísticos têm como conceito 

concentrar os pontos de estocagem em poucos armazéns de grande porte 

com os pedidos de abastecimento. Isso pressupõe transportes em grandes 

quantidades da fábrica para os centros regionais de distribuição, onde os 

pedidos são atendidos pelas localidades mais próximas ao consumidor.

Figura 7.2: Estocagem em trânsito
Fonte: www.universodalogistica.wordpress.com

Modais:
 São diferentes sistemas 

de transporte de produtos 
logísticos. Modais aéreos, 

ferroviários, rodoviários etc. 
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Algumas vantagens na implantação de um CD podem ser observadas no 

custo de transporte. O sistema modal transporta grande quantidade de pro-

dutos de uma só vez. Os CD estão localizados em regiões estratégicas como 

próximos das principais estradas de acesso e na proximidade dos centros con-

sumidores. Outra vantagem é permitir rápido atendimento ás necessidades 

dos clientes de uma determinada área geográfica distante dos grandes cen-

tros produtores. Com objetivo de ganhar tempo e reduzir custo de espera, 

avançam-se os estoques para um ponto próximo aos clientes e os pedidos são 

então atendidos por este centro avançado, a partir do seu próprio estoque.  

Como exemplo, apresentaremos outros tipos de armazéns, suas funções e 

características mais importantes: 

•	 Cross-docking: são armazéns utilizados para produtos com elevados ín-

dices de giro de estoque e de perecibilidade e que não são estocados, mas 

apenas cruzam o armazém indo direto aos pontos de venda sem passar pelo 

processo de estocagem.  As instalações do tipo cross-docking operam sem 

estoques, mas se caracterizam por envolver múltiplos fornecedores atenden-

do clientes comuns. O cross-docking pode ser definido como uma operação 

do sistema de distribuição na qual os produtos de um veículo são recebidos, 

separados, e encaminhados para outro veículo. Isso nos dá uma clara visão, 

de que a sincronização entre o recebimento e a expedição de mercadorias se 

faz essencial para a eficiência e até mesmo viabilidade do processo.

Figura 7.3: Centro de distribuição
Fonte: www.marko.com.br



•	 Armazém tipo silos: Os silos têm a função de estocar produtos a granel 

como, por exemplo, ração, soja, milho, gasolina, álcool, etc. São produzi-

dos em chapas de aço galvanizado, de alta resistência, tendo assim longa 

vida útil, suportando as adversidades do tempo.

Figura 7.4: Cross-docking
Fonte: www.infofranco.com.br

•	 Almoxarifados: São depósitos de produtos e objetos de um estabele-

cimento que a organização fornece aos seus demais setores internos. O 

conceito de almoxarifado pode ser entendido como uma área interna da 

organização que protege, guarda e fornece produtos para o consumo 

interno da organização.

Resumo
Aprendemos nessa aula sobre os diversos tipos de armazéns e suas aplica-

ções. O armazém tem como função proteger e guardar os produtos con-

servando sua qualidade.  Por isso é muito importante entender a função 

econômica e financeira de um armazém como uma estratégia competitiva.

Atividades de aprendizagem
Discuta com seus colegas qual seria o armazém mais indicado para seguintes 

situações:

Figura 7.5: Modelos diversos de silos
http: www.shutterstock.com
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a) Estoque de produtos sazonais como chocolates

 

b) Estoque de álcool na refinaria

c) Estoque de geladeiras para uma grande rede lojas
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Aula 8 - Unitização e 
Conteinerização 
de cargas

O objetivo dessa aula é esclarecer os conceitos de carga unitizada e de 

conteinerização de cargas.  Você conhecerá as funções e aplicações dos 

conceitos no transporte de carga.

8.1 Conceituando Unitização
É o agrupamento de um ou mais itens de carga geral que serão transpor-

tados como uma unidade única e indivisível. Tem a finalidade de facilitar o 

manuseio, transporte, movimentação e armazenagem da mercadoria. 

8.1.1 Formas comuns de unitizar uma carga

Pré-lingagem: é um objeto ou um conjunto de objetos agrupados, envolvi-

dos por rede ou cintas com alças adequadas à movimentação por içamento. 

Técnica utilizada principalmente para transporte de produtos embalados em 

sacos. Não é indicada para caixas, pois no momento do içamento ocorre um 

encurvamento da carga. 

Figura 8.1: Pré-lingagem
Fonte: Embalagem Unitização & Conteinerização – IMAN

Paletização: é utilizada uma plataforma disposta horizontalmente para car-

regamento, constituída de vigas ou blocos, cuja altura é compatível com o 

equipamento de movimentação e que permite o arranjo e o agrupamento de 

materiais, possibilitando estocagem, movimentação e transporte como uma 

única “unidade”. É a principal forma de unitização. É utilizado na movimen-

tação interna de empresas, na movimentação nacional e internacional. Na 



área comercial, o processo inicial se deu nos portos, onde a movimentação 

de carga manual foi gradativamente sendo substituída pela movimentação 

mecânica. Os paletes industriais são fabricados principalmente em madeira, 

mas podem ser fabricados em aço, alumínio ou plástico.

Contêiner: recipiente construído em aço, alumínio ou fibra. Possui alta re-

sistência, rapidez e redução de custo. O contêiner pode ser utilizado para 

unitização, acondicionamento de granéis, cargas consolidadas ou cargas de 

peças únicas, indivisíveis. 

Figura 8.2: Palete com caixas envolvidas com filme
Fonte: www.shutterstock.com

Figura 8.3: Contêiner
Fonte: Embalagem Unitização & Conteinerização – IMAN

8.2 Configuração de carga
Ao unitizarmos uma carga, faz-se necessário analisar qual a melhor forma 

para a organização das embalagens. Para isso existem alguns padrões de 

empilhamento, abaixo são apresentados dois deles.

Empilhamento cruzado: maior estabilidade horizontal; menor resistência 

vertical. 
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Figura 8.4: Demonstração empilhamento cruzado 
Fonte: http: www.shutterstock.com 

Empilhamento em colunas: maior resistência vertical; menor estabilidade 

horizontal. 

Figura 8.5: Paletes empilhados em 
forma de coluna
http: www.shutterstock.com 

8.3 Estabilização de carga unitizada
Após a configuração da carga, faz-se necessária a estabilização para que ela 

se mantenha configurada durante o manuseio. 

Filme esticável (STRETCH)
Sua estrutura é formada por três camadas sobrepostas de plástico. É atóxico, 

podendo entrar em contato direto com alimentos. Elevado brilho, transpa-

rência e alta resistência. Aplicações: indústrias de refrigerantes, indústrias de 

embalagens (latas, garrafas, tampas, frascos), indústrias de papel e celulose, 



movimentação de cargas (transportes rodoviários, aéreos e marítimos) e pro-

teção de equipamentos contra umidade. 

Figura 8.6: Filme esticável
Fonte: www.eclipseembalagens.com.br

Filme termo-retrátil (SHRINK)
Filme plástico totalmente transparente e inodoro, mesmo quando submetido 

a altas temperaturas. Aplicações: indústrias de bebidas e indústria alimentí-

cia em geral, eletrodomésticos, Indústria química, indústria de cosméticos, 

indústria farmacêutica entre outras. Este filme é produzido com resinas de 

polietileno de baixa densidade, de acordo com as necessidades e padrões 

exigidos pelo cliente.

Figura 8.7: Filme plástico unitizando as garrafas de refrigerantes
Fonte: http://www.centrocinco.com.br/shrink.htm
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Cintamento
São presos uns aos outros por meio de cintas, arames ou fitas. O tipo de 

cinta mais usado é o de aço, mas, hoje, o emprego de fitas sintéticas está 

ganhando o mercado. 

Figura 8.8 Carga amarrada por meio de cintamento – “cintas”
Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br

Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br

Vantagens Desvantagens

Redução dos custos de movimentação. Custo para formar a carga.

Eliminação da movimentação individual de itens. Custo para desformar à carga.

Movimentação de cargas maiores.
Investimento e manutenção do equipamento de 
movimentação.

Acelera a movimentação de materiais. Possível danificação devido à movimentação inadequada.

Reduz o tempo de carga e descarga. Os veículos comuns têm diferentes tamanhos.

Tabela 8.1: Vantagens e desvantagens do cintamento

8.4 Planejando uma carga unitizada
Para conseguir sucesso na unitização de carga, devemos:

1. Determinar a aplicabilidade do conceito de carga unitizada (check list*). 

2. Selecionar o tipo de unitizador. 

3. Estabelecer a origem e o destino da carga unitizada. 

4. Determinar o tamanho da carga unitizada. 

5. Estabelecer a configuração da carga unitizada. 

6. Determinar o método de unitização. 

7. Estabilizar a carga unitizada. 

Aula 8 - Unitização e Conteinerização de cargas



8.5 Conceituando conteinerização
É um meio pelo qual as mercadorias são transportadas dentro de contêine-

res, podendo ser intercambiadas e convenientemente carregadas e trans-

feridas entre diferentes modalidades de transporte. Sem dúvida é um im-

portante elemento de inovação em logística, que revolucionou o comércio 

internacional. A utilização de contêineres padronizados reduziu o tempo de 

carregamento e descarregamento em portos, otimizou espaços de arma-

zenamento e possibilitou a utilização intermodal no transporte de cargas, 

tornando todo esse processo mais rápido, seguro e eficaz. 

Intercambiadas:
 É a possibilidade de quando se 
monta um conjunto ou um lote 

de produtos, pode-se  trocar 
a peça ou o produto sem ter 

problemas.

Figura 8.9: Contêiner
Fonte: www.shutterstock.com

8.5.1 Benefícios
1. Aumento da produtividade dos equipamentos. 

2. Redução de congestionamento e atrasos. 

3. Menores custos de embalagem. 

4. Influências no decorrer do transporte. 

5. Custos mais baixos no seguro marítimo. 

8.5.2 Riscos 
1. Durante o carregamento ou descarregamento, podem ocorrer choques, 

empurrões, escorregões e quedas, no transporte e/ou utilização de equi-

pamentos inadequados. 

2. Na rodovia, pode ocorrer impactos no engate, ação da força centrífuga 

nas curvas, queda do contêiner em cima do veiculo de transporte.

3. Na ferrovia, ação da força centrífuga, vibração repetitiva, choque de va-

gões, movimento de balanço causado pelos trilhos mal conservados e 

desalinhados. 

4. No mar e vias fluviais, podem ocorrer repetidas guinadas, oscilação, ba-

lanço, levantamento e deslizamento do percurso, impacto das ondas. 

Para saber mais sobre a 
paletização automatizada acesse:

http://www.seesistemas.com.
br/p/sistemas-paletizacao-

despaletizacao/
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5. Danos da água que podem ser penetração da água, condensação refe-

rente à diferença de temperatura, inundação ou aspersão. 

Resumo
Aprendemos nessa aula que a unitização e a conteinerização de carga têm 

várias vantagens no custo, qualidade e na produtividade do sistema logístico. 

Atividades de aprendizagem
Agora que você conhece o conceito de unitização de carga e conteineriza-

ção, precisa saber mais sobre rotulagem e marcação de volume. Visite o site 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/embalage-
mdamercadoria2.htm, e descreva sobre o que aprendeu

. 
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Aula 9 - A função a e importância 
da embalagem na cadeia 
de suprimento

O objetivo dessa aula é apresentar a você a importância da embalagem 

dentro da cadeia produtiva de um produto. Você conhecerá o conceito 

e as funções das embalagens para o setor de marketing, setor de 

distribuição e para o consumidor. 

9.1 Introdução histórica sobre a embalagem
Desde seus primórdios, a humanidade necessitou armazenar, proteger e trans-

portar seus produtos e para isso lançou mão das embalagens. Por volta do ano 

1000 a.C os médicos egípcios embalavam remédios em recipientes de bambu 

rotulados, e jarros de barro gravados que eram comuns na Grécia antiga. Com 

a evolução do mercado e a maior competição entre os produtos fizeram com 

que a embalagem se tornasse um fator de influência na decisão de compra. 

O progresso da indústria gráfica e das indústrias em geral levou as embala-

gens a incorporarem cada vez mais recursos e efeitos visuais. A revolução da 

linguagem visual das embalagens dependeu sempre dos recursos gráficos e 

de produção existentes a cada época. Em 1798, duas invenções levaram a 

popularização dos rótulos: a máquina de fazer papel e o princípio da litografia. 

Em 1830, os rótulos já eram usados largamente em todas as formas de 

embalagem para os mais variados tipos de produtos. Nas décadas de 40 e 

50, com o surgimento dos primeiros supermercados, a função vendedora da 

embalagem passou a receber maior destaque. Os aspectos visuais, como for-

ma e cor, tornam-se cada vez mais considerados. Praticidade de uso, apelo 

estético e funcionalidade passam a ser quesitos fundamentais para condicio-

nar o sucesso ou o fracasso de uma determinada embalagem. Os anos 60 

são marcados pela ruptura de padrões de consumo e mudanças nos hábitos 

e estilos de vida da sociedade. 

Percebe-se o poder e a força da embalagem na vida dos consumidores. O 

design de embalagens chegou a uma encruzilhada nos anos 70, pois uma 

incrível variedade de estilos influenciava a época e a sociedade. A série de 

estilos que influenciou a década de 70 culminou com as embalagens mini-

malistas, as quais demonstram as mudanças e transformações vividas pela 

sociedade durante esses anos. Os anos 80 tornam a embalagem um veículo 

cada vez mais poderoso no cenário do consumo. A ideia é, através da em-



balagem, transmitir qualidade e valor ao produto. Os anos 90 estreiam com 

uma variedade excessiva de produtos similares disponíveis no mercado, o que 

levou a embalagem a extremos, a fim de atrair a atenção dos consumidores.

9.2 Conceituando embalagem

Figura 9.1: Conceito de embalagem
Fonte: www.shutterstock.com

Embalagem refere-se à proteção externa da mercadoria para seu transporte, 

armazenagem, proteção, manuseio e apresentação no mercado. São reci-

pientes ou qualquer forma de acondicionamento removível ou não, desti-

nada a cobrir, empacotar, proteger, manter os produtos, ou facilitar a sua 

comercialização. Uma embalagem pode ser fabricada nos mais diversos ma-

teriais. É o invólucro que acondiciona o produto, com as funções de conter, 

proteger, identificar, promover e ainda ajudar a vender. A embalagem não 

é apenas um meio de preservação do produto, é também importante fator 

de identificação. Dá individualidade ao produto, distingue-os dos demais 

e, em muitos casos, é um eficiente fator de vendas. Especialistas afirmam 

que “embalagem perfeita é aquela que descreve o produto com exatidão, 

abre-se com facilidade, fecha-se quase que totalmente, acondiciona bem o 

produto e permite o uso fácil.”

O significado da embalagem para:

•	 O Marketing - é a apresentação do produto para gerar vendas. 

•	 O Distribuidor - é a proteção durante a movimentação, estocagem e 

transporte. 

•	 O Consumidor - é a satisfação de um desejo de consumo. 
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9.2.1 As funções das embalagens
Toda embalagem - já desenvolvida ou que ainda será criada - deve ser classi-

ficada de acordo com os cinco itens citados na sequência. 

•	 Contenção: é a capacidade de conter o produto. É a embalagem que 

fica em contato direto com o produto e, portanto, exige compatibilidade 

entre os componentes do produto. 

•	 Proteção: é a capacidade de proteger o conteúdo de todos os perigos do 

transporte e manipulação. 

Figura 9.2: Embalagem de contenção/proteção
Fonte: www.shutterstock.com

•	 Apresentação: envolve a embalagem de contenção, apresentando o 

produto no ponto de venda. É a comunicação através da sua forma, di-

mensões, cor, grafia, símbolos e impressões. 

Figura 9.3 Embalagem de apresentação
Fonte: www.shutterstock.com

•	 Comercialização: é considerada embalagem secundária; contém um 

múltiplo da embalagem de apresentação, constituindo a unidade para a 

extração do pedido. 



Figura 9.4: Embalagem de comercialização
Fonte: www.shutterstock.com

•	 Movimentação: considerada uma embalagem terciária, transporta múl-

tiplos da embalagem de comercialização para ser movimentada racional-

mente por equipamentos mecânicos.

Figura 9.5: Embalagem de movimentação
Fonte: www.shutterstock.com

Resumo
Aprendemos nessa aula que embalagem é tudo aquilo que envolve opera-

ções e materiais necessários para mover os produtos do ponto de origem até 

o de consumo. Nenhum produto pode ser transportado sem embalagem. 

Por isso é muito importante entender a função e as características de uma 

embalagem. 

Atividades de aprendizagem
Agora que você conhece os conceitos e características de uma embalagem, 

discuta com os colegas e desenvolva o exercício de fixação abaixo:

a) Para exercitar o que aprendeu neste capítulo, pegue uma embalagem e 

descreva todas as funções dessa embalagem.
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b) Procure na internet embalagem que atendam todas as funções apreen-

didas nessa lição.
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Aula 10 - A embalagem e a Logística

Nesta aula teremos uma visão geral da embalagem como uma função da 

logística, com ênfase para a relação com a movimentação de materiais. 

A embalagem e a movimentação de materiais são inseparáveis. Você 

conhecerá as interações entre a embalagem e a movimentação de 

matérias, entre ela s a produtividade, o custo e o serviço ao consumidor.

10.1 Sistema logístico

A logística tem como princípio entregar a quantidade certa das mercadorias 

ao ponto certo, nas condições de qualidade exigida e ao mínimo custo. A em-

balagem tem por objetivo específico o de oferecer aos produtores um meio 

que garanta sua integridade assim como sua fácil armazenagem, também 

com o menor custo. A logística integrou os diversos segmentos ou setores que 

a compõem como a embalagem, armazenagem, manuseio, movimentação, 

transporte de um modo geral, condicionamento e a manipulação final até o 

local de utilização do produto pelo cliente.  

10.2 O fluxo da embalagem
O fluxo da embalagem começa na operação da embalagem e termina na casa 

do consumidor final, que consiste basicamente das seguintes fases:

Figura 10.1: Sistema logístico
Fonte: www.shuterstock.com



•	 Embalagem do produto  

•	 Paletização

•	 Transferência para o armazém                  

•	 Estocagem no armazém

•	 Separação dos produtos no armazém

•	 Transferência para veículo de transporte

•	 Transporte para o armazém atacadista

•	 Movimentação e armazenagem ao atacadista

•	 Transferência para varejista

•	 Movimentação e armazenagem no varejista

•	 Colocação do produto no ponto de venda 

•	 Transferência para o consumidor final

•	 Descarte da embalagem pós-uso.

Em todas as fases, o produto embalado é movimentado e tem que garantir a 

integridade em todas as condições muitas vezes adversas, como calor, umida-

de, pressão, choque, etc. Logo, é de suma importância, em termos de projeto, 

a interação entre a embalagem, movimentação de materiais e o transporte

10.2.1 Custos da embalagem

Figura 10.2: Custos da embalagem
Fonte: www.shutterstock.com

Para a logística, a embalagem é um elemento de custo. Estes custos têm re-

lação com a embalagem de proteção dos produtos, eficiência na distribuição, 

no armazenamento e no transporte. Sendo assim, os custos de uma embala-

gem são a soma dos três elementos a seguir:

1. Materiais: na fabricação dos produtos é importante a escolha correta dos ma-

teriais utilizados, levando em consideração a estrutura física da embalagem e 

sua fragilidade. Esses fatores influenciam no custo final da embalagem. 
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2. Equipamentos e mão de obra: os equipamentos de movimentação estão 

ligados às condições das embalagens e a produtividade da sua movimen-

tação.  A mão de obra: o manuseio dos produtos embalados em más 

condições e em embalagens frágeis combinados com uma mão de obra 

sem preparo eleva o custo dos danos causados nos produtos. 

3. O custo da embalagem sob o ponto de vista transporte e distribuição: a 

embalagem sob a ótica do transporte ou distribuição pode ser vista por 

alguns dos seguintes fatores: 

a) Tempo de entrega: embalagens frágeis, fora de padrão, com produtos 

mal condicionados dificultam a movimentação dos produtos aumentan-

do o tempo de entrega.

b) Condição de carga na chegada: um dos melhores indicadores de desem-

penho de uma embalagem está relacionado ao custo de danos causados 

ao produto pela ineficiência da embalagem que não atende a especifica-

ção de proteção do produto.  Por exemplo, como entender o transporte 

de um televisor LED, de 36 polegadas vindo de Manaus a Curitiba, seja 

posto em uma embalagem frágil. Como você acha que esse produto 

chegaria ao destino final? 

10.2.2 Materiais para fabricação das embalagens
A escolha do material adequado para o projeto de uma embalagem deve ser 

feita considerando os seguintes fatores:

a) Produto a ser embalado

b) Finalidade a qual se destina

c) Apresentação – promoção

d) Processo de embalagem

e) Sistema de movimentação

f) Custo da embalagem x produto

g) Distribuição física e armazenamento (empilhamento).

Existem cinco categorias de materiais empregados na produção de embala-

gens: a madeira, o papel e o cartão (papelão), o metal, o vidro e o plástico. A 

seguir apresentaremos cada uma delas.



Tipos de embalagem de madeira:

•	 Caixas industriais

•	 Caixas agrícolas

•	 Engradados abertos e fechados

•	 Caixas de compensados

•	 Barricas, tonéis e barris
Figura 10.3: Embalagem madeira
Fonte: www.shutterstock.com

Tipos de embalagem de papel e papelão ondulado:

•	 Caixas (diversas)

•	 Envelopes

•	 Papel de embrulho

•	 Separadores

Tipos de embalagem de metal:

Figura 10.4: Caixa de papelão
Fonte: www.portuguese.alibaba.com

•	 Latas

•	 Contêineres

•	 Paletes

•	 Contentores

•	 Caçambas

Tipos de embalagem de vidro:

Figura 10.5: Contentor aramado
Fonte: http://www.logismarket.ind.br/

•	 Vidros de remédio

•	 Potes

•	 Garrafas

Figura 10.6: Contentores de vidro
Fonte: www.shutterstock.com
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Tipos de embalagem de plástico:

•	 Plástico bolha

•	 Potes e sacos

•	 Garrafas

•	 Tambores filmes

Resumo
Aprendemos nessa aula que a logística é dependente da embalagem. A es-

colha correta de embalagem proporciona redução de custos e diminuição de 

danos nos produtos, além da agilidade na operação de armazenamento e 

distribuição. Portanto, é importante saber definir a embalagem correta para o 

produto oferecendo proteção e facilitando sua movimentação e o armazena-

mento, garantindo assim sua integridade. 

Atividades de aprendizagem
Determine a embalagem ideal para armazenar, transportar e distribuir produ-

tos como: tomates e televisor de LED 36 polegadas.

Figura 10.7: Plástico bolha
Fonte: www.shutterstock.com
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Aula 11 - Previsão de demanda em  
 uma cadeia de suprimento

O objetivo dessa aula é compreendermos o papel da previsão de demanda 

em uma cadeia de suprimento, identificar seus componentes, analisar 

suas previsões e estimar seus erros. 

11.1 O papel das previsões em uma cadeia  
 de suprimentos 

A estimativa das demandas futuras é a base para o planejamento das ne-

cessidades para a tomada de decisão. O papel das previsões de demanda na 

cadeia de suprimentos auxilia o planejamento do processo produtivo a obter 

os recursos necessários nas quantidades e nos prazos necessários. 

Com a previsão de demanda, o sistema produtivo elabora a programação, 

o controle do estoque e a distribuição dos recursos. O setor de marketing 

consegue planejar as vendas e as promoções; e a campanha publicitária tem 

como objetivo atender o público alvo. O setor de finanças consegue prever 

os recursos financeiros necessários para investimento e custeio do processo 

produtivo. Outro recurso importante que precisa ser previsto é o recurso 

Figura 11.1: Previsão
Fonte: www.shutterstock.com



humano, isto é, os colaboradores que precisam ser contratados. Toda fá-

brica elabora sua própria política de produção, com base em previsões de 

demanda. 

Tal planejamento faz parte de uma demanda anual, que posteriormente é 

colocada na necessidade trimestral. Para a fábrica uma demanda mensal é 

realizada através de um plano mestre, que é um documento onde são espe-

cificados quais e quantos itens serão produzidos em determinado período. 

Normalmente, o período de tempo utilizado para a produção idealizada no 

plano mestre é de uma semana. 

11.1.2 Tipos de demanda 
São divididos em dependente e independente. A demanda dependente é 

aquele em que o produto precisa da demanda de outro produto para ser 

consumada. Exemplo: o pneu de carro é considerado demanda dependente 

que é fornecido para a montadora, ou seja, para que haja demanda de pneu 

é preciso que haja venda do carro. A demanda independente é quando a 

fábrica de pneu vende o pneu diretamente para o varejo, ou seja, para o 

consumidor final. Veja que o mesmo exemplo de pneu pode ser usado para 

explicar as duas demandas.  

11.1.3 Características das previsões
As previsões de demanda são instáveis em função da mudança constante do 

mercado. Vários fatores contribuem para essa variação, podemos citar como 

exemplo o crédito. Quando ele existe as previsões são otimistas; e quando 

ele passa a ser restrito as previsões de demanda são planejadas com valores 

menores do que as planejadas anteriormente.  Outros fatores como excesso 

de produção e mudanças climáticas costumam alterar as previsões. Para que 

você possa entender melhor essas características imagine uma pessoa casa-

da e sem filhos. Este casal faz previsão de consumo de feijão para um mês. 

O casal recebe a visita da sogra e do sogro que chegaram do interior para 

passar quinze dias e aproveitar para fazer um tratamento de saúde. Veja o 

que acontece com a previsão do casal para o consumo de feijão que era para 

o mês todo, agora tem de ser revista, ou seja, a demanda deve aumentar. 

Perceba que o exemplo poderia ser de redução de demanda em caso do 

casal sair de férias e viajar. 

Abordagem básica para previsão da demanda 
As organizações desenvolvem algumas etapas com o objetivo de melhorar 

as previsões. São elas:

Supply Chaine-Tec Brasil 72



e-Tec Brasil73Aula 11- Previsão de demanda em uma cadeia de suprimento

a) Compreender o objetivo da previsão

b) Integrar o planejamento a previsão de demanda

c) Identificar principais fatores que influenciam na previsão de demanda

d) Determinar a técnica mais adequada para previsão da demanda

e) Identificar e compreender os segmentos de consumidores. 

11.1.4 Alguns modelos de previsão de demanda
O objetivo de qualquer modelo de previsão é prever o componente sistemá-

tico da demanda e estimar o componente aleatório. O componente siste-

mático dos dados sobre a demanda possui nível, tendência e fator de sazo-

nalidade. Um modelo estático supõe que as estimativas de nível, tendência 

e sazonalidade, dentro do componente sistemático, não variam conforme 

uma nova demanda é observada.   

Vamos abordar um modelo bem simples que é uma investigação de coleta 

de dados históricos sobre as vendas da organização. Observe o gráfico abai-

xo e faça uma investigação nas vendas ocorridas nos últimos 12 meses ou 

24 meses. Observe como essa previsão de demanda se desenvolveu ao longo 

do tempo. Determine a média mensal, e adicione o componente tendência 

de crescimento. Uma curva temporal de previsão pode conter tendência, 

sazonalidade, variações irregulares e variações aleatórias.

Figura 11.1: Variação de demanda
Fonte:  www.espargirica.com.br
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As técnicas de previsão de demanda possuem algumas características 

comuns:

f) Pressupõe que as causas que influenciaram a demanda passada continu-

arão a agir no futuro;

g) As previsões não são perfeitas, pois não é possível prever todas as varia-

ções aleatórias que ocorrerão;

h) Os acertos nas previsões aumentam com uma pesquisa de mercado fo-

cado no publico alvo. 

Resumo
Aprendemos que a previsão de demanda é o início da previsão dos recursos 

aplicados na cadeia produtiva. Todo o planejamento da cadeia de suprimen-

to baseia-se na previsão de demanda dos clientes. Essas decisões envolvem 

investimentos em contratação de pessoal, investimentos em máquinas e 

equipamentos; investimentos na infraestrutura. Por isso a previsão de de-

manda gera um grande impacto na cadeia produtiva.  

Atividades de aprendizagem
Agora que você já conhece o conceito da previsão de demanda, pesquise 

como uma pequena empresa, do seu conhecimento, faz suas previsões de 

demanda.  Descreva o resultado encontrado e debata com seus colegas as 

respostas encontradas.
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Aula 12 - Planejamento e     
 gerenciamento de estoques  
 na cadeia de suprimento

Nessa aula iremos aprender sobre a importância dos estoques nas 

empresas, a organização dos estoques, a análise das necessidades dos 

clientes a reposição, recebimento e expedição dos materiais.

12.1 A função do estoque na empresa

Figura 12.1: Estoques
Fonte: www.shutterstock.com

Quando se fala de estoques dentro de uma empresa, está se falando dos re-

cursos materiais usados na produção ou na distribuição. Em ambos os casos, 

deve-se ter total atenção para o controle do suprimento do estoque, pois o 

estoque tem a função reguladora, ou seja, não podem faltar produtos, mas 

também não deve sobrar nas prateleiras. Mas como fazer para regular o 

estoque para empresas que trabalham com milhares de itens?

Para que a cadeia de suprimento tenha eficiência, o controle de estoques é 

considerado um dos principais fatores. Vejamos como funciona o ciclo para 

reposição de estoque dentro de uma cadeia de suprimento: o propulsor de 

tudo é o cliente. Uma vez feito o pedido ou a compra pelo cliente, é reali-

zada a análise do que foi pedido e quantidade desejada pelo cliente. Parte 

dessa análise é destinada a reposição do que foi pedido pelo cliente, pois se 

outro cliente pedir o mesmo produto a empresa terá capacidade de atendê-



-lo em conformidade. Se houve a compra, ou seja, a reposição do produto 

pela empresa do que foi consumido deverá haver o recebimento, a confe-

rência, o registro e o armazenamento do produto. Uma vez armazenado, o 

produto fica à disposição para um novo pedido, o qual aciona toda a cadeia 

de suprimento, que nesse caso aciona a logística de distribuição e o ciclo 

inicia-se novamente. Veja na figura 12.2 como isso acontece.

12.2 Planejamento dos estoques
Podemos perceber que o ciclo de reposição de materiais não é uma das ta-

refas mais simples dentro da cadeia de suprimento.

A organização da área de materiais é complexa e deve ser integrada com as 

áreas de marketing e o setor de compras. A área de marketing tem como 

função analisar o mercado, as necessidades e tendências de consumo dos 

clientes. Já o setor de compras deve receber orientações a respeito da quan-

tidade, qualidade e armazenamento dos produtos a serem comprados.

 A comunicação deve ser integrada, mas também deve ser centralizada no 

setor de Tecnologia da Informação (TI), para que não aconteça divergência 

nas informações. Existem inúmeros programas de computadores no merca-

Figura 12.2: Ciclo para a reposição de estoque na cadeia de suprimento
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)
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do que auxiliam esses processos e são conhecidos como Enterprise Resource 

Planning (ERP) ou Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE).

Esses programas têm a função de integrar todos os dados de informações 

e processos de uma empresa num único sistema. As informações coletadas 

são originárias do setor financeiro, recursos humanos, setor de contabilida-

de,  setor de produção da empresa, marketing, compras, vendas, etc. Tais 

informações são extremamente necessárias para a tomada de decisão do 

gerente da cadeia de suprimento para que possa tomar as decisões do quan-

to deve comprar; ou se tem capital financeiro para isso ou se deve buscar 

recursos em bancos. Assim, os ERPs são sistemas de apoio fundamentais 

dentro de uma cadeia de suprimento.

12.2.1 Reposição dos estoques
O setor de compras da empresa é o principal responsável pela reposição dos 

estoques na empresa, e para que isso aconteça alguns passos devem ser 

observados: a seleção dos fornecedores, a qualidade do produto fornecido, 

o preço e a capacidade de produção do fornecedor.

Além disso, o processo da reposição de estoques é importante para que a 

empresa possa (1) conhecer sua capacidade de atender grandes pedidos, (2) 

ponderar a respeito do cadastro de clientes selecionados, (3) analisar a emis-

são do pedido, pois, pode ser considerado como um contrato de compra e 

venda, porque o pedido é a formalização da decisão de compra; com isso o 

fornecedor fica sabendo a quantidade do quanto produzir para entregar na 

data solicitada para o cliente. Uma vez fechado o negócio, a empresa acom-

panha o pedido verificando se tudo está em conformidade e se não houve 

atraso na entrega.

12.2.2 Área de recebimento
Para que não ocorra nenhum erro na hora do recebimento do material, há 

vários procedimentos que devem ser adotados Esses procedimentos ba-

seiam-se na análise do pedido de compra, no item e na quantidade pedida. 

Devem ser conferidas as notas fiscais que acompanha o material, onde deve 

constar a quantidade, o preço da cada unidade e o total. Verificar se as em-

balagens não foram violadas ou se não estão deterioradas. Caso aconteça, a 

mercadoria deve ser devolvida no ato do recebimento. Após o cumprimento 

de todos os processos podemos finalizar o recebimento e os materiais pode-

rão ser destinados ao setor de armazenagem.



12.2.3 Objetivos de armazenamento adequado
O principal objetivo do armazenamento de materiais não se limita apenas 

na conservação, mas também na disposição desses materiais para facilitar o 

controle de entrada e saída.  Por exemplo, se a compra foi feita de produ-

tos que tem validade de curto prazo aqueles que vencem antes devem sair 

primeiro, independente do dia da compra. Com os dados exatos dos locais 

ocupados e vazios pode-se ter um maior controle nas compras. Percebeu 

como é importante a integração das informações no gerenciamento dos 

estoques numa cadeia de suprimento?

Resumo
Nesta aula, vimos a importância da gestão do estoque na cadeia de suprimento, 

a importância da integração das informações e como são usadas para o controle 

de estoques e os objetivos do bom acondicionamento dos materiais.

Atividades de aprendizagem
Explique por que a função dos estoques é considerada tão importante dentro 

da cadeia de suprimento? Como acontece o gerenciamento das informações 

pelo ERP? Qual é a função do estoque numa empresa? Se o armazenamento 

dos materiais fosse feito sem um planejamento e controle das informações, 

o que poderia acontecer com o setor de compras, por exemplo?
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Aula 13 - Gerenciamento do estoque  
 de segurança na cadeia de  
 suprimento

O objetivo dessa aula é de levá-lo a compreender o uso, a função e a 

importância dos estoques de segurança dentro de uma empresa. Bem 

como conhecer duas metodologias de uso comum para a determinação 

do estoque de segurança, uma com o consumo previsível e outra pelo 

método probabilístico.

13.1 A função do estoque de segurança na  
 empresa
Embora o gestor trabalhe com previsões de consumo futuros, esses con-

sumos são incertos e muito variáveis, e a empresa precisa estar preparada 

para eventos/situações inesperadas. O estoque de segurança numa cadeia 

de suprimento tem a função de evitar surpresas, isto é, caso ocorra aumento 

repentino de consumo de um determinado produto, e  não houver  estoque 

extra, certamente irá faltar o produto no mercado. 

O maior desafio do gestor de estoques é determinar a quantidade certa a 

ser comprada, mesmo tendo um histórico de giro, é difícil acertar adequada-

mente todo o material a ser comprado. Para minimizar esses erros o estoque 

de segurança é uma ferramenta excelente no auxílio da equalização entre 

entrada e saída de materiais. Mas alguns cuidados devem ser tomados, pois 

o excesso de estoque de segurança pode gerar custos desnecessários para a 

empresa. Esse dinheiro poderia ser empregado, por exemplo, na compra de 

outro material de alto giro.

Mas, por outro lado, se faltar material, o cliente não será atendido, e a em-

presa corre grande risco de perdê-lo. Os estoques de segurança dependem 

das variações das vendas e da variação do tempo que o produto leva para ser 

reposto pelo fornecedor. Veja que a empresa nesta situação fica dependente 

de seus fornecedores. Se houver algum atraso no fornecimento, o estoque 

de segurança adequado cumpre a sua função que é de prover a falta de 

material em um eventual atraso na entrega do produto. 

Existem duas características que devem ser comentadas para podermos 

compreender melhor determinadas situações. Por exemplo, o que fazer se 

uma empresa não tiver dados suficientes para realizar a previsão do estoque 



de segurança determinando a quantidade ideal de estoques? Ou quais se-

riam os procedimentos - caso uma demanda fosse constante - para adequar 

o estoque de segurança Vejamos como isso funciona.

1. Para um consumo de material constante (distribuído normalmente)
Se tivermos classes de produtos que tem o perfil de consumo sem gran-

des variações determinados, como produtos de consumo de distribuição 

normal, ou seja, consumo previsível, como o arroz, por exemplo, já que 

se tem o consumo médio diário por pessoa e a população não aumentou 

do dia para a noite. Nesse caso, a tarefa torna-se mais fácil e o estoque 

de segurança não deve ser significativo; deve-se ter somente o necessário 

para eventuais atrasos nas entregas. 

2. Estoque de segurança cuja situação onde pode haver grande 
variação de demanda
Podemos perceber que o estoque de segurança tem a função de absor-

ver as variações nos consumos dos produtos durante o tempo de rea-

bastecimento, ou para grandes variações nos tempos de entregas dos 

fornecedores. Devemos observar que quanto maior forem as variações 

de consumo e do tempo de entrega para a reposição, maior deve ser o 

estoque de segurança. Quando não se tem muitos dados para realizar a 

reposição, devemos então trabalhar com a probabilidade de consumo. 

Para se ter o estoque de segurança o mais próximo possível do adequa-

do nessas situações, o gestor deve observar o histórico de consumo dos 

produtos que estão sendo estudados, e fazer uma projeção futura pela 

probabilidade de consumo num curto espaço de tempo. 

Vamos exemplificar com números para facilitar a compreensão. Se tivermos 

um determinado produto que é reposto a cada 15 dias, e as vendas vêm 

seguindo o consumo mostrado na tabela 13.1, podemos então conhecer o 

ponto de pedido, ou seja, saberemos quando realizar o pedido e a quantida-

de do produto para o estoque de segurança. Assim temos:

Fonte: Elaborado pelos autores (2011)

Unidades consumidas por dia 200 250 350 380 450 470 490

Probabilidade do produto a ser 
consumido

0,05 0,20 0,30 0,25 0,05 0,10 0,05

Essa probabilidade acumulada 0,05 0,25 0,55 0,80 0,85 0,95 1,00

Tabela 13.1: Consumo do produto em relação ao tempo de reposição
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Para realizar o cálculo do estoque de segurança devemos seguir os seguintes 

passos:

•	 Reposição = Demanda média x tempo de reposição + estoque de segu-

rança

•	 Probabilidade acumulada é a soma da probabilidade do produto a ser 

consumido.

•	 Probabilidade acumulada = 0,05 + 0,20 + 0,30 + 0,25 + 0,05 + 0,10 

+ 0,05 =1,00

Sendo que a reposição: 

•	 Reposição = nível de serviço escolhido x tempo de atendimento.

•	 Se escolhermos o nível de serviço = 85% (0,85) de probabilidade de con-

sumo temos que o consumo será de 450 unidades, assim temos: que a 

reposição:

•	 Reposição = 450 (foi à média de consumo) x 15 (o produto é reposto a 

cada 15 dias)

•	 R = 6.750 unidades

•	 Determinação da demanda média = 200 x 0,05 + 250 x 0,20 + 350 x 

30 + 380 x 0,25 + 450 x 0,05 + 470 x 0,10 + 490 x 0,05

•	 Demanda média = 10 + 50 + 105 + 95 + 22,5 + 47 + 24,5

•	 Demanda média = 354 unidades

Como temos:

•	 Reposição = 6.750 unidades

•	 Demanda média = 354 unidades

•	 Tempo de reposição = 15 dias

Logo temos que o estoque de segurança será de:

•	 Reposição = Demanda média x tempo de reposição + estoque de segu-

rança

•	 6.750 = 354 x 15 + Estoque de segurança

•	 6.750 = 5.310 + Estoque de segurança

•	 Estoque de segurança = 6.750 - 5.310

•	 Es = 1.440 unidades 



Em situações nas quais não se dispõe de muitos dados, devemos trabalhar 

com a probabilidade de consumo conforme o exemplo dado. Dessa forma 

chega-se a um resultado aproximado, muitas vezes não exato, do que po-

deria de fato acontecer. Mas o gestor não fica às escuras para decidir o quê 

e quanto comprar.

Resumo
Nesta aula apresentamos a importância do gerenciamento do estoque de 

segurança para uma empresa e sua finalidade. Vimos também os meios de 

determinar o estoque de segurança em duas situações: a primeira pelo mé-

todo previsível de pouca variação de consumo do produto, e com grande 

fonte de dados; e a segunda, onde há pouca informação e trabalha-se com 

o método de probabilidade de vendas.

Atividades de aprendizagem
Responda:

a) Por que o estoque de segurança é importante para a gerência dos esto-

ques numa organização?

b)  Qual a principal função do estoque de segurança numa empresa?

Explique a diferença entre o estoque de consumo constante e o probabilístico.
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Aula 14 - A importância do   
 setor de compras na   
 cadeia de suprimento

Objetivo dessa aula é que você não só compreenda a importância do setor 

de compras em uma organização, como também conheça os elementos, 

os custos e as habilidades do setor de compras na cadeia produtiva.

14.1 Definições da função compras 
A função de compras é considerada estratégica na medida em que reco-

nhecemos os fornecedores como uma das forças do mercado.   O setor 

de compras possui papel-chave para o sucesso de uma organização, pois é 

responsável pela seleção e desenvolvimento e avaliação dos fornecedores, 

que servirão de base para o crescimento da empresa no longo prazo. Hoje, 

o setor de compras tem uma ação direta na redução dos custos dos recursos 

adquiridos sejam eles materiais, patrimoniais, tecnológicos e humanos. As 

decisões relativas ao desenvolvimento, homologação e avaliação de fornece-

dores, determinação das quantidades de compra e os métodos de transporte 

são algumas das decisões importantes e práticas na área de compras.

14.1.1 Objetivos do setor de compras 
Dentre os principais objetivos do setor de compras na cadeia produtiva des-

tacamos: 

a) Obter um fluxo contínuo de materiais – o giro de estoque e a entrada 

de matérias no estoque obedecem ao tempo de consumo e o tempo de 

entrega dos materiais pelo fornecedor.

b) Gestão de inventários – o controle dos recursos materiais se faz neces-

sário por ser tratar de um patrimônio e, portanto, deve ser controlado 

através do inventário.

c) Melhoria de qualidade – a qualidade do produto e do serviço do for-

necedor deve ser avaliada sistematicamente garantindo a continuidade 

da relação comercial.

d) Desenvolvimento de fornecedores - momento crítico no setor de 

compras - desenvolver e homologar fornecedores dentro de critérios téc-

nicos e éticos de uma relação comercial.



e) Padronização – fator importante na movimentação, armazenagem e 

controle do estoque com a padronização das embalagens.

f) Busca do mais baixo custo total – esse é objetivo principal da área da 

cadeia produtiva a redução de custos dos serviços de suprimentos, arma-

zenagem e distribuição.

g) Melhoria da posição competitiva – a competitividade da organização 

sem dúvida passa pelo setor de compras, comprar bem é sinônimo de 

uma boa margem de lucro.

h) Redução de despesas administrativas – a automatização do sistema 

de compras e do controle de estoques visa à melhoria das despesas.

14.1.2 Classificação do setor de compras quanto à  
 frequência da necessidade de suprimentos
a) Compras constantes e habituais

b) Compras programadas

c) Compras de investimentos

d) Compras de emergência 

e) Compras técnicas.
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Figura 14.1: Processo de compra
Fonte: www.icmc.usp.br
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14.1.3 Processo de compra
A seguir fluxograma descrevendo detalhadamente um processo de compra 
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A seguir, as etapas que devem ser cumpridas para um eficiente planejamen-

to e controle de compras:

•	 Cadastro de fornecedores: após a aprovação dos fornecedores, estes 

são cadastrados pelo comprador em um banco de dados e estão aptos 

para fornecer determinados produtos ou serviços.

•	 Requisição de compra: é um documento emitido pelo solicitante onde 

são descritos em detalhes as características e especificações dos produtos 

e/ou serviços.



•	 Cotação: é um processo onde o fornecedor faz um orçamento para rea-

lização de fornecimento do produto ou serviço solicitado.  Normalmente 

o setor de compras solicita três orçamentos para diferentes fornecedores.

•	 Pedido de compra: o pedido de compra é um contrato entre o cliente 

e o fornecedor. Esse pedido é emitido pelo setor de compras para o for-

necedor selecionado pelo orçamento. Nesse pedido de compra devem 

constar todas as condições de fornecimento dos produtos e/ou serviços 

solicitados e formas de pagamentos e de entrega.

•	 Nota Fiscal: esse pedido de compra vai gerar uma nota fiscal com a 

descrição do produto ou serviço vendido. Ao receber essa nota fiscal 

juntamente com o produto o responsável deve conferir os dados com o 

pedido; e se estiver de acordo dá entrada do produto no almoxarifado, 

caso contrário avisa o comprador e devolve a mercadoria.

14.1.3 Formas de comprar  

a) Através de pedido de compra

b) Através de um contrato de fornecimento

c) Através do cartão de crédito

d) Através de licitação

e) Através de pregões

f) Através leilões

g) Através de carta convite, outros.

•	 Licitação: é composto de diversos procedimentos que têm como meta 

os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da impessoa-

lidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência com o intuito de 

proporcionar à Administração a aquisição, a venda ou uma prestação 

de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor 

qualidade possível. É a chamada “eficiência contratória”. Isso acontece 

utilizando-se de um sistema de comparação de orçamentos chamados de 

propostas das empresas que atendam as especificações legais necessá-

rias, todas constantes dentro do edital.

•	 Leilão: é um mecanismo econômico de negociação definido por uma 

série de regras para especificar a forma de determinação do vencedor 

e quanto este deve pagar. Como base o leilão é uma compra de quem 

paga mais, enquanto que a licitação é pelo menor preço.
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•	 Carta convite: é uma modalidade de licitação (regulada pela lei brasi-

leira 8.666/93), onde o fornecedor é convidado a participar, estando ele 

cadastrado ou não.

•	 Pregão: é uma das modalidades de licitação, sendo realizado com lances 

sucessivos e decrescentes, no chamado “quem dá menos” (NBS). Desta 

forma, a Administração Pública, que está comprando, gera economia, o 

que significa o bom uso do dinheiro público. O pregão pode ser presen-

cial (onde os licitantes se encontram e participam da disputa) ou eletrôni-

co (onde os licitantes se encontram em sala virtual pela internet, usando 

sistemas de governo ou particulares). 

•	 Conceitos: Comakership – uma relação evoluída entre cliente e forne-

cedor. A função de compras vem a cada ano sofrendo alterações em sua 

estrutura, a evolução da tecnologia e novos relacionamentos com os for-

necedores. Essa relação está evoluindo notavelmente, e começa a se tor-

nar evidente, haja vista significativas mudanças no relacionamento entre 

as empresas. (Comakership: a nova estratégia para o setor de compras).

•	 Negociação – uma importante característica do comprador: Comprado-

res e vendedores estão continuamente negociando preços, prazos, quan-

tidades e fretes; e os patrões e empregados negociam acordos e dissídios 

salariais. A negociação é um processo social básico utilizado para resolver 

conflitos, onde não existem regras, tradições, fórmulas, “métodos racio-

nais” ou o poder de uma autoridade superior. Ao optar pela negociação, 

as pessoas preferem evitar uma batalha em que um dos dois lados leva a 

pior, a ruptura de um relacionamento comercial. 

Vejamos a seguir porque é necessário negociar bem:

a) Para obter um rendimento melhor em todos os negócios que fazemos na 

vida pessoal e profissional;

b) Para conquistar uma posição melhor na empresa onde trabalhamos ou o 

sucesso da empresa que possuímos, construímos ou da qual participamos;

c) Para obter uma melhor posição na vida para nós e nossa família;

d) Para alcançar tudo que desejamos materialmente, etc.
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Vejamos a seguir porque é necessário negociar bem:

a) Para obter um rendimento melhor em todos os negócios que fazemos na 

vida pessoal e profissional;

b) Para conquistar uma posição melhor na empresa onde trabalhamos ou o 

sucesso da empresa que possuímos, construímos ou da qual participamos;

c) Para obter uma melhor posição na vida para nós e nossa família;

d) Para alcançar tudo que desejamos materialmente, etc.

Resumo
Aprendemos nessa aula que diante do cenário de forte competição, as em-

presas têm que conhecer suas necessidades e saber lidar com as adversida-

des ocasionadas por ameaças à continuidade do abastecimento e forneci-

mento de itens necessários (á) à cadeia produtiva. A importância da função 

compra para a competitividade e integração da empresa com os demais 

elementos da cadeia de suprimentos transforma o setor de compras em um 

setor de lucro da organização. 

Atividades de aprendizagem
Você conheceu nesta aula a função e a característica do setor de compras, 

com base no que foi estudado, pesquise e depois discuta com os colegas a 

respeito dos valores éticos no setor de compras.
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Aula 15 - Os parâmetros de   
 ressuprimento da   
 cadeia de suprimento

Objetivo dessa aula é que você compreenda o desafio do gestor do 

estoque e saiba quando ressuprir cada material, quando REALIZAR O 

pedido e qual a quantidade ideal de compra de cada material.

15.1 Parâmetro de ressuprimento 
O setor de planejamento de uma organização necessita determinar com 

exatidão os parâmetros de ressuprimento de um item de estoque onde 

é especificado o lote econômico de compra, o estoque de segurança entre 

outros itens descritos abaixo. Os cálculos de ressuprimentos jamais devem 

ser feitos a “olho”, pois devem ser baseados nos dados numéricos de con-

sumo, nos planos de produção, e nas necessidades de atender as previsões 

de demanda. 

Os parâmetros de ressuprimentos são:

a) Consumo médio mensal;

b) Estoque mínimo ou estoque de segurança;

c) Tempo de reposição ou tempo de atendimento do fornecedor;

d) Ponto de ressuprimento ou de colocação do pedido;

e) Quantidade a repor ou lote econômico de compra;

f) Estoque máximo.

a) Consumo médio mensal (CMM): é a quantidade média de determina-

do material consumido mensalmente. Essas quantidades são calculadas 

a partir da movimentação dos estoques.

Exemplo: Deseja-se calcular o consumo médio mensal de canetas esfero-

gráficas, ou seja, a quantidade média de consumo para um período de 30 

dias, sabendo-se que foram requisitadas 2 caixas de canetas por semana. 

Assim: Se um mês tem 4 semanas e são consumidas 2 caixas por semana o 

consumo médio mensal será de 2 caixas x 4 semanas = 8 caixas.

b) Estoque segurança (ES): existe por causa das incer¬tezas da demanda e do 

tempo necessário para reposição. Como a previsão da demanda é instável e 

o tempo de reposição, na maioria dos casos não é instantâneo, precisamos 

Ressuprimento: 
é o ato de repor 
produto ou qualquer 
item que tenha chega-
do ao ponto crítico do 
estoque mínimo ou 
quando está em falta 
no processo.



manter um estoque mínimo para segurança do processo. Outros fatores que 

justificam a necessidade do estoque de segurança são:

a) Tempo de fabricação muito longo;

b) Produto importado;

c) Fornecedor muito distante;

d) Matéria-prima de difícil aquisição, etc.

Observe abaixo a fórmula para calcular o estoque de segurança. Veja que 

para determinar o estoque de segurança, você precisa conhecer o consumo 

médio mensal (CMM) e o tempo de reposição (TR), que significa o tempo 

entre a emissão do pedido e a entrega do pedido ao cliente pelo fornecedor.

c) Tempo de reposição (TR): o tempo de reposição e/ou de atendimento é 

o tempo de resposta do fornecedor após receber um pedido para aten-

der o cliente. O tempo de reposição é uma relação entre o tempo de 

entrega e o mês considerado de 30 dias. Você deve sempre considerar 

o tempo de reposição em um período de 30 dias. Exemplo: um produto 

que tem 15 dias de tempo de reposição o TR será 15 / 30 igual a 0,5. 

Sabemos que o tempo de atendimento é variável em função de fatores 

como: aumento da demanda; greve dos colaboradores internos e exter-

nos; falta de matéria prima, entre outros.

Quanto maior for o tempo de reposição maior será o estoque de segurança 

do produto. Quanto maior o estoque de segurança do produto maior será 

o custo de manutenção do estoque para a organização. Nesse caso é muito 

importante o trabalho em conjunto com o fornecedor para a redução do 

tempo de atendimento.

d) Ponto de ressuprimento: é o ponto do pedido, ou seja, o momento da 

colocação do pedido de um produto ao fornecedor. Esse ponto de ressu-

primento é determinado em função do consumo médio mensal, o tempo 

de atendimento ou tempo de reposição mais o estoque de segurança.

e) Quantidade a repor (QR): ou lote econômico de compra, significa a quanti-

dade que deve ser comprada pela organização de determinado produto, em 

função do consumo médio mensal e do custo de estocagem, e de aquisição 

do produto.  De forma simplificada pode ser determinado: 

ES = CMM x TR

PR = CMM x TR + ES
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f) Estoque máximo: Devemos levar em conta que o estoque máximo está 

determinado em função da necessidade de consumo, quantidade de re-

posição e do estoque de segurança. Quando não respeitamos o valor do 

estoque máximo para um determinado produto podemos ter problemas 

de armazenagem, pois faltará espaço para armazená-lo uma vez que 

aumentamos o volume 

Observe uma representação gráfica com os pontos de ressuprimento (Figura 15.2).

O Emax representa o estoque máximo de um determinado item, e no esto-

que é ponto de ressuprimento importante, pois ele determina a área neces-

sária para armazenar esse item. O Pp (ponto de pedido) é o parâmetro que 

determina a data que o pedido deve chegar até o fornecedor.

Aula 15 - Os parâmetros de ressuprimento da cadeia de suprimento

QR = CMM x TR + ES

Emax = QR x ES

Figura 15.2: Pontos de suprimento
Fonte: Elaborado pelo autor  

O estoque de segurança é o que garante a continuidade do processo em caso 

de atraso na entrega do produto pelo fornecedor.  O tempo de reposição 

representa o tempo necessário para entrega do pedido entre a colocação e 

o recebimento do pedido pelo cliente. Quantidade recebida, termo também 
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um determinado item. 
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Resumo
Aprendemos nessa aula que os parâmetros de ressuprimento são indicado-

res de desempenho na gestão do estoque. Para planejamento são fatores 

que determinam a eficácia da gestão do estoque com produtividade. Viu 

também que não é difícil de determiná-los e faz uma grande diferença no 

planejamento do estoque de uma organização.

Atividades de aprendizagem
Agora que você já conhece os parâmetros de ressuprimento é importante 

saber determiná-los com precisão para que não haja falta ou excesso de 

produto. Observe o exemplo: uma empresa distribuidora de produtos de lim-

peza deseja calcular os parâmetros de ressuprimento para o produto Alfax. 

Com base nos dados abaixo determine os parâmetros.

•	 Tempo de atendimento (reposição) = 12 dias 

a) Consumo diário médio 100 produtos

b) A empresa trabalha 22 dias por mês
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Aula 16 - Transporte em uma   
 cadeia de suprimento

Nessa aula abordaremos a função do transporte na cadeia de suprimento. 

Você conhecerá os tipos de transportes, as características de cada um e 

os fatores que podem influenciar nos preço do frete.

16.1 A função do transporte na cadeia de  
 suprimento
É a de locomover um produto de um ponto a outro e, geralmente, os produtos 

produzidos por uma indústria não são consumidos no mesmo local. Assim o 

transporte tem um papel fundamental em todos os estágios da cadeia de supri-

mento. Mas qual é o transporte adequado para esse ou aquele produto? Essa 

decisão de qual transporte é o mais adequado está relacionado a vários fatores. 

Vamos ver primeiramente os tipos de transportes disponíveis e em seguida al-

guns fatores que interferem na decisão de qual transporte a ser usado.

16.1.1 Tipos de transporte

Figura 16.1: Tipos de transporte 
Fonte: www.shutterstock.com

a) Transporte rodoviário - é o mais versátil de todos, é o único meio de trans-

porte que consegue realizar a entrega de um produto desde seu ponto de 

origem até o seu ponto final, conhecido como “porta a porta”. Transpor-



ta também todo tipo de mercadoria, desde produtos delicados (televisores, 

computadores, piano, etc.) até os mais brutos (cal, areia, pedra, cimento, 

etc.). Embora esse meio de transporte seja o mais versátil, ele foi projetado 

para curtas distâncias em média 500 km. Percursos maiores podem tornar 

esse meio de transporte menos competitivo que os outros, mas não é so-

mente a distância que influencia no custo do frete. 

b) Transporte aéreo – é o mais rápido de todos, porém o seu custo é o 

mais elevado. Essa modalidade de transporte se caracteriza por movi-

mentar mercadorias e pessoas pelo ar. São usados para transportes de 

mercadorias de entregas urgentes e principalmente de produtos de alto 

valor agregado. Vejamos: se formos transportar cimento por avião o seu 

custo final seria alto, pois o avião não conseguiria levar muitas sacas e 

o preço do cimento é relativamente baixo. Mas, para transportar chip 

de computadores como memórias e Computing unit process (CPU) que 

são os processadores de dados de um computador, e por serem peças 

caras da máquina e muito pequenas, um avião conseguiria transportar 

milhares de unidades de uma só vez. Como o valor do frete é rateado 

pela unidade transportada, o custo do transporte ficaria mais em conta 

para esse último produto.

c) Transporte ferroviário – no Brasil é o transporte mais voltado para pro-

dutos de baixos valores agregados como cimento, grãos, óleo vegetal, 

combustível, etc. Esse transporte ganha em economia de escala, ou seja, 

o frete fica mais competitivo quanto maior for o volume de carga e o 

transporte ferroviário tem grande capacidade de carga.

d) Transporte hidroviário – usa vias navegáveis como rios, lagos ou lagoas 

navegáveis. As cargas a granel, como grãos, em grande volume são os 

mais indicados para essa modalidade de transporte. É considerado o mais 

barato meio de transporte em relação ao rodoviário, ferroviário e aéreo, 

e é o que tem maior capacidade de carga. Veja na sequência, uma tabela 

comparando a capacidade de peso da carga de acordo com o respectivo 

meio de transporte. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2011)

Equipamento Capacidade de peso

Vagão de trem 100 toneladas

Carreta rodoviária 26 toneladas

Barcaça fluvial 1.500 toneladas

Tabela 16.1: Tabela comparativa
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Figura 16.2: Transporte hidroviário – rebocador empurrando as barcaças.
Fonte: http://www.fiesp.com.br/irs/coinfra, 2011

a) Transporte dutoviário – utiliza dutos (tubos imensos) que são constru-

ídos dentro de normas internacionais de segurança. Esse meio de trans-

porte é caracterizado pela sua inflexibilidade, pois existe um número li-

mitado de produtos que podem ser transportados por este modal. As 

dutovias necessitam de terminais onde são realizadas as propulsões dos 

produtos (óleo, gás, álcool, etc), são necessários os tubos e suas uniões 

por juntas. Existem dutovias na superfície, subterrâneas e submarinas. 

São usados para transporte de longa distância, tem como vantagem de 

tirar o produto do local e ir direto para a indústria ou envasadoras de gás, 

e o custo de manutenção é relativamente baixo.

a) Transporte multimodal ou intermodal – é aquele que usa mais de um 

meio de transporte para a locomoção da carga de um ponto a outro. 

Existem várias combinações possíveis para essa modalidade de transpor-

te, a mais comum é rodo-hidro-ferroviário, ou seja, o transporte rodoviá-

rio, o hidroviário e o ferroviário que são necessários para o transporte de 

um determinado produto. 

Exemplo, na época de colheita, a soja é carregada em um caminhão até um 

silo localizado em um porto, próximo a um rio. A partir daí, a soja é trans-

portada através de barcaças até outro porto próximo a uma ferrovia, onde 

mais uma vez é transportada através de trem de carga para a fabricação do 

óleo de soja.

Modal de transporte 
refere-se ao tipo de transporte 
que se é usado no momento, 
se o transporte é realizado 
por rodovias, o modal será 
rodoviário, se por água o modal 
será hidroviário; é o “modo” de 
transporte que se é usado. Em 
um transporte multimodal, por 
exemplo, é usada a combinação 
de vários meios de transportes. 
O produto pode chegar por 
avião, continuar pelo modal 
rodoviário e/ou ferroviário, etc.



a) Transporte digital – esse é o mais novo meio de transporte que existe, 

veja que até a algum tempo atrás tínhamos que comprar um CD de mú-

sica na loja e o mesmo acontecia com os livros. O tráfego eletrônico de 

músicas em arquivos MP3, ou outro tipo de arquivo e livros eletrônicos 

os chamados e-books são muito utilizados pela população mundial se 

expandindo rapidamente devido a sua facilidade e tempo de resposta. 

Lembram-se da máquina de fax? Também era um meio eletrônico de 

envio de mensagens que foi substituída pelos e-mails ou cartas eletrôni-

cas, raramente uma pessoa hoje em dia recebe uma carta escrita à mão 

por outra pessoa, mas são comuns os envios de mensagens via e-mail e 

torpedos por celulares. O tráfego eletrônico de informações é extrema-

mente barato e o mais veloz de todos, o consumidor pode comprar um 

livro na China e tê-lo imediatamente a sua disposição para leitura no 

computador ou tablet, demora-se mais o processo de compra do que o 

recebimento do e-book.

16.2 Fatores que influenciam no preço do  
 transporte
O frete pode variar muito de preço conforme for o produto a ser transpor-

tado, como a facilidade de manusear o produto, o local para onde for trans-

portado e se existe facilidade de frete de retorno. Você sabia que quanto 

mais específico for o transporte do produto mais caro será o valor cobrado 

pelo frete? Vamos ver isso, para transportar uma turbina de uma hidrelétrica, 

por exemplo, não é qualquer caminhão que poderá fazer o transporte tem 

que ser um determinado caminhão, ao contrário acontece para transportar 

soja, pois existem inúmeros caminhões que podem fazer esse serviço. Assista 

ao vídeo no link (1) abaixo e poderá visualizar o transporte de um produto 

gigantesco e verá que a carreta também tem essas proporções.

Figura 16.3: Porto fluvial com transporte multimodal
Fonte: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

Para visualizar um transporte 
de carga pesada acesse:

http://www.youtube.com/user/
edibelo#p/a/f/1/7kJCYNGsATE 

Para saber mais sobre os 
transportes no Brasil consulte o 

sítio indicado no link: 
https://appweb.antt.gov.

br/transp/secao_duas_
localidades.asp
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Resumo
Nesta aula vimos não apenas os tipos de transportes, mas também qual de-

les é o meio de transporte mais adequado para transportar determinado pro-

duto. Foi ilustrada a capacidade de cargas dos principais meios de transpor-

tes e os fatores que podem interferir no preço do transporte a ser cobrado. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise e explique por que quanto mais específico for o transporte mais 

caro ele fica.

2. Indique alguns fatores que podem influenciar no preço do frete e expli-

que os motivos.

3. Quais são os produtos mais indicados para serem transportados pelo 

transporte hidroviário e pelo aéreo?

4. Qual é a função do transporte numa cadeia de suprimentos?

Aula 16- Transporte em uma cadeia de suprimento
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Aula 17 - Projeto de rede em uma   
 cadeia de suprimento

Nesta aula, você conhecerá alguns tipos de projetos e coletas, 

compreenderá a importância do projeto de rede de transporte, e 

entenderá os ciclos das atividades numa cadeia de suprimento. 

17.1 A importância do projeto de rede de  
 transporte dentro da cadeia de   
 suprimento
É muito importante, pois pode afetar todo o seu desempenho, assim um 

projeto bem pensado e bem elaborado contribui para que a cadeia de supri-

mento seja eficiente em seus recebimentos e entregas de mercadorias a um 

baixo custo. A determinação da quantidade a ser armazenada (estoques) e a 

localização das instalações (centrais de distribuição – CD) são imprescindíveis 

para que todo o processo da cadeia de suprimentos funcione corretamente. 

Não podemos esquecer que é necessário vincular os pedidos realizados pelos 

clientes e os locais para onde deverão ser realizadas as entregas. Para isso 

devemos levar em consideração as localizações das cidades onde serão feitas 

as entregas (diferenças geográficas). Existem inúmeras configurações para se 

realizar um projeto de rede para uma cadeia de suprimento. Para compreen-

der melhor, vejamos algumas configurações a seguir. 

17.1.1 Ciclos das atividades de uma cadeia de  
 suprimento
Apresentaremos os ciclos das atividades dentro de uma cadeia de suprimen-

to para podermos compreender os processos sequenciais e as atividades de 

transportes em cada etapa. A partir daí podemos identificar a importância 

do projeto de rede levando em consideração a matéria-prima, sua transfor-

mação na fábrica, a atividade de montagem do produto acabado, a movi-

mentação do produto acabado para o armazém e a entrega para o cliente 

final.



17.1.2 Projeto para uma rede de entrega direta
Esse tipo de projeto visa estruturar a rede de forma que as entregas saiam 

dos fornecedores e sigam diretamente para os clientes finais, os varejistas. 

Nessa configuração não há intermediários, sendo esta uma de suas prin-

cipais vantagens, pois diminuem os custos de transportes, já que cortam 

uma etapa, mas nem sempre isso é possível. Essa configuração é adequada 

quando as lojas varejistas são de grande porte, como as Casas Bahia, pois o 

volume de entregas justifica terem uma frota própria. Seus produtos saem 

das mãos dos fornecedores e vão diretamente para os clientes finais. Desse 

modo, não há intermediários. Veja como fica a configuração de uma rede de 

entrega direta (figura 17.2).  

Figura 17.1: Ciclo das atividades dentro de uma cadeia de suprimentos
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)

Figura 17.2: Rede de entrega direta
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)
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17.2 Coletas programadas
Você sabia que esse tipo de coleta também recebe o nome de milk run (co-

leta do leite) nome dado pelo costume americano de entregar o leite direta-

mente nas casas dos consumidores e recolher a embalagem vazia.Esse con-

ceito foi empregado nos projetos de redes para entrega e coleta na cadeia de 

suprimento com muito sucesso. O caminhão que faz o itinerário tanto pode 

realizar a entrega do produto de uma única fonte de fornecimento ou en-

tregar para um determinado varejista. Pode ainda fazer a coleta de materiais 

para vários fornecedores e a transferência de carga para vários varejistas. 

Percebeu como é bastante flexível essa modalidade de coleta e entrega de 

mercadorias? Veja a ilustração (figura 17.3).

Figura 17.3: Configuração de uma rede com coletas programadas
Fonte: Chopra e Meindl (2003, p.275)

O projeto de rede de transporte numa cadeia de suprimento é considerado 

um fator chave para a sua eficiência. Um projeto bem elaborado reduz cus-

tos e gera rapidez nas respostas dos pedidos, além de tornar as buscas de 

matérias-primas mais eficientes, dando grande poder de resposta na cadeia 

inteira. Isso denota a importância de se pensar nos mínimos detalhes ao 

elaborar o projeto da rede.



Resumo
Nesta aula foi analisada a importância do projeto de rede de transporte den-

tro da cadeia de suprimento. Vimos exemplos de projetos de redes e suas 

diferentes aplicações, e também os impactos negativos de um projeto mal 

elaborado em toda a cadeia.

Atividades de aprendizagem
1. Explique a importância do projeto de rede na cadeia de suprimento. Um 

projeto mal elaborado pode trazer quais consequências para a cadeia de 

suprimento?

2. Qual a diferença entre um projeto de rede de entrega direta e uma rede 

de entrega programada. Dê exemplos.
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Aula 18 - A tecnologia da     
 informação aplicada à   
 cadeia de suprimento

Ao final desta aula você compreenderá o conceito da Tecnologia da 

Informação (TI), os fluxos das informações dentro de uma cadeia de 

suprimento e a tendência desta tecnologia na atualidade.

18.1 A tecnologia da informação (TI) na  
 cadeia de suprimento

Dentro de uma organização, a TI é a ciência que tem a responsabilidade de 

criar, gerenciar as informações e mantê-las por meio de dispositivos de arma-

zenagens, como os discos rígidos (que são os bancos de dados) para serem 

acessados auxiliando nas tomadas de decisões dentro de uma organização.

A Tecnologia de Informação teve grande avanço nos últimos tempos, e com 

a chegada da internet muitas empresas que antes não dispunham de capital 

suficiente para investir em tecnologias e programas específicos (softwares) 

para otimização de seus serviços ou processos, foi possível com a internet. 

Na atualidade não se pode imaginar o controle dos fluxos de informações, 

estoques e a movimentação desses itens serem gerenciados sem a presença 

do computador para o processamento de dados (informações) e para o con-

trole de fluxo de informações. Essas tecnologias já estão sendo usadas por 

inúmeras empresas, tanto para a maximização de seus recursos (financeiros, 

humanos ou materiais), quanto para obter redução de custos operacionais 

Figura 18.1: Tecnologia da informação
Fonte: www.shutterstock.com



e gerar vantagem competitiva. Percebe-se então que a Tecnologia da Infor-

mação é fundamental para o desenvolvimento e avanço da logística numa 

organização.

18.2 Fluxos de informações
Os fluxos de informações devem ser precisos e devem chegar no tempo 

necessário para a tomada de decisão. Informações que chegam atrasadas 

podem causar prejuízos ou ainda não serem mais úteis. A eficácia dessas 

informações apoiam-se em:

•	 Relacionamento com os clientes em todos os aspectos. No fornecimen-

to, por exemplo, o cliente pode acompanhar o status de seu pedido em 

tempo real e ter informações precisas do seu produto e programar-se 

sem incertezas.

•	 Flexibilidade – informações estratégicas e em tempo real permite que a orga-

nização tenha tomadas de decisões mais precisas, otimizando seus recursos 

e obtendo vantagem competitiva no mercado onde está inserido.

•	 A informação sobre o mercado consumidor pode reduzir de forma signi-

ficativa o estoque na empresa, pois sabe a quantidade que deverá produ-

zir, economizando capital que pode ser empregado em outras atividades 

da empresa.

•	 A integração entre fabricante e varejista torna mais fácil à gestão da 

cadeia de suprimento. Pois com as informações dos pontos de vendas 

(PDV) o fabricante pode produzir seus produtos com maior certeza de 

venda desses itens de produção, reduzindo assim seus custos de aqui-

sição de matéria-prima, gerenciamento de estoques, entregas, mão de 

obra, etc. Veremos como isso funciona (Figura 18.2):
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1. O primeiro passo é dado pelo vendedor que sai a campo para as vendas 

no atacado e no varejo;

2. Os pedidos e informações são passados via internet móvel, tablets, celu-

lares, telefones inteligentes (smart phones) ou outro meio a uma central 

de recebimento;

3. As informações são decifradas e emitidas ao operador de empilhadeira 

ou transelevador que dispõe de equipamento para recebimento das in-

formações e leitor ótico, não sendo necessário que se desloque do seu 

local de trabalho;

4. As mercadorias são levadas ao setor de picking para a separação dos 

pedidos para serem entregues aos respectivos destinatários;

5. Uma vez separadas, as mercadorias são carregadas por empilhadeiras, 

esteiras rolantes ou manualmente nos caminhões que ficam encarrega-

dos das entregas porta a porta a cada um dos clientes que realizaram os 

pedidos;

6. Financeiro – com o capital advindo dessas negociações, parte dos recur-

sos são investidos na empresa em melhorias, e parte do lucro deve ser 

investido no mercado de capitais ou numa alternativa que a empresa 

achar melhor.

 

Figura 18.2: Fluxo das informações que faz a cadeia de suprimento se movimentar.
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)

Veja como funciona um 
transelevador acessando o link: 
http://www.youtube.com/
watch?v=ucSCi07dguI
Saiba como funciona um sistema 
WMS para a separação de materiais 
– picking, acessando o link:
http://www.youtube.com/watch?v
=Ju2FIYAYxKY&feature=related



A figura 18.2 ilustra muito bem os vários processos logísticos dentro da ca-

deia de suprimento como a área de separação (picking), ponto de entrega 

(distribuição), transporte rodoviário, movimentação de materiais (recebimen-

to, armazenagem e expedição), rede informatizada para recebimento de in-

formações (pedidos, roteirização de cargas, simulação de finanças, projeções 

de demandas, chegadas de mercadorias, etc). A Tecnologia da Informação é 

empregada em cada etapa desses processos e traz inúmeros benefícios para 

a logística empresarial.

18.3 Tendências
O estudo da empregabilidade da logística nas empresas é recente no Brasil, 

pois o pensamento logístico iniciou-se na década de 80. Você sabia que a 

internet é ainda mais recente? E foi fator decisivo para o desenvolvimento 

da logística no mundo? Novas tecnologias despontaram e os acessos às tec-

nologias, voltadas para o gerenciamento da cadeia de suprimento, ficaram 

mais fáceis de serem adquiridas, gerando menos custos em todos os pro-

cessos. Assim, as organizações procuram escolher o melhor software que 

atenda ao perfil de cada empresa. Atualmente, essas organizações estão 

focadas em:

•	 Diminuir os custos operacionais, otimizar a gestão e a operação das com-

petências principais.

•	 Melhorar a previsibilidade do fluxo de caixa.

•	 Melhorar a desempenho de forma global.

•	 Alinhar os investimentos com o máximo retorno.

Para tanto, investem em tecnologias como:

•	 SAP (Systems, Applications & Products in Data Processing) significa Siste-

mas, Aplicativos e Produtos em processamento de dados – é um sistema 

integrado de gerenciamento organizacional. 

•	 ERP (Enterprise Resoursing Planning) – é um software que gerencia o 

fluxo de informações integrando todos os departamentos da empresa e 

suas atividades como: transportes, fabricação, logística, finanças e recur-

sos humanos; o SAP é um exemplo desses softwares.

•	 WMS (Warehouse Management System) significa Sistemas de Gerencia-

mento de Armazéns – esse software permite controle eficaz sobre os 

produtos armazenados administrando o endereçamento e volumes ocu-
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pados no armazém, automatiza os processos de armazenagem e retirada 

de produtos em consonância com o transelevador e reduz significativa-

mente os custos desses processos.

•	 MRP I (Materials Requirement Planning) significa Planejamento das Ne-

cessidades de Materiais – é um software ou técnica que determina as ne-

cessidades de materiais gerando uma lista de compras (Bill of materials) 

para a produção de um determinado item ou de vários.

•	 MRP II (Manufacturing Resources Planning) significa Planejamento dos 

Recursos de Manufatura – é exemplo de uma “árvore do MRP II”. 

Veja na figura 18.3 um exemplo de como é gerenciado um Plano Mestre de 

Produção.

Assista ao vídeo no link http://
www.youtube.com/watch?v
=Ju2FIYAYxKY&feature=relat
ed, que demonstra um sistema 
de gerenciamento de armazéns 
(WMS). Depois descreva o 
processo de separação de 
materiais que aparece no vídeo.

Aula 18 - A tecnologia da informação aplicada à cadeia de suprimento

Figura 18.3: Plano Mestre de produção gerenciado pelo MRP II
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)

Resumo
Nesta aula vimos à importância da Tecnologia da Informação na cadeia de 

suprimentos, abordamos os fluxos das informações e como essas informa-

ções podem contribuir de forma fundamental para que a cadeia seja efi-

ciente. Dentro do contexto tecnológico, conhecemos alguns softwares de 

gerenciamento de informações, os quais na atualidade são imprescindíveis 

para o gerenciamento dos fluxos de informações dentro das organizações.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise sobre o ERP e descreva como é aplicado nas empresas e quais os 

benefícios que trazem para as que o utilizam.

PROGRAMA 
MESTRE PRODUÇÃO

PLANEJAMENTO 
DAS NECESSIDADES 

DE MATERIAIS

ORDEM DE 
TRABALHO

LISTA DE MATERIAIS 
(BILL OF MATERIALS)

CARTEIRA DE 
PEDIDOS

ORDEM DE COMPRA

PREVISAO DA 
DEMANDA

GESTÃO DE 
ESTOQUE

ORDEM DE 
MANUFATURA



2. Explique de que forma as Tecnologias de Informações auxiliam no geren-

ciamento da cadeia de suprimento, e descreva um fluxo de informações 

como exemplo.
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Aula 19 - Os quatro pilares da    
 cadeia de suprimento

O objetivo desta aula é que você compreenda a importância e a 

atuação dos quatro pilares da cadeia de suprimento e como cada um é 

interdependente do outro. 

A cadeia de suprimento sustenta-se em quadro pilares, os quais são fatores 

que indicam o desempenho de toda a cadeia, e são compreendidos como o 

sistema de informação, instalação, transportes e estoques. Se qualquer um 

desses quatro pilares não funcionar bem, compromete toda a capacidade da 

cadeia de suprimento. Esse comprometimento está ligado à capacidade de 

eficiência, que é a capacidade de aproveitar o máximo possível os recursos 

disponíveis, como instalações, recursos humanos, capital financeiro, etc., e a 

responsividade de toda a cadeia, que é a capacidade de responder o mais 

rápido possível em atendimentos aos serviços internos, pedidos e compras 

de serviços externos, atendimento ao cliente, entrega rápida, etc. 

19.1 Sistema de informação
É considerado o principal pilar, pois é pelo sistema de informação que tudo 

acontece na cadeia de suprimento. Veja como a informação pode afetar 

cada estágio da cadeia de suprimento: se a informação do setor de compras 

for passada errada, por exemplo, com produtos errados ou ainda em quanti-

dades inferiores ou superiores àquelas necessárias para produzir ou atender 

aos pedidos dos clientes, podem faltar ou sobrar material, causando enorme 

prejuízo para a empresa nos dois casos. Se faltar produtos, a empresa perde 

clientes; e se sobrar, o dinheiro fica empatado em estoques desnecessários, 

podendo ser aplicado em outro produto de alto giro. Nos transportes, um 

endereço de entrega errado, por exemplo, indicar uma cidade errada para 

entrega, pode gerar atrasos e despesas extras. Em relação às instalações, o 

excesso de mercadorias poderia comprometer a acomodação adequada dos 

materiais, ou se sobrasse espaço demais, ficaria com o custo de ociosidade, 

ou seja, o de não aproveitamento do espaço e que tem o seu custo de ar-

mazenagem (aluguel, água, luz, mão de obra envolvida para manusear o 

material, equipamentos, etc.). Portanto, a informação tem que chegar no 

tempo certo e ser passada de forma correta, só assim o gerente dos proces-

sos dentro da cadeia poderá torná-la mais eficiente, podendo escolher o pro-

duto mais barato e com a qualidade desejada, escolher o meio de transporte 

Responsividade é 
um termo usado na 
cadeia de suprimento 
que exprime a capa-
cidade de resposta da 
empresa em atender 
aos seus clientes 
internos ou externos.



adequado, e trabalhar com os equipamentos adequados. Perceberam como 

a informação afeta toda a cadeia? Por isso é considerado o principal pilar de 

toda a cadeia, mas não se esqueça de que cada pilar depende do outro e o 

importante é que todos funcionem em harmonia.

19.2 Instalações
As instalações na cadeia de suprimento podem ser compreendidas ao local 

onde será armazenada a matéria-prima, o material que foi manufaturado ou 

simplesmente materiais acabados para distribuição dependendo logicamen-

te do ramo de atividade da empresa. As principais instalações numa cadeia 

de suprimento referem-se ao local onde ocorrerá às transformações dos pro-

dutos – a fábrica, e o local onde serão armazenados os produtos acabados 

para serem entregues aos clientes. Isso engloba as decisões sobre as escolhas 

das instalações, conforme for decidida a quantidade que será produzida, a 

quantidade que deverá ficar em estoque e também a capacidade que foi 

planejada para serem mudadas estas instalações caso seja necessário. Ou-

tro fator considerado importante sobre as instalações são as proximidades 

com os fornecedores das matérias-primas e com o centro consumidor. Pois 

a distância entre os fornecedores, consumidores e as instalações podem 

comprometer a eficiência da empresa entregar seus produtos num tempo 

adequado, e tornar-se menos competitiva em relação ao preço do produto 

se a matéria-prima ficar muito longe para ser transportada e aumentar sig-

nificativamente os custos dos produtos finais.

19.3 Transporte
O transporte na cadeia de suprimento não é somente o leva e traz de ma-

teriais por meio de caminhões, trens, aviões e navios. O transporte aqui é 

compreendido como a movimentação de materiais em todos os sentidos. 

Vamos compreender melhor?

Para que os materiais cheguem até a fábrica, por exemplo, é necessário al-

gum tipo de transporte por terra, ar ou água, correto? Chegando à fábrica 

há a movimentação interna desses materiais, por empilhadeiras, paleteiras 

ou por transelevadores (veja figuras 19.1 e 19.2). Quando qualquer material 

for expedido, ou seja, tiver que sair da fábrica, para ser entregues para os 

clientes, também há movimentação desses materiais para que aconteçam as 

entregas. 

No processo de transportes, o que importa é a sua eficiência. Um meio de 

transporte escolhido erroneamente pode afetar a eficiência e a capacidade 

de resposta pela empresa. Sabe como isso acontece? Por exemplo, se o meio 
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de transporte para um determinado produto for escolhido o transporte aé-

reo a entrega ocorrerá muito rápida, correto? Isso indica que o transporte 

está sendo responsivo, que é a capacidade de resposta rápida, porém os 

custos desse transporte ficariam muito elevados e assim não seria eficiente, 

pois a eficiência indica o máximo aproveitamento dos recursos disponíveis.

19.4 Estoques
O estoque pode ser compreendido como a matéria-prima para transformação 

numa fábrica, e nessa transformação há produtos em processos e, por fim, os 

produtos acabados. A função dos estoques é reguladora. Mas como assim? 

Se o sistema de informação nos passar dados que o mercado está aquecido 

e num futuro próximo, aproximadamente 03 meses, as vendas irão aumentar 

muito. Imediatamente, o gerente de estoques - junto com os setores de finan-

ças e compras - trata de prover os estoques com os produtos que mais vendem 

para que não faltem e nenhuma venda se perca. Mas, imagine se a informação 

não for passada de forma correta, indicando que o mercado irá permanecer 

do mesmo modo num horizonte de 06 meses. Deu para imaginar o quanto de 

mercadoria iria faltar? Quanto deixaria de ser vendido? E quantos clientes seriam 

perdidos por não serem atendidos? O estoque então bem administrado regula 

essas situações, onde deve haver a quantidade ou de matérias-primas para a 

produção ou de produtos acabados prontos para o consumo para serem entre-

gues sempre em quantidades que seja satisfatória.

Figura 19.1: Paleteira
Fonte: www.shutterstock.com

 

Figura 19.2: Transelevador em operação
Fonte: http://simplementelogistica.blogspot.com



Resumo
Nesta aula, você aprendeu que a cadeia de suprimento se apoia nos 04 pila-

res: informação, instalações, transportes e estoques. Percebeu também que 

os quatro devem andar em harmonia, pois, se um deles falhar poderá causar 

danos a toda a cadeia.

Atividades de aprendizagem
1. Por que é importante que os quatro processos sejam interligados na ca-

deia de suprimentos?

2. Cite um exemplo de como o estoque pode agir de forma reguladora, 

para que não falte ou sobre materiais, para a venda de um produto de 

natal, por exemplo.

3. Explique como são interligados os processos dos quatro pilares da cadeia 

de suprimento.
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Aula 20 - Negócios eletrônicos:  
 e–business e a cadeia  
 de suprimentos

Nesta aula, você aprendeu que a cadeia de suprimento se apoia nos 

04 pilares: informação, instalações, transportes e estoques. Percebeu 

também que os quatro devem andar em harmonia, pois, se um deles 

A internet mudou muitas coisas no mundo, e na cadeia de suprimento não 

seria diferente. Com o baixo custo dos softwares e hardwares muitas em-

presas puderam usar a internet para comunicação, como realizar compras, 

falar como se fosse telefone, se comunicar diariamente por meio de redes 

sociais e e-mails. O e-business ficou popularizado entre os consumidores e 

também entre as empresas, aumentando substancialmente os volumes de 

vendas e o fluxo de informações entre empresa/consumidores e entre as 

próprias empresas de um modo nunca visto. Vejamos a seguir como o e-

-business atua numa cadeia de suprimentos. 

20.1 Fluxo de informações pelo e-business  
 em uma cadeia de suprimento
O negócio eletrônico facilitou muito as transações entre os consumidores e 

as empresas tanto produtoras como os varejistas. Com essa nova modalida-

de de negócios muitas lojas migraram para a internet, criando suas lojas vir-

tuais, onde qualquer pessoa que tenha um computador com internet pode 

“entrar” em uma loja virtual em qualquer parte do mundo. Assim, as com-

pras deixaram de ser realizadas somente ou na própria cidade e redondezas 

e passou então a ser realizada em qualquer canto do país ou do mundo. 

Perceberam o tamanho da mudança na relação entre comprar e vender? 

Como atender tanta gente de uma só vez, já que os pedidos não chegam ao 

balcão de pessoa a pessoa, mas sim em milhares de pedidos via eletrônica? 

Como atender essas pessoas de maneira eficiente? Você não gostaria de 

ficar esperando uma eternidade para ser atendido não é mesmo? Aí é que 

entra o controle dos fluxos de informações e o gerenciamento do e-business 

já que as compras são realizadas por meio eletrônico, mas os produtos são 

físicos e as entregas também, ou seja, deve-se ter a transação de compras, 

recebimento, estocagem e expedição (entrega) do que foi vendido. 

Softwares: são pro-
gramas de computadores, 
como o Word, o Excel 
Hardwares: são equi-
pamentos, chamados de 
periféricos, como o moni-
tor, impressora, gabinete e 
o mouse.



20.2 Tarefas executadas por empresas que  
 praticam o e-business 

As empresas que utilizam essa modalidade de negócios devem ser afinadas 

com alta tecnologia, já que se baseiam em fluxo de informações via eletrô-

nica e tudo acontece em tempo real. Assim essas empresas podem criar par-

cerias para negociar preços com seus fornecedores por meio de contratos; 

devem ter meios fáceis de serem usados para os consumidores realizarem 

suas compras, com os produtos bem expostos e de fácil visualização e que 

chamem a atenção não só pelo preço, mas também pela forma como é 

mostrado. Afinal, o visual é uma das coisas que chamam mais a atenção, 

não é mesmo?

Figura 20.2: Representação do fluxo de informação no 
comércio eletrônico
Fonte: www.shutterstok.com

Figura 20.1: e-business
Fonte: www.shutterstock.com
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Se o cliente realizou a compra e deseja saber, por exemplo, como está o anda-

mento do mesmo, ou seja, já saiu de lá? Onde está a mercadoria agora? Vai 

chegar como foi estipulado pela empresa? Estas e outras informações ficam 

disponíveis para a pessoa que comprou. Uma vez vendido o produto, a empresa 

deve criar meios para pagamentos, com cartões de créditos da própria empresa 

ou de outras operadoras, deve gerir as condições de pagamentos.

Ainda tem o pós-venda para cuidar da satisfação do cliente. E se o produ-

to chegou com avarias até o cliente? Quais são os procedimentos? Como 

atendê-lo o mais rápido possível? Quais são as garantias que podem ser da-

das a ele? Afinal, se o cliente não for atendido de modo que fique satisfeito, 

certamente ele não voltará a realizar mais compras na empresa e ainda falar 

mal dos serviços prestados. Percebeu que não é tão simples assim vender 

pela internet. O volume de venda é grande e muito atrativo, mas a empresa 

deve ter um grande aparato tecnológico, e pessoas muito bem instruídas 

para que tudo funcione de modo eficiente dentro da cadeia de suprimento.

20.3 Como funciona a cadeia de suprimento  
 com negociação eletrônica
Vamos citar um exemplo para que você possa entender melhor como são 

realizadas as transações em uma cadeia de suprimento por meio do e-busi-

ness. A empresa Positivo, no Paraná, é uma grande montadora de computa-

dores. Essa empresa não produz todas as peças e equipamentos necessários 

para que o produto chegue a seu estado final para ser entregue ao consu-

midor. A Positivo tem inúmeros fornecedores em várias partes do mundo; o 

processador, por exemplo, vem dos Estados Unidos; a placa-mãe pode vir da 

China ou de outro país da Ásia; os gabinetes e monitores são de fornecedo-

res do Brasil. As negociações logicamente devem ter um encontro presencial 

para fechar a parceria de compra e fornecimento. Após esses detalhes os 

negócios são realizados via internet. Esse tipo de negócio é conhecido como 

Intercâmbio Eletrônico de Dados ou como é mais conhecido pela sigla EDI, 

que significa Eletronic Data Interchange. Mas, como funciona essa transa-

ção? Veja na figura 20.3 a seguir:



Podemos perceber que as empresas que estão nesse ramo de negócio - tanto o 

fornecedor como fabricante - podem oferecer venda direta ao consumidor. No 

caso do fabricante, deve possibilitar acesso 24 horas, pois as compras podem 

ser feitas de qualquer parte do mundo. No Brasil pode ser dia, e em outro país, 

noite. A empresa ainda deve ter uma equipe bem afinada, pois as mudanças de 

preços acontecem a todo instante entre outras inúmeras tarefas.

Resumo
Nesta aula, vimos como a internet possibilitou novos meios de negócios e 

como impactou a cadeia de suprimento. Vimos com é realizada as transa-

ções por meio eletrônico pelo sistema EDI. Pudemos perceber que são inú-

meras as tarefas a serem realizadas pelas empresas que atuam no ramo do 

comércio eletrônico.

Figura 20.3: Transação entre fornecedor/comprador pelo sistema EDI (e-business).
Fonte: Elaborado pelos autores (2011)
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Atividades de aprendizagem
1. Explique o que você entendeu sobre comércio eletrônico. E se já utilizou 

esse meio de negociação, como ocorreu.

2. Explique qual é o processo de negociação por meio do EDI.

3. Cite algumas tarefas que as empresas, que atuam nesse ramo, devem 

praticar.
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Atividades autoinstrutivas

1. A cadeia de suprimentos é seguida de inúmeros processos e trocas 
de informações que são necessárias para que cada estágio fun-
cione corretamente. Esses processos são chamados de ciclos, pois 
seguem uma determinada ordem. Dentro da cadeia de suprimen-
tos temos dois ciclos que são iniciados por meio dos pedidos dos 
clientes. Assinale a alternativa correta que indique os processos 
desses dois ciclos.

a) O ciclo empurrado (push), primeiramente o cliente consome o produto 

para depois ser substituído; e o ciclo puxado (pull) onde o produto é pro-

duzido antes que seja consumido pelo cliente.

b) No processo empurrado (push), o produto é produzido antes do consu-

mo pelo cliente para garantir o estoque; e o processo puxado (pull) é o 

inverso, o produto é produzido somente após o consumo pelo cliente.

c) Tanto no processo empurrado (push),  quanto no processo puxado (pull) 

o produto fica em estoque para atender ao consumo do cliente, se o 

cliente compra o produto, o mesmo é produzido imediatamente.

d) Nos dois processos puxados (pull) e empurrados (push), a produção é 

antecipada às necessidades dos clientes.

2. Quando falamos em atender ao pedido de um cliente devemos 
compreender que a cadeia de suprimentos atinge uma grande 
quantidade de processos. Com base nesta afirmativa, assinale a 
alternativa correta. 

a) Transporte, vendas, embalagens, negociações.

b) Marketing, matéria-prima, fábrica, armazéns, transportes e clientes.

c) Marketing, fábrica, movimentação interna dos produtos nos armazéns e 

vendas.

d) Transportes, vendas, finanças e logística reversa.

e) Propaganda, gerenciamento de armazéns, distribuição via internet, con-

trole de pedidos.

3. Existe uma relação entre o cliente e o varejista, que se resume em 
satisfazer a necessidade do cliente em ter o produto que ele deseja 
à sua disposição a um preço adequado. Essa relação se inicia com 
a chegada do consumidor (na) à loja e a sua escolha pelo produto 
desejado, pelo atendimento recebido e pelas condições de paga-
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mento. O passo seguinte é a emissão de ___________________e a 
____________ nas mãos do cliente, fechando assim um ciclo.

a) Uma nota de solicitação de materiais; entrega do produto.

b) Uma solicitação de materiais; entrega do produto.

c) Uma nota fiscal; entrega do produto.

d) Um pedido; entrega do produto.

e) Um pedido de compras; entrega do produto.

4. Existe um ciclo que descreve um produto consumido por um clien-
te: (1) o varejista realiza seu pedido (cliente); (2) o fornecedor 
emite um pedido com as quantidades de produto solicitadas pelo 
varejista; (3) o produto é carregado para a entrega ao cliente e (4) 
o varejista recebe e confere as mercadorias. Assinale a alternativa 
correta que identifica esse processo. 

a) Processo de compras pelo fabricante dos produtos acabados para o va-

rejista

b) Processo de compras da matéria-prima

c) Processo para o reabastecimento do varejista

d) Processo para o reabastecimento do fornecedor

e) Processo de entrega da matéria-prima para o fabricante

5. Assinale a alternativa correta cujas palavras completam as la-
cunas da seguinte frase: O produto é formado por uma parte 
_____________e outra ________, que juntas completam a oferta de 
produtos de uma empresa. A parte ________da oferta de produtos 
é composta de características como peso, volume e forma além 
de aspectos de desempenho e durabilidade. A parte __________da 
oferta de produtos tanto pode ser o suporte pós-vendas, a repu-
tação da empresa, entre outras.

a) intangível, intangível, tangível, intangível.

b) tangível, intangível, intangível, tangível.

c) tangível, intangível, tangível, tangível.

d) tangível, tangível, tangível, intangível.

e) tangível, intangível, tangível, intangível.

6. O ciclo de vida do produto é um conceito conhecido dos opera-
dores de mercado. Todo produto passa por esse ciclo que é defi-
nido em quatro diferentes fases. Associe a primeira coluna com a 
segunda na ordem que descreve corretamente o ciclo de vida do 
produto.
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a) 1º ciclo                              (__) Maturidade

b) 2º ciclo                              (__) Crescimento

c) 3º ciclo                              (__) Introdução

d) 4º ciclo                              (__) Declínio

a) (A) (B) (D) (C)

b) (C) (D) (B) (A)

c) (D) (A) (B) (C)

d) (C) (B) (A) (D)

e) (A) (C) (B) (D)

7. As características de um produto que mais influem sobre a estra-
tégia logística são os seus atributos naturais, peso, volume, pere-
cibilidade e inflamabilidade. Quando observadas em combinações 
variadas, essas características são indicativas de necessidades de 
_________, _________, __________, ___________ processamento de 
pedidos e até mesmo uma legislação específica.  Assinale a alter-
nativa que indica o modo adequado da sequência dos processos.

a) armazenagem, manuseio dos materiais, transporte, estocagem 

b) manuseio de materiais, armazenagem, estocagem, transporte, 

c) armazenagem,  transporte, estocagem, manuseio de materiais.

d) armazenagem, estocagem, manuseio de materiais, transporte.

e) armazenagem, estocagem, transporte, manuseio de materiais.

8. O quociente __________ está relacionado aos custos de movimenta-
ção e armazenagem dos produtos. O quociente ________ está dire-
tamente relacionado aos custos de transporte e armazenagem. Em 
sequência as palavras que completam corretamente essas lacunas 
são: Assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase.

a) Valor-peso e valor-peso.

b) Valor-peso e peso volume

c) Peso-volume e valor-peso

d) Peso volume e peso volume

e) Valor-volume e peso volume

9. O objetivo ________________ é gerenciar, ou seja, administrar para se 
obter o melhor resultado possível com os recursos que se dispõe no 
momento. Afinal, o que é administrar? Estamos falando em comprar 
matérias-primas, transformar produtos, controlar estoques e até de 
sua distribuição a nível mundial. Para que isso aconteça o administra-
dor precisa ter experiência e conhecer bem os produtos a serem geren-
ciados, garantindo assim, a lucratividade _______________________. 
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Assinale a alternativa que indica de que objetivo e a lucratividade 
que o texto argumenta.

a) Da administração de materiais e do patrimônio.

b) Da administração dos estoques.

c) Da cadeia de suprimento

d) Da armazenagem de materiais

e) Da gestão das finanças

10. Assinale a alternativa que indique a resposta correta para os três es-
tágios básicos que servem como fatores de decisão para ser realizado 
o planejamento adequado de uma cadeia de suprimento.

a) Planejar os processos, a estrutura dos armazéns, e a relação com os clientes.

b) Planejar a construção do projeto (configuração da cadeia de suprimento, 

sua estrutura e como será realizado cada processo), planejamento da 

cadeia (planejar como será realizada cada uma das fases dos processos) 

e os sistemas operacionais.

c) Planejar a compra de matérias-primas, processos dos pedidos, sistemas 

operacionais.

d) Planejar primeiramente as compras de materiais, seu armazenamento e 

distribuição.

e) Planejar a rede de distribuição, o tipo de transporte é o mais adequado e 

planejar cada um desses processos.

11. Depois de ler o (Leia esse) fragmento de texto, assinale a alternativa 
que descreve a reação das pequenas empresas nesse novo cenário. 

 A globalização trouxe várias mudanças na economia mundial. Com 
essas mudanças, as empresas de vários países passaram a se preocu-
par com investidores que começaram a aplicar seu dinheiro em paí-
ses que apresentassem maiores oportunidades de retorno aos seus 
investimentos. 

 Essas empresas têm investido grande volume de capital e tecnolo-
gia trazendo preocupação ás empresas despreparadas. Tais empresas 
têm experimentado um novo cenário de competição na produção e 
na cadeia de suprimento para a distribuição dos produtos acabados. 

a) Concorrência desleal entre as empresas em geral.

b) Coopetição e cooperação.

c) Grandes empresas comprando as menores.

d) Oportunidade mundial.

e) Mudança de atividade para sair da concorrência do setor.
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12. “A parceria entre as pequenas empresas é considerada fator de gran-
de relevância, pois colocam essas empresas praticamente no mesmo 
nível das gigantes para realizarem compras de materiais que usam 
para a produção de bens de consumo. Essas parcerias são comumen-
te utilizadas por empresas que estão no mesmo ramo de atividade e 
estão aglomeradas dentro de uma mesma cidade ou região geográ-
fica”. O texto está falando de:

a) Aglomerações de cidades com inúmeras fábricas.

b) Concentração de empresas que concorrem entre si sem nenhum tipo de 

cooperação.

c) Setor de compras das empresas.

d) Estratégia competitiva organizacional

e) Arranjo Produtivo Local (APL)

13. Leia o texto e preencha as lacunas com as palavras corretas. 
____________________ é a concentração de várias empresas do mes-
mo ramo de atividade num mesmo parque, onde existe uma empre-
sa que é proprietária e administradora das instalações, essa aluga o 
excedente para outras empresas. Assim os equipamentos, refeitório, 
estacionamento, etc. são de uso comum, mas obedecendo aos regi-
mentos impostos pela administradora do _________________________
________________.

a) Condomínio Empresarial

b) Arranjo Produtivo Local (APL)

c) Parque industrial

d) Cidade Industrial Metropolitana

e) Centro de Distribuição

14. Assinale a alternativa que completa a lacuna da seguinte frase: 
___________________ é o plano de ação elaborado por uma organiza-
ção com a intenção de conseguir uma vantagem competitiva susten-
tável no mercado globalizado onde a empresa atua. 

a) Planejamento Orçamentário

b) Planejamento do Centro de Distribuição

c) Planejamento da Produção

d) Planejamento de Compras

e) Planejamento Estratégico.
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15. As estratégias da cadeia de suprimento determinam a natureza da 
obtenção dos recursos através do suprimento, do processo de trans-
formação, do armazenamento e da distribuição. É muito conhecida 
entre as organizações a estratégia da cadeia de suprimento, e são 
dividas em:

a) estratégia de fornecedores, estratégia de operações, estratégia de distri-

buição.

b) estratégia competitiva, estratégia de fornecedores, estratégias de distri-

buição.

c) estratégia de fornecedores, estratégia competitivas, estratégia de dife-

renciação.

d) estratégia de custos, estratégia de diferenciação, estratégia de distribuição.

e) estratégia de fornecedores, estratégia de operações, estratégia de custos.

16. Associe a primeira coluna (definições) com a segunda (atividade de 
um armazém). Depois assinale a alternativa que apresenta a sequên-
cia correta.

a) Assegurar que o produto entregue 

esteja em conformidade com as 

especificações constantes no pedi-

do de compra [...]. 

b) Consiste em movimentar o material 

com segurança, utilizando-se de equi-

pamentos adequados para a movi-

mentação e armazenagem. 

c) Os produtos e insumos armazena-

dos são os recursos circulantes que 

compõem o patrimônio de uma or-

ganização. Por serem tão importan-

tes precisam ser controlados na esto-

cagem e na movimentação. 

d) Assegurar que o produto expedido 

esteja em conformidade com as 

especificações constantes na nota 

fiscal, especificações essa de quan-

tidade de produto, valor unitário, 

condições de embalagem, quali-

dade do produto como prazo de 

vencimento, dimensional, caracte-

rísticas física como cor, etc. 

(__) Guarda dos produtos

(__) Área de expedição 

(__) Área de recebimento

(__) Controle dos recursos 
armazenados 
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a) (A) (C) (D) (B)

b) (B) (C) (A) (D)

c) (B) (D) (C) (A)

d) (B) (D) (A) (C)

e) (C) (B) (D) (A)

17.As funções da cadeia de suprimento (manutenção do preço, segurança, 
consolidação e transbordo) referem-se à atividade de: 

a) Movimentação externa de materiais

b) Transporte de carga

c) Armazenamento de materiais

d) Movimentação interna de materiais

e) Controle dos estoques

18.Os armazéns são classificados segundo sua utilização. A primeira distin-
ção que podemos fazer com referência a armazenagem está relaciona-
da ao ciclo de produção de matérias-primas e componentes e como ciclo 
de distribuição, ou seja, armazenagem de produtos destinados à venda. 
Quanto à distribuição, os armazéns se classificam em:

a) Armazéns de matérias-primas, armazéns de produtos em processo, ar-

mazéns de peças adquiridas de terceiros.

b) Armazéns atacadistas; armazéns varejistas; armazéns de assistência técnica.

c) Armazéns de peças semiacabadas, armazéns de materiais em processo, 

armazéns de produtos acabados.

d) Armazéns de peças para manutenção, armazéns de produtos perecíveis, 

armazéns de produtos perigosos.

e) Armazéns de produtos pesados, armazéns de secos e molhados, arma-

zéns de supermercados.

19.Em relação aos tipos de armazéns utilizados na cadeia de suprimentos, a 
função de armazenagem representa uma porcentagem considerável no 
custo total da distribuição física dos produtos. O processo de armazena-
gem pode acontecer sob vários aspectos: econômicos, financeiros e le-
gais. Dentre os mais diversos tipos de armazenagem quatro alternativas 
distintas são as mais importantes. Assinale a alternativa que apresenta 
funções consideradas não básicas em relação aos tipos de armazéns uti-
lizados na cadeia de suprimentos. 

a) Propriedade privada.

b) Armazéns de estoques em consignação.

c) Armazéns públicos, espaços contratados.

d) Armazéns móveis.

e) Estocagem em trânsito.
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a) (A) e (B) estão erradas.

b) (D) e (E) estão erradas.

c) (B) e (D) estão erradas.

d) (B) e (C) estão erradas.

e) (D) e (A) estão erradas.

20.Assinale a alternativa correta que preenche a lacuna: ____________ são 
armazéns utilizados para produtos com elevados índices de giro de es-
toque e de perecibilidade, e que não são estocados, mas apenas cruzam 
o armazém indo direto aos pontos de venda sem passar pelo processo 
de estocagem.

a) Silos.

b) Centro de distribuição.

c) Cross docking.

d) Almoxarifados.

e) Atacarejo.

21.Algumas vantagens na implantação de um Centro de Distribuição (CD) 
podem ser observadas no custo de transporte, o sistema modal trans-
porta grande quantidade de produtos de uma só vez. Os CD estão loca-
lizados em regiões estratégicas próximas às principais estradas de aces-
so e na proximidade dos centros consumidores. Assinale a alternativa 
correta que considera vantagens específicas de um CD.

a) (1) Permitir rápido atendimento ás necessidades dos clientes de uma de-

terminada área geográfica.

a) (2) Tem o objetivo de ganhar tempo e reduzir custo de espera, avançam-

-se os estoques para um ponto próximo aos clientes.

a) (3) Sincronização entre o recebimento e o faturamento de mercadorias 

se faz essencial para a eficiência e até mesmo viabilidade do processo da 

distribuição.

a) (4) Têm forte função de estocar produtos a granel para maximizar a dis-

tribuição desses produtos.

a) (5) São depósitos de produtos e objetos de um estabelecimento que a 

organização fornece aos seus demais setores internos.

b) (1) e (4) estão corretas.

c) (1) e (3) estão corretas.

d) (2) e (4) estão corretas.

e) (1) e (2) estão corretas.

f) (3) e (1) estão corretas.
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22.Na cadeia de suprimento, a arrumação da carga é uma função muito impor-
tante, pois facilita o carregamento e preserva o material a ser transportado 
em função de usar modos adequados de arrumação das cargas. Em relação 
a esse assunto, o texto a seguir se refere a que tipo de atividade arrumação 
de carga? 

 “É o agrupamento de um ou mais itens de carga geral que serão transpor-
tados como uma unidade única e indivisível. Tem a finalidade de facilitar o 
manuseio, transporte, movimentação e armazenagem da mercadoria.”

a) Pré-lingagem de carga.

b) Unitização de carga.

c) Consolidação de carga.

d) Desconsolidação de carga.

e) Paletização de cargas.

23. Ao unitizarmos uma carga, faz-se necessário analisar qual a melhor forma 
para a organização das embalagens. Para isso existem alguns padrões de 
empilhamento que são: 

1. Empilhamento em colunas.

2. Empilhamento horizontal com amarração.

3. Empilhamento cruzado.

4. Empilhamento unitizado.

5. Empilhamento vertical sem amarração

a) (1) e (2) estão corretas.

b) (3) e (5) estão corretas.

c) (1) e (3) estão corretas.

d) (1) e (3) estão corretas.

e) (3) e (2) estão corretas.

24. O transporte na cadeia de suprimento usa diversos meios de acomodação 
das mercadorias para facilitar a locomoção e manuseio. O meio de trans-
porte pelo qual as mercadorias são transportadas dentro de ____________, 
podendo ser intercambiadas e convenientemente carregadas e transferi-
das entre diferentes modalidades de transporte foi um importante elemen-
to de inovação em logística, que revolucionou o comércio internacional. 
Assinale a alternativa que completa a lacuna. 

a) Cintamento de cargas.

b) Paletes.

c) Container.

d) Baú de alumínio.

e) Caixotes padronizados.
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25. A embalagem, além da função de proteção para o transporte na cadeia de 
suprimento, ela tem outras funções, como para o comércio, por exemplo, 
que a usa para:

a) Estocar de forma adequada no seu depósito.

b) Expor a mercadoria de forma que atraia o cliente.

c) Facilitar a acomodação nas prateleiras.

d) Proteger o produto de impactos e sujeiras.

e) Facilitar o manuseio dentro da loja.

26. Toda embalagem já desenvolvida ou que ainda será criada é classificada 
conforme a função, pois assim cumprirá de forma correta seu objetivo prin-
cipal. Associe a primeira coluna que descreve a função da embalagem com 
a segunda que dá o nome a essa função. E depois assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.

1. Envolve a embalagem de contenção, exibindo 

o produto no ponto de venda. É a comunica-

ção através da sua forma, dimensões, cor, gra-

fia, símbolos e impressões.

2. Embalagem que fica em contato direto com o 

produto e, portanto, exige compatibilidade en-

tre os componentes do produto. 

3. É a capacidade de resguardar o conteúdo de 

todos os perigos do transporte e manipulação.

4. Embalagem secundária, contém um múltiplo 

da embalagem de apresentação, constituindo 

a unidade para a extração do pedido. 

5. Considerada embalagem terciária transporta 

múltiplos da embalagem de comercialização  

(__) Proteção

(__) Comercialização

(__) Apresentação

(__) Contenção

(__)  Movimentação

a) (5) (2) (1) (4) (3)

b) (3) (4) (5) (2) (1)

c) (3) (4) (1) (5) (2)

d) (3) (4) (1) (2) (5) 

e) (1) (2) (5) (4) (3)

27. A logística tem como princípio entregar a quantidade certa das mercadorias 
no local correto nas condições de qualidade exigida e ao mínimo custo. A 
embalagem tem por objetivo específico o de oferecer aos produtores um 
meio que garanta sua __________ assim como sua fácil _______________, 
também com o menor __________.
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 Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência de palavras que 
completam as lacunas da frase. 

a) armazenagem, integridade, custo.

b) custo, armazenagem, integridade.

c) integridade, custo, armazenagem.

d) armazenagem, custo, integridade.

e) integridade, armazenagem, custo.

28. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto a se-
guir. 

 “A possibilidade de quando se monta um conjunto ou um lote de produtos 
pode-se  trocar a peça ou o produto sem ter problemas.” O texto faz men-
ção a peças ou produtos _________________.

a) padronizados.

b) moldados adequadamente.

c) intercambiáveis.

d) unitizados.

e) customizados.

29. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à definição 
e aplicação dos três tipos de embalagens: primária, secundária e terciária. 

a) A secundária tem a função de proteção para o transporte e manuseio na 

cadeia de suprimento; A primária tem função de proteger a terciária e de 

facilitar o manuseio e estocagem; a terciária tem a função comercial de 

atrair o cliente.

b) A terciária tem função de proteger a terciária e de facilitar o manuseio 

e estocagem; a primária tem a função comercial de atrair o cliente; a 

secundária tem a função de proteção para o transporte e manuseio na 

cadeia de suprimento.

c) A primária tem a função de proteção para o transporte e manuseio na 

cadeia de suprimento; a secundária tem a função de proteção para o 

transporte e manuseio e estocagem na cadeia de suprimento; a terciária 

tem a função comercial de atrair o cliente; 

d) A primária tem a função de proteção para o transporte e manuseio na 

cadeia de suprimento; a terciária tem a função de proteção para o trans-

porte e manuseio e estocagem na cadeia de suprimento; a secundária 

tem a função comercial de atrair o cliente;

e) A secundária tem função de proteger a terciária e de facilitar o manuseio 

e estocagem; a primária tem a função de proteção para o transporte e 

manuseio e estocagem na cadeia de suprimento; a terciária tem a função 

comercial de atrair o cliente.
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30. Assinale a alternativa correta que identifique a real função de uma emba-
lagem de biscoito no que se refere a sua aplicação. 

a) proteção

b) comercialização

c) apresentação

d) movimentação

e) distribuição.

31. Assinale a alternativa que apresenta a sequência de palavras que preenche 
corretamente as lacunas do texto a seguir: “Em todas as fases, o produto 
embalado é movimentado e tem que garantir a integridade em todas as 
condições, muitas vezes adversas, como calor, umidade, pressão, choque, 
etc. Logo é de suma importância em termos de projeto, a interação entre a 
___________, ________________de materiais e o ________________.”

a) embalagem, movimentação e transporte.

b) embalagem, transporte e movimentação.

c) movimentação, transporte, embalagem.

d) transporte, embalagem e movimentação.

e) transporte, movimentação e embalagem.

32. Leia atentamente cada assertiva, e depois assinale a alternativa correta que 
explica os fatores relacionados ao custo da embalagem sob o ponto de vis-
ta transporte e distribuição. 

1. Tempo de espera que é dificultado por embalagens frágeis, fora de pa-

drão, com produtos mal condicionados dificultam a movimentação dos 

produtos aumentando o tempo de entrega.

2. Condição de carga na entrega: um dos melhores indicadores de desempe-

nho de uma embalagem está relacionado ao custo de danos causados ao 

produto pela ineficiência da embalagem que não atende a especificação 

de proteção do produto.  

3. Tempo de entrega: embalagens frágeis, fora de padrão, com produtos mal 

condicionados dificultam a movimentação dos produtos aumentando o 

tempo de entrega. 

4. Condição de carga na chegada: um dos melhores indicadores de desem-

penho de uma embalagem está relacionado ao custo de danos causados 

ao produto pela ineficiência da embalagem que não atende a especifica-

ção de proteção do produto.  

a) (1) e (2) estão corretas

b) (1) e (3) estão corretas.

c) (2) e (4) estão corretas
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d) d.  (2) e (3) estão corretas.

e) e.  (3) e (4) estão corretas.

33. Assinale a alternativa correta que preenche a lacuna da frase: A logística in-
tegrou os diversos segmentos ou setores que a compõem como __________, 
___________, ________, ________________, o transporte de um modo geral, o 
condicionamento e a manipulação final até o local de utilização do produto 
pelo cliente.  

a) manuseio, embalagem, armazenagem, movimentação

b) embalagem, armazenagem, manuseio, movimentação

c) embalagem, manuseio, armazenagem, movimentação

d) movimentação, embalagem, manuseio, armazenagem

e) armazenagem, embalagem, manuseio, movimentação

34. Uma embalagem terciária transporta múltiplos da embalagem de comer-
cialização para ser movimentada racionalmente por equipamentos mecâni-
cos. Essa embalagem mencionada cumpre, dentro da cadeia de suprimen-
to, a função de: 

a) Contenção

b) Movimentação

c) Comercialização

d) Apresentação

e) Proteção

35. Assinale a alternativa correta que identifica as funções da armazenagem. 
a) Suprimentos; transbordo; distribuição

b) Consolidação; transbordo; aguarda física do produto

c) Apoio a área de produção; inventário; informação

d) Suprimento; consolidação; aguarda física do produto

e) Cross-dock; aguarda física do produto; acurácia.

36. Os canais de distribuição podem ser visto como um conjunto de organi-
zações interdependentes envolvidas no processo de tornar o produto ou 
serviço disponível para o consumo. Assinale a alternativa que identifica a 
sequência correta dos canais de distribuição:

a) Fabricante; atacadista; distribuidor; consumidor; varejista

b) Armazenagem; atacadista; distribuidor; varejista; consumidor

c) Fabricante; atacadista; distribuidor; varejista; consumidor

d) Fabricante; atacadista; distribuidor; armazenagem; consumidor;

e) Distribuição; fabricante; atacadista; varejista.
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37. O objetivo de toda cadeia de suprimento é:
a) maximizar o valor global gerado

b) abastecer o mercado atacadista

c) criar uma força de trabalho entre a cadeia

d) produzir produtos e serviços de qualidade

e) valorizar o fornecedor de insumos.

38. Os fatores chaves de desempenho da cadeia de suprimentos são:
a) Informação, estoque, mercado, mão de obra;

b) embalagem, estoque, custo, transporte;

c) estoque, transporte, instalações, informação;

d) qualidade, estoque, transporte, custo;

e) instalações, mão de obra, transporte, mercado.

39.  As características ao risco do produto são: 
a) Perecibilidade, inflamabilidade, custo do produto, tendências de merca-

do, dificuldade em armazenar.

b) Perecibilidade, dificuldade em armazenar, inflamabilidade, valor, tendên-

cias a explodir.

c) Perecibilidade, inflamabilidade, valor, tendências a explodir, facilidade de 

ser roubado.

d) Facilidade de ser roubado, perecibilidade, inflamabilidade, dificuldade 

em armazenar, tendências a explodir.

e) Facilidade de ser roubado, inflamabilidade, as condições das estradas, 

tendências a explodir, custo do produto.

40. As atividades básicas de um armazém são:
a) Área de recebimento; guarda dos produtos, área de compras, área da 

expedição dos produtos.

b) Área de recebimento; guarda dos produtos; área de estocagem; área da 

expedição dos produtos.

c) Área do inventário; área de estocagem; área de embalagem; área de 

expedição dos produtos.

d) Área de expedição dos produtos; área de compras; área de estocagem; 

área de recebimento dos produtos.

e) Área de recebimento; guarda dos produtos; controle dos recursos arma-

zenados; área de expedição dos produtos.

41. As quatro razões básicas para uma organização utilizar espaço físico de ar-
mazenagem são:
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a) Reduzir custo de transporte; coordenação da demanda; necessidade de 

produção; considerações de marketing.

b) Facilitar o transporte; reduzir o risco; necessidade de produção; conside-

rações de marketing.

c) Economizar o aluguel; facilitar a vida do cliente; necessidade de produ-

ção; considerações de marketing.

d) Melhorar o controle do estoque; necessidade de produção; considera-

ções de marketing; economizar o aluguel.

e) Melhorar o sistema de entrega; reduzir custo de transporte; facilitar a 

vida dos clientes; melhorar o controle do estoque.

42. As funções da armazenagem são:
a) manutenção do preço; segurança; estratégia; flexibilidade; consolidação;   

transbordo.

b) aumento do lucro; segurança; flexibilidade; consolidação; transbordo; 

estratégia. 

c) Atendimento do cliente; segurança; flexibilidade; consolidação; transbor-

do; estratégia. 

d) aumento do lucro; atendimento ao cliente; segurança; flexibilidade; con-

solidação; transbordo. 

e) manutenção do preço ; segurança; flexibilidade; atendimento ao cliente; 

transbordo; vencer a concorrência. 

43. O conceito do centro de distribuição (CD)
a) a. concentrar os pontos de estocagem em poucos armazéns de grande 

porte

b) b. concentrar os pontos de estocagem em muitos  armazéns de pequeno 

porte

c) c. concentrar os pontos de estocagem em muitos  armazéns de grande 

porte

d) d. concentrar os pontos de estocagem em poucos  armazéns de pequeno 

porte

e) e. nenhuma das alternativas  está correta.

44.  As funções das embalagens são:
a) contenção; informação; apresentação; comercialização.

b) proteção; segurança; comercialização; contenção.

c) contenção; proteção; apresentação; comercialização.

d) proteção; apresentação; comercialização; beleza.

e) comercialização; proteção; apresentação; informação.
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45.  O conceito de unitização de carga é:  
a) agrupamento de um ou mais itens de carga que serão transportados em 

uma única embalagem. 

b) agrupamento de um ou mais itens de carga  que serão transportados em 

várias embalagens. 

c) agrupamento de um item de carga  que serão transportados em várias 

embalagens. 

d) agrupamento de várias embalagens que serão transportados de uma só vez. 

e) nenhuma das alternativas  está correta.

46.  A cadeia de valor na cadeia de suprimentos tenta identificar as atividades 
que agregam valor para:

a) a organização 

b) aos clientes

c) aos acionistas

d) a organização e aos clientes

e) aos fornecedores e aos clientes. 

47.  Assinale a alternativa que explica como proceder para atingir o alinhamen-
to estratégico da cadeia de suprimentos. 

a) Entender o cliente, entender a cadeia de suprimentos, realizar o alinha-

mento estratégico.

b) Entender os fornecedores, entender os clientes, entender a distribuição; 

c) Entender o mercado consumidor, entender o fornecedor, realizar o ali-

nhamento estratégico;

d) Entender a cadeia de suprimentos, entender o mercado consumidor, en-

tender os fornecedores;

e) Realizar o alinhamento estratégico, entender o fornecedor, entender o 

mercado consumidor.

48.  Os componentes das decisões sobre instalações são: 
a) metodologia de produção, estoque armazenado, localização dos clientes.

b) estoque armazenado, disponibilidade de mão de obra, localização dos 

fornecedores. 

c) localização dos clientes e fornecedores, capacidade de armazenamento, 

metodologia de produção 

d) metodologia de produção, disponibilidade de mão de obra, localização 

dos clientes.

e) localização dos fornecedores, estoque armazenado, disponibilidade dos 

recursos naturais.
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49.  Existem muitas tecnologias que compartilham e analisam as informações 
na cadeia de suprimentos. Algumas dessas tecnologias incluem:

I) intercâmbio eletrônico de dados  

II) internet  

III) sistema ERP ( planejamento dos recursos empresariais)

IV) gerenciamento da cadeia de suprimentos

 Com base no enunciado acima, assinale a alternativa correta.
a) Somente (I) está correta

b) Somente (I) (III) estão corretas

c) Todas estão corretas

d) Somente (III) está correta

e) Somente (II) (III) (IV) estão corretas.

50. Assinale a alternativa que identifica os principais fatores que afetam as 
previsões 

a) demanda, suprimentos, fenômenos relacionados a produtos 

b) suprimentos, tipo de produto, clientes. 

c) demanda, tipo de produto, mercado

d) fenômenos relacionados a produtos, tipo de organização, clientes.

e) fornecedores, clientes, fenômenos relacionados a produtos. 
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