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RESUMO

Nos dias de hoje, todo processo dentro da empresa tem influência direta com o sucesso
ou fracasso delas no mercado. Não sendo diferente, o almoxarifado ou estoque, podem
gerar gargalos prejudiciais dentro do sistema produtivo, não tendo a quantidade
necessária de materiais que é usada normalmente, materiais sem identificação de local
para a fácil procura quando for usado, dentre outras questões que possam pesar contra a
própria organização. Mas, em contrapartida também se se haver uma otimização na gestão
do estoque, as peças e materiais fluirão com mais agilidade, com suprimentos há serem
usados na produção como também em peças a pronta entrega. O objetivo deste trabalho
foi analisar a situação da empresa Mill Serras e buscar sugestões de implementação de
melhores práticas de armazenamento para cada vez mais se obtenha sucesso nesse setor
tão importante.
Palavras-chave: Estoque; Materiais; Gestão.

ABSTRACT

Nowadays, every process within the company has a direct influence on their success or
failure in the market. Not being different, the storeroom or stock, can generate detrimental
bottlenecks inside the productive system, not having the necessary quantity of materials
that is normally used, materials without identification of place for the easy search when
it is used, among other questions that can weigh against the organization itself. But, in
return, if there is an optimization in the management of the inventory, the parts and
materials will flow more quickly, with supplies being used in the production as well as in
parts the prompt delivery. The objective of this work was to analyze the situation of the
company Mill Serras and to seek suggestions of implementation of best practices of
storage to be more and more successful in this important sector.
Keywords: Stock; Materials; Management.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Atualmente empresas de todos os ramos de atuação, estão cada vez mais
dinâmicas em suas atividades, visando a lucratividade pela influência do mercado
consumidor; este que vem tem exigências cada vez maiores, tanto com seu método de
vendas, quanto com a sua força produtiva. Não se pode mais errar, qualquer falha pode
ser crucial, sem mais espaços para erros, tão pouco segundas chances, de forma que é
impreterível que todos os segmentos de uma empresa; seja ela pequena, média ou até
mesmo multinacional, estejam bem programados.
Assim, quaisquer inovações na estratégia de empresa podem se tornar uma
abordagem competitiva em potencial. Dentre estas vantagens competitivas podemos falar
dos agentes logísticos, seus custos e benefícios no caso de correta aplicação. Estas
abrangendo, a logística e controle de estoque, mostrando cada vez mais a sua importância
nos processos gerenciais das empresas, desde o balanço patrimonial até a tomada de
decisão quanto ao planejamento e controle de produção, de forma que o foco principal
deste projeto é o controle de estoques.

1.2. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU AMBIENTE

A empresa Mill Industria de Serras, situada à Rua José Gayoso Neves, nº 200, no
Bairro Ferrovia em Lages SC, foi fundada no ano de 1996, inicialmente atuando no setor
de maquinas e lâminas de serras, e de lá pra cá com o crescimento aumentou seu ‘leque”
de produtos com a produção de caldeiras, estufas e autoclaves, para satisfazer ainda mais
a necessidade do seu cliente, sendo referência nos ramos em que está presente.
Atualmente, seu mercado abrange o mundo todo, com as participações em feiras
relacionadas a sua área de atuação, facilita a expansão da marca, Figura 1, e a
possibilidade de dar uma mostra da qualidade de seus serviços, resultado disso a Mill
Serras tem clientes que vão desde as menores serrarias da região serrana de Santa Catarina
como até mesmo máquinas de serras para México e África.

Figura 1: Logo marca Mill Serras;
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Fonte: Site Mill Serras.

Sempre com espírito inovador, a empresa segue sempre à frente do mercado,
aprimorando seus produtos, desde as serrarias completas, fabricadas de acordo com a
necessidade do cliente, até peças e materiais de uso diário nesse ramo, tendo como um de
seus principais compromissos a assistência técnica especializada e pós-venda voltado
para o cliente.

1.3. PROBLEMÁTICA

Devido ao grande crescimento no mercado, a produção da empresa aumentou
consideravelmente, sendo que já tem máquinas de serrarias vendidas para serem
entreguem na metade do ano que vem. Com isso, o estoque sofreu uma sobrecarga com
a chegada de muita matéria prima para confecção dos equipamentos, como pode ser visto
na Figura 2, faltando espaço para que os materiais fossem alocados de maneira correta e
organizada. Produtos estes que não estão guardados divididos por categorias, tudo está
misturado, como materiais elétricos misturados com mancais, os rolamentos que deviam
ter um espaço destinado para que não tivessem contado com poeira, materiais sem
cadastro, e até mesmo alguns que não tem movimentação a muito tempo por mudança
nos projetos.

Figura 2: Prateleira sobrecarregada;
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Fonte: Autor, 2018.

1.3.1. Dados e/ou informações que dimensionem a problemática

Hoje em dia, o almoxarifado da

empresa

possui

espaço reduzido,

aproximadamente 600m², para ser guardado todo material que chega das transportadoras,
muito deles ficando algum tempo na frente do Almoxarifado, como vemos na Figura 3, e
quando são guardados ficam misturados pois na medida que foi aumentando a demanda
de peças foi sendo achado um espaço que podia ser alocado em alguma prateleira, não
importando muito com a separação de cada tipo de produto. A capacidade máxima das
prateleiras já está esgotada, sendo que já é preciso colocar um compartimento de caixa
em cima do outro, ocasionando na dificuldade de retirar quando for solicitado o material.
Visivelmente se vê que é necessário espaço para mais prateleiras e que seja organizado
todo material, tendo um devido espaço cadastrado.

Figura 3: Frente do Almoxarifado;
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Fonte: Autor, 2018.

1.3.2. Limites do projeto

O estudo decorrente ao estágio curricular limita-se ao levantamento e análise dos
dados referentes ao controle de estoque na produção da empresa Mill Indústria de Serras
Ltda, para que quando se tenham todos os dados necessários sejam sugeridas melhorias
para que o processo seja otimizado.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Melhorar o fluxo do almoxarifado racionando a distribuição de materiais no
espaço.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Observar o atual espaço físico e a distribuição de materiais;
- Analisar a movimentação de insumos;
- Propor melhoria de armazenamento de acordo com práticas de gestão de estoque,
Gráfico de Pareto e Curva ABC;
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1.5. JUSTIFICATIVA

A crescente e contínua busca por resultados positivos em todos os segmentos
econômicos, fazem com que a tarefa dos gestores de administrar empresas não seja uma
tarefa nada fácil apesar de grandes esforços desprendidos pelos mesmos, a busca por
melhores procedimentos operacionais é incessante, sempre em vista de minimizar atrasos
e maiores danos na produção.
Apesar de grandes investimentos em inovações, a economia acaba tendo fases de
altos e baixos, em que a qualquer momento pode ser que a realidade da empresa mude
sem ter avisos prévios, tanto para o bem quanto para o mal.
Um dos grandes problemas encontrados nas empresas é a falta de controle nos
estoques, de matérias primas e insumos, o que por sua vez pode causar vários problemas
atrelados à lucratividade. Isso ocorre, em grande parte das vezes, por falta de
investimentos em tecnologia e mão de obra dedicada a tarefa de gerenciar estoques, ou
até mesmo pela correria diária não consegue dispender um treinamento mais adequado
ao novo colaborador que começa fazer parte da equipe. Em alguns casos podemos atrelar
a falta de controle de materiais pela pouca importância dada a este segmento pelos
proprietários e administradores, os quais acabam concentrando suas atenções e esforços
em aumentar a produtividade, qualidade dos produtos e redução de custos produtivos. Isto
de forma alguma pode ser considerado como atitude equivocada, mas o reflexo de um
mau controle de materiais estocáveis pode ser o carrasco de um sistema aparentemente
sustentável.

1.5.1 Oportunidade do projeto

Segundo análises feitas na área, ocorreu situações de dificuldade para um material
solicitado ser encontrado, pois estava sem posição, sendo que depois de tanta procura se
descobriu que não tinha mais estoque da peça, sendo que no sistema ainda constavam
algumas, assim, causando atraso na produção do equipamento da máquina da serraria do
cliente.

1.5.2 Viabilidade do projeto
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Tendo em vista a ineficiência controle de estoque da empresa, verificou-se a
disponibilidade de se fazer um inventário para que se alinhe as peças do físico com a
quantidade do sistema, e logo após separar os materiais, classificando-os antes de
guardados para assim também cadastrar suas posições corretas.

1.5.3 Importância do Projeto

A fim de reduzir os desperdícios de tempo decorrentes da má gestão do estoque,
faz-se necessária a aplicação de ferramentas para gerenciamento e classificação antes de
guardar os materiais. Estas ferramentas visam otimizar o tempo tanto na procura pela peça
quando for necessário, quanto na facilidade e confiabilidade com o alinhamento no
sistema.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 LOGÍSTICA

Com o decorrer dos anos, como todo processo gerencial, a logística sofreu
diversas mutações, e sendo assim vem aumentando demasiadamente a sua importância
dentro das organizações, se tornando essencial ser bem executada tanto interna quanto
externamente.
Como o autor Conrado (2007) já dizia, “ao longo da história do homem as guerras
foram vencidas e perdidas, ou ainda têm sido, pelo poder e pela capacidade da logística
ou pela ausência dela”, ressaltando assim, que esta área tão importante vem desde os
tempos antigos.
Tendo em vista isso, pode-se considerar então, como nos traz Michael Porter
(1991), que o conceito da logística é dividido em duas categorias:
Logística interna – são as atividades relacionadas ao recebimento, armazenagem
e distribuição de insumos, como manuseio de material, controle de estoque, programação
de frotas, veículos e devolução para fornecedores;
Logística externa – são as atividades associadas à coleta, armazenagem e
distribuição física do produto para compradores, como armazenagem de produtos
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acabados, manuseio de materiais, operação de veículos de entrega, processamento de
pedidos e programação.
Atualmente, com a tecnologia cada vez mais avançada em que nos encontramos,
as telecomunicações, marketing e da logística propriamente dita, consegue-se efetuar
compras on-line. As entregas acontecem de uma maneira mais rápida, e isso deixa
possível que se trabalhe com estoques bem reduzidos, se utilizando estes estoques
alocados dentro das dependências dos próprios fornecedores, evitando custos demasiados
com compras, transporte e alocação de matéria prima.
Para Bowersox & Closs (2001), “quaisquer decisões logísticas as quais envolvam
gerenciamento de estoques, são prioridades e são decisões de alto risco”. Então, este é um
assunto bastante delicado, pois se tratam dos insumos, os materiais os quais irão dar
andamento em todas as atividades relacionadas às empresas, e dificilmente o
almoxarifado recebe a devida importância.
Uma maneira correta de controlar as matérias primas pode gerar uma grande
vantagem competitiva, pois se pode deslocar investimentos antes imobilizados na forma
de matéria prima, em atividades com grande prioridade como, por exemplo, a compra de
um novo equipamento.

2.2 ESTOQUES
Segundo Slack et al (1999), “o estoque entende-se qualquer quantia de produto,
objeto ou, material armazenado, seja de produto acabado, matéria-prima, material em
processo, insumos, manutenção, entre outros”. Com isso, cada armazenamento tem seu
valor, finalidades e gestão administrativa de acordo com a utilização dentro do processo
da empresa. Pode-se apontar também alguns motivos para importância de se manter
estoques, como: evitar interrupção da produção e evitar perdas de vendas por falta de
produtos. Os estoques servem como segurança para os casos como perdas, avarias na
produção, quebra de equipamentos, falta de funcionário e vendas imprevistas.
Mais para que seja facilitada a gestão de estoque, uma maneira de ter uma melhor
administração é antecipar as situações, como mostra Ballou (2004), “se a demanda for
previsível não é necessário manter estoques, isto é, quanto mais preciso for a previsão de
demanda, mais simples de controlar os estoques.”
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No entanto, com a correria da concorrência, como praticamente não existe
previsão de demanda exata, as empresas utilizam de estoques para reduzir as “surpresas
indesejadas” e os efeitos causados pelas variações de oferta e procura.
Conforme nos mostra Corrêa, Gianesi e Caon (2001), “o conceito de estoque é um
elemento gerencial essencial na administração das empresas. Após buscar durante muito
tempo baixar seus estoques a níveis máximos, as empresas enfrentaram grandes
problemas, e acabaram compreendendo que a estratégia é chegar a um consenso de que
realmente precisa-se de estoque para trabalhar sem comprometer os seus processos”.
Levando em conta esse pensando, o estoque serve para que se tenha um estofo e
lastro para que seja suprido a necessidade do cliente assim que exigida, cabe ao PCP estar
alinhavado com este processo para que ninguém seja gerado maiores problemas.
Já para Dias (1993), “os estoques na empresa podem ser de matérias-primas,
produtos em processo, produtos acabados e peças de manutenção, no caso específico
desse trabalho o tipo de estoque é o de matérias-primas”. Com isso, o autor define
estoques de matérias-primas como sendo os materiais básicos e necessários que
agregados ao conjunto de processos de produção nos proporciona o produto final para
venda.

2.3. ACURÁCIA DE ESTOQUES

Para se ter o máximo de segurança no processo, é preciso que os valores físicos
de estoques e seus registros no sistema sejam os mais parecidos possíveis. Assim Corrêa,
Gianesi E Caon (2001) fala que, “a falta de cuidado das empresas com a alimentação do
sistema acaba gerando uma falta de confiança no usuário que acaba muitas vezes
abandonando o uso do sistema. A movimentação de itens do estoque deve ser feita em
tempo real para que se mantenha a acuracidade dos estoques”.
Ainda para o autor, para que seja calculado o percentual de acuracidade do estoque
é necessário o uso da fórmula:

Acuracidade = (registros sistema / registros contados) x 100

Claro que o resultado de 100% seria o ideal nesse caso, mas como é pouco
provável de ser alcançado na prática diária das empresas, devemos adotar um grau de erro
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tolerável que pode ser aceito entre as quantidades do físico e o do sistema, sendo 5% um
valor máximo.
De acordo com Pozo (2007),
A logística é um processo destinado basicamente em gerenciar
estrategicamente a aquisição, a movimentação e a armazenagem de
materiais necessários para produção de quaisquer tipos de bens de
consumo e/ou materiais proveniente da produção. Deste modo pode-se
maximizar a lucratividade através da redução dos custos dos estoques,
consequente atendimento a pedidos e concreta satisfação dos clientes.

Nos dias de hoje, esta colocação fica cada vez mais evidente, sendo que a
vantagem competitiva das empresas está nos pequenos detalhes e o controle das
informações ligados ao processo produtivo se torna um importante diferencial.
Atribuindo -se também ao controle de estoque as disponibilidades e as necessidades totais
de fabricação, o que por sua vez irá envolver não apenas almoxarifados de matériasprimas e auxiliares, como também os intermediários e os de produtos acabados.
O principal fundamento dos almoxarifados é garantir que em nenhum momento
durante o processo produtivo qualquer equipamento ou segmento pare de produzir por
indisponibilidade de matéria prima necessária. Sendo que é necessário assegurar o
suprimento adequado; manter o estoque o mais baixo possível para atendimento
compatível às necessidades vendidas; identificação dos itens obsoletos e defeituosos em
estoque para eliminá-los; não permitir condições de falta ou excesso em relação à
demanda de vendas; evitar e prevenir-se contra perdas, danos, extravios ou mau uso;
manter as quantidades em relação aos históricos de períodos anteriores semelhantes ao
que se transcorre; fornecer informações seguras para que sejam planejadas produções
futuras;
Com tudo isso, os custos serão os mais baixos possíveis, e juntamente com a
logística busca o correto gerenciamento dos estoques e demais atividades correlatas,
mirando uma maior eficiência do setor produtivo, ou seja, otimizar as operações e
movimentações fabris.

2.4. CURVA ABC

A curva ABC é um método de classificação de informações para que se separem
os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número.
(Carvalho, 2002). Como nos traz o autor essa ferramenta é uma das mais usadas na gestão
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de estoques, pois detalha melhor qual material tem maior relevância dentro do processo
sendo preciso dispender mais cuidados para que não possam gerar problemas
futuramente. Assim pode-se dividir em três classes para a classificação: a classe A, são
os que possuem maior importância, tanto a quantidade como o valor, correspondendo
a 20% do total, podem ser itens do estoque em que se há uma demanda de 65% num dado
período; os de classe B, tem relevância intermediária da escala de 30%, podem ser itens
do estoque com uma demanda de 25% do período; por fim os de classe C, no qual a escala
de importância é a mais baixa, podendo assim corresponder a 50% do total, com uma
demanda de 10% num dado período. Vale ressaltar que essa porcentagem de corte pode
variar dependendo da empresa e suas necessidades de classificação.

2.5. MRP (MATERIAL REQUIREMENT PLANNING)

O MRP é uma técnica de programação que tem como objetivo o cumprimento de
prazos de entrega de fornecedores com a mínima formação de estoques, planejando as
compras e a produção de insumos necessários no volume certo no momento certo para
processamento. (MABERT, 2007).
Então é de suma importância ter um bom planejamento desde o início, por que
assim podem ser antecipadas as falhas, e na medida do possível, uma rápida correção para
que futuramente não se torne um problema maior ainda.
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3. METODOLOGIA

3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA

O delineamento da pesquisa apresenta quem vai ser o pesquisado e quais as
questões serão abordadas, sendo assim nesse espaço é em que se deve ser feito os
questionamentos e hipóteses.
Para a elaboração do trabalho foi utilizada a pesquisa tipo qualitativa, onde através
deste estudo de caso será analisado possíveis melhoras para a otimização de estoque da
Mill Serras.

3.2. DEFINIÇÃO DE ÁREA

O estudo de caso será realizado nas dependências da empresa Mill Serras, no setor
de Almoxarifado.

3.3. PLANO DE COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados a partir de um inventário feito dentro do Almoxarifado
e informações retiradas do sistema utilizado na empresa, para assim se obter uma listagem
de itens e seu giro para que possam ser classificados.

3.4. PLANO DE ANÁLISE DE DADOS

Após ser feito o inventário será possível ter a quantidade exata de materiais
armazenados, analisado o espaço físico disponível para cada tipo deles e por fim planejar
uma otimização acessível perante a situação de alta produção em que a empresa se
encontra.
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4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL

No decorrer do tempo de estágio foi possível encontrar muitas falhas no processo
de armazenagem de materiais e peças, e tendo em vista de que não é feita nenhum
inventário completo à 2 anos, muitas peças estão com a quantidade no sistema errada,
com isso, não gera necessidade de compra assim que o MRP é lançado, e esta falta é
detectada somente quando é feita a separação de peças que irão nos equipamentos,
ocasionando paradas na montagem, tanto curtas, quanto mais longas, em vista que
algumas peças são compradas de fora e são fabricadas assim que o pedido é efetuado,
gerando atrasos nos carregamentos que sairão para os clientes.
Como em um primeiro momento é impossível arrumar rapidamente tudo e sem
haver parada na produção para que se possa fazer uma melhor contagem, foi escolhido
uma peça que é usada em todas as máquinas para que seja usado como exemplo, neste
caso, os mancais com rolamento, como ilustrado na Figura 4:

Figura 4: Mancal com rolamento;

Fonte: O Autor, 2018.

Para uma melhor análise foi elaborado um gráfico de Pareto, um abordando o
custo e outro a quantidade de saída que foi consumida nos equipamentos produzidos no
mês, especificamente no mês de setembro de 2018, para que fique mais fácil
entendimento.
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4.1 FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE DADOS

Para embasar a ideia de melhoria, foi escolhida algumas ferramentas para que
sejam apresentados de uma maneira de mais fácil entendimento na interpretação dos
números.
Em um primeiro momento, após ser designada qual a peça seria usada no estudo,
foi escolhido a peça a ser avaliada, assim, houve a busca de todos os dados relacionados
a ela, como qual a quantidade de estoque, consumo no mês e também o custo de aquisição,
para que pudesse ser elaborado o gráfico de Pareto, mostrado abaixo na Figura 5:

Figura 5: Tabela de valor das peças;

Fonte: O Autor, 2018.

Com isso, pode-se avaliar a situação gerando um gráfico através dessas
informações retiradas do sistema da empresa, como na Figura 6:
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Figura 6: Gráfico de Pareto pelo valor;

Fonte: O Autor, 2018;

No gráfico fica explicito de que os maiores custos são do modelo 216 e 214, tendo
impacto de quase metade (49%) do valor investido nesse tipo de peças para a fabricação
dos equipamentos, por tanto tendo que se ter o cuidado e uma boa pesquisa de valores
para quando houver necessidade de aquisição futuramente.
Para que seja comparado a relação valor x consumo, é preciso ser observada a
quantidade consumida nos equipamentos, então foi retirado um relatório do giro no mês
de setembro de 2018, que será mostrado a seguir na Figura 7:

Figura 7: Tabela de consumo das peças no mês de setembro;

Fonte: Autor, 2018.
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Com esta tabela é interessante mencionar de que os mancais mais caros vistos
anteriormente são os que menos tem saída, podendo ser dito que se tem um grande quantia
de dinheiro parado, e contrapartida é importante dar atenção aos mancais 205 e 207 que
tem um grande volume de saída (69%), para que não ocasione paradas por falta desse
material em estoque. Como feito anteriormente, na Figura 8, esta o gráfico em relação ao
giro para a melhor visualização:

Figura 8: Gráfico de Pareto pelo giro;

Fonte: O Autor, 2018.

4.2 PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS

Depois de analisar os dados de valor e de quantidade consumida, e de observar a
disparidade em relação as duas ocasiões, podemos estudar o uso da ferramenta da Curva
ABC, para que seja comparado esses dois pontos e inclusos em uma só tabela de controle
juntamente do gráfico para um maior controle destas peças, que será visto na Figura 9
abaixo:
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Figura 9: Tabela e gráfico da Curva ABC;

Fonte: O Autor, 2018.

Esta análise feita da Curva ABC dos mancais será um exemplo importante para
que todos os setores envolvidos estejam cientes onde está o maior custo investido nesta
determinada peça, onde pode-se haver uma classificação de acordo com cada situação e
tipo de material controlado, A com porcentagem de até 80% do todo, a B com
porcentagem de até 95%, e por fim a classe C que é o restante do total acumulado, neste
caso abordado na tabela acima, o gasto com a aquisição destas peças é baseado nos
modelos de mancais 207, 208, 205 e 209.
Se bem aceito, essa ferramenta de controle pode ser mais incrementada, a
classificação ABC também pode ser exposta por meio de vetores, Figura 10, onde são
controlados outros pontos que também são de suma importância em uma gestão de

24
estoque, além do capital empregado e frequência de utilização, é abordado juntamente os
fatores de exposição de risco, onde é possível saber qual a quantidade de movimentação
de cada peça e assim programar melhor a compra das mesmas para que não faltem e nem
atrasem entregas.

Figura 10: Gráfico ABC por vetores;

Fonte: TURCI, Daniel, 2017.
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5. CONCLUSÃO

O projeto de estágio em questão, é fruto das informações adquiridas no decorrer
do período em que foram realizados os trabalhos e análises. Partindo-se dos pressupostos
e levantamentos feitos, houve a identificação de oportunidades que viessem a propiciar o
aprofundamento dos conhecimentos.
Com o auxílio das observações feitas foi possível evidenciar pontos de falhas
durante a execução do processo de armazenamento, no que resulta na dificuldade na
rotina diária dos trabalhadores do setor de Almoxarifado. Para uma análise mais
detalhada, foram de suma importância a utilização do gráfico de Pareto e da Curva ABC,
para que se pudesse ter uma visão detalhada da situação em que o estoque se encontra.
Inicialmente, foram alcançados os primeiros objetivos estabelecidos durante o
projeto, com a análise de uma peça específica, os mancais para que posteriormente,
possam ser usados essas ferramentas em um âmbito geral nos próximos inventários
detalhados.
Por fim, vale ser mencionado a importância da aprendizagem adquirida durante a
vivência na área no período de estágio, tendo a necessidade de aliar a teoria e a prática,
observando situações cotidianas e em seguida pensar em soluções para que se corrijam as
falhas que muitas vezes passam despercebidas, mais que no final acarretam num custo
elevado e atraso. Então pode-se afirmar que houve compreensão do processo e ambiente
da empresa como um todo.

26
REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento,
organização e logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre, RS: Boockman, 2004.

BOWERSOX, Donald J. CLOSS, David. Logística empresarial: o processo de
integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.

CARVALHO, J. M. C. - Logística. 3. ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002

CONRADO, O. Logística Integrada. São Paulo: Atlas 2007

CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento,
programação e controle da produção – MRP II / ERP. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 1993.

MABERT, V.A. O caminho mais curto para o planejamento de recursos. Tradução
por: Paulo Roberto de Oliveira. Piracicaba, 2009.

PORTER, M. E. Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management
Journal: Winter 1991. Special issue.

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma
abordagem logística. 4ª ed. - São Paulo: Atlas, 2007.

SLACK, Nigel et al. Administração da produção. Edição Compacta. São Paulo: Atlas,
1999.

TURCI, Daniel. Como utilizar a curva ABC para gestão de estoque. 2017. Disponível
em https://endeavor.org.br/estrategia-e-gestao/curva-abc-gestao-estoque. Acesso em: 01
de novembro de 2018.

