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1. Empresa: 

ZBN Indústria Mecânica Ltda. 

Figura 1 - Indústria 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

Figura 2 - Logo 

                   

Fonte: Autores (2015) 

 

 

 

 



3 
 

1.1.Escopo da empresa: 

Produção e Manutenção de Produtos, voltados para os segmentos: Indústria Mecânica, 

Sucroalcooleiro, Papel e Celulose, Químico, Petroquímico, Mineração, Geração de Energia e 

Alimentícia aplicando processos de usinagem, solda e fundição. 

1.2.Localização: 

Araçatuba – SP (Região Noroeste Paulista) 

1.3.Quantidade de Funcionários 

310 (sendo 220 na matriz usinagem, solda e caldeiraria e 90 na filial fundição). 

1.4.Estratégia de Negócio 

A ZBN é uma empresa de fabricação e manutenção de bens de capital e tem como política atender 

as necessidades de seus clientes buscando desenvolver com tecnologia e qualidade os seus 

produtos e serviços, através da melhoria contínua dos processos de fabricação e atendendo aos 

requisitos normativos, proporcionando assim parcerias duradouras. 

 

2. Estoque na Organização 

2.1. O que é estoque? 

Representa um dos investimentos mais elevados nas contas que compõem a estrutura de 

Capital de Giro. Em função desse alto investimento, o item estoque tem grande importância 

no contexto da empresa. 
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2.2. Controle de estoque. 

Por meio de Ordens de Produção: Este documento é capaz de prever o quanto é necessário 

comprar no próximo pedido ao fornecedor, visto a saída de um determinado material do 

armazém. 

Figura 3 - OP 

 

Fonte: Autores (2015) 
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2.2.1. Requisição 

Figura 4 – Requisição de Material 

 

Fonte: Autores (2015) 

2.3. Custo Direto 

- Matéria-Prima: é o principal material que entra na composição do produto final, serão 

transferidos do estoque para o processo produtivo, transformado em custo de produção. Ex. 

Arame solda, eletrodo, chapas e fundidos. 

- Material secundário: Não é componente básico na composição do produto mas é 

perfeitamente identificável. Ex. Pastilhas (Videa), parafusos, porcas, arruelas. 

- Embalagens: São materiais utilizados para embalagens do produto ou seu 

acondicionamento para remessa. Ex. Tinta acabamento, verniz.  
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2.4. Indicador 

Parametrização dos Indicadores, conforme documentação contida no Sistema de Gestão da 

Empresa (Referência: DA-DIR-001-13 Indicadores da Qualidade). 

Tabela 1 – Indicadores da Qualidade 

 

Fonte: Autores (2015) 

Legenda: 

1 Atender as exigências dos clientes com agilidade e confiabilidade. 

2 Propiciar segurança, treinamento e desenvolvimento profissional. 

3     Criar um ambiente saudável, visando o bem estar dos seus colaboradores. 

4 Melhorar continuamente os seus processos internos. 

5 Atingir resultados que permitam a estabilidade e o crescimento da Empresa. 

 

2.4.1. Quebra de Estoque 

Tabela 2 - Explicativo dos Indicadores 

 

Fonte: Autores (2015) 

3. Tipos de Estoque 

3.1. Armazéns: 

- Armazém UM (Almoxarifado Central); 

- Armazém DOIS (Almoxarifado de Solda); 
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- Armazém TRÊS (Estoque de Camisas); 

- Armazém QUATRO (Chapas); 

- Armazém CINCO (Bronzes). 

3.2. Os tipos de Estoque dentro da empresa são: 

a) Estoque de produto acabado: Peças usinadas e disponíveis para coleta 

Figura 5 – Estoque Produto Acabado 

 

Fonte: Autores (2015) 
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b) Estoque de Produto em Processo: Peças fundidas aguardando pedido do cliente para 

início do processamento 

Figura 6 – Estoque Sistema A 

 

Fonte: Autores (2015) 

c) Estoque de Matéria-Prima e Peças para reposição: 

- Eletrodos; 

- Arame de Solda; 

- Pastilhas; 

- Materiais Siderúrgicos (chapas, tubos, forjados, laminados); 

- Consumíveis END. 
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4. Previsão de Compra para estoque 

Ponto pedido ocorre da seguinte forma: O sistema possui um cadastro de produto, e todo 

material que é dado baixa, o departamento de estoque recebe um e-mail automático 

informando e atentando sobre a saída. 

Figura 7 – Estoque Sistema B 

 

 

Fonte: Autores (2015) 
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Fórmulas utilizadas: 

Pastilha BMPO 35° = 51 peças (consumidas), sendo que 10 (Fornecedor A) e 30 

(Importação). Previsão de chegada = 91 peças (Total 2015).  

Tabela 3 - Fórmulas 

Emin = C x K PP = CM x TR + Emin 

Emin = Estoque mínimo PP = Ponto de pedido 

C = Consumo médio CM = Consumo médio 

K = Fator de segurança TR = Tempo reposição 

- Emin = Estoque minimo 

Fonte: Autores (2015) 

Emin = 8.0,9 / Emin = 7 

PP = 8.15+7 / PP = 8/30.15+7 / PP = 11 

 

Observação: Estoque minimo com 90% de atendimento, 10% considerando estoque zerado. 

Tempo reposição = 15 dias (PP). 
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5. Curva ABC 

Tipo de produto onde se aplica a Curva ABC: Pastilhas. 

Tabela 4 – Tabela Curva ABC 

 

 

 

Fonte: Autores (2015) 
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Figura 8 – Gráfico Curva ABC 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

6. Lote Econômico 

Não aplicável. 

 

7. Procedimentos Operacionais 

7.1.Recebimento 

Recebimento de Materiais: 

O recebimento de materiais é feito da seguinte forma: 

Solicitar ao motorista a Nota Fiscal e certificado (quando aplicável) dos materiais a serem 

descarregados. 

Em seguida: 

a) Analisar todos os itens da nota fiscal; 
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b) Confirmar se as informações da nota fiscal são as mesmas do pedido de compra (valor e 

quantidade); 

c) Confirmar se o pedido veio parcial ou total; 

d) Iniciar inspeção dos itens; 

Nota: Em caso de pedidos recebidos que ainda não tenha sido formalizado o pedido de compras, o almoxarife 

deve fazer a conferência do material através da requisição de compras e posterior ao recebimento deve enviar a 

requisição ao setor de compras para que o mesmo possa formalizar o pedido. 

Inspeção de Recebimento: 

Inspeção Visual: 

Durante o recebimento avaliar as condições das embalagens dos consumíveis de soldagem 

atentando para os seguintes detalhes: 

 Embalagens abertas; 

 Umidade; 

 Embalagens amassadas e ou danificadas; 

 Embalagens rasuradas e ou sem identificação; 

 

Inspeção Quantitativa: 

Após recebimento do material o almoxarifado deve realizar a inspeção quantitativa, onde irá 

confrontar os itens descritos no pedido x quantidade de material recebido.  Após conferência o 

almoxarife irá carimbar o verso do pedido (apenas de itens críticos) com o carimbo: 

Tabela 5 – Registro de Inspeção 

 

Fonte: Autores (2015) 

Nota: Situação não conforme é transparecida a gestão da qualidade, a fim de verificar viabilidade na abertura 

da RNC. 
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Inspeção Qualitativa: 

Após o recebimento do material e posterior conferência, o almoxarifado deverá enviar para o 

controle de qualidade os certificados dos materiais recebidos, estando esses em conformidade o 

controle irá devolver o pedido assinado e datado. Caso contrário deve solicitar a segregação do 

material, gerar RNC e informar o setor de compras para que tome as medidas cabíveis.  

Identificação de Recebimento: 

Após o almoxarifado checar o material ele deve registrar as informações da nota na Planilha 

Gerencial (Registro de Inspeção de Recebimento de Materiais), contendo as seguintes 

informações:  

 

-         Fornecedor; -         Número de RNC (quando aplicável); 

-         Item crítico ou não; -         Número de Certificado (quando aplicável); 

-         Número da nota fiscal; -         Data prevista de entrega; 

-         Lote; -         Data real da entrega; 

-         Número do pedido, -         Pontualidade; 

-         Quantidade aprovada ou não; -         Nome do Almoxarife responsável pelo registro; 

-         Qualidade aprovada ou não; 

 

7.2.Armazenamento: 

O armazenamento de cada item deve seguir a seguinte ordem: 

Tabela 6 – Armazenamento 

 

Fonte: Autores (2015) 
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Armazenamento de Consumíveis de Soldagem: 

O almoxarife deve abastecer a estufa sempre que terminar o estoque em manutenção de acordo 

com as necessidades de uso da fábrica; 

Registrar em formulário as seguintes informações: 

- Data; 

- Eletrodo; 

- Quantidade; 

- Hora inicial; 

- Temperatura; 

- Hora final; 

- Tempo de secagem; 

- Assinatura do responsável; 

 

7.3. Entrega de Material: 

Material é liberado por meio de requisição ou código de barras. 

Figura 9 – Leitura Código de Barras 

 

Fonte: Autores (2015) 



16 
 

7.4. Identificação e Rastreabilidade 

A identificação deve ser realizada com um número sequencial conforme previsto abaixo: 

Figura 10 – Identificação 

 

Fonte: Autores (2015) 

Forma de Identificação durante o Processo: 

A Identificação deve ser realizada com marcador esferográfico em local visível em 100% das 

peças que requerem rastreabilidade. 

O acompanhamento dos materiais rastreáveis deve ser periódico, a fim de verificar se estão 

adequados. 

Famílias de Materiais que serão Rastreáveis: 

- Fundido; 

- Forjado; 

- Laminado; 

- Chapas; 

- Tubos; 

- Consumíveis de soldagem; 

Nota: No caso de fundidos, a rastreabilidade é feita através das OPs; 

Registro do Número de Rastreabilidade: 

Após conferir o material, o Almoxarife deve registrar o número de rastreabilidade na planilha 

gerencial “Tabela de Cadastro de Número de Rastreabilidade” com as seguintes informações: 

- Fornecedor; 

- Número da Nota Fiscal / Romaneio (filial); 
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- Número do certificado; 

- Número da Rastreabilidade; 

- Data do recebimento; 

Rastreabilidade: 

A tabela abaixo define todos os documentos possíveis para o rastreamento de cada fase do 

processo. 

Tabela 7 – Rastreabilidade do Processo 

 

Fonte: Autores (2015) 

Materiais de Clientes 

Identificar o material com as seguintes informações: 

- Numero de nota fiscal; 

- Nome do cliente. 


