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Atualmente as empresas buscam a otimização de seus processos na 

gestão de estoque ou até mesmo uma reengenharia, para encontrar 

métodos, técnicas, sistemas e filosofias de gestão empresarial, que 

permitam às organizações alcançar melhores nníveis de desempenho, 

especialmente no que diz respeito ao nível de serviço ao cliente e à 

redução de custos. Por esta razão, desenvolveu-se o presente estudo 

com o objetivo de propor melhorias nos processos de controle de 

estoque em uma fábrica de descartáveis localizada no Rio de Janeiro 

utilizando a ferramenta MASP (Métodos de Análise e Solução de 

Problemas). Com a aplicação do MASP foi possível identificar e 

definir claramente o problema e sua relevância, de forma que ele 

pudesse ser analisado, e suas causas principais e fundamentais 

identificadas, sendo assim, foi possível traçar um plano de ação para 

solucionar as causas e alcançar melhorias no ambiente 

organizacional.  
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1. Introdução 

A gestão de estoque é importante para a empresa permanecer competitiva no mercado, visto 

que influencia diretamente na rentabilidade da mesma, pois absorve um capital que poderia 

estar sendo investido de outras maneiras. Para organizações de pequeno porte, por exemplo, 

acaba sendo um desafio, porque absorve grande parte de seus orçamentos. Assim, os estoques 

devem ser muito bem planejados, implementados e controlados. (PEREIRA et al., 2015)  

Agregando valores da qualidade à gestão de estoque, afirma-se que a satisfação das 

necessidades dos clientes deve ser a principal meta para os trabalhadores. Isso requer a atitude 

de colocar o cliente em primeiro lugar e de acreditar que esse princípio é o objetivo de 

trabalho de cada um (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

Neste estudo serão abordadas as etapas de identificação, observação, análise e plano de ação 

com o objetivo de analisar as não conformidades na gestão de estoques de uma indústria de 

descartáveis e propor melhorias. 

Diante da necessidade de identificar e tratar desperdícios do processo, as vezes 

desconhecidos, minimizar rejeitos, garantir um controle do processo para utilização eficiente 

da linha produtiva, e reduzir o lead time foi decidido utilizar a ferramenta MASP (Métodos de 

Análise e Solução de Problemas) para analisar os processos envolvidos na gestão de estoque 

da indústria estudada, afim de identificar as não conformidades e propor melhorias. 

 

2. Problema 

Em um mix de mais de 500 produtos disponíveis para venda, observa-se que existe uma 

discrepância entre o estoque real e o informado no sistema. A falta de produtos traz 

consequências negativas para o negócio. Obriga a empresa a ter custos adicionais como horas 

extras na produção para repor com urgência os itens faltantes. As compras urgentes custam 

mais caro, pois os transportes tornam-se urgentes, utilizando-se até mesmo do frete dedicado 

(transporte exclusivo) ou aéreo para redução do tempo de entrega. Aumenta-se o custo dos 

insumos e a empresa perde vendas ou pagar multas por atraso, perdendo clientes. 

Confeccionou-se um mapa mental, Figura 1 a seguir, a fim de facilitar a visualização do 

problema em questão. 
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Figura 1 - Mapa mental do estudo de caso  

 

Fonte: Autores (2018) 

 

3. Fundamentação teórica 

 

3.1. Gestão de compras 

Para Novaes (2007), o planejamento do processo de distribuição depende da antevisão da 

forma como a demanda dos produtos vai evoluir no futuro. Precisa-se programar as 

encomendas de matéria-prima e de componentes necessários à fabricação de seus produtos. É 

necessário também prever a mão de obra necessária, instalações fixas, depósitos, recursos 

financeiros e um sem-número de variáveis que exigem tempo para serem concretizadas. Dessa 

forma, projeções da demanda bem elaboradas e robustas podem significar ganhos 

competitivos, econômicos e financeiros para a empresa e para a cadeia de suprimento em que 

ela se insere. 

Uma gestão de compras e vendas de produtos acabados baseada em métodos de previsão de 

demanda proporciona diminuição do lote econômico de compra e estoques de segurança 

correlacionados a demanda real, evitando assim estoques excessivos e perdas por 

obsolescência, que acarretam em perda de dinheiro e custos totais elevados. (REIS et al., 

2015) 

 

3.2. Gestão por processos 
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Segundo Aguiar et al. (2016), o mapeamento de processos é uma ferramenta com objetivo de 

aperfeiçoar os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para 

processos, assim é uma técnica utilizada por empresas para entender de forma clara e simples 

como uma unidade de negócio está operando, representando cada passo de operação dessa 

unidade em termos de entradas, saídas e ações, Figura 2 a seguir.  

 

Figura 2 - Qualquer produção envolve os processos input – transformação – output 

 

Fonte: Adaptado de SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON (2009) 

 

3.2.1. BPM (Business process management) e BPMN (Business process modeling notation) 

De acordo com BPM CBOK (2013) o BPM constitui um conjunto de capacidades de negócio 

para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar 

processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados 

com os objetivos estratégicos da organização. Envolve uma continuidade, um ciclo feedback 

sem fim para assegurar que os processos de negócio estejam alinhados com a estratégia 

organizacional e ao foco do cliente. 

Brasil (2013) diz que, a BPMN é uma notação gráfica que descreve as atividades do processo 

de forma lógica, apresentando as interações entre os envolvidos, bem como as informações 

essenciais para análise, simulação e execução dos processos. As principais vantagens da 

Business Process Model and Notation (BPMN), segundo Campos e André (2014), são: 

Facilidade de entendimento por parte da equipe, possui padrão aberto, padronização e 

disponibilização pelo Object Management Group (OMG).  

 

3.3. Gestão da qualidade: conceito e ferramentas 



 
XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “Os desafios da engenharia de produção para uma gestão inovadora da Logística” 
Santos, São Paulo, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2019. 

                                      
       

 

 

 

 

5 

A gestão da qualidade não é uma atividade isolada, ela é parte da gestão total. Ela organiza, 

controla e orienta os recursos de uma organização para atingir os objetivos da qualidade 

desdobrados em função de uma política da qualidade estabelecida e implementada. (REIS et 

al., 2017) 

Segundo Reis et al. (2017), as ferramentas de qualidade são técnicas que se podem utilizar 

com a finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que 

eventualmente são encontrados e interferem no bom desempenho dos processos de trabalho.  

No Quadro 1 a seguir, são apresentadas as sete ferramentas e suas funcionalidades. 

 

Quadro 1 – Sete ferramentas da qualidade  

 

Fonte: ORTIZ et al. (2002) 

 

3.3.1. MASP (Métodos de análise e solução de problemas) 

Campos (2013) propõe 08 etapas de implementação do MASP: (1) identificação - definir o 

problema, levantando históricos e consequências; (2) observação - investigar as características 

do problema com uma visão ampla, dividindo-o em partes menores; (3) análise - descobrir as 

causas fundamentais do problema; (4) plano de ação - conceber um plano para bloquear as 

causas fundamentais; (5) execução - bloquear as causas, a fim de impossibilitar o seu 

reaparecimento; (6) verificação - verificar se o bloqueio realizado foi realmente efetivo; (7) 

padronização - evitar o reaparecimento do problema; (8) conclusão - recapitular o processo de 

aplicação, registrando-o para aproveitamento em trabalhos futuros. 
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O Quadro 2 a seguir, apresenta as ferramentas sugeridas em cada fase do MASP. (MORAIS et 

al, 2017) 

 

Quadro 2 - Ferramentas da qualidade usadas no MASP 

 

Fonte: Adaptado de MORAIS et al. (2017) 

 

4. Proposta de solução 

 

4.1. A empresa 

O estudo de caso foi realizado em uma indústria de descartáveis, localizada no Rio de Janeiro, 

que está há 25 anos no mercado. É uma empresa focada, principalmente, no atendimento a 

rede de mercados e supermercados, que não disponibilizam espaço para estoque dos produtos 

ofertados, somente a área de venda, ou seja, o que fica exposto ao consumidor.  

 

4.2. Etapas do MASP 

 

4.2.1. Identificação do problema 

Realizou-se o levantamento dos principais produtos comercializados no ano de 2017, e 

através de gráfico de Pareto, conforme apresentado no Gráfico 1 a seguir, as seis classes de 

produtos mais vendidas. 

Gráfico 1 - Principais produtos comercializados no ano de 2017  
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Fonte: Autores (2018) 

Para proporcionar evidências objetivas da importância do problema escolhido, foi elaborada 

uma lista de verificação e aplicada às seis classes de produtos, em todos os pedidos de vendas 

de 2017. A finalidade dessa lista foi coletar os dados referentes a quantidade de produtos de 

cada classe, que deixou de ser enviado aos clientes por não ter o produto em estoque, e o valor 

que a empresa deixou de faturar com essas faltas. A Tabela 1 a seguir apresenta o resumo dos 

dados coletados com a lista de verificação, na classe “Copos”. 

 

 Tabela 1 - Resumo dos dados coletados com a lista de verificação da classe “Copos”  

 

Fonte: Autores (2018) 

 

Na Tabela 2 a seguir, é possível ver o total das quantidades de produtos e respectivos valores 

que deixaram de ser faturados, por classe, no ano de 2017. 

 

 Tabela 2 - Quantidade de produtos X Valor de faturamento perdido em 2017 
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 Fonte: Autores (2018) 

 

O resultado apurado com a aplicação das folhas de verificação pode ser visto no Gráfico 2 a 

seguir, com o comparativo do faturamento real e o faturamento ideal (sem faltas de produtos). 

 

Gráfico 2 - Faturamento Real X Faturamento Ideal do ano de 2017 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

A falta de produtos ocasionou uma perda de R$ 301.893,07 representando 6,95% do 

faturamento total da empresa no ano de 2017. 

 

4.2.2. Observação do problema 

Para esta fase de observação do problema, foi definido a lista de entrevistados, planejadas as 

entrevistas, realizando coletas de dados para a estruturação do mapeamento do processo, com 

o objetivo de levantar informações, sobre:  

 Tipos de documentos utilizados no processo;  
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 Tipos de sistemas utilizados;  

 Tipos de equipamentos e ferramentas;  

 Os responsáveis pela atividade;  

 As áreas que controlam e acompanham o abastecimento;  

 Procedimentos que regulam a atividade;  

 Melhorias e dificuldades encontradas. 

a) Setor de compras - Atualmente não existe padronização ou planejamento no setor de 

compras. A colaboradora que envia os pedidos aos fornecedores é a mesma que atende 

aos principais clientes. Não existe comunicação entre o setor de produção e compras.  

A compradora não faz nenhum tipo de análise de previsão de demanda, no fim de 

estoque e compra uma quantidade que acha que conseguirá vender.  

Não são realizadas cotações ou avaliações de fornecedores. Não existe um cadastro de 

fornecedores; 

b) Recebimento de mercadorias - Não existe definição ou treinamento para este setor. Os 

pedidos de fornecedores não recebem nenhum tipo de conferência, seja ela de preços 

de produtos, prazo de pagamento, qualidade ou data de entrega. A transportadora 

entrega a nota fiscal a recepcionista que a transfere ao encarregado, e este recebe a 

mercadoria pela nota, conferindo apenas se os produtos e quantidades recebidas são os 

mesmos que constam na nota fiscal; 

c) Produção – Não existe planejamento no setor de produção. Para saber os produtos que 

devem ser produzidos, a colaboradora responsável pede ao ajudante que verifique, nas 

estantes do estoque, os produtos que estão zerados ou acabando. Em seguida, com a 

lista em mãos, esta verifica se tem a matéria prima disponível para industrialização. 

Caso tenha, ela passa para uma das auxiliares produzir, caso não tenha, o produto fica 

em falta e a informação não é passada para a compradora. Os produtos utilizados no 

processo de produção não são baixados no sistema de estoque de imediato assim como 

a entrada dos produtos produzidos, o processo é feito manualmente no fim do dia de 

trabalho.  

A equipe de trabalho da produção é composta por oito colaboradores, contando com a 

responsável da produção. 
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4.2.3. Análise do problema 

 

4.2.3.1. Mapeamento do processo 

O mapeamento do processo foi realizado com levantamentos de dados obtidos através de 

acompanhamento da execução das atividades e entrevistas com os operadores dos setores 

envolvidos, que são: Compras, Recebimento de mercadorias e Produção. O mapeamento do 

processo atual é apresentado na Figura 3 a seguir. 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapeamento do processo atual 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

A partir do detalhamento de todas as atividades dos processos por setor, apresentados 

posteriormente, as propostas de melhorias poderão ser apresentadas. 

a) Setor de compras - Foi realizado análise do processo atual, e identificadas as falhas. 

1. Verificar o estoque de materiais  

Responsável: Compradora.  

Atividade: A compradora acessa o sistema e verifica a quantidade do estoque acabado 

dos insumos para verificar o que está zerado ou acabando.  
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Falhas: Não existe uma análise quanto à previsão da demanda. Dessa forma nunca será 

correta a avaliação do que realmente está acabando visto que isso pode variar bastante 

conforme a saída dos produtos. O estoque zerado significa que o cliente não poderá ser 

atendido ou o lead time será grande caso tenha que esperar o produto chegar e ser 

produzido.  

2. Definir os itens que devem ser comprados.  

Responsável: Compradora.  

Atividade: A compradora, após verificar o que está zerado ou acabando, define os 

itens que devem ser comprados.  

Falhas: Não existe uma análise quanto à previsão da demanda. Dessa forma nunca será 

correta a avaliação do que realmente está acabando visto que isso pode variar bastante 

conforme a saída dos produtos. O estoque zerado significa que o cliente não poderá ser 

atendido ou o lead time será grande caso tenha que esperar o produto chegar e ser 

produzido.  

3. Emitir a ordem de compra  

Responsável: Compradora. 

Atividade: A compradora utiliza o talão de pedidos de venda da empresa para escrever 

manualmente o que vai solicitar ao fornecedor.  

Falhas: O pedido não possui preço, prazo de pagamento, data de entrega, impostos 

agregados e outras informações essenciais em um pedido que deva ser verificado no 

momento do recebimento. Não existe padrão para a ordem de compras. Podendo 

ocasionar graves erros de recebimento e consequentes faltas de produtos.  

4. Enviar o pedido ao fornecedor.  

Responsável: Compradora.  

Atividade: A compradora passa o pedido de compras para o fornecedor pelo telefone.  

Falhas: Não existe registro do que foi pedido, podendo causar erros de fornecimento e 

consequentemente envios de material divergentes com o solicitado. 

 

b) Setor de recebimento de mercadorias - Foi realizado análise do processo atual, e 

identificadas as falhas. 

1. Receber as mercadorias.  



 
XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “Os desafios da engenharia de produção para uma gestão inovadora da Logística” 
Santos, São Paulo, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2019. 

                                      
       

 

 

 

 

12 

Responsável: Encarregado.  

Atividade: O encarregado começa a receber as mercadorias e confere os produtos e 

suas quantidades conforme a nota fiscal.  

Falhas: Os materiais recebidos pelo setor de recebimento não são verificados para se 

certificar que os itens correspondem aos solicitados no pedido de compras, suas 

quantidades, preços, prazo e qualidade. 

 

c) Setor de produção - Foi realizado análise do processo atual, e identificadas as falhas. 

1. Verificar o que é necessário produzir.  

Responsável: Chefe da produção.  

Atividade: A chefe da produção solicita ao ajudante que verifique nas estantes do 

estoque quais produtos estão zerados ou acabando. 

Falhas: Essa verificação deve ser feita com antecedência para que o cliente não deixe 

de ser atendido por falta do produto e deve ser facilmente identificada através do 

sistema informatizado.  

2. Verificar se tem matéria prima disponível para produção dos produtos definidos como 

necessários.  

Responsável: Chefe da produção.  

Atividade: A chefe da produção solicita ao ajudante que verifique se tem a matéria 

prima disponível para a produção.  

Falhas: Essa verificação deve ser feita com antecedência, conforme a necessidade da 

produção. Deve ser facilmente identificada através do sistema informatizado.  

3. Solicitar a produção dos itens que tem a matéria prima disponível.  

Responsável: Chefe da produção.  

Atividade: A chefe da produção solicita as auxiliares, verbalmente, a produção dos 

itens necessários.  

Falhas: Não existe registro de trabalho e documento indicando o que deve ser 

produzido e como deve ser produzido. Não existe conferência do que foi produzido.  

4. Dar entrada, no sistema, nos produtos fabricados e baixa na matéria prima que foi 

utilizada.  

Responsável: Chefe da produção.  
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Atividade: A chefe da produção dá entrada, manualmente, no sistema, dos produtos 

que foram produzidos e baixa das matérias primas que foram utilizadas.  

Falhas: Esse processo não deveria ser manual, visto que pode ocasionar erros de 

quantidade de estoque. 

 

4.2.4. Plano de ação 

De acordo com Mello et al., (2016), a ferramenta 5W2H, Quadro 2, objetiva realizar um 

checklist para tornar claro o resultado que se pretende alcançar realizando perguntas que 

permitirão, através das respostas, obter um planejamento geral para tomada de decisão quanto 

às ações que devem ser realizadas. 

 

Quadro 2 – Método 5W2H 

 

Fonte: SEBRAE (2008) 

 

4.2.4.1. Compras 

O objetivo é estabelecer a sistemática para aquisição de produtos ou serviços. Assegurar que 

os fornecedores sejam avaliados de acordo com as necessidades de aquisição de insumos, e 

manter um estoque necessário para atender ao planejamento de produção. Definir os critérios 

de recebimento e inspeção de todos os insumos produtivos que fazem parte dos produtos da 

empresa. Assegurar a qualidade da matéria-prima, embalagens, rótulos, folhetos e etiquetas 

utilizadas visando a isonomia do produto final. Na Figura 4 a seguir, é apresentado o plano de 

ação. 

 

Figura 4 - Plano de ação do setor de compras 
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Fonte: Autores (2018) 

 

 Emissão do pedido de compras: 

Caberá ao coordenador de produção manter as informações de suprimentos atualizadas 

de forma a construir um estoque estratégico na cadeia de suprimentos. Essa 

atualização deverá ser mantida para que os processos posteriores sejam executados de 

forma padronizada e ausente de gargalos.  

A solicitação para aquisição de insumos será feita através do preenchimento do 

formulário desenvolvido para esta finalidade chamado de Pedido de Compras, 

apresentado na Figura 5 a seguir. Este descreve claramente o produto a ser adquirido e 

todas as informações mínimas necessárias.  

 

Figura 5 - Formulário do pedido de compras 
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Fonte: Autores (2018) 

 

 Avaliação de fornecedores: 

Após o recebimento da mercadoria, o fornecedor será avaliado, através do formulário 

de avaliação de fornecedores apresentado na Figura 6 a seguir, em todo pedido 

recebido e classificado conforme o percentual de adequação obtido no mês.  

No caso de fornecedores reprovados por falhas de recebimento, quantidades e 

qualidade deverão ser formalizadas as possibilidades de adequação junto ao 

fornecedor e realizar verificações de qualidade caso o fornecedor queira manter a 

parceria com a empresa. 

Figura 6 - Formulário de avaliação de fornecedores 
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Fonte: Autores (2018) 

 

4.2.4.2. Recebimento de materiais 

O objetivo é seguir todos os processos desenvolvidos para realização de recebimento de 

insumos e assegurar que este processo seja executado sob condições controladas, a fim de 

garantir que o produto que está sendo recebido esteja conforme solicitado. Na Figura 7 a 

seguir, é apresentado o plano de ação. 

 

Figura 7 - Plano de ação do setor de recebimento de materiais 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

 Conferência fiscal: 
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A primeira etapa desse procedimento é a conferência fiscal, momento em que são 

verificadas todas as informações dos produtos para garantir que a nota fiscal esteja 

conforme as especificações da ordem de compras e registra o número da nota fiscal.  

Caso as informações de produtos a serem recebidos estiverem divergentes das 

solicitadas, o setor de compras deve ser acionado para tratar a ocorrência e definir a 

decisão a ser tomada, seja de receber ou não o material.  

 

 Recebimento físico: 

A etapa seguinte é o recebimento físico do material. Compete ao Setor de Expedição, 

o recebimento de todos os materiais.  

Os materiais a serem recebidos devem ser avaliados com critérios pré-definidos para 

que os produtos não estejam em desacordo com os critérios de segurança e padrão do 

produto. Abrir 2% da mercadoria recebida, fazer análise visual e comparar com as 

amostras disponíveis no show room situado na empresa.  

Feito o recebimento definitivo, o setor responsável registra a aprovação no formulário, 

no campo Registro de Recebimento e atestar a Nota Fiscal.  

 

4.2.4.3. Produção 

O objetivo é desenvolver todos os processos necessários para a realização de seus produtos e 

assegurar que estes processos sejam executados sob condições controladas. Na Figura 8 a 

seguir, é apresentado o plano de ação da produção. 
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Figura 8 - Plano de ação 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

 Planejamento da produção: 

A base de planejamento de produção deve estar relacionada aos seguintes critérios: 

acompanhamento do estoque atual e previsão de demanda.  

Com base nas definições de demanda e relação de estoque, o coordenador de produção 

consegue definir o planejamento de produção, com a especificação de produção diária. 

O gestor da área deve considerar nesta especificação de produção a disponibilidade de 

máquinas, insumos e operacional a serem manufaturados. 

Os operadores devem ser orientados a seguir rigorosamente as orientações técnicas 

para o respectivo produto, contidas na ficha técnica, Figura 9 a seguir. 
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Figura 9 - Modelo de Ficha Técnica 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

 Ordem de produção: 

Com o planejamento de produção definido, as ordens de produção podem ser emitidas. 

Na nova OP, além do número da ordem de produção que será o número do lote do 

produto, constam o lote dos insumos que serão utilizados e suas respectivas 

quantidades, além da data e hora de início e fim das operações, e operador responsável 

por cada etapa da produção. 

 

 Monitoramento do produto: 

Em todo o processo deve ser realizado o monitoramento do produto, onde devem ser 

verificadas as referências, respectivos códigos de barras, número do lote, data de 

fabricação e validade dos produtos ao serem embalados, assim como, a existência de 

partes cortantes, pontiagudas, defeitos visuais, deformações ou qualquer intempérie 



 
XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “Os desafios da engenharia de produção para uma gestão inovadora da Logística” 
Santos, São Paulo, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2019. 

                                      
       

 

 

 

 

20 

que possa ser considerada como fora dos padrões de qualidade. Os operadores devem 

conferir de forma amostral a cada lote de produto. Deverão ser respeitadas as 

quantidades e a embalagem do produto. 

 Aprovação do produto: 

A última etapa se trata da aprovação do produto, momento em que se deve confirmar 

as quantidades por caixa, verificar se a referência (código para comercialização EAN) 

assinalada no lado externo da caixa e o lote correspondem ao produto embalado. Datar 

e identificar o colaborador responsável pela embalagem final.  

O Produto Final será encaminhado ao estoque quando a Ordem de Produção for 

encerrada totalmente, e para sua preservação, deve ser colocado numa área pré-

determinada, em pallets ou prateleiras, demarcada com sua referência e deve respeitar 

o limite de empilhamento máximo permitido.  

A coordenadora de produção encerrará o processo utilizando um sistema 

informatizado cujas entradas de produtos acabados serão alimentadas pela baixa das 

Ordens de Produção. 

 

5. Considerações finais 

O presente trabalho conseguiu atingir o seu objetivo geral de propor melhorias para a gestão 

de estoque, utilizando o MASP como ferramenta. Através dos quatro primeiros passos da 

ferramenta aplicados, foi possível identificar e definir claramente o problema e sua relevância, 

dessa forma ele pôde ser analisado e as não conformidades dos processos, identificadas. 

Sendo assim, foi possível traçar um plano de ação para solucionar as causas e alcançar 

melhorias no ambiente organizacional para a obtenção de resultados otimizados. 

A falta de produtos, que é constante na empresa, tende a ser resolvida com a aplicação da 

proposta deste trabalho, visto que, com a execução do planejamento da produção interligado 

com a compra da matéria prima necessária e com seu devido recebimento, a empresa terá 

condições de manter o estoque estratégico que necessita para atender integralmente os 

pedidos de seus clientes e com o lead time almejado. 
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