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Planejamento e Operação por 
Categoria de Produto

Nesta unidade, veremos o Planejamento e 
Operação por Categoria de Produto 
relacionado:

à classificação de itens;
à codificação de itens;à codificação de itens;
ao cadastro de itens;
à distribuição de produtos.



Classificação, codificação e 
cadastro de itens

O aumento da exigência por novos 
produtos pelos consumidores e a grande 
diversidade dos materiais utilizados pelas 
empresas, tornou necessária a criação de 
uma linguagem única que permitisse 
identificar de forma inequívoca cada itemidentificar, de forma inequívoca, cada item 
de material.



Classificação, codificação e 
cadastro de itens

Essa linguagem envolve uma classificação 
e uma codificação desses diversos 
materiais.



Classificação, cadastro e 
codificação de itens

A classificação e a codificação dos 
materiais possibilitam procedimentos de 
armazenagem e controles mais eficientes 
sobre o estoque.



Classificação de materiais

Para estabelecer a classificação de 
materiais, devem-se considerar todos os 
itens do estoque da empresa, desde a 
matéria-prima até o produto acabado.
Podemos pensar nos seguintes 
objetivos:

1. definir uma classificação;
2. simplificar itens;
3. especificação;
4. normatização;
5. padronização;
6. codificação.



Classificação de materiais

Definir uma classificação é uma forma de 
agrupar os diversos materiais levando em 
consideração os seguintes aspectos:
A. identificação do item;
B. características dos itens: forma,B. características dos itens: forma, 

dimensão, peso, tipo etc.;
C. facilidade de entendimento na forma que 

os itens estão classificados (cada gênero 
no seu respectivo local).



Classificação de materiais

A. Identificação do item
A primeira fase da 
classificação é a identificação 
que consiste na análise do 
registro dos principais dados 
que individualizam cada item 
de material em particular.



Classificação de materiais

Sua finalidade é fazer a identificação a 
partir de um processo descritivo e, sob 
um conjunto de regras específicas, 
atribuir uma nomenclatura padronizada 
para todos os materiais.



Classificação de materiais

Características
Na composição da nomenclatura, são 
determinados: 

nome básico do material;
nome modificador;nome modificador;
características do material;
aplicação;
embalagem;
referências comerciais.



Classificação de materiais

Exemplo 1
Água mineral sem gás Da Pedra 250ml 
Fonte BoaVida

Nome básico do material
Água mineral
Nome modificador 
Da Pedra
Características do material
Água sem gás
Aplicação
B bidBebida
Embalagem
Garrafa PET 250 ml
Referências comerciais
Fonte Boa Vida



Classificação de materiais

Exemplo 2
Água mineral Da Pedra sabor maçã com 
gás 250ml Fonte BoaVida

Nome básico do material
Água mineral
Nome modificador 
Da Pedra
Características do material
Água com gás sabor maçã
Aplicação
B bidBebida
Embalagem
Garrafa PET 250 ml
Referências comerciais
Fonte Boa Vida



Classificação de materiais

Exemplo 3
H2OH! Água levemente gaseificada 
enriquecida com vitaminas 7UP

Nome básico do material
Água gaseificada
Nome modificador 
H2OH!
Características do material
Água com gás vitaminada
Aplicação
B bidBebida
Embalagem
Garrafa PET 250 ml
Referências comerciais
7UP



Classificação de materiais

Exemplo 4
Molho de tomate Pomarola Tradicional 
250ml Knorr

Nome básico do material
Molho de tomate
Nome modificador 
Pomarola
Características do material
Molho de tomate tradicional
Aplicação
P d li á iPreparação de pratos culinários
Embalagem
Lata 250ml
Referências comerciais
Fabricante Knorr



Classificação de materiais

Exemplo 5
Produto: Amaciante de roupas 
Comfort Concentrado 3D 
500ml
Departamento: limpezap p
Categoria: lavagem de roupas
Subcategoria: pós-lavagem de 
roupas
Grupo: amaciantes
Subgrupo: amaciantes 500mlSubgrupo: amaciantes 500ml
Descrição do produto: 
amaciante de roupas Comfort 
concentrado 3D 500ml 
UNILEVER



Classificação de materiais

Diferenças entre descrições de produtos 
devem ser evitadas, caso contrário o 
sistema entenderá como sendo produtos 
diferentes.

Exemplos:
Amaciante x Amac.
Macarrão x Massa
Frios x Embutidos
Monitor x Monit.

Recomenda-se um padrão único com 
quatro variáveis: produto, 
marca, detalhe e conteúdo.



Classificação de materiais

Simplificação de materiais
Em termos de simplificação, deve-se 
pensar em reduzir a diversidade de um 
item empregado para um mesmo fim.

Exemplo – cadernos com capa diferentes,Exemplo cadernos com capa diferentes, 
números de folhas diferentes e formatos 
diferentes pode ser simplificado para capas 
diferentes, porém número de folhas e 
formato idênticos. 

Esta simplificação ajuda a melhorar oEsta simplificação ajuda a melhorar o 
desempenho das pessoas envolvidas 
com esse item desde a compra até sua 
expedição.



Interatividade

Sabe-se que a classificação de um material 
é uma forma de agrupar os diversos 
materiais levando em consideração alguns 
aspectos:
Assinale a alternativa incorreta:
a) Identificação do item.
b) Características.
c) Facilidade de entendimento.
d) Cada gênero no seu respectivo local.
e) Preço do item.



Codificação de itens

Sistemas de codificação
Após a classificação, o próximo passo 
será a codificação dos itens.
Basicamente, a codificação consiste na 
atribuição de uma sequência alfabética,atribuição de uma sequência alfabética, 
numérica ou alfanumérica para cada item 
classificado.
A codificação é importante, pois 
simplifica os controles e facilita os 
procedimentos operacionais de umprocedimentos operacionais de um 
armazém.



Codificação de itens

Sistemas de codificação
A codificação permite representar todas 
as informações necessárias e desejadas 
através de números e/ou letras.
A partir da codificação, é possívelA partir da codificação, é possível 
recuperar as informações dos produtos 
cadastrados em um sistema.

Os sistemas mais comuns são:
alfabético;
alfanumérico;
numérico.



Codificação de itens

Sistema alfabético
No sistema alfabético, o material é 
codificado por um conjunto de letras, 
suficiente para preencher toda a 
identificação do material.

Exemplo
Molho de tomate Pomodoro 250ml Knorr 
código ADFRI 

Devido à grande quantidade de itens, 
seriam necessárias muitas letras para aseriam necessárias muitas letras para a 
codificação, o que dificultaria a 
memorização – este sistema não é bom e 
está caindo em desuso.



Codificação de itens

Sistema alfanumérico
O sistema alfanumérico é uma 
combinação de letra e números que 
permite codificar uma quantidade maior 
de itens em relação ao alfabético.
É dividido em três partes:

grupo;
classe;
indicador.



Codificação de itens

Sistema numérico (decimal)
O sistema numérico é uma combinação 
de números que permite codificar 
qualquer quantidade de material.
Exemplos:Exemplos:
Molho de tomate tarantela ervas 250ml 
Parmalat – Código 23-45-8976-3
Creme dental Branqueador Pró 180g
Colgate – Código 34-67-7845-4
Creme dental Branqueador Pró 100gCreme dental Branqueador Pró 100g 
Colgate – Código 34-67-7848-7



Codificação de itens

Sistema decimal – Como funciona?
O sistema decimal também conhecido 
como FSN (Federal Stock Number) tem 
como base 10 dígitos separados em 4 
partes.



Sistema decimal – como funciona

Código Grupo
23 Molhos
34 Higiene
56 Papelaria56 Papelaria
45 Bebidas
12 Carnes



Sistema decimal – como funciona

Grupo 23 - molhos

Código Classe
45 Molho de tomate
46 Extrato de tomate46 Extrato de tomate
47 Molho madeira



Sistema decimal – como funciona

Grupo 23 - molhos

Classe 45 – molho de tomate

Código Identificação
8976 Pomodoro tradicional lata8976 Pomodoro tradicional lata 

250ml Knorr
8957 Madeira 250ml Cica



Sistema decimal – como funciona

O dígito de controle é gerado 
automaticamente pelo sistema e tem a 
finalidade de certificar a codificação para 
evitar erros de digitação por exemplo.



Sistema decimal – como funciona

O sistema decimal permite ser 
customizado, isto é, utilizar ainda 
subgrupos e subclasses de acordo com 
a necessidade da empresa.

GG CC IIII DGG.gg.CC.cc. IIII.D

Controle
Identificação
Subclasse
Classe
Subgrupo
Grupo



Cadastro de itens

Após a codificação dos materiais, é 
necessário fazer o cadastro dos itens em 
um sistema informatizado, que pode ser 
feito de várias maneiras:

manualmente;
leitores de códigos de barras;
receptores de radiofrequência.



Cadastro de itens

À medida que os itens vão sendo 
cadastrados no sistema, vai se formando 
um catálogo que permite a consolidação 
de todos os dados cadastrais de cada 
material em um acervo conhecido como 
banco de dados de materiaisbanco de dados de materiais.



Estudo de caso

Decisão acertada: BSH Continental 
Eletromésticos.

Sugestão de estudo: 
Verifique a quantidade de itens no CD, 
sua organização e como é o sistema desua organização e como é o sistema de 
gerenciamento.



Interatividade

Considere as seguintes assertivas: 
I. Basicamente, a codificação consiste na atribuição 

de uma sequência alfabética, numérica ou 
alfanumérica para cada item classificado.

II. A codificação é importante, pois simplificar os 
controles facilita os procedimentos operacionais p p
de um armazém.

III. A partir da codificação, é possível representar 
todas as informações necessárias e desejadas 
através de números e/ou letras.

Assinale a alternativa correta:
) I IIa) I e II.

b) II e III.
c) I e III.
d) Somente I.
e) I, II e III.



Controle e segurança do estoque

Considerando que o estoque é formado 
por objetos tangíveis que podem ser 
perdidos ou roubados, é importante ter 
um sistema que ponha obstáculos aos 
erros ou à desonestidade.
Vários elementos podem contribuir para 
o controle e a segurança no estoque:

sistema de codificação;
acesso limitado;
treinamento;treinamento;
sistema de transação simples e 
documentado.



Controle e segurança do estoque

Acesso limitado
Os estoques devem ser mantidos em 
locais seguros, com acesso geral 
limitado. 
Devem ficar trancados, exceto nas horasDevem ficar trancados, exceto nas horas 
normais de trabalho. Isso é para garantir 
que pessoas não levem objetos sem 
completar os passos da transação. 
Se as pessoas puderem passear 
livremente nas áreas de armazenamentolivremente nas áreas de armazenamento 
a qualquer hora e pegarem alguma coisa, 
o sistema de transação falhará.



Controle e segurança do estoque

Treinamento
Pessoal do almoxarifado deve ser bem-
treinado no manuseio, no 
armazenamento dos materiais e no 
registro das transações.
Outros funcionários que interagem com 
os almoxarifados devem ser treinados, 
para garantir que as transações sejam 
registradas adequadamente.



Controle e segurança do estoque

Sistema de transação simples e bem-
documentado

Quando os produtos são recebidos, 
enviados, armazenados ou 
transportados de alguma forma, ocorre 
uma transação e podemos observar 4 
passos nessa transação:

1. identificação do item;
2. conferência da quantidade;
3 registro da transação;3. registro da transação;
4. execução física da transação.



Controle e segurança do estoque

1. Identificação do item
Muitos erros ocorrem por causa de 
identificações incorretas.
Quando se recebe um item, deve-se fazer 
a identificação adequada do pedido dea identificação adequada do pedido de 
compra, do número da peça e da 
quantidade.
Quando os produtos são armazenados, a 
localização deve ser precisamente 
identificada.identificada. 
Quando os produtos são lançados, a 
quantidade, a localização e o número da 
peça devem ser registrados.



Controle e segurança do estoque

2. Conferência da quantidade
A quantidade é conferida por uma 
contagem física, mediante pesagens ou 
mensurações.
Em algumas ocasiões, contêineres deEm algumas ocasiões, contêineres de 
tamanho padronizados podem ser úteis 
na contagem; neste caso, a contagem é 
feita pelo número de contêineres.



Controle e segurança do estoque

3. Registro da transação
Antes que qualquer transação seja 
fisicamente executada, toda informação 
sobre ela precisa ser registrada.

4. Execução física da transação4. Execução física da transação
Transportar os produtos internamente ou 
para fora da área de armazenamento.



Controle e segurança do estoque

Além dos quatro passos vistos, é 
importante possuir um sistema 
informatizado para o controle dos 
estoques.
Existem várias soluções prontas no 

Émercado (softwares). É importante 
verificar se o sistema oferece recursos 
para auxiliar nas tomadas de decisões.



Controle e segurança do estoque



Controle e segurança do estoque

Alguns recursos típicos de um software
para gestão de estoques:

registrar entradas e saídas por 
código de barras;
registrar empréstimos e devoluções;registrar empréstimos e devoluções;
registrar devoluções parciais;
enviar e-mail informando que os 
produtos estão com estoque baixo;
controlar lotes e validades;
gerar ordens de compra ou 
produção;
ter campos configuráveis                
dos relatórios.



Controle e segurança do estoque

Caso não possua um sistema 
informatizado, se for um estoque 
pequeno, pode-se fazer o controle 
através de planilhas eletrônicas ou, 
ainda, através de impressos.
Vejamos um exemplo de planilha para 
controle de estoques.



Controle e segurança do estoque

Planilha para controle de estoques da 
categoria elétrica de uma loja de material 
para construção.

Categoria Material elétrico

SALDO

CONTROLE DE ESTOQUE

Outubro de 2007
ITEM M  O  V  I   M  E  N  T  O      D  I   Á  R  I   O COMPRAR

CÓD. DESCRIÇÃO UM MÍN. MÁX.
SALDO 
inicial

1 2 3 4 5
ATUAL

1 01.20.1234.5 LÂMPADA FLUOR. 20W UN 5 12 8,00 4,00 12,00  

2 01.20.1235.6 LÂMPADA FLUOR. 40W UN 6 15 10,00 -2,00 8,00  

3 01.20.1236.7 LÂMPADA INCAND. 60W UN 20 50 50,00 -25,00 -10,00 -10,00 -5,00 0,00 X RC120707B

4 01.20.1237.8 LÂMPADA INCAND. 100W UN 20 80 100,00 -40,00 -40,00 -30,00 -10,00 X RC120707M

5 01.30.4567.9 FIO RÍGIDO 2,5MM2 VM M 200 500 240,00 240,00  

6 01.30.4568.1 FIO RÍGIDO 2,5MM2 PR M 200 400 275,00 275,00  

01.30.4569.7 FITA ISOLANTE ROLO 20M UN 5 20 4,00 -1,00 3,00 X RC120707G

REQUISIÇÃO 
DE COMPRA

A B



Controle e segurança do estoque

CONTROLE DE ESTOQUE
Categoria Material Elétrico
Outubro de 2007

CÓD. DESCRIÇÃO MÍN. MÁX.
SALDO 
inicial

ITEM

1 01.20.1234.5 LÂMPADA FLUOR. 20W 5 12 8,00

2 01.20.1235.6 LÂMPADA FLUOR. 40W 6 15 10,00

3 01.20.1236.7 LÂMPADA INCAND. 60W 20 50 50,00

4 01.20.1237.8 LÂMPADA INCAND. 100W 20 80 100,00

Í

classe
grupo

5 01.30.4567.9 FIO RÍGIDO 2,5MM2 VM 200 500 240,00

6 01.30.4568.1 FIO RÍGIDO 2,5MM2 PR 200 400 275,00

7 01.40.4569.7 FITA ISOLANTE ROLO 20M 5 20 4,00



Controle e segurança do estoque

CONTROLE DE ESTOQUE
Categoria Material Elétrico
Outubro de 2007

SALDO

DESCRIÇÃO MÍN. MÁX.
SALDO 
inicial

1 2 3 4
ATUAL

1 LÂMPADA FLUOR  20W 12 8 00 4 00 12 00  

REQUISIÇÃO 
DE COMPRA

ITEM M  O  V  I   M  E  N  T  O     D  I   Á  R COMPRAR

1 LÂMPADA FLUOR. 20W 5 12 8,00 4,00 12,00  



Controle e segurança do estoque

CONTROLE DE ESTOQUE
Categoria Material Elétrico
Outubro de 2007

SALDO

DESCRIÇÃO MÍN. MÁX.
SALDO 
inicial

1 2 3 4
ATUAL

1 LÂMPADA FLUOR. 20W 5 12 8,00 4,00 12,00  

2 LÂMPADA FLUOR  40W 6 15 10 00 2 00 8 00  

REQUISIÇÃO 
DE COMPRA

ITEM M  O  V  I   M  E  N  T  O     D  I   Á  R COMPRAR

2 LÂMPADA FLUOR. 40W 6 15 10,00 -2,00 8,00  

3 LÂMPADA INCAND. 60W 20 50 50,00 -25,00 -10,00 -10,00 -5,00 0,00 X RC120707B

4 LÂMPADA INCAND. 100W 20 80 100,00 -40,00 -40,00 -30,00 -10,00 X RC120707M

5 FIO RÍGIDO 2,5MM2 VM 200 500 240,00 240,00  

6 FIO RÍGIDO 2,5MM2 PR 200 400 275,00 275,00  

FITA ISOLANTE ROLO 20M 5 20 4,00 -1,00 3,00 X RC120707G



Interatividade

Sabe-se que, quando os produtos são 
recebidos, enviados, armazenados ou 
transportados de alguma forma, ocorre uma 
transação e podemos observar quatro 
passos.
Assinale a alternativa incorreta:
a) Identificar o item.
b) Remover a etiqueta do fornecedor.
c) Conferir a quantidade.
d) Registrar transação.
e) Executar fisicamente a transação.



Preparação da carga para 
distribuição

O planejamento da preparação da carga a 
ser distribuída deve levar em conta:

os canais de distribuição física;
a intensidade da distribuição.

Canais de distribuição físicaCanais de distribuição física
“Os Canais de Distribuição são estruturas 
funcionais que mediante suas operações 
geram movimentação de produtos e 
serviços entre os membros participantes de 
um mercado” (Kotler 1997)um mercado  (Kotler, 1997).



Preparação da carga para 
distribuição

“Essas estruturas são indispensáveis para 
o processo de distribuição, pois as 
operações feitas através de Canais de 
Distribuição permitem economias e 
eficiência para as empresas que pertencem 
a estes canais”a estes canais” 

Bowersox & Closs (1989) 



Preparação da carga para 
distribuição

O sistema de distribuição de produtos
É o processo que assegura a integração 
do fluxo de mercadorias desde o 
fornecedor até a área de vendas da loja 
e, então, para o consumidor final.
Um sistema de distribuição eficaz é um 
elemento importante da estratégia 
competitiva das empresas varejistas, 
podendo influenciar a lucratividade da 
empresa.



Preparação da carga para 
distribuição

Intensidade da distribuição
Levy (2000) considera que a intensidade 
da distribuição refere-se ao número de 
varejistas que trabalham com uma 
categoria em particular.
As categorias no estágio introdutório 
podem ser distribuídas de forma mais ou 
menos intensiva, dependendo do tipo de 
categoria e de sua disponibilidade.

Exemplo...Exemplo...



Preparação da carga para 
distribuição

Uma categoria de alta tecnologia, como a 
dos televisores 3D, estaria inicialmente 
disponível somente por meio de poucos 
varejistas.
À medida que o produto amadurece, e a 
categoria obtém popularidade nos 
estágios de crescimento e maturidade, a 
intensidade de distribuição aumenta pelo 
aumento da quantidade de varejistas 
distribuindo o produto.



Preparação da carga para 
distribuição

Mas, quando a categoria entra em 
declínio, menos varejistas se 
interessarão em estocá-la por causa da 
diminuição da demanda.
Dessa forma, a gestão dos estoques 
também sofre forte influência em função 
da intensidade de distribuição.



Preparação da carga para 
distribuição

Sistemas de entrega
As empresas podem adotar três tipos de 
sistemas de entrega para que os produtos 
saiam dos fornecedores e cheguem até 
seus clientes: 

entrega direta do fornecedor para seus 
clientes;
entrega mediante centros de 
distribuição;
sistema misto de entrega em que partesistema misto de entrega, em que parte 
dos produtos chegam aos clientes por 
meio de depósitos centrais do varejista, 
e outros produtos são entregues 
diretamente pelos fabricantes.



Preparação da carga para 
distribuição

Centros de distribuição – CDs
Muitas empresas estão desenvolvendo 
centros de distribuição utilizando 
sistemas computadorizados altamente 
automatizados que permitem 
expressivas melhorias no processo de 
abastecimento.
Esses sistemas aperfeiçoam o sistema 
de controle de estoques, ajudam a 
implementar a reposição contínua, 
permitem maior segurança e rapidez do 
fluxo de abastecimento no giro dos 
estoques. 



Preparação da carga para 
distribuição

Seleção e montagem do pedido
Quando se recebe um pedido, seus itens 
devem ser retirados do depósito, 
agrupados e preparados para a remessa. 
Todas essas atividades envolvem mão 
de obra e transporte de produtos.
O trabalho deve ser organizado de modo 
a fornecer o nível exigido de 
atendimento ao cliente com um custo 
mínimo.
Existem vários sistemas que podem ser 
utilizados para organizar o trabalho.



Preparação da carga para 
distribuição

Sistema por área
O responsável por pegar os itens circula 
pelo depósito selecionando itens.
Os itens são, então, levados à área de 
embarque para que sejam despachados.embarque para que sejam despachados. 
O pedido se organiza sozinho, no 
sentido de que, quando o responsável 
pela função termina, o pedido está 
completo. 
Esse sistema é geralmente utilizado emEsse sistema é, geralmente, utilizado em 
pequenos depósitos, nos quais os 
produtos são armazenados 
em locais fixos.



Preparação da carga para 
distribuição

Sistema por zona
O depósito é dividido em zonas ou por 
categoria de produto, e as pessoas 
trabalham apenas em sua própria área.
Um pedido é dividido por zona, e cadaUm pedido é dividido por zona, e cada 
pessoa escolhe os itens de sua zona e 
os envia para a área de preparação, onde 
o pedido é montado para a remessa. 
Cada pedido é manuseado 
separadamente, e só um pedido éseparadamente, e só um pedido é 
atendido em uma zona 
de cada vez. 



Preparação da carga para 
distribuição

Sistema de pedidos múltiplos
É igual ao sistema por zona, só que, em 
vez de atender a pedidos individuais, 
vários pedidos são reunidos e todos os 
itens divididos por zona. 
As pessoas escolhem os itens, então, 
circulam por sua área, selecionando 
todos os itens necessários para aquele 
grupo de pedidos.
Os itens são, depois, enviados à área deOs itens são, depois, enviados à área de 
preparação, onde são separados em 
pedidos individuais a serem remetidos.



Preparação da carga para 
distribuição

O sistema por área pode ser facilmente 
controlado e administrado, mas à medida 
que o processamento do depósito 
aumenta, ele passa a ter baixo 
rendimento. 
Os sistemas por zonas dividem o 
processo de atendimento de pedidos em 
várias pequenas áreas que podem ser 
melhor administradas individualmente. 
O sistema de pedidos múltiplos é, 
provavelmente o mais adequado à 
situação em que existem muitos itens ou 
vários pequenos pedidos com poucos 
itens.



Interatividade

Considere as seguintes assertivas:
I. Quando uma categoria obtém popularidade, a 

intensidade de distribuição aumenta pelo aumento 
da quantidade de varejistas distribuindo o 
produto.

II. Quando a categoria entra em declínio, os 
varejistas se interessarão em estocá-la por causa 
do preço de oportunidade.

III. Dessa forma, a gestão dos estoques também sofre 
forte influência em função da intensidade de 
distribuição.
Assinale a alternativa correta:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II.
e) I, II e III.



ATÉ A PRÓXIMA!




