
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

ACURACIDADE DE ESTOQUE 
Período: 1º a 03 de Julho de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 12 horas 

 

 
 INSTRUTOR: MARCOS AFRÂNIO ARAÚJO DA SILVA 
 MBA em Logística Internacional - Universidade Paulista 
 Graduado em Comércio Exterior - Universidade Paulista 
 Experiência de mais de dez anos na área de Logística 
 
OBJETIVO: 

Supervisores de Almoxarifado, Almoxarifes, Auditores internos de estoques, Planejadores de materiais 
e produção, Compradores e Vendedores. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
INVESTIMENTO: R$ 250,00 - Duzentos e Cinquenta Reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 100% de frequência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será 

cobrado o número total de inscritos no treinamento. 

 ACURACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
- Análise do termo 

- Como calcular a acuracidade 

 POR QUE A NECESSIDADE DE TER 
ACURACIDADE 
- Aspectos contábeis 

- Aspectos de planejamento 

 CAUSAS DE FALTA DE ACURACIDADE 
- Metodologia de análise e solução de problemas 

- Identificação de causas de inacuracidade nos 

almoxarifados 

- Soluções para os problemas que causam 

inacuracidade 

 INVENTÁRIO VERSUS CONTAGEM CÍCLICA 
 

 

 METODOLOGIA: COMO UTILIZAR AS INFORMAÇÕES DE 
ESTOQUES 
- Escolha de itens, endereços e intervalos de contagem 

- Níveis de acuracidade e tolerância 

- Roteiro básico de contagem 

- Acerto dos registros contábeis 

 RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO 
- Perfil da equipe 

- Como determinar a carga de trabalho 

 IMPLANTAÇÃO DA CONTAGEM CÍCLICA 

 ACURACIDADE DE INFORMAÇÕES 
- Estrutura de produto 

- Rotinas de fabricação 

- Centros de trabalho 

- Apontamento de ordens 

- Informações de compras 

 - Dados de planejamento 


