
 

CONTAGEM CÍCLICA E INVENTÁRIO FÍSICO 
Período: 20 a 23 de Janeiro de 2020 

Horário: 18 às 22h 
C.H.: 16 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: 

Capacitar os profissionais que trabalham com materiais ou produtos acabados estocados e que são responsáveis pela 

guarda, endereçamento e controle dos mesmos. Permitir que as empresas ofereçam um melhor nível de serviço aos 

seus Clientes internos e externos, maiores volumes de vendas, reduzir custos operacionais, os atrasos de entrega, os 

riscos de obsolescência e avarias além de minimizar investimentos em estoques, disponibilizando recursos financeiros 

para o dia-a-dia da empresa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. A localização dos estoques dentro da empresa; 
2. A importância do inventário; 
3. Planejamento dos itens a serem inventariados; 
4. Os recursos necessários para um bom inventário; 
5. Bloqueio dos endereços e a Contagem cíclica; 
6. O papel do contador e do auditor; 
7. Classificação ABC; 
8. Política de frequência de contagens ao ano (A,B,C); 
9. Calculo da Acuracidade de Estoque; 
10. Resultado do inventário por item e por valor; 
11. Vantagens e desvantagens da contagem cíclica; 
12. A burocracia e o  ajuste de estoque; 
13. Key performance indicator (KPI). 
 

INVESTIMENTO : R$270,00 – Duzentos e setenta 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. 

7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

 

  


