
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

INVENTÁRIO E GESTÃO DA ROTINA 
Período:  03 a 05 de junho 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 
 
PÚBLICO-ALVO: 
Supervisores, técnicos e demais profissionais de logística, distribuição física, armazenagem, suprimentos e áreas 
correlatas, que buscam atualização de conceitos e troca de informações, e também a profissionais e alunos que 
desejam iniciar atuação na área de Administração de Materiais. 
 
OBJETIVOS: 
Propiciar aos participantes os principais conceitos / técnicas e procedimentos para a concepção, realização, 
controle e validação de inventário de materiais dentro de uma organização, bem como sua integração e 
importância no negócio da empresa. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
ESTOQUE: CONCEITO E APLICAÇÕES; 
 Formas de administração de estoques:  

- Físicas e Contábeis; 
 Inventário de materiais: objetivo e benefícios; 
 Tipos de inventário; 
 Benefícios e riscos de cada metodologia; 
 Como preparar e realizar o inventário: 
 Criação de procedimentos 
 Documentação utilizada: identificação, operação e 

checagem 
 Métodos operacionais 
 Características básicas dos processos; 
 Critérios de controle; 
 Justificativas: reconciliação e ajustes; 

PROCESSOS LOGÍSTICOS 
 Conhecendo os processos logísticos 
 Identificando os desperdícios dos processos (Lean Logístics) 
 Otimizando os processos logísticos 

GERENCIAMENTO DA ROTINA 
 SDCA (Manutenção dos resultados) 
 PDCA (Melhoria dos resultados) 
 A determinação dos indicadores de um processo 
 Os indicadores de resultados (itens de controle) 
 Os indicadores do processo (itens de verificação) 
 

 
INVESTIMENTO : R$270,00 – Duzentos e Noventas 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, 80% de freqüência.  
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. 

  


