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2. Resumo do Trabalho
O presente trabalho teve como objetivo identificar o uso de ferramentas de tecnologia da informação no
gerenciamento e controle de estoques em empresas da AMUREL (Associação de Municípios da Região
de Laguna), em especial nas operações de armazenagem, movimentação de materiais e atendimento de
pedidos de clientes em armazéns e centros de distribuição. A pesquisa desenvolvida foi descritiva com
abordagem quantitativa, utilizando como técnica empregada o envio de questionários online. As
perguntas foram formuladas com propósito de detectar o uso de Sistemas de Informação Gerenciais e
ferramentas de tecnologia da informação nas operações da logística interna em armazéns e centros de
distribuição. A maioria das empresas respondentes tem perfil de médio porte e trabalha no ramo de
distribuição física de produtos. Os resultados encontrados mostram que 67% destas empresas utilizam
um módulo do próprio Enterprise Resource Planning (ERP) no gerenciamento e controle de estoques, e
apenas um terço utiliza um Warehouse Management System (WMS) especializado com maior amplitude
funcional. Sobre a tecnologia usada na coleta de dados, 45% utilizam leitores de códigos de barras, e
48% ainda utilizam papel para anotar os dados das conferências dos processos de recebimento e
expedição, para inseri-los no sistema a posteriori. Apenas uma empresa apontou a utilização de robôs.
Os resultados mostram baixa maturidade no setor, sendo que muitas empresas da região de AMUREL
utilizam meios rudimentares para controle de estoque. Com isso, conclui-se que existem grandes
oportunidades para instituições de ensino em projetos de pesquisa e extensão envolvendo uso de
tecnologia da informação na logística interna e nos processos de atendimento de clientes externos em
armazéns de centros de distribuição da região, em especial nas empresas de médio porte que trabalham
com Distribuição Física e que poderiam se beneficiar do uso de tecnologia da informação,
especificamente as que buscam melhorias na acuracidade dos seus estoques e na produtividade de seus
processos.
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