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QUESTÃO 1 
EMPURRADO 
A cadeia de suprimentos baseada em sistemas empurrados fundamenta suas decisões 

com base em previsões, onde o fabricante utiliza a demanda dos depósitos para prever a 
demanda do cliente final.  

Em sistemas empurrados, leva-se muito mais tempo para reagir às mudanças de 
mercado, ocasionando uma incapacidade de atender rapidamente as alterações nos padrões de 
demanda.  

Tende a gerar obsolescência maior nos estoques na cadeia à medida que a demanda para 
algum produto desaparece. 

O aumento na variabilidade tende a gerar o efeito chicote que leva a ineficiência de 
recursos, podendo gerar custos de transportes maiores, altos níveis de estoque e/ou produção 
por mudanças emergenciais nos processos. 
 PUXADO 

A cadeia de suprimentos baseada em sistemas puxados encontra-se associada à 
demanda real do mercado, com base nos clientes finais e não sendo definida a partir de 
previsões. Sendo necessário utilizar mecanismos rápidos de comunicação para transferir 
informações sobre a demanda do cliente ao longo da cadeia. 

Em sistemas puxados, há uma redução nos lead times. 
Diminuição nos estoques dos varejistas e fabricantes. 
Diminuição da variabilidade no sistema – redução do efeito chicote. 
Diminuição nos custos globais do sistema, quando comparado com um sistema empurrado 
equivalente. 

 
QUESTÃO 2 
 
O WMS é um sistema de gerenciamento da operação do dia-a-dia de um armazém. Apesar de 
possuírem alguns algoritmos, sua utilização está restrita a decisões totalmente operacionais, tais 
como: definição de rotas de coleta, definição de endereçamento dos produtos, entre outras. Um 
WMS é um sistema de gestão de armazéns, que otimiza todas as atividades operacionais (fluxo 
de materiais) e administrativas (fluxo de informações) dentro do processo de armazenagem, 
incluindo recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, 
carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário, entre outras, que integradas 
atendem as necessidades logísticas, maximizando os recursos e minimizando desperdícios de 
tempo e de pessoas. 
O WMS possui diversas funções para apoiar a estratégia de logística operacional direta de uma 
empresa, entre elas: 
- Programação e entrada de pedidos; 
- Planejamento e alocação de recursos; 
- Portaria; 
- Recebimento; 
- Inspeção e controle de qualidade; 
- Estocagem; 
- Transferências; 
- Separação de pedidos; 
- Expedição; 
- Inventários; 
- Controle de contenedores e 
- Relatórios. 
O gerenciamento de depósitos e armazéns, ou WMS, como é conhecido no mercado, agiliza o 
fluxo de informações dentro de uma instalação de armazenagem, melhorando a operacionalidade 
da armazenagem e promovendo a otimização do processo, pelo gerenciamento eficiente de 
informação e recursos, permitindo à empresa tirar o máximo proveito dessa atividade. As 
informações podem ter origem dentro (sistema ERP) ou fora da empresa (clientes, fornecedores, 
etc.). O sistema utiliza essas informações para executar as funções básicas do processo de 
armazenagem: receber, estocar, separar. 
 


