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RESUMO 

 

Com os inúmeros avanços tecnológicos e consequentemente os aumentos da 
competitividade empresarial, muitas empresas com o intuito de obter melhores 
resultados, partem em busca de novos ideais de gestão e atenta-se para todos os 
detalhes possíveis, entre os diversos surge a gestão de estoques, que cresce 
abruptamente com o referencial de reduzir custos, melhorar processos e maximizar 
ganhos. Com esse ganho expressivo de atenção, o gerenciamento de estoques 
torna-se um diferencial oportuno de relação custo-benefício atrativo, capaz de 
equilibrar e alavancar a lucratividade através de estudos e ferramentas que atuam 
em toda a cadeia produtiva, dando todo o suporte e capacitação ao gestor. Com 
isso, a metodologia de pesquisa utilizada foi o levantamento bibliográfico de caráter 
qualitativo, o qual mostrou uma gama extensa de sistemas e ferramentas 
desenvolvidas para a gestão de estoques, as quais atuam promovendo o aumento 
da produtividade associada a melhor gestão possível.  
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OLIVEIRA RODRIGUES, Mônica Gabriella. Inventory Management in a 
production process. 2017. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Faculdade de Ciências Agrárias e 
Exatas de Primavera do Leste, Primavera do Leste, 2017. 

ABSTRACT 

With many technological advances and consequent increases in business 
competitiveness, many companies with the intention of obtaining better results, 
depart in search of new management ideals and attentive to all possible details, 
among them comes the management of inventories, which grows sharply with the 
benchmark of reducing costs, improving processes and maximizing profits. With this 
expressive gain of attention, inventory management becomes an attractive and cost-
effective differential, capable of balancing and leveraging profitability through studies 
and tools that operate throughout the production chain, giving all the support and 
training to the manager. Thus, the research methodology used was the bibliographic 
survey of a qualitative character, which showed a wide range of systems and tools 
developed for inventory management, which act to promote the increase of 
productivity associated to the best possible management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Em um cenário cada vez mais competitivo e diante de novas 

tecnologias as quais buscam o aperfeiçoamento dos processos produtivos, as 

empresas cada vez mais investem em novos modelos de gestão. Dentre os 

inúmeros modelos, um dos que mais impactam financeiramente é o gerenciamento e 

controle de estoques. 

 A busca por um tema técnico que impacta diretamente em todo o 

processo de manufatura, foi um dos principais motivos pela escolha da gestão de 

estoques, haja vista que esta é uma área que engloba diferentes ramificações da 

produção e é onde tudo aquilo que fora trabalhado anteriormente é posto à prova. 

As empresas trabalham com estoques de diferentes tipos que necessitam serem 

administrados, fazendo-se valer cada vez mais importante o papel do gestor de 

estoque, que será responsável pelo aumento da eficácia e eficiência das operações 

realizadas no processo de manufatura. 

 Nesse contexto, com a competitividade acirrada entre empresas, até 

que ponto o gestor de estoque impacta na cadeia de produção? 

  Minimizando e com poder de explanar sobre o assunto, e com o 

objetivo de conciliar a razão entre oferta e demanda, em meados dos anos 70 foi 

criada a metodologia Just in time (JIT), a qual propõe níveis de estoques 

minimizados e o fornecimento do produto em tempo e quantidades exatas 

compreender o papel representativo do estoque é entender que dentre as inúmeras 

especificações, o mesmo deve funcionar como elemento regulador do fluxo de 

materiais da empresa independentemente da sua natureza ou finalidade, isto é, não 

é apenas uma pilha daquilo que já foi produzida, tão pouca a matéria prima utilizada 

para determinada finalidade, mas sim tudo o que representa ou possui uma 

determinada quantidade e valor para a empresa. 

  Apesar dos avanços tecnológicos, uma das principais dificuldades que 

muitas empresas hoje em dia enfrentam é a capacidade de prever demandas 

produtivas, a alta flutuação de mercado e altos níveis de incerteza atingem de forma 

considerável toda a cadeia produtiva tornando cada vez mais necessário o 

aprimoramento de sistemas de gestão. 
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 Não obstante, estudar a redução de reprocesso e desperdícios torna-

se financeiramente indispensável, diante desses cenários fatores internos também 

podem gerar variações significantes, tais como no lead time de suprimento, podendo 

ocasionar atrasos nas entregas. 

 Demonstrar a preocupação em manter o equilíbrio entre as diversas 

variáveis componentes do sistema, tais como: custos de aquisição, de estocagem e 

de distribuição, é o papel do gerenciamento de estoques, nesse contexto a política 

de estoque é o conjunto de atos diretivos que estabelecem, de forma global e 

específica, princípios, diretrizes e normas relacionadas ao gerenciamento do 

mesmo. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

O atual trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como principal objetivo o 

estudo e entendimento sobre a gestão de estoques, sua aplicabilidade com o intuito 

de reduzir custos, melhorarem o processo logístico da cadeia produtiva e maximizar 

ganhos aliados a produtividade. 

Foi apontado que em decorrência da impossibilidade de prever demandas, as 

empresas possuidoras de um sistema de gestão bem elaborado, são capazes de 

gerenciar custos e realocar investimentos e adaptarem-se as diversas realidades 

presentes nos dias atuais. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Em virtude de um cenário cada vez mais competitivo, do aumento de uso da 

tecnologia a favor da diminuição de perdas, as empresas vêm investindo cada vez 

mais em estudos a fim de sustentar-se no mercado. 

A gestão de estoques surge como um tema técnico capaz de englobar 

diferentes áreas do processo produtivo, impactando diretamente sobre a maioria dos 

investimentos e das reduções de custos. 

Dessa forma, leva-se a seguinte indagação: Qual o papel da gestão de 

estoques em um processo produtivo? 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

Compreender as funcionalidades do processo de gestão de estoques com a 

busca pela redução de custos, o aumento de produtividade e a geração de valor 

para as empresas. 

Dessa forma, pode-se garantir o entender os resultados obtidos. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender o conceito, as funções e a abrangência da gestão 

de estoques e suas ferramentas. 

Apresentar a curva ABC e a sua importância para o funcionamento da gestão 

de estoques. 

Relacionar e apresentar o impacto causado pela gestão e as dificuldades 

presentes. 

1.5 METODOLOGIA 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) presente, embasou-se sobre um 

levantamento bibliográfico de autores que representam uma referência substancial 

do assunto. 

Com caráter quantitativo utilizando uma abordagem sistêmica buscando o 

entendimento das relações de causa e efeito provenientes da implementação do 

método e da crescente busca por soluções capazes de atender as necessidades do 

mercado, foi possível compreender o quão relevante torna-se a implementação do 

método. 
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2 GESTÃO DE ESTOQUES  

 

 A grande maioria das empresas possui um determinado local onde guardam, 

organizam e exercem um determinado controle de entrada e saída dos mesmos, 

sejam eles produtos acabados e/ou matéria-prima. Partindo desse pressuposto, o 

ato de gerenciar, organizar e manter determinados padrões delimitados é conhecido 

como a gestão de estoques. 

Para alguns, uma metodologia dispensável ou pouco importante devido o fato 

de apenas “organizar” de maneira eficiente tudo aquilo que fora adquirido ao longo 

do tempo, porém reflete impactos substanciais e de maneira direta na área 

financeira. Com os avanços tecnológicos e o crescente desenvolvimento fabril, a 

competitividade está cada vez mais acirrada, o que acaba exigindo que as empresas 

busquem meios de maximizar ganhos e desenvolver novas formas de 

gerenciamento, dentre os inúmeros modelos, encontra-se o gerenciamento de 

estoques, o qual tem como fundamentação gerir de maneira eficaz bens e materiais 

de determinada empresa, com uma gestão estratégica muitas empresas reduzem 

custos de produção, diminuem desperdícios, lead time de produção ganha um maior 

desempenho e consequentemente a produtividade aumenta sem a necessidade de 

grandes investimentos. 

A figura abaixo exemplifica a correlação existente em virtude da gestão de 

estoques:  

Figura 1 – Gestão de estoques e gestão de compras. 

 
Fonte: (WK SISTEMAS, 2010) 
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Em meados da década de 50 surgem no Brasil alguns estudos com ênfase na 

gestão de estoques, os quais ao longo dos anos foram obtidos resultados 

satisfatórios e hoje buscam os mais modernos conceitos a fim de manter a melhoria 

contínua e alavancar os índices adquiridos, dessa forma o gerenciamento de 

estoque é o processo integrado pelo qual são obedecidas às políticas da empresa 

com relação aos estoques. 

2.1 A METODOLOGIA JUST IN TIME (JIT) 

Uma das metas do gestor de estoques está em dar a garantia e o equilíbrio 

entre o que deverá ser adquirido e o que terá que ser mantido como meio de 

segurança. A partir dessa necessidade surge em meados dos anos 70 a 

metodologia Just in Time ou Modelo Toyota de Produção, desenvolvida no Japão 

pela montadora Toyota Motor Company, a qual buscava um sistema que 

administrasse e coordenasse a produção com a demanda específica de diferentes 

modelos e configurações com o mínimo atraso e níveis ínfimos de desperdícios e 

estoque zero. 

 Contrapondo-se aos modelos tradicionais a metodologia não é apenas uma 

técnica, mas sim um conglomerado de ferramentas que envolvem todas as áreas da 

empresa, desde a produção até o administrativo, os quais trabalham em sincronia a 

fim de obter resultados predeterminados, levando como um dos fundamentos base 

de que toda a atividade que consumisse recurso e não se agrega valor significativo 

ao produto é considerada desperdício.  Apesar de muitos dizerem que a metodologia 

funciona devido a cultura do povo nipônico e sua extrema disciplina, o JIT hoje é 

uma das ferramentas mais utilizadas em todo o mundo devido o grande sucesso 

obtido pela Toyota, empresa que desenvolveu e difundiu para o mundo o modelo 

capaz de trabalhar com a produção enxuta, diminuição de custos, estoques mínimos 

e entrega no tempo exato. 

No Brasil, muitas indústrias adotam o método associado a diversas outras 

ferramentas afim de maximizar processos e diminuir custos, os quais em sua maioria 

são identificados em estoques extensos, superprodução, linha de produção 

desalinhada com a demanda entre outros. Um das ferramentas mais utilizadas em 

associação ao JIT é o sistema Kanban cujo significado é cartão ou tíquete, é um 
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método manual de informações, que muitos acreditam ser a base utilizada para o 

desenvolvimento do JIT e que foi criado com objetivo de operacionalizar o mesmo. 

Ao que se percebem muitos foram e são o avanços decorrentes da 

implantação do JIT, mas ainda existe muito que melhorar devido às mudanças 

levarem tempos distintos para entrar em vigor, visto que, exige um envolvimento de 

todos e em alguns casos a quebra total de paradigmas, e é indubitável que a 

mudança gere transtornos e desconforto, porém faz-se necessária diante do cenário 

competitivo dos dias atuais. 

2.2 AS FUNÇÕES DO ESTOQUE 

Segundo (SLACK et al., 1997), o estoque é definido como a acumulação de 

recursos materiais em um sistema de transformação. Algumas vezes também é 

usado para descrever qualquer recurso armazenado, ao que se entende, o autor 

afirma que o estoque é necessário e precisa ser armazenado em determinados 

locais de uma organização, para assim complementar a rotatividade da organização 

transformando-a mais eficaz e rápida. 

Sendo assim, uma das mais complexas e dificuldades dos gestores de 

estoque estão nas encruzadas criadas entre a área comercial que preza e apoia 

uma política de níveis elevados de estoque, e a área financeira que luta para a 

manutenção de estoques mínimos devido ao alto custo de manutenção gerado pelo 

mesmo e pelo motivo de ser um capital inerte, dependente exclusivamente do 

desempenho e nível da demanda. 

Para um melhor dimensionamento e o atendimento das necessidades, 

sempre minimizando os custos é de suma importância entender como funciona cada 

uma das funções do estoque numa empresa, para (DIAS 1993) existem princípios 

básicos para um controle de estoques, primeiramente é preciso determinar o que e 

quantos produtos devemos manter no estoque. Quando devemos reabastecer, isto 

é, a periodicidade do reabastecimento. 

Logo, em qualquer ponto do processo formado os estoques possuem uma 

elevada importância por desempenharem uma flexibilidade operacional, funcionando 

como filtros e amortecedores das entradas e saídas, minimizando os diversos efeitos 
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causados por falhas no planejamento e as diversas oscilações provenientes da lei 

de oferta e procura. Assim sendo as principais funções do estoque são: 

 

a) Dar garantia ao abastecimento de materiais à empresa, 

neutralizando os efeitos inesperados resultantes da demora ou 

atraso de fornecedores e as oscilações causadas pela 

sazonalidade. 

b) Proporcionar economias em elevada escala através da gestão 

sobre a compra ou produção em lotes econômicos e 

consequentemente na rapidez e eficiência no atendimento as 

inúmeras necessidades. 

 

Dessa forma, o controle deve abranger tanto matéria-prima quanto para 

mercadorias produzidas e/ou vendidas, associado a isso se faz necessário a 

utilização de um bom e confiável sistema capaz de auxiliar na administração de todo 

o processo em questão, para que assim o compromisso de proporcionar o produto 

certo, no tempo exato para o consumidor, sem a necessidade do uso de custos de 

manutenção seja realizada. Dando ênfase ao tema, (BALLOU, 2006) diz que, para 

conseguir tal feito, necessita-se ressaltar a existência de níveis mínimos de estoque, 

fazendo uma alusão á metodologia Just in time. 
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3 A CURVA ABC 

 

Para muitas empresas a grande dificuldade aparece no momento de realizar 

as suas compras, quando e quanto comprar é uma duvida que aglutina muitas 

organizações e em alguns casos geram um caos com a capacidade de levar os 

mesmos a falência. Pensando nisso e utilizando o principio de Pareto, foi que o 

consultor de qualidade Joseph Moses Juran desenvolveu a curva ABC também 

conhecida como regra 80/20, onde o mesmo verificou que 80% do capital 

empregado da empresa em estoques, estão 20% dos itens, visando a necessidade 

de manter um equilíbrio, a curva ABC propõe a classificação dos itens em três níveis 

conforme figura abaixo: 

Figura 2 – Representação da Curva ABC 

 

 
Fonte: (SLACK, p 97, 1997) 

Observa-se que os itens que possuem melhor classificação representam 20% 

ou seja, o item A, os itens que possuírem classificação mediana e representarem 

30% denomina-se itens B, e os demais ficam com a classificação C. Este princípio 

torna-se um método aplicável para toda e qualquer atividade dentro da empresa, 

porém muita das vezes é utilizada na gestão de estoques, para (POZO, 2002) a sua 

grande eficácia deve-se ao fato de que a mesma consegue diferenciar os itens de 

estoque com vista a seu controle e seu custo. 
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Dentre os inúmeros benefícios destaca-se a oportunidade dada ao gestor, 

para que o mesmo possa identificar e tomar a melhor decisão, consequentemente a 

maior eficiência na aplicação dos recursos financeiros, controle de perdas, excesso 

de compras e maior lucratividade relacionam-se diretamente ao mesmo. A 

realização de uma curva ABC com a seriedade e o cumprimento de seus requisitos 

garante não somente um maior nível de controle e organização, mas também o 

melhor funcionamento dos sistemas de gestão (MRP I, MRP II e ERP), pois os 

mesmos operam com precisam somente quando há a sincronia entre as informações 

fornecidas e a veracidade dos fatos, para que assim os relatórios e métodos de 

analise sejam precisos no auxilio da tomada de decisão. 

O diagnóstico do sistema ABC na gestão de estoques, provém da 

multiplicação do custo de cada unidade pelo total adquirido, possibilitando assim que 

cada classe definida possua um tratamento diferenciado. Em contrapartida, esse tipo 

de classificação e estudo pode ser danoso para a companhia, o que gera a 

necessidade de um grau de compromisso e entendimento elevado, dando-se conta 

de que partindo do conceito onde a mesma não leva em consideração a importância 

de cada item como um conjunto e não permite ver através do sistema de gestão e 

análise de decisão integrada, fazendo-se necessário a lembrança de que em 

situações esporádicas, alguns materiais podem gerar impacto direto na produção em 

sua maioria, itens de valor elevado e em outros casos, materiais de baixo custo, 

porém quando ocorre a falta do mesmo, a produção paralisa por completo.  

Nesse ponto, (VENDRAME, 2008) destaca que, a classificação pode ser 

realizada com a utilização de alguns referenciais, tais como: definição e 

relacionamento dos itens durante o período de estudo, identificação das 

características de maior destaque, classificação por ordem decrescente de acordo 

com o seu valor e a definição e separação dos grupos de itens a fim de montar o 

gráfico para análise. 
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3.1 FERRAMENTAS PARA AUXILIO NA GESTÃO DE ESTOQUES 

De acordo com (KUNIGAMI; OSÓRIO, 2009) a grande meta para o gestor de 

estoques é saber quando e quanto fornecer de cada material disposto e qual a 

quantidade mínima para ter-se como válvula de segurança. Analisando tal 

dificuldade e com os avanços tecnológicos, diante da crescente demanda e o 

aumento da complexidade, desenvolveu-se sistemas de gestão integrados, 

fundamentados no plano mestre da produção e que possuíam a capacidade de 

englobar toda analise realizada por métodos tais como: curva ABC, diagrama de 

Ishikawa, entre outros. 

Com a criação do MRP I (Material Requiriment Planning), que traduzido de 

forma livre e direta trás o significado de Planejamento da Necessidade de Materiais 

onde tem por finalidade analisar por meio da previsão de demanda, a necessidade 

de reabastecimento de materiais, muitas empresas tiveram a oportunidade de obter 

uma grande economia por parte de investimentos e oportunidade de se tornarem 

mais competitivas, com isso, de acordo com (SLACK, 2009) o MRP I traz a chance 

de minimizar custos com inventário, e a obtenção dos materiais certos, em 

quantidades exatas no tempo planejado. 

Dessa forma as portas para os sistemas de gestão integrada foram abertas 

em meados dos anos 60, permitindo uma maior visualização das necessidades de 

adesão de produtos, análise de estoques, planejamento voltado as demandas e 

suas necessidades, consequentemente uma produção mais centrada e com metas 

bem definidas e crescente busca pela maximização da produção. 

Nesse ponto (MARTINS; LAUGENI, 2009) destacam que algumas das 

vantagens estão nas ferramentas de planejamento as quais envolvem recursos 

humanos, capital de giro e equipamentos em geral, a possibilidade de ensaiar 

diversos cenários para estudo de demanda e a análise detalhada de todos os 

componentes presentes em item produzido.   

Em decorrência do aumento das necessidades de melhoria e a crescente 

evolução tecnológica, em meados dos anos 80 surge o MRP II (Manufacturing 

Resource Planning), em português traduzido como Planejamento dos Recursos de 

Manufatura, de acordo com (CORREA, 2007) é uma ferramenta que contempla o 
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conjunto de atividades que envolvem o planejamento e controle das operações de 

produção aliado com uma base de dados computacionais de elevada precisão. 

Com isso, fazendo-se da necessidade para alcançar metas e objetivos 

traçados, as companhias necessitavam de uma interação por completo de seus 

departamentos, porém era e é de suma importância que a organização fosse 

realizada de forma eficaz, algo que necessitou de certo tempo para adaptação. 

Dessa forma (CORREA, 2007) reitera que, uma das principais diferenças entre os 

dois sistemas de gestão integrada (MRP I e MRP II), está no tipo de decisão de 

planejamento, ora, enquanto o primeiro norteia o que, quanto e quando será 

realizada a produção juntamente com as compras, o segundo consegue englobar a 

forma a ser produzida definindo recursos a serem utilizados, com o auxilio de meios 

computacionais. 

Porém deve-se atentar ao fato de que o MRP II não é somente um software 

restrito, o mesmo possui a característica de tomar inúmeras formas, capaz de 

integrar diferentes graus de uma mesma empresa, desde o nível executivo ao 

operacional chão de fábrica, portanto, o MRP II fornece a equipe de gestão 

suplementos necessários para a tomada de decisão diária, estudo e implantação de 

novas metas de curto, médio e longo prazo, com isso (DIAS, 1995), afirma que 

executando a função de administrar, o gestor de estoque é capaz de maximizar os 

efeitos presentes no feedback. 

Visando a necessidade de uma maior interatividade e maiores 

funcionalidades, surge o sistema ERP (Enterprise Resource Planning), traduzido 

como um sistema de gestão empresarial capaz de englobar toda a empresa, 

inclusive o material humano, auxiliando de forma mais eficaz a tomada de decisão, 

agindo de maneira conjunta com um contíguo de trocas de informações em tempo 

real, para (MENDONÇA E GASPAROTTO, 2010) foi um enorme desafio, o 

desenvolvimento e aplicação de um programa capaz de ligar toda uma companhia, 

incluindo áreas de difícil acesso, tais como: decisões estratégicas. 

De acordo com (BARROS, 2005), uma empresa para adotar o sistema ERP 

necessita de três principais fatores, divididos em integração de dados financeiros, 

necessidade de uniformizar o processo de manufatura e recursos humanos devidos 

uso de diversos métodos e programas os quais realizam tarefas semelhantes. 
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Porém os elevados custos no processo de implantação são uma das 

desvantagens oriundas do ERP, restringindo o mesmo para companhias de grande 

porte capazes de designar quantias consideráveis para inserção de equipamentos, 

softwares, consultoria e treinamentos constantes. 

Outros fatores que influenciam e criam barreiras são a necessidade de 

mudança cultural, que exige o comprometimento de todos os envolvidos e a gestão 

de mudanças a qual será responsável por gerir e controlar a insegurança 

proveniente da transformação repentina e de forma associada a obstinação de 

colaboradores mais antigos.  

Contudo o valor gerado pela implantação de um sistema ERP é de grande 

importância, pois de acordo com (MESQUITA, 2000) uma empresa que passou por 

uma implantação acertada, passa a direcionar-se para o resultado, e todos passam 

a valorizar o processo. Um sistema ERP elimina de certa forma os empecilhos entre 

setores, tornando o fluxo de informações mais ágil, transparente e padronizado, os 

colaboradores passam a se preocupar com o resultado final, e não apenas com o 

desempenho de suas atividades individuais. Com isso, o gestor de estoques possui 

maior eficácia no desenvolvimento de seu papel, garantindo a redução de custos e 

possibilitando o desenvolvimento de novas políticas de melhoria. 
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4 IMPACTOS PROVENIENTES DA GESTÃO DE ESTOQUES  

 

É sabido que o planejamento e gestão de estoques torna-se ferramenta chave 

para a garantia de sucesso de uma empresa na busca por redução de custos, 

maximização de lucros e a manutenção do planejamento da produção. Com o auxilio 

de ferramentas de coleta de dados, apoio a decisão e suporte integrado, o gestor 

tem em mãos um extenso leque de opções para o aperfeiçoamento de seu 

desempenho diante dos inúmeros e constantes empecilhos provenientes da 

crescente demanda de mercado. 

Nesse ponto, (DIAS, 2009) ressalta que durante o aprimoramento e uso eficaz 

dos recursos financeiros, surge a oportunidade de identificarmos um dos objetivos 

principais da gestão de estoques, para tanto é tomada como referencial a relação 

entre gestão e controle de materiais juntamente com analises financeiras. 

 Logo buscando a manutenção da competitividade, as empresas investem no 

profissional possuidor da capacidade de identificação dos problemas e busca por 

soluções rápidas e eficazes, o gestor de estoques necessita atender os requisitos 

supracitados a fim de ter conhecimento de toda a cadeia produtiva para que possa 

analisar de forma critica os melhores caminhos a serem tomados, controlando os 

ativos circulantes e garantindo a melhoria continua. 

Entretanto, a falta de compromisso é um fator de elevada latência, o qual 

pode comprometer todo o planejamento e desenvolvimento do programa de gestão, 

para isso, a necessidade de treinamentos e auditorias constantes, se faz de extrema 

necessidade, e graças à implantação eficaz de um modelo de gerenciamento, o 

controle de estoques mantém o cumprimento de todas as suas atividades em dias, 

buscando sempre a excelência na prestação de seus serviços. 

A parametrização dos dados criou a oportunidade do desenvolvimento de um 

lote econômico de compras (LEC), onde o mesmo permite a quantificação de todo o 

material a ser comprado, buscando em meio a isso, o equilíbrio de quantidade e 

volume de reservas financeiras. De forma paralela, é preciso que haja a seleção dos 

materiais provenientes de uma demanda livre, garantindo a frequência na inserção 

de pedidos. 

Fazendo uma analise (GRAEML & PEINADO, 2007) afirmam que, a relação 

existente entre o lote de compra e o custo para armazenagem são diretamente 
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proporcionais, ou seja, quanto maiores os lotes, maiores os custos e menores as 

entregas, de maneira inversa se aplica aos números reduzidos de lotes de compra 

os quais obedecem de forma inversa e semelhante as proposições citadas 

anteriormente, abaixo visualizamos a formula do calculo do LEC: 

Figura 3 – Fórmula do LEC (Lote Econômico de Compra) 
 

 
Fonte: (PEINADO, 2007) 

Devendo-se atentar ao fornecimento de dados, para que não surjam 

contestações dos resultados, logo, o uso de referências em uma mesma ocasião, se 

faz de suma necessidade. Para a realização do lote econômico de compra é 

indispensável que o cálculo do lote econômico de compra leve em apreço o trade off 

entre o custo de armazenamento e o custo com pedidos, assumindo a 

responsabilidade de que os mesmos sejam entregues de maneira única. 

Os choques exercidos em decorrência da gestão e estoques sobre as 

atividades realizadas nas empresas relacionadas aos investimentos os quais são 

feitos de forma clara, evidenciam que a necessidade da priorização quanto ao seu 

comando. De acordo com (CAMPOS, 2011), para que a empresa consiga obter um 

diferencial de destaque no mercado, deve-se a constante busca por este meio 

através da melhoria dessas atividades e da coordenação realizada de modo eficaz. 

Muitas organizações utilizam métodos intuitivos e arcaicos, para a tomada de 

decisão se tratando de estoques, gerando desordem interna entre os setores. Um 

arquétipo costumeiro é o departamento financeiro, o qual tem por preferência 

estoques em níveis reduzidos, com maior constância de obtenções, em situação 

reversa, temos a divisão comercial, onde optam por estoques elevados para não 
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correrem riscos relacionados às crises de escassez. Nesse ponto apresenta-se 

como soluções o uso de metodologias e/ou ferramentas analíticas capazes de 

estudar dados e transforma-los em informação embasada onde seria utilizada como 

alicerce para a manutenção do equilíbrio. 

Consequentemente existe a necessidade que o gestor de estoque, possua a 

sensatez de separar o fundamental do fútil e dispensável em seu local de trabalho, 

focando no que realmente possua relevância e valor de consumo, dessa forma 

aplica-se a Curva ABC. 

 Um outra alternativa capaz de auxiliar o profissional é a adoção de um 

sistema de monitoramento capaz de medir a performance do estoque, como fora 

citado em pontos anteriores, os sistemas de gestão integrada possuem papel 

fundamental no desenvolvimento de uma companhia, realizando a integração de 

diversos meios a fim de obter-se um objetivo em comum, de maneira análoga os 

sistemas de monitoramento fornecem ao gestor duas importantes informações: os 

embates causados pelo mesmo e as possíveis razoes desta performance. 

Dessa forma, percebe-se que ao longo dos anos a gestão de estoques sofreu 

inúmeras modificações, com o intuito de obter-se a melhoria em seus processos, o 

papel desempenhado pelo gestor tornou-se de suma importância, visto que o 

mesmo terá o encargo de gerir com responsabilidade e comprometimento todo o 

desenvolver da cadeia produtiva de produtos prontos e matéria-prima, sob o auxilio 

de diversas ferramentas capazes de medir e apontar problemas e suas respectivas 

soluções.  

4.1 O MÉTODO SUPPLY CHAIN DENTRO DA GESTÃO DE ESTOQUES 

Partindo da necessidade de englobar toda a cadeia de suprimentos, um ponto 

em constante crescimento é o Supply Chain, uma expressão proveniente da 

Inglaterra, que consiste no estudo analítico de todo o processo logístico, desde a 

aquisição da matéria-prima ate a entrega no destino final. 

Com a crescente aplicação do Supply Chain Management (SCM), ou 

traduzido para o português como gerenciamento da cadeia de suprimentos, a gestão 

de estoques assim como demais ferramentas do sistema de gestão da qualidade 

ganharam um notável destaque, devido o sistema possuir uma forma de conexão 
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capaz de vincular o sistema produtivo aos seus fornecedores e seus devidos 

clientes. 

No entanto, de acordo com (BALLOU, 2007) o conceito de gestão da cadeia 

de suprimentos não é algo recente, e devido as constantes necessidades de 

desenvolvimento, o estudo sobre o SCM cresceu de maneira exponencial, onde sua 

maneira de gerir a qual busca a sincronia e direcionamento para um ponto em 

comum das capacidades estratégicas e operacionais dos administradores de ambos 

os lados à cadeia produtiva, torna-se um fator em expansão, para tanto (BALLOU, 

2007) por meio da figura abaixo evidencia o processo evolutivo da SCM. 

Figura 4 – Desenvolvimento da Supply Chain Management 
 

 
Fonte: (BALLOU, 2007) 

Em retorno as crescentes mudanças do mercado atual e sua acirrada 

competitividade, o SCM atua de maneira análoga aos sistemas de gestão integrada, 

fornecendo uma quantidade considerável de informações aos setores interessados, 

porém como diferencial a mesma possui a capacidade de adquirir e fornecer dados 

para atuantes externos ao meio empresarial, sendo eles os fornecedores e clientes. 
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 De acordo com (KAPLAN & NORTON, 1997), a necessidade da existência de 

um meio de medição se faz de extrema relevância, logo, aquilo que não é calculado 

não permite o gerenciamento do mesmo. A necessidade de sobrevivência e 

prosperidade, na atual era da informação, faz com que organizações optem pela 

utilização de sistemas integrados, capazes de atender suas necessidades e 

estratégias. 

De maneira inevitável, quando os administradores são pressionados para 

produzir um desempenho de capital financeiro, excelente em curto prazo, são 

utilizadas opções que restringem a busca por investimentos em oportunidades de 

crescimento. Logo, com a parametrização de dados, o SCM é capaz de fornecer 

suporte o suficiente para que o gestor de estoque sinta-se confortável a ponto de 

desempenhar o seu papel da maneira melhor possível. 

Dessa forma, a SCM permite a organização, um maior entrelaçamento entre 

as necessidades de seus clientes e as vantagens proporcionadas pela concorrência, 

e com isso, a grande chave está no quão perceptível a empresa está, diante de seus 

clientes e vossos concorrentes, o quão dar-se a garantia de satisfação desde o 

primeiro passo dado, até a entrega ao usuário final. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelas organizações, manter-se 

competitivo é um fator crucial para a sobrevivência das empresas, visto que, as 

constantes mudanças do mercado provocam a necessidade das mesmas se 

adaptarem ao meio, crescentes estudos em qualidade e segurança surgem para a 

busca pela melhora contínua do processo, dessa forma, a gestão de estoques surge 

como um meio de maior acessibilidade para pequenas e grandes empresas 

poderem melhorar o fluxo de suas mercadorias. 

Com isso, a realização de uma análise minuciosa dos estoques, garante que 

o volume de capital investido esteja sempre cuidado e organizado, 

consequentemente evitando o desperdício e produção em demasia, dando espaço 

para um maior controle de entrada e saída de mercadorias. 

Vale a pena ressaltar, a utilização de softwares de apoio a decisão 

proporciona uma gestão integrada entre todas os setores de uma empresa, dando 

maior garantia para aquilo que já é realizado pelo gestor de estoques. 

O presente trabalho de conclusão de curso por meio de uma vasta literatura 

permitiu o estudo e compreensão dessa ferramenta, capaz de ser um diferencial 

importante dentro de uma organização.   
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