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RESUMO 

 

Em uma economia incerta e com as vendas em queda as empresas precisam se 
tornar cada vez mais competitivas, para conseguirem se manter no mercado. A 
gestão de estoque exerce um papel fundamental para que a empresa possa reduzir 
custos, a gestão de estoques tem como objetivo manter o investimento mínimo em 
estoques sem que isto acarrete riscos de faltas, sendo suficientes para manter o 
equilíbrio entre a disponibilidade e o consumo. Esta pesquisa tem como proposta 
apresentar pesquisas que atestam a importância da gestão de estoques e os 
benefícios gerados traves de uma boa gestão de materiais. Conhecendo e 
conceituando o estoque, conhecendo as ferramentas de gestão e os modelos de 
estoques, ressaltando a importância da gestão de estoque para o comercio.  
 

Palavras-chave: Estoque; Gestão de estoque; Ferramentas de gestão. 

  



 

 

AQUINO, Pedro de Aquino. The importance of inventory management in 
Commerce. 2017. 33. Trabalho de Conclusão de Engenharia de Produção – Centro 
Universitário Anhanguera de Campo Grande, Campo Grande, 2017. 

ABSTRACT 

In an uncertain economy and slumping sales companies need to become 
increasingly competitive, to stay on the market. The inventory management plays a 
fundamental role so that the company can reduce costs, inventory management aims 
to maintain the minimum investment in inventories without which this involves risks of 
faults, being sufficient to maintain the balance between the availability and the 
consumption. This research has as present research that attest to the importance of 
inventory management and the benefits generated through sound management of 
materials. Knowing and conceptualizing the stock, knowing the management tools 
and the inventory models, emphasizing the importance of inventory management for 
Commerce. 
 
 
 

 

Key-words: Stock; Inventory Management; Management tools. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em uma economia incerta e com as vendas em queda as empresas precisam 

se tornar cada vez mais competitivas, para conseguirem se manter no mercado. 

Para isso elas precisam de uma boa gestão, principalmente de estoque para que 

possam ser tomadas decisões mais coerentes e assertivas e que trarão um melhor 

retorno. A Gestão de estoque é fundamental para obter uma redução dos custos da 

empresa, já que o estoque representa uma boa parte do capital investido, aplicando 

as ferramentas de gestão de estoque, a empresa tem um maior controle dos 

produtos que tem mais lucratividades e que tem mais giro de estoque. 

Com o levantamento de dados realizado, percebe-se a real importância de ter 

uma boa gestão de estoques, com as ferramentas corretas às empresas conseguem 

ter uma maior assertividade nas compras e no controle do estoque, assim evitando 

prejuízos com mercadorias parados, compras em excessos de produtos de baixa 

demanda. Neste trabalho será verificado qual é a melhor ferramenta a ser utilizada 

para que as empresas consigam reduzir seus custos com estoque e voltem a ter 

vantagem competitiva perante o mercado. 

A Administração de Materiais é de grande importância em uma empresa, pois 

sem uma boa gestão de estoque, ocasionara na falta de produtos de alto giro, 

excesso de produtos de baixa rotatividade, acarretando uma diminuição do fluxo de 

caixa. Tendo em vista que uma gestão de estoque inadequada gera custos a 

empresa. Qual a contribuição da gestão de estoque para a empresa e qual a melhor 

ferramenta a ser utilizada para que a mesma reduza o custo e melhore a vantagem 

competitiva perante o mercado? 

A pesquisa teve como objetivo geral apresentar pesquisas que atestam a 

importância da gestão de estoques e os benefícios gerados traves de uma boa 

gestão de materiais. E como objetivos específicos: conceituar estoque; conhecer as 

ferramentas utilizadas na gestão de estoques; descrever os modelos de estoques. 

A pesquisa utilizada foi a bibliografia onde foram consultados várias obras 

literárias referente ao assunto estudado, que assim possibilitaram que este trabalho 

fosse fundamentado para assim propor as conclusões referentes ao problema 

estudado. 
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2 ESTOQUE  

Estoque pode ser definido como todos os materiais fornecidos como matéria 

prima no processo produtivo ou utilizado para geração de lucro em uma empresa. 

Compreende-se também como estoque todos os bens que fazem parte do processo 

produtivo e estão no espaço físico da empresa, o estoque abrange um grupo de 

matérias constituído pela matéria prima que esta aguardando a produção e também 

aqueles produtos acabados que estão esperando para a venda (FERNANDES, 

1984). 

Segundo Viana (2002) Do ponto de vista mais tradicional, pode-se considera-

lo como representativo de matérias-primas, produtos semiacabados, componentes 

para montagem, sobressalentes, produtos acabados, materiais administrativos e 

suprimentos variados. 

Para Corrêa e Corrêa (2012, p.509) estoques “São acúmulos de recursos e 

materiais entre fases especificas do processo de transformação”, e seu volume está 

relacionado diretamente com a autonomia das fases do processo produtivo, de 

forma que quando há paralisação em uma das fases não a interrupção nas outras. 

2.1 TIPOS DE ESTOQUES 

Para gerir de maneira satisfatória é necessário conhecer quais tipos de 

estoques ou almoxarifados existem na organização. No Quadro 1, são apresentados 

os vários tipos de almoxarifados e suas definições. 

Quadro 1: Tipos de almoxarifados 

Tipos de almoxarifado Descrição 

Matérias-primas São os materiais básicos que serão processados e 

transformados dentro do processo produtivo, para depois 

entrar no estoque de acabado como produto final. 

Materiais auxiliares São todos os materiais utilizados durante o processo de 

fabricação do produto final, ele ajuda na execução do 

produto, porém não é adicionado a ele. 

Manutenção  Esse estoque é onde encontram-se as peças utilizadas nas 

manutenções das maquinas e do edifício, geralmente os 

materiais de escritórios também são armazenados aqui. 
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Continuação Quadro 1: Tipos de almoxarifados 

Intermediário Este estoque é composto por peças que estão em processo 

de fabricação, ou em subconjuntos que são armazenados e 

depois serão agregadas ao produto final. 

 Acabados  Este é o estoque onde são armazenados o produto final 

depois de acabado e embalado para ser enviado aos 

clientes. 

Fonte: Adaptado de Pozo (2010) 

2.2 FUNÇÃO DO ESTOQUE 

Segundo Martins e Alt. (2001), uma das aplicações do estoque é indicação do 

processo de negócios, todas as quantidades de produtos que chegam na empresa 

são diferentes das quantidades que saem, por isso é importante um estoque que 

controle a diferença. O índice de estoque para a organização é utilizado como 

medidor de resultados no seu processo. 

Segundo Chiavenato (2005) o estoque de uma organização da a segurança 

necessária na hora da venda, e permite uma maior vantagem de economia em 

compras de grandes lotes proporcionando maiores descontos. 

O motivo de manter estoque nas empresas esta associada com a previsão de 

seu uso em um futuro próximo. E como é difícil conhecer as demandas futuras, é 

necessário manter um estoque, assim assegurando que não haverá falta de 

mercadorias. Assim diminuindo os custos de produção, estoques e movimentação 

(POZO, 2010). 

2.3  CONTROLES DE ESTOQUES 

 Necessidade de Controle de Estoque 

Segundo Dias (1985, p.13) “Antes da década de 80, a grande preocupação 

empresarial era vender, produzir e faturar. Então vieram dois grandes problemas: os 

trabalhistas e as despesas elevadas”. 

A preocupação principal evidencia-se nas áreas de produção, planejamento, 

financeira e vendas, aumentando cada vez mais a indispensabilidade do estoque, 

onde a área de gerenciamentos de matérias teve um aumento significativo. 
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As organizações veem que a grande necessidade não era só produzir e 

vender, mas sim, estocar produtos acabados e matéria prima, surgindo ai a 

necessidade do cuidado com os estoques. O gerenciamento de estoque se torna de 

grande importância, tornando-se essencial conhecer todos os procedimentos, assim 

proporcionando uma redução significativa nos custos da empresa (WANKE, 2003).  

Wanke (2003, p.11) ainda diz que são necessárias informações reais para 

enxergar onde se dispõe cada recurso ou investimento da empresa. A administração 

de estoque tem o papel de formalizar os dados com o objetivo de gerar mudanças 

necessárias para que empresa consiga acompanhar o mercado. O Administrador 

deve gerir todos os recursos e saber aonde quer chegar, buscando excluir os 

excedentes a fim de aumentar a lucratividade com seus produtos. 

 Função da Administração de Estoque 

Na pratica a administração de matérias exerce o papel de geradora de retorno 

ao processo de venda e planejamento, necessariamente ela é responsável pela 

minimização de todo o capital investido no estoque, pois o valor dos investimentos é 

alto e a manutenção aumenta progressivamente. Uma das principais prioridades da 

gerencia financeira é a minimização dos estoques (DIAS, 1993). 

Dias (1993, p. 23) ainda diz mesmo a empresa tendo vários tipos de estoques 

eles serão vistos sempre de forma igual, independente de gêneros, todos serão 

influenciados da mesma forma quando forem tomadas as decisões. 

 Políticas de Estoque 
A empresa é extremamente responsável por estabelecer juntamente com a 

administração geral quais serão os objetivos a serem alcançados, pois assim serão 

determinados os limites de investimentos e compras. O departamento de controle e 

compras devem estar sempre próximos trocando informações que irão ajudar a 

atingir os padrões determinados. É de extrema importância que os resultados e as 

evoluções sejam sempre mensurados (DIAS, 1993). 

Para Viana (2002, p.118) A política de estoque tem a função de realizar 

previsão dos produtos que deverão ser comprados em determinados períodos de um 

prazo futuro, essas previsões são geradas a partir de estudos realizados e através 

da demanda de determinado produto, para que assim o administrador possa 

conseguir manter os estoques sem excessos. 
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Ainda Viana (2002, p.118) “a grande dificuldade em solucionar um modelo 

eficaz de gestão reside principalmente na obtenção de dados corretos  que servirão 

como parâmetros nas equações matemáticas”. 

É imprescindível gerir os dados coletados, deve-se sempre observar a 

necessidades principais que são geradas pelo estoque, tornando-as prioridades. 

Assim, é possível gerenciar as informações obtidas desde a política de estoques. 

Compreendesse que os produtos que merecem maior atenção em seu controle são 

uma pequena porção dos produtos da empresa, mas que é responsável pela maior 

parte do faturamento da mesma. Outra maior parte é conhecida por gerarem menos 

trabalho, pois são de baixa rotatividade. 

Francischini e Gurgel (2004, p.87) definem política de estoque como sendo 

“As diretrizes, formal ou informalmente, expressas pela administração, que se 

desdobram em padrões, guias e regras a serem realizadas pelas pessoas que 

possuem autoridade na tomada de decisão numa empresa”. 

2.4 INVENTÁRIO FISÍCO 

O inventario é responsável pela informação da quantidade física de produtos, 

agindo como ferramenta usada para contar os itens em estoque. A organização 

deverá executar esta ação com a máxima precisão possível, podendo contar com 

um estoque físico capaz de gerar dados e informações consistentes para poder 

tomar a melhor decisão (MARTINS; ALT, 2001; DIAS, 1993). 

Segundo Dias (2000) na busca para se obter uma estrutura apropriada e bem 

definida a organização deverá registrar os estoques em documentos seguros. O 

usuário tomara a decisão com base em cada registro. 

Para Martins e Alt. (2001, p.156) “o inventário físico é geralmente efetuado de 

dois métodos: periódico e rotativo”. 

Inventário periódico segundo Dias (1993), esse modo de determinar o 

inventário no período valido é caracterizado principalmente, pela previsão da 

situação física de cada produto, visando o resultado da operação no final de cada 

período. 
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É valido ressaltar que este modelo ira apontar todos os recursos existentes e 

disponíveis no estoque juntamente com seus valores ao lado, totalizando o valor 

físico e financeiro total do estoque. 

Para Dias (2002) o inventario rotativo indicará cada material em um conjunto 

de peso para a organização, sendo assim esses conjuntos serão classificados de 

acordo com o sua necessidade e valor, quanto maior o seu valor e necessidade 

receberão mais dedicação quanto à formação de inventario. 

Dentre outras questões, pode-se afirmar que esse modelo levanta os dados 

coletados e só a partir dai os materiais são distribuídos em grupos classificados 

conforme o grau de importância. 

Cabe ressaltar que a empresa precisa dar muita atenção para o inventario 

físico, pois se trata de um grande volume dos investimentos da empresa, ele é 

responsável pelo levantamento de todos os recursos disponíveis e é indispensável 

que ele seja feito independente do tamanho da empresa e estoque. 

2.5 GIRO DE ESTOQUE 

É de responsabilidade do giro de estoque determinar a quantidade de vezes que o 

estoque renovou-se, desde modo ele medira a rotatividade dos materiais em um 

período determinado pelo administrador do estoque (MARTINS e ALT, 2001). 

 Segundo Fransisquini e Gurgel (2004), o giro mostrara quantas vezes o 

estoque foi renovado na sua totalidade em um período. Calcula-se o giro de 

estoques essas posteriores variáveis: Valor consumido no período e Valor de 

estoque médio no período. Chegando a seguinte formula, formula 1: 

  

                 
                          

                                 
 

(1) 

Depois de determinado o giro de estoque é possível determinar também o 

tempo médio de cada mercadoria utilizando o estoque médio no período e a 

demanda media no período, vejamos a equação 2, (FRANSISQUINI e GURGEL, 

2004). 

 

 



 

 

 

19 

                       
                        

                        
 

(2) 

Ao concluir isso, são geradas informações que ajudaram a visualizar os giros 

de estoques de cada produto, possibilitando reduzir os produtos que tem menos 

rotatividade. 
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3 FERRAMENTAS DE CONTROLE  

 Segundo Wanke (2006), a maior parte das empresas tem dificuldades em sua 

gestão de estoque, pelo fato desses necessitarem de espaço, maquinas, mão de 

obra, entre outras razões que auxiliam para sua manutenção, Para gerir estoques 

são necessárias algumas ferramentas q ajudam a auxiliar o controle e o 

desempenho das atividades, otimizando assim o estoque. Sendo elas:  

a) Curva ABC; 

b) Material Reuqeriments Planning (MRP); 

c) Just in Time (JIT); 

d) Kanban; 

e) Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS); 

f) Ultimo a Entrar, Primeiro que Sai (UEPS). 

3.1  CURVA ABC 

A curva ABC é considerada uma importante ferramenta para o gestor, pois 

com ela é possível identificar e classificar os produtos, assim podendo priorizar a 

administração para aqueles que precisam de uma maior atenção (DIAS, 1995). 

  Ainda segundo Dias (1995), a administração de estoques tem usado a curva 

ABC para definir as políticas de vendas e também para estabelecimento de 

priorização na produção e em outros problemas usuais na empresa. 

A análise da curva ABC trata-se da classificação dos produtos do estoque em 

três grupos, sendo eles: 

Classe A: Corresponde a 70% do valor do estoque, e é um dos grupos que 

tem uma maior importância, por tanto deve receber uma maior atenção. 

Classe B: Corresponde a 20% do valor do estoque é um grupo de produtos 

intermediários. 

Classe C: Corresponde a 10% do valor do estoque, é um grupo de produtos  

menos importantes (DIAS,1995,p.155). 
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A curva ABC é uma importante ferramenta para as organizações de grande 

porte, onde necessitam de uma maior precisão sobre o controle de seu estoque. 

Arnold (1999) ressalta que para se ter um controle  mais eficiente do estoque 

é preciso ter o entendimento de cada item separadamente e responder a quatro 

perguntas: 

- Qual é a importância do item no estoque? 

- Como os itens são controlados? 

- Quantas unidades devem ser pedidas de cada vez? 

- quando um pedido deve ser emiti do? 

3.2 JUST IN TIME 

 Esse sistema foi desenvolvido no Japão, na empresa Toyota Moto Company, 

essa ferramenta foi desenvolvida para combater o desperdício. A filosofia do JIT tem 

como função além de eliminar os desperdícios ele procura utilizar a capacidade total 

dos colaborados, fazendo que produzam com qualidade e em tempo, para a 

utilização do mesmo no próximo passa da produção (LAUGENI e MARTINS, 1999) 

 O JIT basicamente é um sistema de administração que todo o processo 

como: comprado, transportado e produzido. Só podem ser feitos na hora certa e no 

tempo certo, evitando assim desperdícios. 

3.3 PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAI E ULTIMO ENTRAR, ULTIMO 

A SAIR. 

Este método é aplicado pela ordem de chegada dos produtos, sai primeiro o 

material que adentrou primeiro ao estoque, sendo substituído na mesma ordem 

cronológica do recebimento. 

Esse método é geralmente usado quando se tem um rápido giro de estoque 

ou quando a se tem uma oscilação normal de custo e ela é absorvida no preço do 

produto, Dias (1995). 

Para que se possa ter um bom desempenho, é preciso que haja um rodízios 

das mercadorias ao receber novos produtos, passando o material mais antigo para a 

frente no recém chegado, facilitando assim a manipulação e permitindo um maior 

controle. 
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Em contra partida o UEPS considera que o ultimo a entrar no estoque é o 

primeiro material a sair. Este método é mais apropriado em períodos inflacionários, 

pois se faz com que os preços dos produtos fiquem uniformes para venda no 

mercado consumidor (DIAS, 1995). 

3.4 MRP- MATERIAL REQUERIMENTS PLANNING 

O MRP ou calculo de necessidades é um sistema de grande porte que veem 

sendo implantado pelas organizações em todo mundo desde os anos 70. O MRP 

lida particularmente com abastecimento de peças cuja necessidade de um produto 

final específico. Apesar de o MRP existir ha bastante tempo, recentemente com o 

avanço da tecnologia tem permitido a empresa se beneficiar-se dos métodos da 

empresa (CORRÊA e GIANESI,1996) 

 O processo é iniciado quando se tem as informações de “quando” e “quanto” 

o consumidor deseja, ele repassa essas informações para cada material que fará 

parte do produto final. A figura a 1 ira mostrar a operação do sistema MRP: 

 

FIGURA 1: Exemplo de MRP 

 

Fonte: Dias(1995) 
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3.5 TÉCNICAS QUANTITATIVAS DE PREVISÃO DE DEMANDA 

De acordo com Dantas, Isensee e Xavier (2002). Dentro da empresa existem vários 

métodos de previsão de consumo, alguns têm ótimos resultados, outros não 

demostram resultados assertivos. Os modelos a seguir são utilizados nas empresas 

de forma geral. 

a) Método do ultimo período: ele realiza a previsão de forma simples, estima o 

consumo futuro do produto com base no período anterior. O Quadro 2 mostra um 

exemplo. 

 

Quadro 2: Método do ultimo período. 

 

Fonte: Dantas, Isensee e Xavier (2002, p.89). 

b) Método média simples: nota-se que o processo é realizado através das 

somas de todas as quantidades vendidas em um período, logo depois divide-se pelo 

numero de período desejado. No Quadro 3 o exemplo esta sendo apresentado em 

anos, mas pode-se utilizar meses, de acordo com  a variação de compra. 

Quadro 3: Método média simples. 

 

Fonte: Dantas, Isensee e Xavier (2002, p.89). 
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c) Método da média móvel: este é o melhor método entre os citados acima, 

ele é caracterizado pelo conceito de que quanto maior for o crescimento da 

tendência de consumo, maior é sua média, quando o crescimento for menor da 

tendência de consumo, maior será sua média. O Quadro 4 apresenta um exemplo. 

 

Quadro 4: Método media móvel. 

 

Fonte: Dantas, Isensee e Xavier (2002, p.89). 
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4 MODELOS DE ESTOQUE 

Segundo Parente (2000) compreende o varejo como todas as atividades que 

abrangem o processo de venda de serviços e produtos para atender uma 

necessidade de um cliente.  

 Também é definido como venda de mercadorias ou prestação de serviços em 

pequenas quantidades, em contra partida ao que acontece no atacado, que fazem a 

revenda dos produtos para clientes quer compram para revender ou utilizam como 

insumos em seus processos (LEVY, 2000). 

 Segundo Parente (2000, p.15) há vários modelos de varejo, tais como: 

supermercados, lanchonetes, lojas de parafusos, farmácia, lojas de conveniência, 

pet shops, lojas de matérias de construção, franquias e mais recentemente lojas 

virtuais. Esse setor passou por grandes transformações durantes as ultimas 

décadas, consequentemente criando novos modelos ao passar dos anos.  

 O varejo supermercadista representa a maior parte de todo o comércios de 

autosserviço, esse conceito surgiu nos anos 50, onde eram comum as mercearias, 

onde os clientes na maioria das vezes realizava sua compra, pegando os produtos e 

pagando na saída da estabelecimento, na maioria das vezes sendo atendido pelo 

dono do estabelecimento (PARENTE, 2000). 

 Com o passar dos anos, estes estabelecimentos deixaram de trabalhar 

somente com produtos alimentícios e passaram a incorporar outros tipos de 

produtos como, utensílios domésticos, roupas, sapatos e ate mesmo 

eletroeletrônicos (TAYLOR, 2005). 

 Segundo D’ Almeida e Eid (2009), durante o período de grande inflação da 

década de 80, os supermercadistas investiram em grandes quantidades de 

estoques, pois era compensatório o ganho com os aumentos dos preços. 

 Com a economia estabilizada, não era mais favorável manter grandes 

quantidades de estoque. Isso forçou uma mudança cultural e operacional por partes 

dos supermercadistas, nesse novo cenário competitivo as empresas deixaram de 

focar nos preços e se voltavam para o nível de serviços. 

   As empresas começaram a aprimorar sua gestão, aperfeiçoando assim suas 

operações, buscando a diminuição de custos. Com a evolução da tecnologia foi 

possível automatizar os pontos de vendas, implantação do código de barras, que 

possibilitou automatizar as tarefas de movimentação de matérias (WANKE, 2003). 
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  A logística contribuiu também para o crescimento do varejo, criando planos de 

abastecimento para o setor, com o intuito de reduzir os estoques no decorrer da 

cadeia de suprimentos. Primeiramente foi criado o QR (Quick Response), uma ação 

relacionada ao varejo de vestuário, durante os anos 80. Combinando técnicas de JIT 

– Just in Time com o acompanhamento dos níveis de estoques em tempo real 

(PARENTE 2000). 

 Chegando ao final dos anos 80, foi apresentada a extensão do programa, 

com o nome de Reposição Continua, ou CR (Continuous Reprenishiment). Há pouco 

tempo, em 1993, foi laçado o ECR (Efficient Consumer Response), fruto da evolução 

dos programas anteriores, mas com o diferencial de manter o foco na satisfação das 

necessidades dos consumidores (TAYLOR, 2005). 

 Tais novidades forçaram a que os gestores de comprasse, e há pouco tempo, 

de logística, despertassem interesse em conhecer e aprender as técnicas de 

planejamento de estoques e aprimorassem as políticas de gestão de mercadorias, 

para assim conseguirem mais eficiência na sua gestão, consequentemente 

reduzindo custos desnecessários com o estoque. 

4.1  MODELOS CLASSICOS DE ESTOQUE 

A modelagem de estoque refere-se da determinação do nível de um 

determinado produto que uma organização deve manter para um funcionamento 

tranquilo, a fundamentação para se tomar a decisão é um modelo que equilibra o 

custo do capital decorrente da permanência de excesso de estoque com os custos 

da falta de estoque (TAHA, 2008). 

Segundo Van Den Berg (1999) os modelos de estoque têm em vista o 

gerenciamento do inventario de uma organização, permitindo assim o planejamento 

de quantidades e prazos com uma maior eficiência, ou seja, reduzindo os custos 

totais. 

O principal motivo que influencia as tomadas de decisões sob o estoque é a 

natureza da demanda: quando ela é conhecida, chamasse determinística, quando 

não é e tem uma variação ao longo do tempo chamasse probabilística também 

conhecida como estocástica (MIGUEL et al., 2010). 
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Segundo Taha (2008), tipo de estoque e a descrição matemática dos métodos 

do estoque fornecem base para tais decisões. Quando há uma variação da 

demanda ele é probabilístico ou estocástico, e quando não há uma variação ele é 

determinístico. 

Na revisão continua determinasse um nível de estoque, expresso em 

quantidades e quando é atingido esse nível, o pedido para reposição do produto é 

feito. Já nas políticas de revisão periódica essas reposições de mercadorias são 

realizadas em períodos de tempos pré-estabelecidos. 

As políticas de revisão contínuas resultam em menores níveis de estoque, 

pois ela tem um menor numero de estoque de segurança, mas mantendo sempre o 

mesmo padrão de serviço quando equiparado com às políticas de revisão periódica. 

Todavia o modelo mais usado pelos varejistas é a revisão periódica, pois adotando o 

habito de revisar seus estoques periodicamente, acarreta na diminuição de custos 

de monitoramento e controle (MOURA 2004). 

4.1.1 Modelo de Revisão Contínua  

  Esse modele constitui-se no estabelecimento de um determinado nível de 

ressuprimento (r), que sempre que se atinge esse nível, é disparado um novo pedido 

com a quantidade pré-estabelecida, chegando assim o pedido após o lead time de 

reposição (ROSA et al., 2010). O intervalo entre cada pedido varia, sento o ponto de 

reposição (P) em que o pedido será emitido pela equação 3: 

           

(3) 

Onde: 

    Demanda média por unidade de tempo; 

    Tempo médio de ressuprimento;  

S   Estoque de segurança. 

Quando há este tipo de caso o PP que determina o momento em que se deve 

pedir, é o ponto em que o estoque tem que ser suficiente para atender os clientes 

ate a chegado ao produto requerido, Lead time (L). O estoque máximo (Emáx) é o 
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numero extremo que se pode ter do produto somando o estoque de segurança e o 

pedido. Ilustrado na figura 2: 

Figura 2: Modelo de ponto de reposição. 

 

Fonte: adaptado de Moura (2004). 

Neste tipo de estoque não há tempos pré-determinados para os pedidos 

serem feitos, isso dependera de como será a demanda no período após o ultimo 

pedido. Para que seja tomada a decisão da quantidade de material a ser pedido em 

cada pedido, é preciso que se preocupe em minimizar o custo total do produto. 

4.1.2 Modelo de Revisão Periódica 

   O modelo de revisão periódica é caracterizado por ter sempre intervalos fixos 

para que os pedidos sejam feitos, ele também é conhecido por modelo  de intervalo 

fixo (MOURA, 2004). 

 Segundo Garcia (2006), os níveis de estoques são revistos a cada unidade de 

tempo determinada, e um pedido (Q) é posto para acrescentar a posição de estoque 

para o nível de unidades (Emax), para que possa assim suprir as demandas dos 

pedidos. Os pedidos somente são feitos dentro do intervalo, nenhum pedido pode 

ser feito entre os intervalos (IP). 

 Esse modelo é altamente utilizado pelos varejistas, pois a possibilidade de 

que haja um monitoramento periodicamente. É possível fazer uma verificação dos 

níveis de estoque no dia do pedido, possibilitando assim uma maior assertividade na 

hora da tomada de decisão da compra, podendo assim alterar o volume do pedido a 
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ser feito. Ele possibilita que se mantenham quantidades baixas de estoque, assim 

facilitando o controle e monitoramento do mesmo (MOURA 2004).  

A figura 3 mostra o modelo de revisão periódica.  

Figura 3: modelo de revisão periódica 

 

Fonte: Kuehne (2008) 

 

Nesse modelo são utilizados estoques de segurança (ES) que suprem as 

necessidades ate o lead time (tempo de entrega) ou (L) e da oscilação de demanda 

e do tempo de entrega períodos de pedido, se o a demando for maior durante o 

intervalo de pedido (R) ocorrera falta de mercadoria. A figura 4 mostra essa situação: 

 

Figura 4: Política de revisão periódica com variação de demanda 

  

Fonte: Adaptado de Garcia (2006). 
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Segundo Kuehne (2008), os pedidos serão feitos após determinado período 

de tempo já pré-estabelecido, porém o volume dos lotes não é constante e são 

calculados pela seguinte equação 4: 

 

                     

 

(4) 

Sendo: 

    Demanda média do produto 

     Intervalo de ressuprimento 

    Estoque atual 

S Estoque de segurança 

  

   é a posição de estoque no momento em que é realizado o pedido. Já que a 

demanda total em um intervalo IP é incerta,    não é conhecido até o instante em 

que é colocado o pedido R. S é o estoque de segurança que evita que venha haver 

alguma falta do produto o tempo de resuprimento. Este modelo exige monitoramento 

frequente dos níveis de estoque (PARENTE 2000). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão de estoques no comercio varejista representa um grande desafio 

para as empresas do setor, pois necessitam manter um nível de estoque adequado 

que atenda aos clientes ao mesmo tempo em que garanta haver o mínimo 

necessário de estoque para que realize suas operações a contento com o menor 

custo. 

Através da analise teórica e de todos os aspectos apresentados sobre o tema 

consegui-se demonstrar as ferramentas e modelos  de estoques bem como os 

caminhos que as empresas  devem buscar para se ter uma boa gestão de seu 

estoque. 

De acordo com o trabalho apresentado pode-se concluir que a gestão de 

estoque é parte fundamental no processo de uma empresa varejista, a gestão de 

estoques vai muito além do que somente comprar, receber e entregar o material, ela 

é primordial para ajudar a empresa a reduzir custos e otimizar seu estoque.  
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