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RESUMO 

 

Para alcançar melhores resultados, todas as empresas - independente do segmento, 
devem observar minúcias de grande importância para a administração de uma 
organização, uma delas é a gestão e o controle de estoque. Saber o que deve manter-
se em estoque, decidir quando e o quanto ressuprir o estoque, como controlar e 
identificar o estoque obsoleto. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o conceito 
de Gestão de estoques e as ferramentas disponíveis para auxílio na administração, 
de forma que atenda a demanda de uma empresa, sem desperdícios no suprimento 
e com agregação de valor aos investimentos organizacionais. Para tanto, a 
metodologia de pesquisa utilizada foi o levantamento bibliográfico de caráter descritivo 
e análise qualitativa. Pode-se observar que há muitas ferramentas que facilitam a 
administração dos materiais na organização, promovendo vantagens competitivas. 
 
 

Palavras-chave: Gestão; Estoque; Controle; Ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHERMONT, Juliana Freitas. The importance of inventory management tools to 

obtain profits in enterprises. 2018. 36 Pages. Completion of course work 

(Graduation in Production Engineering) – Faculdade de Macapá- FAMA, Macapá, 

2018. 

ABSTRACT 

To achieve best results, all companies-regardless of segment, must observe minutiae 
of great importance for the administration of an organization, not the least of which is 
the management and inventory control. Know what's to be done in stock, deciding 
when and how to conduct inventory resupply, how to track and identify obsolete 
inventory. Thus, the objective of this work is to present the concept of inventory 
management and the tools available to aid in the Administration, in a manner that 
meets the demand of a company, without waste and supply added value to 
investments organizational. To this end, the research methodology used was 
bibliographical of descriptive character and qualitative analysis. It can be observed 
that there are many tools that facilitate the management of materials in the 
Organization, promoting competitive advantages. 

 

Key-words: Management; Stock; Control; Tools. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento constante da competitividade no cenário mercadológico, o 

conceito de gestão de estoque vem se tornando cada vez mais conhecido, já que uma 

de suas funções visa garantir a sustentabilidade da empresa. Para Martins (2009), a 

gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem ao administrador 

verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relações aos 

setores que deles utilizam, bem manuseados e controlados. Qualquer empresa 

independente do seu ramo, mantêm estoques, seja eles para venda ou para suprir a 

necessidade da própria empresa e em muitos casos, os estoques são constituídos por 

seus próprios produtos. Chiavenato (2005) ressalta que o estoque na maior parte das 

empresas é um ativo circulante indispensável, para que elas possam produzir e 

vender com o menor risco de paralização ou de preocupação. 

A gestão de estoque executada sem planejamento, refletem negativamente nos 

resultados das organizações, principalmente nos prazos de entrega de produtos ou 

na disputa acirrada com a concorrência. Em contrapartida se executada com 

excelência em todas as suas etapas pode causar um efeito positivo para as empresas. 

De forma geral, a gestão de estoque é a função primordial dentro das empresas, pois 

nela reflete os resultados financeiros. O problema é que muitos empresários ainda 

acreditam que o controle de estoque se limita apenas ao controle de entrada e saída 

das mercadorias, no entanto, ele ocupa um lugar muito mais importante na empresa, 

uma vez que compõe o chamado capital de giro. Sendo um dos ativos mais 

importantes do capital circulante da empresa, já que pode ser liquidado a qualquer 

momento, o controle de estoque deve ser visto de maneira estratégica, integrando-se 

a todos os setores da empresa, desde a produção até o financeiro e comercial da 

empresa. 

Este trabalho buscou reunir informações com o propósito de responder ao 

seguinte problema: Quais ferramentas de Gestão de estoques podem ser utilizadas 

para auxiliar os gestores a administrarem seus estoques, minimizando as perdas, 

diminuindo os gastos e custos, e consequentemente gerando lucros para as 

empresas?  Por isso ressalta-se a relevância da presente pesquisa, que buscou 

destacar a importância da gestão de estoques, os processos de controle e o impacto 

no crescimento da organização e espera-se que contribua na tomada de decisões dos 
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gestores, tornado as decisões mais sólidas na hora de comprar, estocar e vender seus 

produtos. 

O objetivo geral deste trabalho visa, descrever as práticas de gestão de 

estoque, para que assim gestores possam administrar corretamente seus estoques. 

Os objetivos específicos serão, descrever o conceito de gestão de estoques, destacar 

a sua importância para a obtenção de lucro e, por fim, descrever as ferramentas de 

apoio para o controle de estoque. 

Como metodologia, este trabalho foi dividido em cinco capítulos e se 

apresentou como uma revisão de literatura conhecida também como revisão 

bibliográfica. A pesquisa é do tipo descritiva, na qual seu objetivo é descrever as 

características de uma população, um fenômeno ou experiência para o estudo 

realizado. O estudo tem abordagem qualitativa, pois a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mais, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização. A pesquisa teve como fonte 

de dados, artigos científicos da área de gestão. Para os artigos científicos, 

constituíram os locais de busca nas plataformas, google acadêmico, scielo (scientifc 

eletronic library online) e capes (coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior). Para as buscas, foram utilizadas as palavras-chave: gestão, estoques, 

vantagens, tipos, importância, funções, objetivos, custos, sistemas. 
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2. GESTÃO DE ESTOQUE  

 

O conceito de gestão de estoques segundo Viana (2000) é o conjunto de 

atividade que busca atender as necessidades de material da organização, com o 

máximo de eficiência e com menor custo, por meio da maior alternância possível, 

tendo como objetivo principal a busca constante do equilíbrio entre o nível de estoque 

ideal e a redução dos custos gerais de estoque. 

Pozo (2010) relata que a gestão de estoques é essencial para a sobrevivência 

das organizações no meio competitivo, e é uma das mais importantes funções da 

administração de materiais, pois está relacionada com o controle de níveis dos 

estoques. 

Segundo Correa e Correa (2004), diversas empresas nos anos 80 reduziram 

seu estoque a zero, onde trouxeram grandes problemas. Trabalhar com estoque zero 

só é vantajoso quando a fábrica ou fornecedores ficam localizados próximo a empresa 

e quando se tem a certeza de que o produto ficara pronto quando solicitado. 

De acordo com Dias (2010) a função da gestão de estoques é maximizar o 

efeito do retorno de vendas e o ajuste do planejamento e programação da produção. 

A Gestão de Estoques é uma das atividades mais relevantes para qualquer 

empresa, pois, se por um lado os estoques geram segurança para as empresas em 

situações de variação de demanda, o que possibilita a manutenção de um nível ótimo 

de serviço, por outro lado, os estoques excessivos podem gerar perdas em função do 

capital investido. 

Com uma correta gestão dos estoques é possível obter vantagens como: 

melhor serviço de atendimento ao cliente, o equilíbrio entre a demanda e o suprimento, 

permitem economia de escala nas compras e no transporte. 

 

2.1 Objetivos da gestão de estoques 

 

Para Matias (2007) “O objetivo da gestão de estoque é proporcionar um nível 

adequado de estoque, que seja capaz de sustentar o nível de atividades da empresa 

ao menor custo”. 

Messias (1987) evidencia que o objetivo da gestão de estoque é garantir a 

excelência no investimento, aumentando o uso dos meios existentes dentro da 
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empresa, reduzindo as necessidades de capital investido. O controle de estoque tem 

como o principal foco, o planejamento e controle do material armazenado na empresa.  

Para Ching (2010) os objetivos são: planejar o estoque, as quantidades de 

materiais que entram e saem; o momento em que ocorrem as entradas e saídas; o 

tempo que decorre entre esses momentos e os pontos de pedido de materiais. 

Portanto para que se alcance esses objetivos deve-se fazer o cálculo de 

estoque mínimo, o cálculo do lote de ressuprimento, cálculo do estoque máximo, 

manter atualizada a ficha de estoque, emitir solicitações de compra quando atingir o 

ponto de ressuprimento, conservar o material em local adequado, entre outras coisas. 

O objetivo do controle de estoque é também financeiro, pois a manutenção de 

estoques é cara e o gerenciamento do estoque deve permitir que o capital investido 

seja minimizado. Ao mesmo tempo, não é possível para uma empresa trabalhar sem 

estoque.  

Segundo Ballou (1993), os estoques possuem uma série de objetivos, como: 

• Melhorar o nível de serviço; 

• Incentivam economias na produção;  

• Permitem economia de escala nas compras e no transporte;  

• Agem como proteção contra aumentos de preços;  

• Protegem a empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento;  

• Servem como segurança contra contingências. 

Segundo Dias (2010) mensurar positivamente uma parcela de estoques é 

diminuir custos. Sendo assim, não podem haver estoques em demasia para atender 

as demandas, ou seja, deve-se ter a quantidade necessária para que se tenha êxito 

nos processos produtivos. 

 

2.2 Tipos de estoques 

 

Existem inúmeros motivos que podem ocasionar a instabilidade entre a taxa de 

fornecimento e a demanda, gerando diferentes tipos de estoques. Existem 6 principais 

tipos de estoque gerados, os quais podem ser classificados em estoque de 

antecipação, estoque de ciclo, estoque de proteção, estoque de canal, estoque inativo 

e estoque máximo. 
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2.2.1 Estoque de antecipação 

 

É conhecido também como estoque sazonal, é utilizado pelas empresas 

avistam-se diante de uma previsão de alta demanda, onde exige produção elevada e 

agilidade na entrega. 

O estoque de antecipação é considerado também como uma estratégia a ser 

pensada quando os gestores percebem a possibilidade de problemas com o 

fornecimento dos itens, o que pode prejudicar o atendimento dos pedidos. 

 

2.2.2 Estoque de ciclo 

O estoque de ciclo é um complemento para todos os setores de uma indústria. 

Este tipo de estoque ocorre quando uma ou mais etapa das operações não podem 

fornecer ao mesmo tempo todos os itens que precisam ser produzidos.  

Ele é o mais adequado para as empresas que possuem uma grande 

rotatividade de produtos e precisam garantir a otimização dos níveis de estoque a 

partir de diferentes e constantes demandas. 

 

2.2.3 Estoque de proteção 

 

Este é um dos tipos de estoque mais utilizados pelas empresas de varejo, pois 

o seu objetivo é proteger as operações de venda e promover a disponibilidade dos 

produtos mesmo diante de situações desfavoráveis para a gestão de estoque, como 

altas de preço ou greve de fornecedores. 

O estoque de proteção é essencial para manter um bom alinhamento do ciclo 

de vida útil dos produtos. 

 

2.2.4 Estoque de canal 

 

O estoque de canal é aquele intermediário, ou seja, é o estoque que fica entre 

o fornecedor e o varejista. O tempo que os produtos ou insumos passam dentro dos 

caminhões ou demais veículos responsáveis pelo transporte de cargas devem ser 

considerados nas operações de gestão de estoques. 
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O controle sobre os produtos em transito é igualmente necessário, 

especialmente no que diz respeito as operações de monitoramento de carga, as quais 

são amplamente favorecidas pelo emprego qualificado da tecnologia. 

  

2.2.5 Estoque inativo 

 

São os itens que estão obsoletos ou que não tiveram saída nos últimos tempos. 

Este tempo pode variar, conforme determinação do próprio administrador do estoque. 

Nesses casos, os gestores devem colocar em prática as melhores técnicas de 

negociação e fazer valer o bom relacionamento com os fornecedores, para conseguir 

trocar os itens parados por outros, de maior saída. 

 

2.2.6 Estoque máximo 

 

Refere-se à quantidade determinada previamente para que ocorra o 

acionamento da parada de novos pedidos, por motivos de espaço ou financeiro. 

Ao adquirir uma quantidade elevada de itens de uma só vez, as empresas 

podem negociar preços melhores por cada mercadoria, assim como facilidades no 

pagamento, o que favorece a economia de recursos. 

 

2.3 Função dos Estoques 

 

Segundo Ballou (2006) os estoques funcionam como agentes amortecedores 

entre o suprimento e as necessidades de produção de qualquer empresa.  

Chiavenato (2005), cita as principais funções de estoques, sendo elas: 

• Garantir o abastecimento de materiais a empresa, evitando demora ou atraso 

no fornecimento de materiais. 

• Proporcionar economias de escalas, através da compra ou produção em lotes 

econômicos, pela flexibilidade do processo produtivo, rapidez e eficiência no 

atendimento as necessidades.  

Para ARNOLD (1999): “Na produção em lotes, o propósito básico dos estoques 

é separar o suprimento da demanda”. 

O estoque, é um armazenamento intermediário entre a oferta e demanda, 

demanda dos clientes e produtos acabados, produtos acabados e a disponibilidade 

http://blog.patrus.com.br/7-dicas-para-melhorar-o-relacionamento-com-os-seus-fornecedores/
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dos componentes, exigências de uma operação e resultado da operação anterior, 

peças e materiais necessários no início da produção e fornecedores de materiais. 

 

2.4 Motivos para que se tenha Estoques 
 

Para Viana (2000), os principais motivos que exigem o estoque permanente 

para o atendimento imediato do consumo interno e externo, são: 

• Necessidade de ininterrupção operacional; 

• Incerteza das demandas futuras; 

• Disponibilização imediata do material aos fornecedores e/ou clientes e 

cumprimentos nos prazos de entrega; 

Para Santos e Rodrigues (2006) a utilização de estoques é extremamente 

importante para manter a competitividade das empresas, pois melhoram o nível de 

serviço oferecido por elas; sendo vistos ainda por Teixeira (2004) como 

amortecedores entres os sistemas produtivos e os clientes, e assim descritos por este 

autor como uma acumulação de produtos que servirão para atender uma demanda 

futura. 

Atender os clientes na hora certa, com a quantidade certa, tem sido o objetivo 

principal de muitas empresas. Para que se obtenha vantagem competitiva, a rapidez 

e prontidão na distribuição das mercadorias se tornam cada vez mais importantes. 
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3. A IMPORTÂNCIA DE GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Os estoques adotam funções essenciais no processo produtivo. Podem ser 

utilizados como prevenção contra incertezas e flutuações de demanda evitando 

grandes oscilações das necessidades de produção.  

Equilíbrio entre compra e venda, o direcionamento adequado dos estoques é 

fator fundamental para o planejamento e sucesso de qualquer empresa. Busca reduzir 

ao máximo as quantidades de produto, aumenta o capital de giro, reduz custos e 

amplia o desempenho operacional da organização. 

Sobre a gestão de estoques, Wanker (2003), afirma que é muito importante 

atualmente para a redução e controle dos custos como também melhoramento no 

nível de serviços prestado pelas empresas. 

A partir deste ponto, a empresa consegue atender toda a demanda e obter 

maior lucro, proporcionando aos consumidores um atendimento com maior eficiência 

e eficácia. 

 

3.1 Custos relativos à gestão de estoques 

 

A principal preocupação da gestão de estoques é determinar quais os custos 

envolvidos no processo. Segundo Arozo (2006) existem duas características 

relacionadas aos estoques que podem ser confundidos por muitos gestores que são, 

o valor de estoque e o custo de estoque. O valor de estoque indica quanto vale o 

somatório total dos valores dos produtos que estão estocados, mas não indica o custo 

desse estoque para as empresas. 

 Os estoques são de extrema importância para as empresas, porém, deve-se 

saber que todo estoque tem seu custo, e quando não administrado corretamente, 

acabam gerando prejuízos. 

Os principais custos associados a gestão de estoques podem ser divididos em 

quatro áreas principais: custos de pedido, custos de manutenção de estoques, custos 

de falta e custos de ineficiência de produção 

I. Custos de pedidos – são os custos referentes a uma ordem de ressuprimento, 

podendo ser tanto fixos quanto variáveis. O exemplo principal de custo variável 

é o preço unitário de compra dos itens pedidos. Já os custos fixos associados 

a um pedido dão frete, envio de ordem, recebimento e inspeção, dentre outros. 
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II. Custo de manutenção de estoques – são os custos proporcionais a quantidade 

estocada e ao tempo que está permanece em estoque. Um dos custos de 

estoque mais relevantes é o custo de oportunidade do capital. Este representa 

a perda de receita por ter o capital investido em estoques em vez de outra 

atividade econômica, como títulos do governo e ações. 

III. Custo de falta – são os custos incorridos quando não há estoques suficiente 

para satisfazer a demanda do cliente em um dado instante de tempo. Alguns 

exemplos são perdas de venda, deterioração de imagem, pagamento de multas 

contratuais, reprogramação de atividades e uso de planos de contingencia, 

como transporte premium. 

IV. Custos de ineficiência de produção: de acordo com a filosofia Just in Time, altos 

níveis de estoque podem impedir de ver a complexa extensão de problemas 

dentro da produção. 

É quase impossível prever com exatidão a demanda futura, tornando-se 

necessário manter determinado nível de estoque, para assegurar disponibilidade de 

produtos (POZO, 2010).  

É importante manter estoques pois existem restrições na cadeia de 

abastecimento, entre a capacidade produtiva instalada e demanda de mercado, 

persistem causas das incertezas e flutuações na oferta e demanda, e por fim, a falta 

de materiais pode comprometer o atendimento, reduzindo o faturamento e permitindo 

que o cliente procure alternativas na concorrência. 

 

3.2. As vantagens de gestão de estoque 

 

Muitas empresas têm como o objetivo o atendimento de seus clientes na hora 

certa e principalmente obter vantagem competitiva duradoura, e para isso é 

necessário à rapidez e a prontidão na distribuição das mercadorias. E nesse sentido, 

a boa gestão de estoques gera algumas vantagens, sendo elas: melhor serviço ao 

cliente; economia de escala; proteção das alterações de preços em tempo de inflação; 

proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega; proteção contra 

contingências; 
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4. SISTEMAS DE ANÁLISE E CONTROLE DE ESTOQUES 

 

O gerenciamento do estoque deve-se ser feito de forma cuidadosa e eficiente. 

Pois reconhecer maneiras de minimizar os estoques sem prejudicar o processo 

produtivo e a obtenção de lucro, é um dos maiores desafios que os gestores 

encontram. E para auxilio, existem diversos métodos e ferramentas para controlar o 

estoque. A aplicação das ferramentas direcionará para um grau de exatidão nas 

informações de custos (POZO, 2010). Portanto veremos alguns os métodos e 

ferramentas que podem ser utilizadas como auxilio no controle de estoque. 

 

4.1. Níveis de estoque 
 

Os níveis são aqueles que determinam as ações de reposição ou posição de 

cautela a serem tomadas quanto às quantidades armazenadas. Em relação a 

importância dos estoques e, também, visando garantir a rentabilidade do capital 

aplicado, é muito importante que a empresa defina níveis de estoques para cada item. 

Para que se possa entender e controlar os níveis de estoques é necessário que 

se entenda o conceito de Tempo de reposição (Tr), Ponto de Pedido (Pp), Estoque 

Minimo (Em) e o Estoque Máximo (Emáx). 

 

4.1.1 Tempo de Reposição ou Ressuprimento (Tr) 
 

Tem como objetivo minimizar os custos de manutenção de estoques, mas sem 

correr o risco de não atender a demanda. O foco principal é encontrar o nível 

adequado de estoques para cada produto.  

O ponto de reposição existe no intuito de iniciar o processo de ressuprimento 

com segurança suficiente para que não falte material. O PR – Ponto de Reposição é 

calculado multiplicando a taxa de consumo pelo tempo de ressuprimento (TR). 

 

4.1.2 Ponto de Pedido (PP) ou Reposição (PR) 
 

Indica o nível de estoque que ao ser atingido, gera a necessidade de 

ressuprimento e pode ser calculado conforme a formula PP = Em + (C x Tr). 

Onde:  
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PP= Ponto de Pedido 

Tr= Tempo de Reposição  

C = Consumo Médio Mensal  

Em = Estoque Mínimo  

ES = Estoque de Segurança 

 

4.1.3 Estoque mínimo (Em) 
 

É a quantidade mínima a ser estabelecida para atender a empresa, levando em 

consideração um fator de segurança (K). E pode ser calculado com a seguinte formula: 

Em = C x K 

Onde: 

C = Consumo Médio Mensal 

K = Fator de Segurança 

O fator de segurança (K) é uma maneira de prevenir falhas nas entregas ou em 

demandas não previstas, ou seja, aquelas demandas não esperadas. Os valores 

adotados devem ser definidos pela alta direção, pois irão variar conforme a criticidade 

e o valor de consumo obtido pelo método de classificação ABC. 

 

4.1.4 Estoque máximo (Emáx) 
 

É a quantidade máxima de um item a ser mantida em estoque, pode ser 

considerado como o resultado da soma do Estoque de Segurança (ES) com a 

Quantidade Pedida (PP). Calculado de acordo com a formula : Emáx = ES + 

Quantidade pedida, ou pela formula: Emáx = Em + LEC. 

Onde: 

Em: Estoque Mínimo 

LEC: Lote Econômico de Compra 

 

4.2 Classificação curva abc 

 

Quando se fala nos custos envolvidos na aquisição de cada item em estoques, 

ocorre a diferenças entre os materiais. 
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Dentro da logística empresarial e mais especificamente na administração de 

materiais, a curva ABC tem seu uso voltado para o estudo de estoques acabados, 

vendas, programação de produção, tomada de preços em suprimentos e 

dimensionamento de estoques (POZO, 2010). 

Uma das primeiras medidas práticas, para equacionar a problemática do 

quanto e quando ressuprir foi a adoção de procedimentos como grau de controle, 

tamanho do estoque e quantidades de reposição, norteados pelos critérios da 

classificação ABC. 

Para Dias (2010), o método curva ABC é importante para auxílio do gestor, pois 

permite diferenciar os itens que precisam de atenção e conformação quanto a sua 

administração. 

A curva ABC é o método que consiste na classificação dos itens de estoques, 

de acordo com sua importância relativa. Onde a classe A corresponde a 80% do valor 

do estoque, Classe B a 15% e a Classe C corresponde a 5%. 

 Muitos autores dividem os estoques em três grupos, sendo eles: 

I. Classe A: são denominados de alta prioridade, devendo ser o foco de atenção 

maior do gestor, já que são os materiais com maior valor devido a sua 

importância econômica. Cerca de 20% dos itens em estoques correspondem a 

80% do valor em estoque. 

II. Classe B: compreendem os itens que ainda são considerados economicamente 

importantes, abaixo dos itens de categoria A, e que devem ter atenção 

mediana. Cerca de 30% dos itens em estoque correspondem a 15% do valor 

em estoque. 

III. Classe C: São classificados todos os demais itens, mais que não deixam de ser 

importantes, pois a sua falta pode impedir a continuidade do processo, já que 

seu impacto econômico não é tão grande, possibilitando menos esforços. 

Estima-se que 50% dos itens em estoques correspondam a 5% do valor em 

estoques. Conforme a figura abaixo: 
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             Figura 1: Curva ABC para Estoque e Vendas. 

 

Fonte: CCA Express, 2016. 

 

De acordo com os argumentos dos autores sobre a curva ABC, nota-se que ela 

é uma importante ferramenta a ser utilizada em grandes empresas, onde a sua 

demanda requer atenção e cuidados maiores sobre seu estoque. 

 

4.3 Sistema Duas Gavetas 

 

Segundo Dias (2010), o método de duas gavetas é o mais simples para se 

controlar os estoques. De acordo com o autor, neste modelo o estoque de início é 

armazenado em duas gavetas, onde a primeira possui o material suficiente para 

atender ao consumo durante o período de reposição, mais o estoque de segurança. 

A segunda gaveta, possui estoque equivalente ao consumo previsto para o período. 

Assim quando a primeira gaveta esvaziar, deverá ser feita a reposição de material.  

Ainda segundo o autor, a vantagem deste método consiste em uma grande 

redução do processo burocrático de reposição de material. 

Ter um controle de estoque é muito oportuno, pois é a base e o alicerce da 

empresa. Pois quando não há controle na entrada e saída de produtos na empresa, 

perde-se a qualidade no atendimento. 

 

4.4 Lote econômico de compra (LEC) 
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O lote econômico de compra é a quantidade exata de um produto que 

determinará o ponto de equilíbrio entre todos os seus custos, considerado o nível 

adequado de serviços. 

De acordo com Slack et al (2006), “a abordagem mais comum para decidir 

quanto de um particular item pedir, quando o estoque precisa de reabastecimento, é 

chamada abordagem do lote econômico de compra” 

A técnica mais usual para a previsão de demanda nas grandes empresas é a 

projeção das vendas passadas, corrigidas estatisticamente quanto a evolução do 

mercado internacional. 

De acordo com Viana (2000), “o lote econômico para compra representa a 

quantidade de material, de tal forma que os custos de obtenção e de manutenção 

sejam mínimos. ” 

O lote econômico de compra pode ser calculado pela seguinte fórmula:      

 

Figura 2- Fórmula lote econômico de compra 

 

Fonte: Tadeu, 2008 

 

Onde: CA = consumo anual em quantidades; 

           CC = custo unitário do pedido de compra; 

           CPA = custo do material armazenado; 

            PU = preço unitário do material; 

A formula assume que todos os custos lineares, quando verdadeiro é de fato o 

oposto. O custo de armazenagem é mínimo se houver disponibilidade de espaço e 

pode elevar-se havendo escassez. 

O método fornece com precisão, desde que não haja alterações de 

comportamento, os elementos para a determinação da quantidade a comprar. 

 

4.5 Kanban 

 

Kanban é uma palavra japonesa que significa literalmente registro ou placa 

visível. É uma técnica logística japonesa integrada ao conceito Just In Time, 
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largamente difundida quando se fala em produção ou administração de estoque. Em 

uma indústria significa um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção. 

O fundamento básico desta técnica está baseado em manter um fluxo continuo 

dos produtos que estão sendo manufaturados. O Kanban traz como grande inovação 

o conceito de eliminar estoques; os materiais e componentes agregados ao produto 

chegam no momento exato de sua produção/execução. 

A técnica consiste em colocar um cartão Kanban em cada contenedor de peças 

em processo e em estoque. Quando o conteúdo de um contenedor é utilizado, o cartão 

é devolvido ao fornecedor como sendo um sinal que mais aquele item deve ser 

produzido e/ou expedido imediatamente. 

Um Kanban é uma ferramenta utilizada para alcançar a produção JIT. De 

acordo com Monden (2015), há dois tipos principais de Kanban usados: um Kanban 

de retirada e um Kanban de produção. 

Coloca-se um Kanban em determinados pontos específicos de uma linha de 

produção, para indicar a entrega de uma determinada quantidade solicitada por um 

Kanban anterior. 

 Ainda para Monden (2015), o Kanban de retirada especifica o tipo e a 

quantidade de produto que o processo subsequente deve retirar do processo 

precedente, enquanto o Kanban de produção especifica o tipo e quantidade de 

produto que o processo subsequente deve produzir.  

O Kanban operacionaliza o JIT e com isso a empresa obtém vantagens como: 

• Sincronização e alinhamento da produção e abastecimento entre os diversos 

setores da linha de produção; 

• Flexibilidade de programação; 

• Aumento da capacidade produtiva; 

• Controle visual em tempo real da situação de demanda de cada área e cada 

material ou produto; 

• Redução de inutilizados e outras perdas; 

• Detecção imediata de gargalos de produção e abastecimento; 

• Detecção precoce de problemas de qualidade; 

 

4.6 Just In Time 
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Just in Time é um termo inglês que significa “na hora certa”. Este sistema pode 

ser aplicado em qualquer organização e é considerado importante para auxiliar a 

redução de estoques e os custos decorrentes do processo. O JIT pode ser 

considerado tanto como uma filosofia global de produção, quanto uma coleção de 

ferramentas e métodos que suportam seus objetivos. O JIT como filosofia de produção 

busca, eliminar desperdícios, envolvimento de todos os funcionários na produção e 

ao aprimoramento contínuo. Slack et al (2006) afirma que, “a filosofia JIT é 

normalmente vista como um sistema total, pois ela visa fornecer diretrizes que incluem 

todos os funcionários e todos os processos na organização. ” 

O principal objetivo da filosofia Just In Time é atender a demanda 

instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdícios. O JIT procura produzir 

componentes e produtos no momento requerida pelos clientes. 

Ainda para Slack et al (2006), os princípios de arranjo físico que o JIT 

particularmente recomenda são: 

• Situar os postos de trabalho próximos uns dos outros, de forma que não seja 

necessária a geração de estoques; 

• Situar os postos de trabalho de modo que todo o conjunto de postos que fazem 

determinado componente estejam visíveis uns aos outros, tornando o fluxo 

transparente para todas as partes da linha; 

• Utilizar linhas em formas de U, de forma que os funcionários possam se 

movimentar entre postos de trabalho para assim poder balancear a capacidade; 

• Adotar arranjo físico celular; 

 

4.6.1. As vantagens do Just in time 

 

Vantagens do Just-In-Time segundo Ching, (2001): 

•  Estoques reduzidos: reduzir os prazos de fabricação; 

• Lotes de fabricação com menor tamanho e ou lotes unitários; 

• Redução do mínimo do tempo de preparação, tempo de processo, flexibilização 

da manufatura pela redução dos tamanhos dos lotes; 

• Aproveitamento máximo do trabalho em equipe no processo produtivo. 

• Produzir somente os produtos necessários; 

• Produzir com qualidade requerida; 
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• Melhor atendimento ao cliente; 

• Menor perda (maior valor agregado ao produto); 

• Maior retorno de investimento; 

• Redução de custos de fabricação; 

• Geração de espaço de fábrica; 

• Melhoramento da qualidade e da produtividade.  

Ching, (2001) afirma ainda que as desvantagens do Just-In-Time é as 

organizações trabalhar com estoque reduzido e redução do número de fornecedores 

para o mínimo possível. Qualquer flutuação na demanda torna a organização 

fragilizada e a falta de mão de obra falta de produto para atender os clientes. 

 

4.7 ERP ( Enterprise Resource Planning)  
 

ERP, é uma sigla que significa em português “Planejamento dos Recursos da 

Empresa”. Segundo a definição da Cigam Software de Gestão, o ERP é um software 

que melhora a gestão das empresas, automatizando os processos e integrando as 

atividades de Vendas, Finanças, Contabilidade, Fiscal, Estoque, Compras, Recursos 

Humanos, Produção e Logística. Criando uma base de dados operacional e gerencial 

confiável, que facilita diferentes departamentos trabalharem sincronizados, evitando 

perda de informação, eliminando retrabalhos e reduzindo custos. 

Em sua essência, o ERP torna a troca de informação conveniente, para a 

pessoa certa, no momento ideal. 

Para Lima et al. (2000), a adoção de um ERP abrange a empresa em todas as 

suas dimensões, culturais, organizacionais ou tecnológicas. Esses sistemas 

controlam toda a empresa, da produção às finanças, registrando e processando cada 

fato novo na engrenagem corporativa e distribuindo a informação de maneira clara e 

segura, em tempo real. 

 

4.7.1 Estrutura do sistema ERP 

 
Os sistemas ERP são compostos por uma base de dados única e por módulos 

que suportam diversas atividades das empresas. A figura abaixo apresenta uma 

estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP. Os dados utilizados por um 
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módulo são armazenados na base de dados central para serem manipulados por 

outros módulos. 

 
                    Figura 3: Estrutura típica de um sistema ERP 

 
                                       Fonte: Davenport (1998) 

 

4.7.2. O objetivo do ERP 

 
O ERP tem como objetivo organizar o trabalho numa empresa. Um ERP 

registra informações referentes a clientes, fornecedores, funcionários, produtos, 

vendas, compras, pagamento, impostos entre outras. 

A forma como estes registros se "conversam" faz parte do desenho de 

processos do ERP, é neste momento que o ERP tem a função de ser um integrador 

de processos com base nas regras de negócios e definições parametrizadas pela 

empresa. 

Claro que o ERP faz muito mais pela empresa, ele mantém todos os dados 

registrados e com base nestes dados é possível trabalhar informações mais 

abrangentes e refinadas, tais como; "Qual nosso produto mais vendido, Quem é o 

melhor cliente da empresa, Qual época do ano mais se vende determinado produto, 

Qual a margem do meu produto" com o registro correto dos dados temos informações 

importantes sobre o negócio, aumentando a competitividade no mercado.  

O ERP organiza o trabalho na empresa aplicando regras de negócios e 

parâmetros definidos para atender os processos e tarefas diárias feitas pelos 

funcionários das empresas. 

 

4.7.3 Resultados esperados com a adoção do ERP 
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Segundo Lima et al. (2000), a documentação e contabilização dos processos 

por intermédio do ERP geram regras de negócios bem definidas e permitem controle 

mais rígido sobre pontos vulneráveis do negócio. Para as empresas de médio porte, 

a adoção de ERP constitui excelente oportunidade para modernização tecnológica. O 

ERP tem sido utilizado como infraestrutura tecnológica para suporte às operações.  

Essas melhorias podem ser agrupadas em:  

I. Evolução da base tecnológica que permite: redução no tempo de 

processamento das informações; obtenção das informações em tempo real. 

II. Integração entre as diversas áreas da empresa: auxiliada pela adoção de um 

único sistema em toda a empresa; auxilia o controle e integridade das 

informações, pois elimina redundância dos dados. 

III. Impacto no controle e gestão da empresa que pode ser percebido por: 

diminuição no retrabalho de tarefas administrativas; melhoria no desempenho 

da empresa; crescimento da empresa, possibilitado pelo controle em suas 

tarefas. 

IV. Impacto na administração de recursos humanos da empresa, percebido por: 

redução de custos por meio da redução de mão-de-obra e de horas extras; 

racionalização de recursos. 

  

4.8 Materiais sem giro e/ou obsoletos 

 
Chama-se de giro de estoque o parâmetro responsável por demonstrar o 

desempenho de um estoque, indicando de forma padronizada sua qualidade em 

relação à utilização de recursos estocados. Esse indicador é aplicável para qualquer 

tipo de estoque, independentemente de seu tamanho ou complexidade 

A análise dos materiais sem giro e/ou obsoletos trará benefícios desde o 

aumento da capacidade de armazenagem até o lucro na venda para terceiros. O que 

precisa ser considerado é que não devem permanecer em estoque, pois representam 

capital parado.           

Para evitar esse problema, deve ser implementado um programa de alienação 

de estoque. Um item é potencialmente alienável quando analisado seu histórico de 

consumo e constatada uma descontinuidade. Essa analise conduzirá a duas 

alternativas: o item é realmente de consumo irregular e deve ser mantido em estoque; 

o item é alienável.  
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A princípio, um sistema de informações para alienação de materiais está 

integrado ao próprio Sistema da Gerencia de materiais de qualquer empresa, 

necessitando apenas de identificação e agrupamento no sentido de orientar uma 

política bem definida, sem custo adicional na administração de materiais. 

 

4.9 Método PEPS (FIFO) 

 

É conhecido como First in, First out, que significa “primeiro a entrar, primeiro a 

sair”, este método segue a ordem cronológica da entrada dos produtos. 

De acordo com Warren, Reeve et al (2009) “Quando o método PEPS de 

avaliação do estoque é utilizado, os custos estão incluídos no custo das mercadorias 

vendidas, na ordem em que foram incorridos”. Ou seja, o preço do produto mais antigo 

é utilizado até que acabem todas as unidades deste lote.  

Este método deve ser utilizado principalmente para que não haja perdas, já que 

determinados produtos possuem prazos de validade. 

 A utilização desse método proporciona vantagens como: redução de perdas 

resultantes do vencimento do prazo de validade; redução do giro de produto; aumento 

na qualidade do controle de estoque. 

 

4.10 Método UEPS (LIFO) 

 

Último a entrar, primeiro a sair (Last in, First out). Para Ferreira (2007), “o custo 

do estoque é determinado como se as unidades mais recentes adicionadas ao 

estoque fossem as primeiras unidades vendidas”.  

De acordo com este método, o custo dos itens vendidos tende a reproduzir o 

custo dos itens comprados recentemente, ou seja, o total mantido em estoque é 

calculado pelo último preço, que em muitos casos é mais elevado. 

Isso ocasiona na supervalorização no preço dos produtos, pois gera um credito 

positivo de materiais no final do exercício.  
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5.   ESCOLHA DA FERRAMENTA MAIS ADEQUADA PARA A EMPRESA 

 

Muitos gestores cometem o erro de monitorar o armazenamento sem levar em 

conta o modelo de negócio, fluxo de entrada e saída de mercadorias e, 

principalmente, a demanda dos produtos. 

De acordo com Fox Manager (2017), para determinar qual a melhor opção, 

deve-se: 

• Avaliar o modelo de negócio da empresa; 

• Observar com quantos fornecedores a empresa se relaciona; 

• Levantar o fluxo de entrada e saída das mercadorias; 

• Monitorar o tamanho do espaço físico necessário; 

• Ponderar o quanto o estoque é importante para a satisfação dos clientes. 

Quando se trata de ferramenta, o sistema ERP é um dos mais completos e 

utilizados atualmente. Ele otimiza todo o fluxo de informações e integra os dados, 

auxiliando o gestor nas tomadas de decisão.  

Quanto às metodologias, a UEPS e PEPS têm as suas particularidades e são 

indicadas de acordo com o segmento de atuação, enquanto a “just in time” demanda 

rapidez na geração de novo estoque caso necessário, reduzindo os custos. 

Além disso, é importante destacar que as ferramentas para controle de 

estoque servem como diferencial competitivo. Por meio delas, o gestor otimiza tarefas 

mais operacionais e, dessa forma, fica livre para liderar, criar estratégias de atuação 

e definir melhor as promoções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa bibliográfica pôde apresentar um estudo sobre a 

gestão de estoques, ressaltando a sua importância, já que se trata de uma parcela do 

ativo da empresa. Através das diversas pesquisas realizadas em prol deste trabalho 

foi possível identificar que o estoque é um item indispensável para a composição de 

uma empresa. 

Manter a competitividade de uma empresa sempre em alta é um dos grandes 

desafios enfrentado por todas as empresas. A vasta literatura acerca do tema propicia 

infinitos recursos para o desenvolvimento da sustentação da vantagem competitiva. 

Hoje, por meio da informatização, o gestor pode contar com os vários sistemas 

e ferramentas de gestão de estoque apresentados no decorrer do artigo, auxiliando-o 

nas rotinas administrativas da empresa, trazendo benefícios e total controle e 

organização para as melhorias futuras, e que quando não se utiliza desses recursos, 

há a possibilidade de haver perdas consideráveis para a empresa.  

Diante disto, com a pesquisa foi possível demonstrar que, quando se utiliza de 

uma boa gestão de estoque, a organização dispõe apenas o volume necessário de 

produtos armazenados para atender a demanda, alavancando seu capital de giro. 

Além de possibilitar o controle e acompanhamento dos resultados, contribui na 

identificação de possíveis pontos fracos no processo e, desse modo, consegue-se 

alinhar esforços para a melhoria contínua em todos os aspectos da organização. 
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