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A gestão de estoques envolve organização, controle e infraestrutura. Neste sentido, 
o presente estudo possui como objetivo propor melhorias para a gestão de estoques 
em uma empresa no ramo varejista de purificadores de água. Para desenvolvimento 
do objetivo geral, foram elencados objetivos específicos: (1) Descrever o processo 
atual da gestão de estoque; (2) Realizar inventário físico, mensurando acuracidade 
de estoque; (3) Avaliar o layout atual do estoque e propor melhorias para a gestão 
de estoque. A pesquisa caracteriza como qualitativa, descritiva, bibliográfica e 
caracterizando-se como estudo de caso. Os dados para a pesquisa foram coletados 
na empresa, através de observações, análise documental e conversas informais. 
Tendo em vista a importância do controle dos estoques para a organização, o 
estudo sugere algumas melhorias, para gestão e controle de estoque dos produtos 
armazenados: Implantação de inventário físico, Identificação e localização dos 
produtos armazenados, definição de um responsável pela gestão do estoque e 
realização de alteração na estrutura de armazenagem. Um dos principais resultados 
do estudo foi a realização do inventario físico, que permitiu observar a diferença 
entre os produtos que estavam no controle do sistema e o que realmente estava no 
estoque. 

 

Palavras-chave: Gestão de estoque; Acuracidade; Layout; Armazenagem. 
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ABSTRACT 

Inventory management involves organization, control and infrastructure. In this 
sense, the present study aims to propose improvements to inventory management in 
a company in the retail branch of water purifiers. To develop the general objective, 
specific objectives were listed: (1) Describe the current inventory management 
process; (2) Conduct physical inventory, measuring inventory accuracy; (3) Evaluate 
the current inventory layout and propose improvements to inventory management. 
The research characterizes as qualitative, descriptive, bibliographic and 
characterized as a case study. The data for the research were collected in the 
company, through observations, document analysis and informal conversations. 
Given the importance of inventory control for the organization, the study suggests 
some improvements for inventory management and control of stored products: 
Deployment of physical inventory, Identification and location of stored products, 
definition of a responsible for inventory management and change in storage 
structure. One of the main results of the study was the physical inventory, which 
allowed us to observe the difference between the products that were in control of the 
system and what was actually in stock. 

 

Keywords: Inventory management; Accuracy; Layout; Storage. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentadas a contextualização do tema, bem como a 

definição do problema da pesquisa, sua justificativa, seu objetivo geral e os objetivos 

específicos. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Os estoques existem, em geral, devido a um desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda de produtos. Em lojas varejistas, esse desequilíbrio pode ser proposital, 

pois é preferível manter um estoque como forma de antecipação a uma futura 

demanda. O estoque tem papel importante quando pensado como gerador do 

aumento da demanda que pode ser atendida pela empresa, pois permite que o 

produto esteja pronto e disponível no momento em que o cliente quiser (BRAIDO; 

MARTENS, 2013). 

O propósito do controle de estoque é registrar, controlar e fiscalizar a entrada 

e saída de produtos de uma empresa. O estoque é um dos ativos mais importantes 

do capital circulante e da posição financeira das empresas, portanto, um controle de 

estoque organizado é essencial para que não haja desperdícios de materiais, tempo, 

dinheiro (BRAIDO; MARTENS, 2013).  

A eficiência do controle de estoque facilita o trabalho da área comercial, esta 

que, por sua vez, é o canal de entrada de receita das empresas. A organização da 

área de vendas, o lançamento correto destas e a compilação de relatórios garantem 

ao gestor precisão na hora de ver quais produtos dão lucro e quais não dão. A 

sincronia entre estoque e comercial é fundamental para o bom funcionamento da 

empresa e geração de lucro (BRAIDO; MARTENS, 2013).  

Segundo Paoleschi (2014, p. 40): “Uma empresa deve cuidar da gestão de 

estoques como o principal fundamento de todo o seu planejamento, pois pode 

eliminar desperdícios de tempo, de custo, de espaço, atendendo o cliente no 

momento que ele deseja”. 

“O administrador deve evitar erros no controle de estoque, pois são as 

principais causas de atrasos nas entregas aos clientes por falta de mercadorias ou 

componentes no estoque” (PAOLESCHI, 2014, p. 40). 
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1.2 PROBLEMA 

O mercado de purificadores de água tem apresentado uma expansão 

considerável nos últimos anos. Com o aumento do número de purificadores 

instalados nas casas e empresas na região de Fraiburgo-SC e com os constantes 

lançamentos de novos modelos de purificadores, surge a necessidade de as 

empresas desse setor trabalharem com um mix de produtos mais diversificado. O 

aumento do mix exige que as empresas do ramo estejam bem organizadas, com 

tecnologias e processos que possam aperfeiçoar sua gestão dos estoques 

(BRAIDO; MARTENS, 2013).  

Segundo Silva (2018, p. 3): “A empresa precisa, avaliar a característica de 

sua demanda e de seus produtos ou serviços, além dos desejos e preferências dos 

seus consumidores, para adequar as suas decisões de estoque”.  

Os estoques também auxiliam a empresa na prevenção contra incertezas, 

não somente da demanda, mas também por parte do fornecimento. Crises de 

abastecimento, falência de um fornecedor e até mesmo catástrofes naturais podem 

prejudicar a obtenção de materiais e recurso no mercado. Ao manter estoque, a 

empresa de protege contra essas flutuações e pode obter vantagem competitiva 

(BROWESOX Y CLOSS apud PAOLESCHI, 2014, p. 40). 

Pode-se notar que as empresas que não adotam uma gestão de controle de 

estoque adequada perdem agilidade na hora de encontrar uma mercadoria para seu 

cliente e isso reflete diretamente na diminuição de vendas devido à falta de peças ou 

produtos (BRAIDO; MARTENS, 2013).  

A gestão de estoque contribui para que a empresa nunca deixe acabar 

mercadorias que são essenciais para a saúde financeira de seus negócios, assim 

pode-se focar nos produtos mais vendidos, não deixando zerar o estoque, mas, em 

contrapartida, os produtos menos vendidos não podem ter um estoque muito alto, 

pois a rotatividade desse produto é baixa. 

A Gestão de estoque para empresas que trabalham no ramo de comércio 

varejista é de difícil controle, pois pode oscilar diante da demanda. Diante dos dados 

expostos, pergunta-se: Como melhorar a gestão de estoque em uma empresa do 

comércio varejista de purificadores de água?  
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1.3  JUSTIFICATIVA 

A gestão de estoques é o conjunto de atividades voltadas para organizar, 

controlar o estoque de uma organização. Segundo Ballou (2014), a armazenagem 

de mercadorias prevendo o seu uso futuro exige investimentos por parte da 

organização. O ideal seria a perfeita sincronização entre oferta e demanda, de 

maneira a tornar a manutenção de estoques desnecessária. Entretanto, como é 

impossível conhecer exatamente a demanda futura e como nem sempre os 

suprimentos estão disponíveis a qualquer momento, deve-se acumular estoque para 

assegurar a disponibilidade de mercadorias e minimizar os custos totais de produção 

e distribuição. 

Definindo uma política eficiente para o controle do estoque, podem-se evitar 

desvios, perdas e roubo. Conhecer quais as necessidades de reposição, identificar 

os itens encalhados, entender a influência do estoque nos custos dos produtos e/ou 

serviços, administrar as necessidades de capital de giro da empresa, informar “o 

quê”, “quando” e “quanto” comprar. (BRAIDO; MARTENS, 2013).  

Diante das necessidades e dificuldades para seguir no mercado, atendendo 

àquilo que o cliente procura na hora da compra, torna-se essencial toda organização 

ter seu estoque bem formado e organizado, facilitando a vida do consumidor final, 

agilizando a sua busca pelo produto que este necessita.  

A empresa em estudo trabalha no ramo de comércio varejista de purificadores 

de água, preocupada em atender completamente a demanda e, convencida de que 

a gestão de estoques é parte fundamental para o desenvolvimento e o sucesso da 

empresa, resolveu abrir espaço para essa pesquisa. 

Quando se organiza um estoque corretamente, é possível controlar melhor as 

entradas e saídas dos produtos e monitorar quais os produtos têm maior ou menor 

giro em seu comércio. Portanto, devem ser repostos em menor quantidade, além de 

evitar perda de clientes que saem de seu comércio com as mãos vazias porque seus 

funcionários não conseguem encontrar os produtos em seu estoque (BRAIDO; 

MARTENS, 2013). 

Se as demandas pelos produtos da empresa forem conhecidas com exatidão 

e se as mercadorias pudessem ser fornecidas instantaneamente, teoricamente não 

haveria necessidade para manter espaço físico para o estoque. No entanto, 

geralmente, a demanda não pode ser prevista precisamente. Portanto, as empresas 
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usam estoques para melhorar a coordenação entre oferta e demanda e diminuir os 

custos totais. Manter inventário gera necessidade do espaço de armazenagem e da 

movimentação interna dos materiais (BRAIDO; MARTENS, 2013). 

De acordo com Paoleschi (2014, p. 32) a organização e a arrumação do 

estoque devem estar vinculadas ao leiaute existente, indicando a área física 

destinada a cada item, o empilhamento máximo, o peso permitido para cada lote de 

peças, a embalagem utilizada, a unitização da carga e o tipo de equipamento de 

movimentação que será utilizado. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Nessa seção serão apresentados os objetivos a serem desenvolvidos ao 

decorrer do trabalho. 

1.4.1 Objetivo Geral 

Propor melhorias para a gestão de estoques em uma empresa no ramo 

varejista de purificadores de água. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

· Caracterização da empresa em estudo; 

· Descrever a situação atual da gestão de estoque da empresa; 

· Realizar inventário físico, mensurando a acuracidade do estoque; 

· Avaliar o layout atual do estoque e propor melhorias. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta seção serão revisados os principais conceitos envolvidos neste 

trabalho, considerados temas relevantes para o alcance dos objetivos deste estudo. 

Apresentar-se-á também a metodologia, a análise dos dados e os resultados 

obtidos. 

 

2.1 LOGÍSTICA 

Quando se fala em logística, os setores de transporte e armazenagem são os 

mais lembrados, mas ela vai mais além deles. Segundo Martins e Alt (2001, p. 252) 

a logística “começa no instante em que o cliente resolve transformar um desejo em 

realidade”. Pode-se então entender que a logística inicia a partir do pedido do 

produto, sendo responsável pelo planejamento do mesmo, sua fabricação e pelo 

fluxo até o ponto final, que seria o consumidor/cliente. 

Para Lopez e Gama (2005, p. 333): “Logística representa matemática, pois 

relativa ao cálculo, busca minimizar custos e tempo e maximizar segurança, em 

tarefas de planejamento, projeto, realização, controle, armazenamento, distribuição 

e transporte”. 

Arbache et. al (2004, p. 47), definem:  

Podemos definir logística como a ferramenta de coordenação de todas as 
atividades envolvidas no processo de entrega do produto ao cliente final, 
uma vez que o atendimento das necessidades do cliente é a razão de ser 
das empresas. Em um mercado cada vez mais competitivo, somente 
aqueles que estiverem ligados ao mercado consumidor conseguirão manter 
seus negócios no futuro. 

Atualmente, conforme Trevisan (2012), o enfoque na questão logística de 

uma organização tem ganhado uma visão especial. Conciliar a diminuição de custos 

e tempo torna-se um fator altamente competitivo. Coordenar o rápido fluxo do 

produto ou serviço a fim de satisfazer a necessidade do cliente de forma ágil e 

flexível é uma forma de manter-se no mercado concorrente. 

Wanke (2003, p. 35) esclarece que: “A logística constitui o serviço onde 

recursos são orientados para a consecução de determinada organização do fluxo de 

produtos entre clientes e fornecedores”. 

Trevisan (2012) destaca que a logística é uma operação integrada para cuidar 

de suprimentos, armazenagem e distribuição de produtos de forma racionalizada, o 
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que significa planejar, coordenar e executar um processo, visando à redução de 

custos e ao aumento da competitividade da empresa. 

Para Kobayashi (2000, p. 17): “é denominada ‘logística’ a atividade que serve 

para oferecer aos clientes artigos comerciais, produtos e serviços com rapidez, a 

baixos custos e com satisfação”. Estes são os três propósitos fundamentais da 

gestão logística, abrangendo tanto o ponto de bens materiais quanto à prestação de 

serviços. 

Ballou (2014, p. 17) enfatiza: 

A logística é um assunto vital. É um fato econômico que tanto os recursos 
quanto os seus consumidores estão atrapalhados numa ampla área 
geográfica. Além disso, os consumidores não residem, se é que alguma vez 
o fizeram, próximos donde os bens ou produtos estão localizados. Este é o 
problema enfrentado pela Logística: diminuir o hiato entre a produção e a 
demanda, de modo que os consumidores tenham bens e serviços quando e 
onde quiserem, e na condição física que desejarem. 

A logística pode proporcionar uma visão abrangente dos reflexos do 

planejamento na compra, estocagem e distribuição de suas mercadorias, 

englobando aspectos externos e internos, envolvendo fornecedores, clientes, fluxo 

de materiais, entre outros. Através desta visão, as instituições podem reduzir custos 

e aumentar sua competitividade (TREVISAN, 2012). 

Dias (2010) aponta razões do interesse que as empresas deveriam ter pela 

logística, onde as principais concentram-se no rápido crescimento dos custos 

(principalmente em relação ao transporte e armazenagem), desenvolvimento da 

tecnologia da informação, disponibilidade dos serviços, mudanças de mercado 

(especialmente de bens de consumo), entre outros. 

Arbache et. al (2004, p. 17) comentam: 

Logística é importante porque é capaz de auxiliar empresas e organizações 
na agregação e criação de valor ao cliente. Ela pode ser a chave para uma 
estratégia empresarial de sucesso, provendo uma multiplicidade de 
maneiras para diferenciar a empresa da concorrência através de um serviço 
superior ou ainda por meio de interessantes reduções de custo operacional. 

Segundo Ching (2010, p. 25): “A logística exerce a função de responder por 

toda a movimentação de materiais, dentro do ambiente interno e externo da 

empresa, iniciando pela chegada da matéria-prima até a entrega do produto final ao 

cliente”. 

A logística é mais do que uma simples preocupação com produtos acabados 

e sua entrega, visão mais lembrada atualmente ao tocar no assunto. Na realidade, a 
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logística preocupa-se com a produção e locais de estocagem, níveis de estoque e 

sistemas de informação, bem como o transporte e armazenagem até a chegada ao 

consumidor final (TREVISAN, 2012). 

Para Ching (2010), o conceito de logística foi utilizado na década de 40 pelos 

militares americanos na Segunda Guerra Mundial e tratava de coordenar todo o 

processo de aquisição e fornecimento de materiais durante a guerra. Onde define 

que logística é a parcela do processo da cadeia de suprimentos que planeja 

implantar e controlar o fluxo eficiente e eficaz, com propósito de atender aos 

requisitos dos clientes. 

A logística seria o acompanhamento desde a produção até a entrega do 

produto final, passando por todas as suas fases. Dornier (2000, p. 29) afirma que: 

Logística é a gestão de fluxos entre marketing e produção. A abordagem da 
estrutura organizacional orienta funcionalmente, e separa arbitrariamente as 
atividades de uma empresa em um número limitado de divisões 
organizacionais. O processo logístico atravessa todas as áreas funcionais, 
criando assim importantes interfaces. 

Logística trata do gerenciamento do fluxo de materiais que começa com a 

fonte de fornecimento e estende-se até o consumidor final. Ballou (2014, p. 17) 

salienta que:  

A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor 
nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e 
consumidores, através de planejamento, organização e controles efetivos 
para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o 
fluxo de produtos. 

Segundo Martins e Alt (2001, p. 252), a “logística é responsável pelo 

planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, 

desde a fonte fornecedora até o consumidor”. 

A logística, para Dias (2010, p. 11), “engloba o suprimento de materiais e 

componentes, a movimentação e controle de produtos e o apoio de vendas dos 

produtos finais”. 

Em uma economia livre, é responsabilidade dos empresários proverem os 

serviços logísticos necessários. Contudo, as empresas operam em um ambiente em 

constante modificação tecnológica, econômica, legislativa e com alterações na 

disponibilidade de recursos. Portanto, a filosofia da administração se altera de forma 

a se adaptar às novas exigências de desempenho para as organizações. Assim 
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sendo, a logística representa uma nova visão empresarial, uma nova ordem das 

coisas (BALLOU, 2014). 

De acordo com Moeller (apud MARTINS; ALT, 2001), a logística possui três 

dimensões principais: uma dimensão de fluxo (suprimentos, transformação, 

distribuição e serviço ao cliente), uma dimensão de atividades (processo 

operacional, administrativo, de gerenciamento e de engenharia) e uma dimensão de 

domínios (gestão de fluxos, tomada de decisão, gestão de recursos, modelo 

organizacional). 

A importância de se introduzir o conceito de dimensões é fazer lembrar, a 

cada passo dado na análise de um sistema logístico, que nunca se pode pensar de 

forma reducionista de causa e efeito: há muitas variáveis independentes que 

interagem para provocar um efeito, e deve-se utilizar todas as ferramentas 

disponíveis para analisá-las (MARTINS; ALT, 2001). 

2.1.1 História da Logística  

A origem da logística, segundo alguns autores, seria militar. Martins e Alt 

(2001, p. 251) afirmam: “Foi desenvolvida visando colocar os recursos certos no 

local certo, na hora certa, com um só objetivo: vencer batalhas”. Esta definição se 

encaixa perfeitamente na logística, pois ela se preocupa em fornecer produtos com 

qualidade no menor tempo e custo possíveis, a fim de satisfazer o cliente. 

Para Ballou (2014), a logística foi aprimorada a partir das guerras devido à 

distância. Para satisfazer as necessidades básicas era necessário pensar em 

estratégias de deslocamentos das tropas para conseguir suprimentos e 

equipamentos. 

Já Dantas (2009) afirma que Alexandre o Grande 323 a.C., aos 16 anos 

tornou-se General do exército e aos 20, após morte de seu pai, tomou o trono e foi 

considerado o grande incentivador da logística, através de planejamentos 

estratégicos, onde detalhava terrenos e exércitos inimigos e gerenciava um sistema 

logístico, o qual havia sido desenvolvido para deslocamento de suas tropas.  

Ballou (2014) aponta que foi com o término da Segunda Guerra Mundial, que 

a logística foi percebida como peça importante nas empresas e ganhou até um 

departamento específico para que a logística fosse ligada a armazenagem e a 

distribuição física. Porém o conceito de logística empresarial só surgiu a partir dos 
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anos 50 e 60, devido à preocupação que as empresas tinham com a satisfação dos 

clientes, motivados por uma nova atitude do consumidor. 

De acordo com Rodrigues (2005, p. 156) a Segunda Guerra Mundial foi 

considerada como a maior operação logística realizada pelo homem, devido ao 

grande vulto de operações militares, utilização de quantidades e variedades de 

suprimentos. As Forças Armadas uniformizou, então, a definição de Logística como 

“o conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão de todos os meios 

necessários à realização de uma guerra”.  

Considerando que a guerra é apenas uma exceção violenta para resolver 

intrigas entre as nações, o termo de Logística passou a ser “o conjunto de atividades 

relativas à previsão e à provisão de todos os meios necessários à realização das 

ações impostas pela estratégia nacional” (RODRIGUES, 2005, p. 156). 

O clima econômico geral dos anos 50 era instrumental para fomentar o 
interesse em logística. Houve crescimento econômico substancial após a 
Segunda Guerra, seguido de recessão e um período de prolongada pressão 
por lucros. Período recessivo tipicamente forçam os administradores a 
procurar maneiras de melhorar produtividade. Novos conceitos logísticos 
ofereciam está produtividade. Por outro lado, os setores de produção da 
maioria das firmas já haviam sido bem examinados durante muitos anos 
pelos engenheiros de produção e as atividades promocionais e de vendas 
não se rendiam muito bem as tentativas de incremento da produtividade 
(BALLOU, 2014, p. 31). 

Ballou (2014) aponta ainda que as empresas dessa década visavam muito 

mais o lucro do que o processo com o qual ele se dava, sem se dar conta de que se 

não houver um controle dos custos, o lucro não existirá, será meramente uma ilusão. 

Dantas (2009) verifica que com o desenvolvimento da logística na Europa e 

nos Estados Unidos, logo o Brasil foi tomado pela praticidade, surgindo assim 

diversas entidades dando enfoque a Logística. Contudo ainda havia dificuldades em 

trabalhar nos processos logísticos, visto que a inflação era volúvel resultando em 

remarcações de preços de produtos quase que diariamente, havendo uma grande 

estocagem de produtos.  

Respectivamente, a aceitação do campo transcorria vagarosamente, pois as 
empresas pareciam estar mais preocupadas com a geração de lucros do 
que com o controle de custos. Expansão de mercado muitas vezes mascara 
ineficiência tanto na produção como na distribuição. Entretanto, forças de 
mudanças se acumulavam pouco antes desta década. A competição 
mundial nos bens manufaturados começou a crescer no mesmo tempo que 
falta de matéria-prima de boa qualidade passou a correr (BALLOU, 2014, p. 
34). 
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Conforme Dantas (2009), os anos 90 mercados globais tiveram sua formação, 

MCE (Mercado Comum Europeu), NAFTA (North American Free Agreement, no 

português brasileiro significa Tratado Norte-americano de Livre Comércio) e 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) dando a importância devida a logística. Com 

a estabilização da economia a partir de 1994 com o plano Real, a inflação deixou de 

ter seus ganhos com a valorização dos estoques, optando por uma evolução da 

Tecnologia de Informação, desenvolvendo softwares para o gerenciamento de 

armazéns, transporte, processos logísticos começaram a ter lugar de destaque.  

2.1.2 Logística empresarial 

Ballou (2014) afirma que a logística busca encontrar o caminho mais ágil e 

econômico para juntar demanda e oferta, viabilizando os negócios, reduzindo 

drasticamente custos com materiais e sua movimentação, permitindo preços 

acessíveis, dentro dos prazos e dos padrões determinados. Com isso, não haverá 

uma organização lucrativa sem a utilização de uma logística adequada para atender 

aos desejos dos clientes. 

Marques (2016) define a logística empresarial como a área de gestão que 

coordena sistematicamente todos os aspectos envolvidos na produção, desde a 

aquisição até o consumidor final, incluindo a administração dos recursos financeiros 

e insumos, planejamento de estocagem, transporte, distribuição, fornecimento de 

materiais, entre outros. 

Segundo Bueno (2018), a logística empresarial é um dos fundamentos de 

uma empresa. É através dela que o empreendedor irá definir os métodos de 

operação para construir um produto ou serviço que seja atrativo e comercialmente 

viável. 

A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor 
nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e 
consumidores, através de planejamento, organização e controles efetivos 
para as atividades de movimentação e armazenagem que visa facilitar o 
fluxo de produtos (BALLOU, 2014, p. 17). 

A logística empresarial é a forma mais eficaz de acompanhar o crescimento 

da empresa, atender a demanda e obter mais lucros sem necessidade de grandes 

investimentos, afirma Marques (2016). 
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Bueno (2018) explica que a logística empresarial atua com três pilares 

básicos para o processo de gerenciamento da empresa: planejamento, definição de 

estratégias e melhorias de processo.  

Um dos objetivos de um sistema de logística eficiente deve ser a 
coordenação do movimento de estoque de matéria-prima, para que os 
níveis de estoque e capital investido sejam reduzidos ao mínimo. O uso 
eficiente do conceito de logística ajudará a minimizar as flutuações crônicas 
do volume de produção (DIAS, 2010, p. 8). 

Segundo Ballou (2014), atualmente as organizações são desafiadas a operar 

de forma objetiva para que não ocorram erros e para garantir a continuidade de suas 

atividades, o que as obriga a constantemente desenvolver vantagens em novas 

frentes de atuação. Em toda estrutura industrial é necessário qualificar o sistema 

logístico, devido sua importância no desenvolvimento e melhoria da atividade em 

que atua. Os custos representam uma parte fundamental no processo de decisão, 

devido este fato desenvolver o sistema logístico passa ser vital para abordagem do 

produto final.  

Para Dias (2010), a atividade econômica atravessa por fases de expansão 

associada à alta inflação, permitindo que as empresas cresçam rapidamente com 

um aumento da produção. Com este fato, aparecem problemas no período de 

concentração da produção, onde a qualidade das operações adotadas deve 

melhorar a estrutura industrial e dinamizar o sistema logístico. 

2.1.3 Distribuição Física 

Nos últimos tempos, com um lugar de destaque dentre as atividades da 

empresa, a distribuição física passou a ser uma questão muito importante para o 

sistema logístico. Para Dias (2010), muitas empresas afirmam que seus custos 

determinam sua rentabilidade. Preocupação é garantir que os produtos acabados ou 

semiacabados da empresa sejam entregues aos clientes à medida que eles desejem 

a um custo razoável. 

O objetivo minimizar estes gastos, de tal maneira que um aumento de custos 

em determinado setor seja o mínimo equivalente à redução de custo em outro setor. 

Para Ballou (2014), existem basicamente dois tipos de mercados para os quais se 

devem traçar alternativas básicas de distribuição. O primeiro é definido como o 

mercado de usuários finais, que são aqueles que usam o produto tanto para 

satisfazer suas necessidades como para criar produtos, como é o caso dos 
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consumidores industriais. O segundo mercado, de intermediários, que não são 

consumidores das mercadorias, mas que as revendem para outros intermediários ou 

consumidores finais. 

Diferença é o volume e o perfil de compra de cada um. Desta forma os 

consumidores finais, que em geral são em grande número, adquirem pequenas 

quantidades e suas compras são mais frequentes. Já os intermediários, costumam 

comprar em grande quantidade e em espaços de tempo maiores (BALLOU, 2014).  

Segundo Pozo, (2007, p. 168):  

A distribuição física dos produtos representa uma parcela significativa do 
custo de um produto ou serviço, afetando sua competitividade. São fatos 
importantes a serem avaliados: a velocidade de entrega, a confiabilidade, a 
rastreabilidade e, principalmente, as condições nas quais o cliente recebe 
seu produto.  

Segundo Kobayashi (2000, p. 72), existem três fatores que definem a 

distribuição física: “são três fatores verdadeiramente importantes e decisivos: 

clientes e destinatários das entregas; produtos e artigos comerciais; 

estabelecimentos e fornecedores”.  

Dentro dos mesmos exercem outros subitens, nos quais se podem destacar 
os principais: número, lugares que se encontram, recebimento de pedidos e 
entregas, frequências de entregas (relacionados a clientes e destinatários); 
quantidade, forma, peso, volume e natureza (relacionados aos produtos e 
artigos comerciais) e dimensão, emissão de pedido e entrega, número 
(relacionados a estabelecimentos e fornecedores) (TREVISAN, 2012, p. 25).  

A compensação de custos na distribuição física, para Ballou (2014), é um 

conceito essencial para a teoria e prática de logística. Ele considera que os modelos 

de custo das atividades primárias da empresa apresentam características que as 

colocam em conflito e econômico entre si. Também consideram nas atividades 

primárias da logística os seguintes padrões de custos: custo de estoque, custo de 

transporte, custo de processamento de pedidos e custo total.  

Alvarenga e Novaes (2000, p. 46) relatam: 

A distribuição define como devem ser os canais de comercialização. Se o 
produto é comercializado no atacado, as vendas podem ser efetuadas em 
grandes lotes, a partir da fábrica ou de depósitos próprios estrategicamente 
localizados ou de depósitos de terceiros (atacadistas). Se é comercializado 
no varejo, desejamos definir que tipo de estabelecimento venderá o produto, 
qual o lote mínimo, com que frequência, etc.  

Dentro do contexto empresarial, Dias (2010) ressalva um conceito aplicado à 

distribuição e inclusive bastante citado em termos acadêmicos que é produto certo, 

no lugar certo, na quantidade correta, no tempo certo e ao menor custo. 
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Conforme Trevisan (2012), a logística, quanto à natureza da distribuição 

física, envolve o planejamento, a implementação e o controle dos fluxos físicos de 

materiais e produtos finais a partir do ponto de origem até o ponto de utilização, para 

satisfazer a necessidade do cliente, visando à agilidade e a um lucro, além de criar 

um aspecto competitivo. A escolha de tal logística de distribuição depende de fatores 

de origem e destinação.  

Para esta definição ser realidade é necessário um planejamento dentro do 
âmbito da distribuição que se refere a uma projeção para o futuro da 
atividade da empresa, a fim de conseguir quantificar a natureza e a 
expansão da demanda dos produtos dentro de um período futuro e após 
isso desenvolver um sistema que satisfaça de maneira adequada as 
demandas previstas (DIAS, 2010, p. 462). 

As armazenagens e os transportes estão sofrendo transformações devido às 

grandes operações globais que o mercado atual adotou. Para Dornier et al. (2000, p. 

303), “as funções ligadas aos armazéns e as áreas geográficas que cobrem estão 

sendo constantemente modificadas. Desregulamentações e outras forças 

econômicas também têm moldado mudanças consideráveis no setor de transporte”. 

A logística de distribuição vai além dos transportes, abrange também a área 

de estoques e armazenagem. O produto, após a produção, deve ser armazenado 

em locais adequados para a conservação do mesmo, que tenham amplitude e 

protejam a sua qualidade, estocados de forma que permitam maior flexibilidade para 

a distribuição física na quantidade necessária (TREVISAN, 2012). 

Ballou (2014, p. 40), destaca:  

A distribuição física preocupa-se principalmente com bens acabados ou 
semiacabados, ou seja, com mercadorias que a companhia oferece para 
vender e que não planeja executar processamentos posteriores. Desde o 
instante em que a produção é finalizada até o momento no qual o 
comprador toma posse dela, as mercadorias são responsabilidades da 
logística, que deve mantê-las no depósito da fábrica e transportá-las até 
depósitos locais ou diretamente ao cliente. O profissional de logística deve 
preocupar-se em garantir a disponibilidade dos produtos requeridos pelos 
clientes à medida que eles desejem e se isto pode ser feito a um custo 
razoável.  

Dias (2010, p. 334) aponta que uma segunda definição do conceito de 

distribuição seria: “A utilização de canais existentes de distribuição e facilidades 

operacionais, com a finalidade de maximizar a sua contribuição para a lucratividade 

da empresa, por intermédio de um equilíbrio entre as necessidades de atendimento 

ao cliente e o custo incorrido”.  
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As características do mercado e do produto devem ser os principais fatores 
para a escolha do canal. De certa maneira, podem-se fazer comparações 
quanto ao efeito das características do produto e do mercado sobre o tipo 
de canal empregado. Os pequenos canais, com um pequeno número de 
fatores intermediários, têm mais condições de ser encontrados onde o 
produto tem valor mais elevado (DIAS, 2010, p. 476). 

Com o desenvolvimento necessário, algumas questões citadas acima forçam 

um planejamento definindo futuras necessidades que a empresa enfrentará. Para 

Ballou (2014), o administrador deve balancear o número de depósitos com os custos 

conflitantes, chegando ao menor custo do sistema de distribuição. 

2.1.4 Cadeia de Suprimentos 

A logística é, em essência, uma orientação e uma estrutura de planejamento 

que visam criar um único plano para o fluxo de produtos e informações por meio de 

um negócio. Segundo Christopher (2011, p. 3), “a gestão da cadeia de suprimentos 

baseia-se nessa estrutura e busca conquistar articulação e coordenação entre os 

processos de outras entidades em consideração, ou seja, fornecedores clientes e a 

organização em si”.  

Para Paoleschi (2014, p. 12), logística é “o processo da cadeia de 

abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo de bens e serviços e as 

informações relativas, do ponto de origem ao ponto de consumo de maneira 

eficiente, buscando satisfazer as necessidades do cliente”.  

Torna-se evidente que a gestão da cadeia de suprimentos envolve uma 

mudança significativa das tradicionais relações distantes, e até antagônicas, que 

tantas vezes caracterizam as relações comprador/fornecedor no passado. Para 

Christopher (2011, p. 3), “o foco na gestão da cadeia de suprimentos está na 

cooperação, na confiança e no reconhecimento de que, bem gerido, o ‘todo pode ser 

maior que a soma de suas partes’”. 

Ching (2010, p. 94) estabelece: “Por suprimentos, entendemos a fonte de 

todas as matérias-primas, embalagens, componentes e outros insumos para 

preencher as necessidades de conversão da logística de produção”. 

O objetivo básico de suprimento é garantir à empresa a plena satisfação de 
suas exigências de materiais e produtos, bem como máquinas, 
equipamento e insumos necessários a sua operacionalidade, devendo todos 
ser negociados e adquiridos aos mais baixos custos, satisfazendo aos 
padrões de qualidade e serviços da empresa sem colocar os fornecedores 
em situações de incertezas de perdedores, mas sim de parceiros. […] Outro 
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aspecto importante é a seleção e qualificação de fornecedores, que 
permitirá um processo de aquisição mais confiável (POZO, 2007, p. 142).  

Segundo Paoleschi (2014, p. 12) a cadeia de suprimentos é o conjunto de 

atividades que vão desde produção, movimentação, armazenamento e expedição 

até transporte, trabalhando de forma integrada, com a finalidade de diminuir custos e 

prazos de entregas em busca de um lucro maior tem várias definições no meio 

acadêmico. 

Para Christopher (2011, p. 3), uma cadeia de suprimentos pode ser 

precisamente definida como “uma rede de organizações conectadas e 

interdependentes entre si e trabalhando cooperativamente e em conjunto para 

controlar, gerenciar e melhorar o fluxo de materiais e informações de fornecedores 

para usuários finais”. 

Destaca-se também a afirmação de Wanke (2003, p. 27): 

A definição mais frequentemente encontrada e amplamente difundida nos 
meios acadêmicos e empresariais é aquele segundo a qual o 
gerenciamento de cadeias de suprimento seria ‘a gestão dos fluxos 
correlatos de informações e de produtos que vão do fornecedor ao cliente, 
tendo como contrapartida os fluxos financeiros. 

Arbache (2004, p. 50) declara: “A cadeia de suprimentos é a parte da cadeia 

de abastecimento que tem como objetivo principal a administração de materiais e o 

planejamento e controle de estoques”  

Pozo (2007, p. 140) define: 

O setor de compras ou suprimentos, como atualmente é denominado, tem 
responsabilidade preponderante nos resultados de uma empresa em face 
de ação de suprir a organização com os recursos materiais para seu 
perfeito desempenho e atender às necessidades de mercado. 

A definição de gestão da cadeia de suprimentos adotada por Chistopher 

(2011, p. 3) é “a gestão de relações a montante e a jusante com fornecedores e 

clientes, a fim de entregar ao cliente valor superior ao menor custo para toda a 

cadeia de suprimentos”. 

Paoleschi (2014, p. 12) afirma que o gerenciamento da cadeia de suprimentos 

tem a responsabilidade de integrar todos os departamentos para agilizar as 

informações entre eles e facilitar as tomadas de decisão, visando à redução de 

custos e ao atendimento ao cliente com qualidade, prazo e preço nas condições que 

ele quer. 
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Ching (2010, p. 106) relata: “O raciocínio básico é que não se pode tratar 

todos os fornecedores de forma indiscriminada, como se fossem iguais. Adotando 

estratégias de suprimento, a empresa definirá relacionamentos apropriados a cada 

grupo de fornecedores”. 

 Pozo (2001, p. 161) examina: 

O planejamento de uma estrutura de suprimentos torna-se fundamental 
para o processo de aquisição e atendimento do sistema produtivo de uma 
organização. A área de compras deve ter um sistema de interface com os 
diversos departamentos da empresa, […] para perfeita sintonia com os 
objetivos da organização e pleno atendimento do mercado. 

O foco da gestão da cadeia de suprimentos está na gestão de relações, a fim 

de alcançar um resultado mais lucrativo para todas as partes da cadeia. Segundo 

Christopher (2011), esse tipo de gestão traz consigo alguns desafios importantes, 

pois pode haver ocasiões em que o interesse próprio de uma das partes tenha de 

ser incluído em benefício de toda a cadeia. 

2.1.4.1 Almoxarifado  

Para Nogueira (2016), o almoxarifado é o local responsável pela guarda dos 

materiais, de forma organizada e sincronizada para que os produtos sejam 

disponibilizados com agilidade sempre que solicitados. É responsável por boa parte 

do investimento financeiro. 

Almoxarifado é o local destinado à fiel guarda e conservação de materiais, 
em recinto coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de 
destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade 
do seu uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição interna 
acondicionados à política geral de estoques da empresa (VIANA, 2009, p. 
272).  

Segundo Paoleschi (2014, p. 20), existem algumas atribuições principais do 

almoxarifado: 

· Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa. 

· Entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da 

empresa. 

· Expedir os materiais para terceiros conforme solicitação documentada. 

· Manter atualizados os registros do sistema. 

· Manter a acuracidade dos estoques. 

· Manter a limpeza e a arrumação de todo o ambiente. 
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· Controlar os estoques, dando as baixas e entradas no sistema o mais rápido 

possível. O ideal é que as entradas e saídas de materiais no estoque sejam 

feitas em no máximo duas horas. 

A função maior do almoxarifado é manter a empresa sempre abastecida de 

seus bens de consumo, ou seja, fornecer de forma contínua e sem interrupção 

materiais e matérias primas para as diversas unidades produtivas e administrativas 

da empresa (NOGUEIRA, 2016). 

Conforme Viana (2009) o almoxarifado tem o objetivo de: assegurar que o 

material adequado esteja, na quantidade devida, no local certo, quando necessário; 

impedir que haja divergências de inventário e perdas de qualquer natureza e; 

possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição 

suficientes a um atendimento rápido e eficiente. 

2.1.4.2 Recebimento de Materiais, Conferência Qualitativa e Quantitativa 

Paoleschi (2014, p. 68) esclarece: “As atividades do recebimento abrangem a 

recepção do material na entrega pelo fornecedor, à entrada física nos estoques e no 

sistema”. 

Conforme Santos (2001 p. 26): “recebimento é a execução, pelo setor 

específico, de um conjunto de operações que envolvem a identificação do material 

recebido, o confronto do documento fiscal com o pedido, a inspeção qualitativa e 

quantitativa do material e a aceitação do mesmo”.  

Conforme Martins e Alt (2001, p. 25) “O recebimento tem início quando o 

material chega nas dependências da empresa”. Portanto, após as mercadorias 

serem entregues pelos fornecedores ou distribuidoras deve ser realizada a 

conferência da mercadoria, observando as condições de recebimento e de 

transporte, as embalagens, os possíveis defeitos dos produtos, a validade e a 

conservação dos mesmos. 

O recebimento de materiais deve ser padronizado para que todos os 

funcionários que ali trabalham executem suas tarefas seguindo a mesma rotina 

(PAOLESCH, 2014, p. 68). 

Desta forma, Paoleschi (2014, p. 68) explica como proceder:  

Antes de descarregar o veículo, é preciso verificar se as mercadorias são 
realmente aquelas descritas na Nota Fiscal, se estão identificadas e em 
boas condições. […] Ao descarregar o veículo colocar os materiais na área 
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de segregação de recebimento para conferência física. […] Verificar os 
dados constantes do pedido e da Nota Fiscal dos materiais recebidos.  

Segundo Benetti (2018), considerando os níveis de importância 

compreendidos nos processos de armazenagem, o recebimento não é a etapa que 

tem a maior atenção, mas é nessa etapa que serão definidas informações 

importantes que gerarão mais velocidade na separação e maior produtividade das 

equipes operacionais. Destaca ainda que no recebimento, são feitas as operações 

de conferência por quantidade, inspeção e identificação das mercadorias.  

O recebimento de materiais é a área do almoxarifado que trabalha integrada 

com as áreas de contabilidade, compras, PCP e transporte, e é o elo de integração 

entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físicos e contábeis 

(PAOLESCHI, 2014, p. 68). 

Segundo Francischini e Gurgel (2009 p. 112), “a função básica do 

recebimento de materiais é assegurar que o produto entregue esteja em 

conformidade com as especificações constantes no pedido de compra”.  

Conforme Paoleschi (2014, p. 69) São funções do recebimento de 

mercadorias: “Efetuar a recepção dos veículos transportadores, proceder à triagem 

da documentação que suporta o recebimento, encaminhá-los para descarga e 

efetuar o cadastramento dos dados pertinentes no sistema”. 

Martins (2003 p. 390) evidencia que “o recebimento de uma empresa é mais 

bem compreendido com a combinação de cinco elementos principais: espaço físico, 

recursos de informática, equipamento de carga e descarga, pessoas e 

procedimentos normalizados”.  

Paoleschi (2014, p. 70) explica que “a conferência quantitativa é a atividade 

que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal corresponde à 

efetivamente recebida. O conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo 

a quantidade constante da Nota Fiscal”. 

Conforme Pereira (2009) a conferência quantitativa também é conhecida 

como contagem cega. A confrontação do recebido com o faturado é efetuada 

depois, por meio do regulador que analisa as divergências e providencia a 

recontagem. 

Paoleschi (2014, p. 70) destaca: “A conferência qualitativa, atividade também 

conhecida como inspeção técnica, é da mais alta importância no contexto de 
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recebimento de materiais, uma vez que visa garantir a adequação do material ao fim 

a que se destina”. 

A conferência qualitativa é realizada com a inspeção técnica, onde há a 

confrontação das condições contratadas no pedido ou autorização de fornecimento 

com as consignadas na nota fiscal pelo fornecedor, garantindo recebimento 

adequado dos produtos através do exame de características dimensionais, 

características específicas e restrições de especificações (PEREIRA, 2009). 

Essa atividade é de grande importância para o bom desempenho das áreas 
de produção, vendas, marketing e finanças. A entrada no estoque de 
materiais defeituosos pode causar grandes danos financeiros porque no 
futuro os produtos fabricados com esses materiais apresentam defeitos e 
devem ser substituídos, trazendo muitos contratempos à empresa e a 
possibilidade da perda do cliente (PAOLESCHI, 2014, p. 70). 

De acordo com Costa (2002 p. 84), “qualquer diferença na quantidade, 

qualidade, materiais e valores, deverá ser comunicada imediatamente a área de 

compras, que tomará providências para corrigir as divergências encontradas”.  

Conforme Martins e Alt (2003) pode ocorrer problemas ocasionais de erros de 

entrega, tanto qualitativos como quantitativos, sendo prudente reservar, no 

recebimento, uma área para materiais aguardando decisão, a qual deverá ser a 

menor possível e encarada como de curta permanência.  

A regularização se processa por meio da documentação nos vários 

segmentos do sistema de recebimento, pela confirmação da conferência quantitativa 

e qualitativa, pelos laudos de inspeção técnica e pela confrontação dos dados do 

pedido contra a Nota Fiscal (PAOLESCHI, 2014, p. 71). 

Se, após essa fase, quando da conferência, nenhuma irregularidade se 

constatar, encaminham-se os materiais ao almoxarifado, os quais são incluídos no 

estoque contábil e físico, identificados mediante seu código na localização 

predeterminada, onde serão guardados adequadamente (PAOLESCHI, 2014, p. 71). 

2.1.4.3 Armazenagem 

Pode-se definir a missão da armazenagem como o compromisso entre os 

custos e a melhor solução para as empresas. Para Ballou (2014), a armazenagem 

pode ser encarada como um custo adicional do canal de suprimento ou de 

distribuição. 
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Conforme Benetti (2018), a armazenagem é uma das atividades da cadeia 

logística das empresas e tem um papel fundamental no atendimento de demandas e 

na gestão dos estoques. As empresas podem optar basicamente por dois modelos 

de armazenagem, a própria ou terceirizada.  

Armazenagem e o manuseio de mercadorias são componentes essenciais do 

conjunto de atividades logísticas. Segundo Ballou (2014), os seus custos podem 

absorver de 12 a 40% das despesas logísticas da firma. 

Segundo Benetti (2018), após a mercadoria ser conferida e identificada, inicia-

se o processo de alocação nos endereços para armazenar as mercadorias. O autor 

deixa claro definindo que endereço é o local onde uma ou mais mercadorias serão 

armazenadas, já a alocação, é o processo que busca definir qual o melhor endereço 

para armazenar as mercadorias considerando a proximidade com o Picking, 

setorização e demais regras que possam dar produtividade na separação das 

mercadorias.  

Viana (2009) explica que alguns requisitos são adotados de acordo com as 

características dos materiais que são armazenados, podendo ser simples ou 

complexa. As armazenagens complexas podem ocorrer em virtude de: fragilidade, 

combustibilidade, volatização, oxidação, explosividade, intoxicação, radiação, 

corrosão, inflamabilidade, volume, peso, forma, entre outros.  

Para Ballou (2014), os custos de armazenagem e do manuseio de materiais 

são justificáveis, pois eles podem ser compensados com os custos de transporte e 

de produção. Uma firma pode reduzir seus custos produtivos, pois seus estoques 

armazenados absorvem flutuações dos níveis de produção devido às incertezas do 

processo de manufatura ou às variações de oferta ou demanda. 

Além disso, estoques podem reduzir custos de transportes, pois permitem o 

uso de quantidades maiores e mais econômicas nos lotes de carregamento. 

Segundo Ballou (2014), a questão é justamente utilizar inventário suficiente para o 

correto balanço econômico entre custos de estocagem, produção e transporte. 

Existem quatro razoes básicas para uma organização utilizar espaço físico 
de armazenagem. Elas são: (1) reduzir custos de transporte e produção, (2) 
coordenar suprimento e demanda, (3) auxiliar o processo de produção e (4) 
auxiliar o processo de marketing (BALLOU, 2014, p. 155). 

Segundo Silva (2018) o objetivo da armazenagem é reduzir custos de 

transporte e produção: com um espaço físico para a armazenagem dos produtos 

você consegue diminuir gastos com o transporte e com a produção. 
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Coordenação de suprimentos e demanda: empresas que tem produção 

fortemente sazonal com demanda por produtos razoavelmente constante enfrentam 

o problema de coordenar seu suprimento com a necessidade de produtos. Toda a 

vez que fica muito caro coordenar suprimentos e demanda de forma precisa, são 

necessários estoques (BALLOU, 2014).  

A armazenagem pode fazer parte do processo de produção. Depósitos 

servem não apenas para a estocagem do produto durante a fase de manufatura, 

mas no caso de alguns produtos, esse tempo armazenado faz parte do processo de 

produção (SILVA, 2018). 

A armazenagem é considerada como uma das áreas mais tradicionais do 

processo logístico, pois são as que dão apoio ao desempenho das atividades 

primárias propiciando à instituição sucesso, mantendo e conquistando clientes com 

pleno atendimento ao mercado (POZO, 2007). 

Para Ballou (2014), problemas associados às alterações nos preços de 

commodities também podem gerar a necessidade de armazenagem. Materiais e 

produtos que experimentam súbitas alterações de preço (por exemplo, cobre, aço, 

petróleo) podem ser comprados antes do necessário para obter menores preços. 

Geralmente será necessário ter espaço para o inventário, mas seu custo pode ser 

contrabalançado pelos melhores preços obtidos na compra das commodities (SILVA, 

2018). 

Conforme Viana (2009), o objetivo primordial do armazenamento é utilizar o 

espaço de maneira mais eficiente possível. As instalações devem proporcionar 

maior agilidade de circulação e facilitar as operações, desde o recebimento até a 

expedição. 

A localização de facilidades envolve o uso de muito julgamento, arte e 
intuição. Os analistas da decisão devem seguir uma lista de verificação dos 
fatores que podem auxiliar a diminuir a amplitude de suas escolhas. Os 
seguintes fatores são comumente utilizados: Leis de zoneamento locais, 
atitude da comunidade e do governo local com relação ao depósito, custo 
para desenvolver e conformar o terreno, custos de construção, 
disponibilidade e acesso de serviços de transportes, potencial para 
expansão, disponibilidade, salários, ambiente e produtividade da mão de 
obra local, taxas relativas ao local e a operação do armazém, segurança 
local (fogo, furto, inundação, etc.), valor promocional do local, taxas de 
seguro e disponibilidade de financiamento, congestionamento de tráfego 
nas redondezas do local (BALLOU, 2014, p. 156). 

Considerações de marketing: é interessante para a área a disponibilidade do 

produto no mercado. A armazenagem é utilizada para agregar esse tipo de valor. 
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Com os produtos mais próximos do cliente final, podemos garantir uma entrega mais 

rápida, melhora-se o nível do serviço (SILVA, 2018). 

2.1.5 Inventário Físico e Acurácia dos Estoques 

Para que as organizações apresentem um controle efetivo de estoque se faz 

necessário inventariar os itens estocados e em processo para comparar a 

quantidade física com os dados contabilizados em seus registros, com a finalidade 

de eliminar as diferenças que possam existir entre os valores contábeis, dos livros e 

o que realmente existe em estoque. Servindo também como instrumento para a 

apuração total de estoques para efeito de balanço do ano fiscal e imposto de renda 

da empresa (POZO, 2007).  

Benetti (2018) aponta que, com o volume de movimentações de mercadorias, 

a acuracidade dos estoques e a segurança passa a ser uma preocupação constante 

dos gestores do armazém, e é nesse momento que o inventário entra em cena. 

Portanto, para o autor o inventário é o processo que ajuda a manter maior 

acuracidade dos estoques e evitar rupturas.  

“O inventário físico consiste na contagem física dos itens de estoque. Caso 

haja diferenças entre o inventário físico e os registros do controle de estoques, 

devem ser feitos os ajustes conforme recomendações contábeis e tributárias“ 

(MARTINS; ALT, 2001, p. 156). 

Dias (2010, p. 192) salienta que:  

Uma empresa de porte, decididamente organizada tem uma estrutura de 
Administração de Materiais com políticas e procedimentos claramente 
definidos. Assim sendo, uma das suas funções é a precisão nos registros de 
estoques; então, toda a movimentação do estoque deve ser registrada pelos 
documentos adequados. Considerando que o almoxarifado ou depósito tem 
como uma das funções principais o controle efetivo de todo estoque, sua 
operação deve vir de encontro aos objetivos de custo e serviços pretendidos 
pela alta administração da empresa. 

Ele pode ser do tipo cíclico ou geral, o primeiro é realizado com uma 

periodicidade curta e para apenas algumas mercadorias em estoque (geralmente 

pela curva ABC de giro dos produtos), ou seja, é gerado o inventário para um grupo 

de produtos ou endereços. Já o inventário geral tem como propósito contar 100% 

dos itens em estoque e geralmente é feito uma vez por ano, o qual tem sido cada 

vez menos adotado devido a alto custo, período de execução e bloqueio de 

expedições (BENETTI, 2018).  
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De acordo com Martins e Alt (2001), o inventário físico geralmente é efetuado 

de dois modos: 

· Periódico: Quando em determinados períodos faz-se a contagem física de 

todos os itens do estoque. Nessas ocasiões coloca-se um número bem maior 

de pessoas com a função específica de contar os itens, pois tal contagem 

deve ser feita no menor espaço de tempo possível.  

· Rotativo: Quando os itens em estoque são contados permanentemente. 

Nesse caso faz-se um programa de trabalho de tal forma que todos os itens 

sejam contados pelo menos uma vez dentro do período fiscal. Essa política 

exigirá um número de pessoas exclusivamente dedicadas à contagem, em 

período integral, o ano todo. 

Já para Santos (2001, p. 109) existem três modalidades de inventários: 

Inventário geral: consiste na contagem, num mesmo período, de 100% dos 
itens estocados num determinado almoxarifado. Inventário rotativo / cíclico: 
é a execução do inventário em períodos de tempo definidos para grupos de 
itens escolhidos de forma aleatória, de modo que, ao final de um 
determinado período, todo o universo de itens estocados seja inventariado. 
Inventário específico: é a execução do inventário para um item específico de 
material, o qual será realizado sempre que se constatar divergências físico-
contábeis que determinem a necessidade de contagem física do item para 
se proceder aos devidos acertos.  

Benetti (2018) explica que após a alocação da mercadoria no endereço de 

destino, a mesma fica disponível para ser movimentada e passa a ser considerada 

no saldo de estoque. Segundo o autor, para maior controle na movimentação das 

mercadorias no armazém, sempre que uma mercadoria é retirada de um endereço e 

levada a outro endereço do armazém, é feita a leitura do código de barras da 

mercadoria com uso do coletor de dados. Esse processo permite controlar e manter 

o registro do endereço de onde as mercadorias foram retiradas e para onde foram 

direcionadas.  

Concluído o inventário, pode-se calcular a acurácia dos controles, que medem 

a porcentagem de itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor (MARTINS; 

ALT, 2001). 

Em resumo, o inventário físico é uma espécie de auditoria permanente de 

estoques em poder do almoxarifado com o intuito de assegurar que os registros 

físicos estejam em conformidade com os contábeis (VIANA, 2009).  
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2.1.6 Layout 

A primeira necessidade sentida do layout ocorre quando da implantação de 

um depósito; está presente desde a fase inicial do projeto até a etapa da 

operacionalização, influindo na seleção do local, projeto de construção, localização 

de equipamentos e estações de trabalho, seleção do equipamento de transporte e 

movimentação de materiais, estocagem, expedição e dezenas de detalhes que vão 

desde a topografia do terreno até a presença ou não de janelas (DIAS, 2010).  

Dentro de uma empresa, a finalidade do layout (arranjo físico) é planejar e 

integrar os caminhos dos componentes de um produto ou serviço, a fim de obter o 

relacionamento mais eficiente e econômico entre o pessoal, equipamentos e 

materiais que se movimentam. Definir o arranjo físico é decidir onde colocar as 

instalações, máquinas, equipamentos e pessoal do almoxarifado (PAOLESCHI, 

2014, p. 28). 

Os estudos de layout têm sempre como finalidade cercar o projeto de todas 

as condições que possibilitem uma operação dentro de um ótimo de economia e 

rendimento, porém, diversos fatores podem impedir a adoção na íntegra das normas 

para o estabelecimento de um layout perfeito, partindo-se então para estudos de um 

layout de adaptação (DIAS, 2010). 

O arranjo físico procura uma combinação ótima das instalações industriais e 

de tudo que concorre para a produção, dentro de um espaço disponível. Visa 

harmonizar e integrar equipamento, material, áreas de movimentação, estocagem, 

administração, mão de obra direta e indireta, enfim, todos os itens que possibilitam 

uma atividade industrial (PAOLESCHI, 2014, p. 28). 

O layout é a técnica de administração de operações cujo objetivo é criar a 

interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de produção 

(JONES, GEORGE, 2008).  

Um fluxo bem estudado permite o rápido atravessamento do produto pelo 

sistema produtivo. Assim, consequentemente, menos tempo é perdido em cada 

recurso e ocorre a rápida transformação da matéria-prima em produto final, 

reduzindo o lead time da produção (PARANHOS FILHO, 2007). 

Responsável pela organização da área de trabalho, divide-se em três tipos 

que se adaptam a cada tipo de organização, sendo eles posicional, funcional e 

linear. Teve seu auge a partir da revolução industrial, onde surgiu a necessidade de 



35 
 

reorganizar as fábricas para ganhar tempo, agilidade, flexibilidade, utilização do 

espaço de maneira eficiente, melhorar estrutura e o processo de produção. Dias 

(2010, p. 137) cita que: 

O layout é a integração do fluxo típico de materiais, da operação dos 
equipamentos de movimentação, combinados com as características que 
conferem maior produtividade ao elemento humano; isto para que a 
armazenagem de determinado produto se processe dentro do padrão 
máximo de economia e rendimento.  

Segundo Ballou (2014), para as empresas que possuem um estoque é 

conveniente que se tenha um espaço físico para armazenar os produtos, pois não 

há como precisar o quanto o produto terá saída, assim torna-se necessário esse 

espaço, porém com o mínimo possível, e automaticamente com redução de custos.  

Cada atividade de depósito apresenta um fluxograma típico, o que não quer 

dizer que permaneça estático através dos anos. Novos procedimentos e novos 

equipamentos podem tornar um arranjo de homem, máquinas e materiais 

perfeitamente adequado para as condições vigentes na época de implantação, 

porém com o decorrer das evoluções tecnológicas de processos, métodos, 

equipamentos e novos produtos, esse arranjo se torna obsoleto (DIAS, 2010). 

Ao se elaborar, portanto, o arranjo físico deve-se procurar a disposição que 

melhor conjugue os equipamentos com os homens e com as fases do processo ou 

serviços, de forma a permitir o máximo rendimento dos fatores de produção, através 

da menor distância e no menor tempo possível (PAOLESCHI, 2014, p. 28). 

O layout é muito importante para a produtividade, pois o fluxo dos processos 

pode ser otimizado ou prejudicado em função da distribuição física dos 

equipamentos. Deve, por isso, ser bem estudado porque as alterações futuras 

podem ser custosas ou mesmo não praticáveis, como é o caso de sistema de 

pintura e máquinas de grande porte que necessitem de fundação (base de concreto 

para a máquina) (PARANHOS FILHO, 2007). 

Para Dias (2010, p. 137): 

Definido de maneira simples, como sendo o arranjo de homens, máquinas e 
materiais, o layout é a integração do fluxo típico de materiais, da operação 
dos equipamentos de movimentação, combinados com as características 
que conferem maior produtividade ao elemento humano; isto para que a 
armazenagem de determinado produto se processe dentro do padrão 
máximo de economia e rendimento. 
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 Ainda na concepção de Dias (2010, p. 137): “Assim, não só a instalação 

inicial como também eventuais ampliações do mesmo e as modificações de 

adaptação aos produtos mutáveis são englobados pelo layout”.  

2.2 GESTÃO DE ESTOQUES 

Para Coelho (2018), a gestão de estoques, no contexto de uma indústria, 

normalmente se refere à gestão dos recursos materiais que podem ajudar a 

organização a gerar receita no futuro.  

Segundo Ching (2010), gestão de estoques é o planejamento do estoque, seu 

controle e sua retroalimentação sobre o planejamento. 

O planejamento consiste na determinação dos valores que o estoque terá 
com o correr do tempo, bem como na determinação das datas de entrada e 
saída dos materiais do estoque e na determinação dos pontos de pedido de 
material. O controle consiste no registro dos dados reais, correspondentes 
aos planejados mencionados (CHING, 2010, p. 21). 

A retroalimentação é a comparação dos dados de controle com os dados do 

planejamento, a fim de constatar seus desvios e determinar suas causas. Quando 

for o caso, a empresa deve corrigir o plano para torná-lo mais realista, fazendo com 

que o planejamento e o controle sejam cada vez mais coincidentes (CHING, 2010, p. 

21). 

O estoque é necessário para que o processo produtivo e de vendas operem 

com poucas preocupações e desníveis, através do acompanhamento e controle. Os 

estoques podem ser de matéria-prima, produtos em fabricação e os já acabados. 

Sendo impossível a empresa trabalhar sem o mesmo. Segundo (BALLOU, 2014) os 

estoques servem para uma série de finalidades, ou seja, eles: 

Melhoram o nível de serviço; Incentivam economias na produção, permitem 
economias em escala nas compras e no transporte, agem como proteção 
contra o aumento de preços, protegem a empresa de incertezas na 
demanda e no tempo de ressuprimento e servem como segurança contra 
contingência (BALLOU, 2014, p. 168). 

Conforme Viana (2009, p. 108) “em qualquer empresa, os estoques 

representam componente extremamente significativo, seja sob aspectos econômicos 

financeiros ou operacionais”. 

Coelho (2018) aponta que empresas voltadas principalmente para a produção 

de bens dependem fortemente de um estoque bem gerenciado por uma série de 
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razões. No fim das contas, uma empresa que dependa de produção não pode 

sobreviver sem um bom sistema de gerenciamento de estoques.  

 

2.2.1 Objetivos do estoque 

Santos e Rodrigues (2006) apontam que a utilização de estoques é 

extremamente importante para manter a competitividade das empresas, pois 

melhoram o nível de serviço oferecido por elas.  

Conforme Ching (2014, p. 15) o estoque possui objetivos de redução de 

custo: 

Estabelecer os níveis de estoque e sua localização é apenas uma parte do 
problema do controle de estoque. Considerando esse objetivo mais amplo, 
uma questão critica é balancear os custos de manter e de pedir estoque, 
porque esses custos têm comportamentos conflitantes. Quanto maiores as 
quantidades estocadas, maiores serão os custos de manutenção. Quanto 
maior for a quantidade do pedido, maior será́ o estoque médio e mais alto 
será́ o custo de mantê-lo. No entanto, se maiores quantidades forem 
solicitadas, menos pedidos e suas consequentes entregas ocorrerão e, por 
consequência, menores custos de aquisição. 

Segundo Ballou (2014) os estoques possuem uma série de objetivos, tais 

como: melhorar o nível de serviço, incentivar economias de produção, permitir 

economia de escala nas compras e no transporte, agem como proteção no aumento 

dos preços, protegem a empresa de incertezas na demanda e no tempo de 

ressuprimento, serve como segurança contra incontingências. 

Ching (2014. p. 16) estabelece ainda que os estoques possuem objetivos de 

nível de serviço. Às vezes, a dificuldade em estimar os custos de faltas leva ao 

estabelecimento de um objetivo ligeiramente diferente para o controle de estoque. 

Ao fixar a disponibilidade conforme a politica de que, por exemplo, “98% dos pedidos 

de um item qualquer devem ser atendidos em 48 horas”, devem ajustar-se os custos 

de manter e de pedir de modo que sua soma seja minimizada Aumentar a 

disponibilidade em apenas alguns pontos percentuais, por causa de pressões da 

área de vendas, tem um efeito dramático no capital investido em estoque. Uma vez 

que o nível de estoque cresce explosivamente com disponibilidades elevadas, o 

nível de serviço utilizado, na maioria das vezes, é menor que 100%. Deve-se obter o 

maior equilíbrio possível entre a produção e o custo total de estoque, de um lado, e 

o nível de serviço prestado aos clientes, de outro lado. 
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Contratar o nível de estoque tem seus riscos associados. Nunca se tem 
certeza da quantidade a ser solicitada pelos clientes e da quantidade a ser 
enviada para armazenagem. Para complicar ainda mais a situação, não é 
possível prever com exatidão quando chegarão os suprimentos para iniciar 
a produção e abastecer os estoques. Uma das primeiras questões 
consideradas no controle de estoques é a previsão de vendas futuras, da 
demanda, bem como a estimativa do tempo de ressurgimento (lead time), 
desde a colocação do pedido no fornecedor, sua produção até a chegada 
do material em nossas instalações (CHING, 2014. p. 16). 

A empresa deve mapear com exatidão, fornecedor a fornecedor, o tempo que 

o fornecedor necessita para processar pedido, programar a produção, se necessário 

(e em qual situação), produzir e o tempo de despacho do material (CHING, 2014. p. 

16). 

2.2.2 Controle de Estoques  

Para Trevisan (2012), o controle de estoque é de suma importância para a 

empresa, sendo que a partir dele se controlam os desperdícios, desvios, apuram-se 

valores para fins de análise, bem como, apura o demasiado investimento, o qual 

prejudica o capital de giro. 

Conforme Pozo (2007, p. 38): “O termo controle de estoques é uma função da 

necessidade de estipular os diversos níveis de materiais e produtos que a 

organização deve manter, dentro de parâmetros econômicos”. 

Estoques são todos os bens e materiais mantidos por uma organização para 

suprir demandas futuras. É o procedimento adotado para fiscalizar, registrar e gerir a 

entrada e saída de mercadorias e produtos da empresa (TREVISAN, 2012). 

Harrison (2003, p. 215) relata outra forma de controlar estoques: “É a logística 

da resposta rápida, é uma demanda para atender o cliente, fornecendo-se a 

quantidade, a variedade e a qualidade certas no momento certo, no local certo e 

pelo preço certo”. 

Segundo Slack et al. (1999, p. 381): 

Estoque é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais 
em um sistema de transformação. Algumas vezes, estoque também é usado 
para descrever qualquer recurso armazenado. Todavia, apesar desses 
recursos de transformação serem tecnicamente considerados 'estoques', 
eles não são o que normalmente se quer dizer com o termo estoque. 

Existem alguns aspectos que devem ser especificados para montar um 

sistema de controle de estoque. Segundo Moura (2004), o primeiro passo é 

conhecer os diferentes tipos de estoque existente: ativo e inativo. 
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De acordo com Malagoni (2005) apud Santos et al. (2009), estoque ativo é 

todo estoque resultante de um planejamento prévio e destinado a uma utilização em: 

a) Produção: constituído por matérias-primas e componentes que integram o 

produto final; 

b) Produtos em processo: constituídos por matérias em diferentes estágios da 

produção; 

c) Manutenção, reparo e operação: formado por peças e componentes 

empregados no processo produtivo, sem integrar o produto final; 

d) Produtos acabados: compreendem os materiais e/ou produtos em 

condições de serem vendidos; 

e) Materiais administrativos: formado por matérias de aplicação em geral na 

empresa, sem vinculação com o processo produtivo. 

O controle dos estoques depende de um sistema eficiente, o qual deve 

fornecer, a qualquer momento, as quantidades disponíveis, onde estão localizadas, 

as compras em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as 

compras recebidas e aceitas (PAOLESCHI, 2014, p. 20). 

Malagoni (2005) apud Santos et al. (2009) descreve que o estoque inativo é 

decorrente de alterações de programas, mudanças nas políticas de estoque ou 

eventuais falhas de planejamento, que engloba as seguintes categorias: estoque 

disponível – constituído pelos materiais sem perspectiva de utilização, sem 

destinação, total ou parcialmente; estoque alienável – constituído de material 

disponível, inservível, obsoleto, e sucatas destinadas à venda. 

Conforme Cabanas e Ribeiro (2005) apud Santos et al. (2009), os estoques 

podem ser classificados também da seguinte forma: 

a) Estoques de matérias-primas: constituem os insumos e materiais básicos 

que ingressam no processo produtivo da empresa. São os itens iniciais para a 

produção dos produtos e serviços da empresa; 

b) Estoques de materiais em processamento ou em vias: são também 

denominados materiais em vias, os quais são constituídos de materiais que estão 

sendo processados ao longo das diversas seções que compõem o processo 

produtivo da empresa. Não estão nem no almoxarifado – por serem mais matérias-

primas iniciais – nem no depósito – por ainda não serem produtos acabados; 

c) Estoques de materiais semiacabados: referem-se aos materiais 

parcialmente acabados, cujo processamento está em algum estágio intermediário de 
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acabamento e que se encontram também ao longo das diversas seções que 

compõem o processo produtivo. Diferem dos materiais em processamento pelo 

estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, faltando apenas mais 

algumas etapas do processo produtivo para se transformarem em materiais 

acabados ou em produtos acabados; 

d) Estoques de materiais acabados ou componentes: referem-se a peças 

isoladas ou componentes já acabados para serem anexados ao produto. São, na 

realidade, partes prontas ou montadas que, quando juntadas, constituirão o produto 

acabado; 

e) Estoques de produtos acabados: referem-se aos produtos já prontos e 

acabados, cujo processamento foi completado inteiramente. Constituem o estágio 

final do processo produtivo e já passaram por todas as fases, como matéria-prima, 

materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados e 

produtos acabados. 

Para Trevisan (2012) o objetivo do controle de estoque é otimizar o 

investimento em estoque, aumentando o uso dos meios internos da empresa, 

diminuindo as necessidades de capital investido. O estoque do produto acabado, 

matéria-prima e material em processo não serão vistos como independentes. Todas 

as decisões tomadas sobre um dos tipos de estoque influenciarão os outros tipos. 

Às vezes acabam se esquecendo dessa regra nas estruturas de organização mais 

tradicionais e conservadoras. 

Segundo Ballou (2014), o controle de estoque tem também como objetivo 

qualificado o planejamento da estocagem, assim como, controlar e replanejar o 

material armazenado na empresa. 

Os estoques são de suma importância nas empresas, pois funcionam como 

reguladores do fluxo dos negócios, como enfatizam Martins e Alt (2001). Segundo os 

autores a necessidade de reposição dos estoques está relacionada à velocidade 

entre a entrada e a saída dos itens. Conseguir manter um nível constante entre a 

entrada e a saída de itens pode ser uma vantagem competitiva, pois, com isso, os 

estoques podem ser considerados praticamente nulos (filosofia just-in-time). 

Para Martins (2008), quando comprar, quanto comprar, fixar lotes econômicos 

de aquisição e definir estoques mínimos de segurança são decisões que podem 

afetar os resultados de uma organização. Chopra e Meindl (2003) destacam que se 

a empresa não tiver o produto ou mercadoria para oferecer ao cliente, poderá obter 
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um lucro menor, assim como, se mantiver estoques altos, correrá o risco de vendê-

los com descontos e ter prejuízos. 

O baixo nível de estoque pode acarretar em perdas econômicas e altos 

custos por falta de produtos, entretanto o excesso do nível de estoque representa 

capital mal-empregado (BALLOU, 2014). 

O controle de estoque exerce influência muito grande na rentabilidade da 
empresa. Os estoques absorvem capital que poderia estar sendo investido 
de outras maneiras, desviam fundos de outros usos potenciais e têm o 
mesmo custo de capital que qualquer outro projeto de investimento da 
empresa. Aumentar a rotatividade do estoque libera ativo e economiza o 
custo de manutenção do inventário (CHING, 2010, p. 17). 

Conforme Paoleschi (2014, p. 20), a melhor forma de controlar os estoques é 

dando as baixas e entradas no sistema o mais rápido possível: “O ideal é que as 

entradas e saídas de materiais no estoque sejam feitas em no máximo duas horas”. 

Dessa forma, uma gestão efetiva é aquela que assegura qualidade no serviço 

com custo logístico mínimo, as empresas estão sendo direcionadas a reduzir o nível 

de estoque por meio de alianças, melhorias no relacionamento e aplicando conceitos 

de abastecimento (BALLOU, 2014). 

Paoleschi (2014, p. 41) contextualiza: “Erros no controle do estoque são 

causas comum de atrasos nas entregas aos clientes e de paradas do processo 

produtivo por falta de componentes no estoque”. 

2.2.3 Tipos de demanda  

Dividir o estoque em classes ou tipos facilita o controle do mesmo. Para 

Ballou (2014, p. 209): “uma das melhores maneiras de classificar estoques é 

segundo a natureza de sua demanda. Esta pode ser permanente, sazonal, irregular, 

em declínio e derivada”. 

Demanda permanente: muitos produtos têm ciclo de vida muito longo, de 

forma que parecem que vaio ser comercializados para sempre. Mesmo produtos que 

devem ficar no mercado por no máximo cinco anos devem ser considerados 

produtos de demanda constante. Tal caso ocorre quando não existem grandes picos 

ou vales de consumo ao longo de um ano (BALLOU, 2014). 

Para Mancuzo (2003), a demanda permanente é a qual apresenta produtos 

com tempo de vida longo no mercado, mantendo-se constante, ausentando-se de 

longas oscilações durante o ano. Contudo, este tipo de demanda requer que a 
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reposição do estoque seja realizada periodicamente, podendo determinar um nível 

de estoque para reposição. 

Estoques para demanda permanente são aqueles que requerem 
ressuprimento continuo ou periódico. O controle de estoques orienta-se 
para (1) a previsão de demanda de cada item do inventário, (2) a 
determinação de quando o ressuprimento deve ser efetuado e (3) definir o 
tamanho do lote de ressuprimento (BALLOU, 2014, p. 209). 

Demanda sazonal: grande número de produtos tem tal sazonalidade na 

demanda que podem ser controlados da mesma forma que produtos com demanda 

permanente. É o caso da iluminação para árvores-de-natal, ovos de páscoa, 

lembranças para turistas. Podem ser produtos com ciclos anuais de demanda ou 

produtos simplesmente na moda com ciclos de vida muito curtos (BALLOU, 2014). 

Conforme Barros (2019) a boa administração do estoque nesse período é 

fundamental, visto que qualquer erro pode resultar em uma compra exagerada de 

produtos que, posteriormente, serão difíceis de saírem de estoque.  

 Os produtos com demanda sazonal não podem ser controlados e planejados 

da mesma maneira que os produtos de demanda estável, devido a grande 

ocorrência de oscilações, contextualiza Mancuzo (2003). 

A administração do inventário de produtos com elevada sazonalidade está 
associada com a previsão acurada do nível de demanda futuro. Para 
produtos de moda (como certo estilo de vestuário ou disco de música 
popular), é necessário não apenas uma previsão precisa da quantidade a 
ser vendida, mas também da época na qual ocorrera o pico. Assim, o 
estoque acompanha a previsão, estando sujeito aos erros intrínsecos a 
mesma (BALLOU, 2014, p. 209). 

Muitos ainda tendem a encarar a sazonalidade como um problema, por nos 

atermos a uma época específica do ano, quando na verdade "o lucro deveria vir o 

ano todo". Porém, se esta for bem administrada, ela pode gerar lucro suficiente para 

bons períodos a frente, equilibrando as receitas em períodos de baixa venda 

(BARROS, 2019).  

Demanda irregular: alguns produtos têm comportamento bastante irregular, 

isto deixa a sua previsão de vendas muito difícil. Para Ballou (2014, p. 209): “o 

controle de estoques para produtos com demanda irregular está amarrado com a 

previsão de vendas, principalmente quando o comportamento errático está 

combinado com tempos de ressuprimento muito longos ou pouco flexíveis”. 

Mancuzo (2003) cita que um exemplo de demanda irregular por produtos é o 

que ocorreu no mercado de veículos em que a demanda era por automóveis 
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maiores. Em determinado período o mercado começou a demandar por veículos 

menores e logo após retornou a procura por veículos maiores. Em consequência 

disso, faltaram automóveis maiores no mercado e as revendedoras ficaram com 

estoques excessivos de veículos de menor porte. 

Demanda em declínio: algum dia, a demanda de um produto acaba, e então, 

um novo produto vem em seu lugar. O declínio da demanda e geralmente gradual e 

os estoques excedentes podem ser diminuídos gradualmente. Para alguns produtos, 

entretanto, o final ocorre subitamente, mas de modo planejado. Ballou (2014, p. 

210), “refere-se que nesse tipo de demanda o problema concentra-se muito menos 

em prever a demanda por peças de reposição e mais em planejar quando e quanto 

deve ser estocado período a período”. Deve-se, entretanto, prever a demanda para 

todos os períodos até o final das vendas. 

Para Mancuzo (2003) é comum que a demanda de determinado produto 

acabe. Geralmente este declínio acontece de forma gradual. O problema, segundo o 

autor, não é prever a demanda para repor os estoques, mas quando e quanto 

comprar para que os produtos não sobrem no estoque quando não houver mais 

demanda, pois provavelmente não serão mais vendidos. 

Demanda derivada: para alguns produtos, sua demanda é conhecida se a 

demanda dos produtos acabados puder ser determinada. O estoque necessário para 

atender uma demanda derivada também é derivado. Quanto e quando comprar ou 

produzir pode ser determinado com precisão a partir da demanda de produtos 

acabados. Para Ballou (2014, p. 210): “a demanda derivada serve como base para 

efetuar a programação final da produção”. 

Mancuzo (2003, p. 26) dá um exemplo claro: “a partir da previsão de venda de 

automóveis novos é possível calcular a necessidade de pneus. No caso, a demanda 

por pneus é dita derivada”. 

 

2.2.4 Custos associados a estoques 

Existem certas características que são comuns a todos os problemas de 

administração de estoques, não importando se são matérias-primas, material em 

processo ou produtos acabados. Para Ballou (2014, p. 211), “é preciso compreender 

estes traços básicos antes de estudarmos os diversos métodos de controle de 
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estoque. Eles são (1) os custos associados, (2) os objetivos de inventário e (3) a 

previsão de incertezas”. 

Custos de manutenção de estoque: estão associados a todos os custos 

necessários para mantermos uma determinada quantia de estoques por um período 

de tempo. Na realidade, é uma expressão usada para representar uma série de 

custos diferentes. Há, em primeiro lugar, o custo de oportunidade do capital. 

Estoque imobiliza capital que poderia ser empregado de forma diferente dentro ou 

fora da firma. Segundo Ballou (2014, p. 211): “qual o custo de capital deve ser usado 

é uma questão sempre em debate e, na prática, usa-se um valor assumido pela 

administração da empresa como o real”. 

Há, também, custos associados aos impostos e seguros. Os custos de 
seguros contra incêndios e roubo, por exemplo, são diretamente 
relacionados com a quantidade de mercadoria mantida. Entretanto, são 
tradicionalmente lançados como de manutenção de estoque (MANCUZO, 
2003, p. 30). 

Mancuzo (2003) aponta ainda que há os custos associados ao risco de 

manter o estoque. São aqueles referentes as perdas oriundas da deterioração, 

obsolência, dano e furto.  

Custos de compra: estes estão associados ao processo de aquisição das 

quantidades requeridas para reposição de estoque. Quando uma ordem de compra 

é despachada para o fornecedor, incorre-se numa série de custos resultantes do 

processamento do pedido e da separação do mesmo. Para Ballou (2014, p. 212): 

“os custos de preparação da produção não são relevantes caso os itens sejam 

comprados externamente”. Os custos de transporte e o preço também podem ser 

irrelevantes para decisão, caso não haja desconto para compra em lotes maior. 

Custos de falta: são aqueles que ocorrem caso haja demanda por itens em 

falta no estoque. Conforme a reação do cliente potencial a situação de carência, 

podem ocorrer dois tipos de custos de falta (1) custos de vendas perdidas e (2) 

custos de atrasos (BALLOU, 2014). 

Custo de vendas perdidas segundo Ballou (2014, p. 212): 

[…] ocorrem quando um cliente cancela seu pedido caso o produto 
desejado esteja em falta. Este custo pode ser estimado como o lucro 
perdido na venda agregada de qualquer perda de lucro futuro, devido ao 
efeito negativo que essa falta possa ter na boa vontade do cliente. 

Mancuzo (2003) explica que o curso de vendas perdidas é um tipo de custo 

de oportunidade, no qual não há desembolso direto. Alguns componentes de custo 
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não podem ser calculados com grande precisão, mas ocorrem quando um pedido 

atrasa ou não pode ser entregue ao fornecedor. 

Nos custos de atraso, as medidas são mais fáceis, pois resultam em gastos 

direto da empresa. Segundo Ballou (2014, p. 213) “quando o cliente aceita atrasar 

sua compra até que o estoque tenha sido reposto, certos custos adicionais 

acontecem no atendimento deste pedido”. 

O atraso pode acarretar gasto adicional devido a cultos extraordinários de 

transporte e manuseio, caso o suprimento deva ser realizado fora do canal normal 

de distribuição (BALLOU, 2014). 

Conforme Mancuzo (2003, p. 33) “produtos que podem sofrer atrasos são 

aqueles considerados bastante diferenciados pelo cliente”. Por exemplo automóveis 

ou eletrodomésticos, onde o consumidor aguarda no caso de não estar 

imediatamente disponível. 

Objetivo é estabelecer os níveis de estoque e a sua localização é apenas uma 

parte do problema global de planejamento logístico. Para Ballou (2014, p. 213) 

“considerando este objetivo mais amplo, o controle de estoques, é uma questão de 

balancear os custos de manutenção de estoques, de aquisição e de faltas”. 

Existem certas características que são comuns a todos os problemas de 

controle de estoque, não importando se são matérias-primas, material em processo 

ou produtos acabados. E preciso entender esses traços básicos. Eles são os 

seguintes: (a) custos associados aos estoques; (b) objetivos do estoque; (c) previsão 

de incertezas (CHING, 2014. p. 14). 

Segundo Ching (2014) excluindo o custo de aquisição da mercadoria, os 

custos associados aos estoques podem ser divididos em três categorias custos de 

pedir, custos de manter estoque e custo total. 

Para Ching (2014, p.14) custo de pedir incluem os custos fixos administrativos 

associados ao processo de aquisição das quantidades requeridas para reposição do 

estoque – custo de preencher pedido de compra, processar o serviço burocrático, na 

contabilidade e no almoxarifado, e de receber o pedido e verificação contra a nota e 

a quantidade física. Os custos de pedir são definidos em termos monetários por 

pedido. 

Conforme Mancuzo (2003) “quando uma ordem de compra é despachada 

para o fornecedor incorre-se em uma série de custos resultantes do processamento 

do pedido e da sua preparação”. 
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Já os custos de manter estoque estão associados a todos os custos 

necessários para manter certa quantidade de mercadorias por um período. São 

geralmente definidos em termos monetários por unidade, por período. Os custos de 

manter estoques incluem componentes como custos de armazenagem, custo de 

seguro, custo de deterioração e obsolescência e custo de oportunidade de empregar 

dinheiro em estoque (que poderia ser empregado em outros investimentos de igual 

risco fora da empresa) e custo de furto (CHING, 2014. p. 14). 

Mancuzo (2003, p. 31) conclui que “o custo de armazenagem é composto de 

uma parte fixa, ou seja, independente da quantidade de material em estoque e de 

outra variável”. 

Enquanto que o custo total é definido como a soma dos custos de aquisição e 

de manter estoque. Os custos totais são importantes no modelo do lote econômico, 

pois o objetivo deste é determinar a quantidade do pedido que os minimiza (CHING, 

2014, p. 15). 

 

2.2.5 Curva ABC 

Segundo Shimuta (2015) “o controle de estoque é fundamental no processo 

de gestão de qualquer empresa, pois influencia diretamente no desempenho 

financeiro da organização”. 

Ainda de acordo com Ching (2010), para se evitar perdas de itens prioritários 

e organizar de forma funcional as mercadorias de acordo com sua importância é 

uma tarefa essencial. 

Atualmente, existem sistemas informatizados que contribuem para a 
melhoria desse processo, dispensando as planilhas e aumentando a 
produtividade. No entanto, algumas ferramentas tradicionais também podem 
ajudar a tornar a tarefa um pouco mais inteligente. Uma delas é a curva 
ABC, que teve origem em uma teoria do economista italiano Vilfredo Pareto, 
que identificou que 80% das consequências se originam a partir de 20% das 
causas (CHING, 2010, p. 47). 

A análise ABC é uma das formas mais usuais de se examinar estoques. Essa 

análise tem por base a verificação, em certo espaço de tempo, do consumo em valor 

monetário ou quantidade, dos itens de estoque, para que eles possam ser 

classificados em ordem decrescente de importância. Aos itens mais importantes de 

todos, segundo a ótica de valor ou da quantidade, dá-se a denominação “Classe A”; 
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aos intermediários, “Classe B”; e aos menos importantes, “Classe C” (MARTINS; 

ALT, 2001). 

O método da curva ABC atende esse propósito, segundo Ching (2010, p. 47), 

“a curva baseia-se no raciocínio do diagrama de Pareto, em que nem todos os itens 

têm a mesma importância e à atenção deve ser dadas para os mais significativos”. 

Segundo Dias (2010, p. 76),  

A curva ABC é um importante instrumento para o administrador; ela permite 
identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados 
quanto à sua administração. Obtém-se a curva ABC através da ordenação 
dos itens conforme a sua importância relativa. 

Para Ching (2010, p. 47), “grosso modo, 20% em quantidade (de qualquer 

item) é responsável por 80% do valor (deste item). Assim, 20% dos clientes da 

empresa representam 80% das vendas realizadas: 20% dos produtos são 

responsáveis por 80% das vendas de todos os produtos”. 

O julgamento e a experiência servem como principais guias para determinar 

quais produtos da lista são designados como de classe A, B, etc. No entanto, uma 

quebra em 20-30-50% costuma manter a ideia expressa no princípio. Assim pode-se 

estabelecer níveis de serviço diferenciados para as diversas classes, de forma a 

reduzir o capital total empatado em estoques, ou podem-se usar métodos diferentes 

para controlar o estoque e, assim, minimizar o esforço total de gestão (BALLOU, 

2014). 

Martins e Alt (2001, p. 165) salientam que: 

Uma análise exclusiva da relação pode levar a distorções perigosas para a 
empresa, pois ela não considera a importância do item em relação à 
operação do sistema como um todo. Itens de manutenção de baixo preço 
unitário e comprados em pequenas quantidades podem afetar o 
funcionamento do sistema produtivo e a segurança da fábrica. Um simples 
parafuso, de baixo custo e consumo, é, geralmente um item da “Classe C”. 
No entanto, ele pode interromper a operação de um equipamento ou 
instalação essencial à produção dos bens e serviços. 

Para resolver essa deficiência da análise, muitas empresas utilizam um 

conceito chamado criticidade dos itens de estoque. Criticidade é a avaliação dos 

itens quanto ao impacto que sua falta causará na operação da empresa, na imagem 

da empresa perante os clientes, na facilidade de substituição do item por outro e na 

velocidade de obsolescência (MARTINS; ALT, 2001). 
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No entendimento de Ballou (2014, p. 224), “O princípio da curva ABC refere-

se ao fato de que, grosso modo, 20% de uma linha de produtos (em número de 

itens), é responsável por 80% das vendas realizadas (em valor)”. 

Conforme Ching (2010, p. 47) as letras ABC servem para classificar cada 

grupo de item estocado, levando em conta a quantidade armazenada e seu 

respectivo valor (custo):  

A: são os itens de alta prioridade. Corresponde a 80% do valor do estoque 

distribuídos em 20% dos itens;  

B: são os itens intermediários. Representa 15% dos valores disseminados em 

30% dos itens;  

C: são os itens de baixa prioridade. Condiz a 5% do valor partilhado em 50% 

das mercadorias. 

Através da análise desses parâmetros é que o analista do controle de estoque 

pode basear sua compra, pois, observa-se que os produtos que pertencerem a 

classe A merecerão maior preferência, evitando assim aquisições indevidas e 

produtos parados em estoque sem giro e consequentemente uma lucratividade 

maior (CHING, 2010, p. 47). 

 

2.2.5.1 Como calcular a curva ABC 

Primeiramente, segundo Ching (2010) é necessário listar todos os itens que 

estão em estoque durante um determinado período de tempo. Para cada linha de 

produto, insere-se as seguintes colunas: descrição, preço unitário, quantidade e 

valor total (preço unitário x quantidade). 

Listar todos os itens de estoques, seus respectivos consumos e os 
respectivos preços devidamente atualizados. Estes consumos poderão 
representar o consumo dos últimos 12 meses, como a média mensal de 
consumo desse período. Os preços deverão ser os mais atuais possíveis ou 
atualizados por índices adequados (GONÇALVES, 2013, p. 276). 

Inclua uma nova coluna para classificar os itens pelo valor total, em ordem 

numérica. Em seguida, utiliza-se essa coluna para reorganizar os produtos de 

acordo com seu valor total, em ordem decrescente (CHING, 2010).  

Gonçalves (2013, p. 276) aponta que deve-se “calcular o valor do consumo 

multiplicando-se o consumo pelo respectivo preço atualizado. Reordenar a lista de 

itens em ordem decrescente de valor de consumo”. 
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Adiciona-se outra coluna para inserir o valor total acumulado, ou seja, o valor 

do produto em questão somado ao valor de todos os itens anteriores, explica Ching 

(2010). 

Acrescentar uma nova coluna de dados na qual serão incluídos os valores 

acumulados de consumo, ou seja, essa linha será igual à linha anterior da mesma 

coluna adicionada ao valor de consumo do item imediatamente posterior, cujo valor 

está indicado na coluna antecedente à coluna de consumo acumulado, orienta 

Gonçalves (2013, p. 276). 

Por último, considera Ching (2010) deve-se incluir uma coluna extra para 

calcular a porcentagem que o valor de cada item representa em relação ao valor 

total acumulado de todos os produtos. Com a planilha organizada desta forma, terá 

à disposição uma classificação para gerenciar os produtos de acordo com sua 

prioridade. 

Com base em um critério de partição, estabelecer a divisão entre as classes 
A, B e C. Na prática, dependendo do perfil da empresa, utilizam-se valores 
de 75 a 80% do valor de consumo para identificar a classe A e cerca de 5% 
do valor de consumo para identificar a classe C. Como consequência, a 
classe B fica na partição intermediária entre A e C. (GONÇALVES, 2013, p. 
277). 

Ao somar a porcentagem de cada tipo de produto sobre o valor total 

acumulado, por exemplo, sua empresa será capaz de identificar que itens se devem 

controlar para gerenciar 80% do valor estoque (Classe A). Esses itens deverão ser 

acompanhados de perto por seus funcionários e dispor de um estoque de segurança 

reduzido (CHING, 2010). 

Ching (2010) aponta que os itens da classe C (5% do valor) podem ter 

controles mais simples e estoques de segurança ampliados, enquanto a classe B 

(15% do valor) pode ter uma estratégia intermediária de gerenciamento (CHING, 

2010). 

Em linhas gerais Gonçalves (2013. p. 277) descreve: “é possível separar as 

classes dentro do seguinte critério: a. Classe A – até 75% do valor acumulado de 

consumo. b. Classe B – entre 75 e 95% do valor acumulado de consumo. c. Classe 

C – de 90 a 100% do valor acumulado de consumo”. 
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2.2.5.2 Vantagens de utilizar a metodologia ABC para o gerenciamento do estoque 

Para Ching (2010) ao utilizar a curva ABC para a gestão do estoque, a 

empresa será capaz de identificar os itens mais importantes armazenados e saber 

como traçar estratégias para melhorar seu fluxo de entrada e saída. 

A maior aplicação da curva ABC nos estoques está justamente na 
separação dos itens considerados mais importantes sob a ótica dos custos 
financeiros. Assim, um item classificado como de classe A representa um 
grande impacto no investimento em estoque, dado que este item envolve 
um valor razoável imobilizado em estoque (GONÇALVES, 2013, p. 278). 

Para Pozo (2007, p. 85) “a grande eficácia da análise ABC está na 

diferenciação dos itens de estoques com vistas a seu controle e, principalmente, a 

seu custo”. 

A gestão, nesse caso, trata esse item como especial e desenvolve estratégias 

especiais de tratamento e controle do estoque, além de parâmetros de 

ressuprimento. Utilizando-se de uma gestão por exceção, para esse item a gestão 

acaba por manter um nível de estoque razoavelmente baixo, o mesmo acontecendo 

em relação ao estoque de segurança em troca de um controle personalizado 

(GONÇALVES, 2013. p. 278). 

Dessa forma, segundo Ching (2010), os recursos investidos no estoque 

podem ser otimizados, evitando desperdícios de recursos financeiros e materiais, 

contribuindo para que a empresa aumente a lucratividade. 

 Normalmente, para os itens da classe A, o ideal é manter uma estratégia de 

fornecimento e suprimento com base nas técnicas do just in time, o que vai acarretar 

uma programação de entregas bem estruturada, com entregas frequentes e em lotes 

de pequeno porte, porém com um elevado controle do desempenho desse item em 

termos de nível de atendimento e acompanhamento do consumo (GONÇALVES, 

2013. p. 278). 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados os procedimentos descritos nesse capítulo. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso é qualitativa.    

“A observação qualitativa implica em conhecer e aprofundar as situações 
sociais mantendo uma reflexão contínua e observando detalhes dos 
sucessos, dos eventos e das interações. Refere-se a uma técnica de coleta 
de dados que tem como objetivo explorar e descrever ambientes” 
(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 274). 

Segundo González Rey (2005, p. 103): 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela construção de um modelo teórico 
como via de significação da informação produzida, a qual não está 
fragmentada em resultados parciais associados aos instrumentos usados, 
mas está integrada em um sistema cuja inteligibilidade é produzida pelo 
pesquisador. 

“A pesquisa qualitativa constitui uma propriedade de ideias, coisas e pessoas 

que permite que sejam diferenciadas entre si de acordo com suas naturezas” 

(MEZZAROBA; MONTEIRO, 2003, p. 110). 

Para Bonat (2009, p. 12) a pesquisa qualitativa: “Não se restringe a uma 

contagem ou a uma descrição, mas busca-se a essência do fenômeno ou teoria”. 

González Rey (2005, p. 81) aborda: “A pesquisa qualitativa também envolve a 

imersão do pesquisador no campo de pesquisa, considerando este como o cenário 

social em que tem lugar o fenômeno estudado em todo o conjunto de elementos que 

o constitui, e que, por sua vez, está constituído por ele”. 

3.2 TIPOS DE PESQUISA 

A presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa descritiva, bibliográfica e 

estudo de caso. Para Bervian (1996, p. 49): “A pesquisa descritiva observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los”. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados (GIL, 1994, p. 28). 
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Segundo Andrade e Martins (2001, p. 124): “Uma das características da 

pesquisa descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados, realizada 

principalmente através de questionários e da observação sistemática”. 

Bervian (1996, p. 49) cita ainda que a pesquisa descritiva: 

Procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um 
fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
características. Busca conhecer as diversas situações e relações que 
ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 
comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de 
grupos e comunidades mais complexas. 

Bervian (1996, p. 48) aponta: “A pesquisa bibliográfica é meio de formação 

por excelência. Como trabalho científico original, constitui a pesquisa propriamente 

dita na área das Ciências Humanas”. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas 
bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a 
partir da técnica de análise de conteúdo. A principal vantagem da pesquisa 
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 
gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 
pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente importante 
quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço 
(GIL, 1994, p. 50). 

A pesquisa bibliográfica é a observação dos principais trabalhos já realizados 

sobre determinado assunto e que apresenta dados atuais e relevantes do tema, 

ajudando a elaboração do trabalho, evita duplicações e erros, tornando-se uma fonte 

de informações podendo orientar à indagações. 

Andrade e Martins (2001, p. 142) citam: “Além de proporcionar uma revisão 

sobre a literatura referente ao assunto, a pesquisa bibliográfica vai possibilitar a 

determinação dos objetivos, a construção das hipóteses e oferecer os elementos 

para fundamentar a justificativa da escolha do tema”. 

 “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um 

ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalha 

do, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados” (GIL, 1994, p. 57). 

De acordo com Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico que 

investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 
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fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são 

utilizadas várias fontes de evidência. 

3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

Para Oliveira (2002), a população ou universo é o conjunto de indivíduos que 

compartilham pelo menos uma característica em comum, já a amostra é uma parcela 

ou porcentagem dessa população, escolhida de acordo com cada tipo de pesquisa.  

Assim fará parte da polução/amostra a empresa Casa D’ Água, situada na 

Rua Irmãos Rudeck, 115 - Centro do município de Fraiburgo-SC. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Os dados utilizados para essa pesquisa constam em documentos da empresa 

em estudo, tratando-se, portanto de dados secundários. Dados secundários são, de 

acordo com Mattar (2005) aqueles que já foram coletados, analisados e estão 

disponíveis para consulta. 

Segundo Pôncio (2019), a coleta de dados secundários é a maneira mais 

utilizada pelos pesquisadores para iniciar sua pesquisa. Além da fonte interna, 

constituída pelo banco de dados da empresa, outras fontes externas podem ser 

adotadas, como os relatórios gerados por organizações, instituições de ensino, 

institutos de pesquisa, publicações científicas, entidades e demais fontes 

governamentais.  

Para a coleta de dados qualitativos foram utilizados na pesquisa a aplicação 

de observações, conversas informais e análise documental. 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS 

Os procedimentos utilizados para a análise dos dados qualitativos foram 

interpretação de conteúdo de documentos. 

Para Moraes (1999), a interpretação de conteúdo de documentos constitui 

uma metodologia usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos. Ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 

compreensão dos significados num nível que ultrapassa a leitura comum. 
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Conforme Bardin (2001), a interpretação de conteúdo de documentos é 

utilizada há muitos anos, desde a tentativa da humanidade de interpretação de livros 

sagrados. Foi sistematizada como método em 1920, por Leavell, onde prevê três 

fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados, 

Godoy (1995) relata que este método pode ser aplicado a qualquer tipo de 

comunicação, independente da natureza de seu suporte. Nela, o pesquisador busca 

compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás da 

mensagem em si. Ou seja, é necessário entender o sentido da comunicação e tentar 

buscar outra significação, outra mensagem. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho, 

bem como serão realizadas as análises dos dados obtidos. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Em 17 de agosto de 2001, teve início A Casa D’ Água, atuando no ramo de 

comercialização de Filtros e Purificadores de Água. No princípio comercializava 

apenas as marcas Top Life e Codisa do Brasil. Hoje ainda existem alguns desses 

aparelhos em uso. 

Alguns anos depois, o proprietário, Senhor Neocir Antônio Campagnaro, 

através de uma vizinha, conheceu um produto que revolucionaria a Casa D’ Água. E 

de fato aconteceu. Esse produto era o Purificador de Água Soft Everest da 

fabricante Everest Refrigeração Indústria e Comércio Ltda, situada na cidade do Rio 

de Janeiro. Essa linha é hoje a principal atividade da empresa Casa D’ Água.  

Atua como distribuidor exclusivo da marca Soft Everest para todo meio-oeste 

Catarinense. A Casa D’ Água tem um termo de compromisso com a Everest 

Refrigeração. Nesse termo existem regras dentro da política de vendas, da área de 

atuação, da política de preços, peças originais e propaganda. 

4.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DE ESTOQUE DA 

EMPRESA 

Atualmente a gestão de estoque da empresa cedente não possui uma 

estruturação, ou seja, não há pessoas responsáveis exclusivamente para tal. O 

processo de geração de estoques inicia através da necessidade de compras, onde 

são realizadas por apenas uma pessoa responsável, mas é responsabilidade de 

todos comunicarem quais produtos estão faltando, para que essas sejam 

encomendadas.  

Com estas informações são realizados os pedidos de purificadores e peças 

de reposição, o qual são realizados em média mensalmente, através de uma 

plataforma eletrônica fornecida pelo fabricante parceiro, onde é emitido o pedido, 

adicionando as condições de pagamento, endereço a ser entregue, a 

transportadora, os modelos dos produtos e as quantidades dos mesmos. 
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Na Figura 1 é exposta a tela utilizada para solicitação de produtos junto ao 

fabricante. 

 

Figura 1 – Plataforma eletrônica para solicitação de produtos ao fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa cedente (2019) 

 

Após a solicitação do pedido, é realizado o transporte através de 

transportadoras, onde a empresa em estudo conta com transportadoras parceiras 

com frete mais econômicos.  A carga é coletada no fabricante (Rio de Janeiro – RJ) 

e é entregue na porta da loja (Fraiburgo-SC) no prazo máximo de 15 dias. 

No recebimento da mercadoria é realizada a conferência quantitativa e 

qualitativa. Em caso de anomalias com a mercadoria, a mesma é recusada e 

devolvida ao fabricante. 

A armazenagem dos produtos recebidos é feita em locais separados, que 

dificulta o controle do estoque e gera perda de produtividade na separação e entrega 

do material ao cliente, pois não tem nenhuma marcação ou subdivisão indicando 

onde está o produto. Salienta-se também que qualquer colaborador ou até mesmo 

cliente tem acesso fácil ao estoque, podendo acarretar perdas ou furtos de 

mercadorias. 

Após a realização da venda, surge outra dificuldade, pois não há nenhum 

controle do estoque. O atual software da empresa não está atualizado com os itens 

constantes no estoque físico, não havendo, assim, confiabilidade nas informações 

geradas pelo mesmo. Exemplo desta dificuldade ocorre na compra de novos 
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produtos ou vendas, onde os colaboradores precisam analisar o estoque físico para 

assim ter a certeza da necessidade de compra ou da pronta entrega ao cliente. 

Tal dificuldade na gestão se dá principalmente pelo lançamento indevido de 

informações no sistema, bem como a não realização de inventários de estoque, 

gerando perdas de vendas, compras desnecessárias e itens obsoletos em estoque, 

demonstraando assim a necessidade urgente de intervenção e mudança nos 

procedimentos operacionais. 

4.3 INVENTÁRIO FÍSICO, MENSURANDO A ACURACIDADE DO ESTOQUE 

Pela primeira vez, a empresa em estudo realizou um inventário físico, a fim de 

conhecer as condições reais de seu estoque. Tal inventário foi realizado no período 

de 15 a 18 de Outubro do presente ano. 

Após a realização do mesmo, foi constatada uma taxa de acuracidade em 

13,88%, resultado este, fora dos padrões aceitáveis para uma gestão eficiente do 

estoque. 

 Na Tabela 1 é apresentado detalhadamente o inventário realizado. 

 

Tabela 1 – Inventário físico e acuracidade de estoque 

Continua...                                   

Descrição do Produto 
Contagem 

Física 
Sistema Acurácia 

 Soft Star Prata 17 181 9,39% 

 Soft Star New Black 11 28 39,29% 

 Soft Star Branco 11 197 5,58% 

 Soft Star Cereja  13 121 10,74% 

Soft Slim Prata 19 126 15,08% 

Soft Slim New Black 13 134 9,70% 

Soft Slim Branco 5 280 1,79% 

Soft Slim Cereja 9 22 40,91% 

Soft Fit Prata 6 24 25,00% 

Soft Fit New Black 7 13 53,85% 

Soft Fit Branco 6 213 2,82% 

Soft Fit Cereja 10 206 4,85% 

Bebedouro mesa ventisol 8 101 7,92% 

Filtro Central 1000 Litros 3 154 1,95% 

Bebedouro de jato Karina 5 110 4,55% 

Bebedouro industrial 100 litros Karina  2 2 100,00% 
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Conclusão 

Filtros de barro São João 37 210 17,62% 

Evaporador frigorifico Soft Star 10 107 9,35% 

Evaporador Frigorifico Soft Slim 8 102 7,84% 

Evaporador frigorifico Soft Fit 5 102 4,90% 

Evaporador frigorifico Flat (modelo antigo) 2 100 2,00% 

Painel Frontal Star Prata 6 102 5,88% 

Painel Frontal Slim prata 4 2 50,00% 

Painel Frontal Star New Black 2 83 2,41% 

Painel Frontal Slim New Black 2 8 25,00% 

Painel Frontal Star Branco 4 6 66,67% 

Painel Frontal Slim Branco 2 51 3,92% 

Botão branco purificador Soft  20 18 90,00% 

Botão prata purificador Soft 28 146 19,18% 

Botão preto purificador Soft 10 52 19,23% 

Trava branco purificador Soft 20 125 16,00% 

Trava prata purificador Soft 28 190 14,74% 

Trava preto purificador Soft 10 62 16,13% 

Conexão em T cromada 40 150 26,67% 

Engate rápido mangueira 3/8 para ¼ 13 61 21,31% 

Engate do refil purificador Soft 5 30 16,67% 

Válvula reguladora de pressão Soft 35 202 17,33% 

Filtro Soft 2 em 1 112 175 64,00% 

Rolo Mangueira 50m Soft  3/8  9 16 56,25% 

Total 557 4.012 13,88% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO LAYOUT ATUAL DO ESTOQUE E PROPOSTAS DE 

MELHORIAS 

O estoque atual é descentralizado, ou seja, se encontra dividido em três pisos 

da loja (primeiro piso, segundo piso e térreo), sendo que em muitas vezes a 

alocação acontece de forma desorganizada, dificultando o processo de picking, ou 

seja, separação dos produtos por parte dos colaboradores. 

 No primeiro piso da loja, são armazenados os produtos de maior volume e 

peso, a fim de facilitar o processo de armazenagem e entrega dos produtos ao 

consumidor, porém, conforme Figura 2, o mesmo não é segregado de outras áreas 

de loja, ocorrendo a possibilidade do acesso por parte de clientes a área de 
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armazenagem, bem como o estoque estar junto a uma copa (cozinha), destinada 

aos colaboradores. 

 

Figura 2 – Área de armazenagem primeiro piso 

 
Fonte: Empresa cedente (2019) 

 

Na parte superior da loja são alocados peças de reposição para os 

purificadores de água, sendo conexões, painéis frontais, filtros e demais 

componentes.  

 

Figura 3– Área de armazenagem segundo piso 

  
Fonte: Empresa cedente (2019) 
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Conforme Figura 3, não há prateleiras para a armazenagem, sendo que os 

produtos são acondicionados nas próprias caixas que são entregues pelos 

fabricantes.  

Na área de armazenagem, localizada no térreo do prédio, são estocados os 

materiais de uso e consumo próprio da loja, tais como canos, conexões e 

mangueiras, para a realização de serviços de instalação dos aparelhos.  

Conforme Figura 4, os materiais são alocados em cestas, onde não há 

identificação de qual produto está acondicionado, sendo necessário a experiência do 

colaborador para identificar qual produto está armazenado, gerando por vezes a 

retirada de produtos errados para a realização do serviço. 

 

Figura 4 – Área de armazenagem térreo 

 
Fonte: Empresa cedente (2019) 

 

 Após o estudo realizado dentro da gestão de estoque da empresa cedente, foi 

constatado que há vários pontos falhos. Com o conhecimento adquirido, foi possível 

analisar e propor algumas melhorias para a gestão de estoque empresa.  

Como forma de sintetizar as propostas de melhorias, são apresentadas, no 

Quadro 1, as propostas para os principais pontos diagnósticos na gestão de estoque 

da empresa cedente. 
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Quadro 1 - Propostas de melhoria para a Gestão de estoque                                

Proposta de Melhoria Justificativa 
Implantação de inventário físico. Implantação de inventário físico, a fim de permitir o 

controle das mercadorias armazenadas do estoque e 
fazer a avaliação mensal, evitando assim a baixa 

acuracidade do estoque. 
Materiais sem localização definida. Realizar a alocação dos materiais no estoque por 

tipos de produtos, com identificação dos locais, a fim 
de organizar e agilizar o processo de entrega dos 

produtos ao cliente. 
Ajuste contábil do estoque. Realizar ajuste contábil junto a contabilidade, a fim de 

dar baixa fiscal nos produtos que se encontram no 
sistema como em estoque e não há no físico, bem 
como realizar a entrada dos itens que não constam 

no sistema e há no físico.  

Definição de um responsável pela 
gestão do estoque. 

 
 

Nomear um funcionário que tenha tempo disponível 
durante seu expediente, para que o mesmo possa 
verificar se está tudo ocorrendo de forma correta, a 
organização para não haver misturas de produtos, 

controlar a quantidade se está de acordo com o 
sistema, agilizando os processos de conferência e 

entrada e saída de mercadorias. 
Layout Centralizar todos os itens estocados em apenas um 

local organizado e destinados para armazenagem, 
para proteger e facilitar a conferência dos produtos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

É possível realizar melhorias em todos os processos atuais na gestão de 

estoque da empresa em estudo, sendo detalhado e destacado os seguintes: 

Layout de estoque: A armazenagem é um fator de muita importância dentro da 

gestão de estoques. Após a avaliação, foi constatado que precisa de algumas 

mudanças, a primeira é estocar todos os produtos em um local apropriado, aonde 

somente o colaborador responsável tenha acesso aos produtos estocados, assim os 

produtos vão ficar mais organizados e seguros evitando perdas ou furtos. 

Também se avaliou que não é feita a identificação dos produtos e sugere-se 

que seja separado os itens nas prateleiras e armários, ou seja, cada prateleira será 

identificada por etiquetas simples, com a descrição do item. Os modelos das 

prateleiras estão na Figura 5. 
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Figura 5 - Modelo Prateleira 

 

Fonte: Empresa cedente, (2019). 

 

Etiqueta: Implantação de um modelo de etiqueta, pois não existe nem uma 

identificação dos materiais, e isso se torna mais difícil a identificação e localização 

dos materiais. A proposta é um modelo simples, que contenha a descrição do item e 

a logo da empresa. A Etiqueta vai ser confeccionada em PVC, que é um material 

resistente a água e umidade, e a impressão será feita a lazer, assim ela vai poder 

ser devidamente higienizada que as letras não vão apagar. 

A Figura 6 demonstra o modelo de etiqueta proposta. 

Figura 6 - Modelo de Etiqueta 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

Inventário Físico e Acuracidade de Estoque: Propõe-se que o inventário seja 

realizado mensalmente, para se ter um controle mais específico sobre os itens 

estocados, auxiliando o controle do que é necessário ser comprado. Com a 
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realização do inventário será possível medir a taxa de acuracidade do estoque, 

podendo assim o gestor ter conhecimento se os procedimentos adotados estão 

sendo realizados de acordo com o proposto. A fim de facilitar o inventário, sugere-se 

que, no momento da retirada de um material, o colaborador registre em um cartão 

de controle a retirada de tal material, o qual posteriormente será controlado pelo 

responsável do estoque. Tal responsável pela gestão do estoque ao receber uma 

nova remessa do produto fará o lançamento neste cartão de controle a entrada do 

material para estoque. A Figura 7 demonstra a proposta de modelo do cartão de 

controle do estoque. 

Figura 7 - Modelo de Cartão Para controle de Estoque 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

Pessoas: Com a importância de um estoque eficiente é necessária uma mão de 

obra especializada, tendo conhecimento dos processos desde o recebimento do 

produto até a saída dele do estoque. Só desta maneira é possível ter um controle de 

estoque eficaz. Tendo em vista o grande problema enfrentado, por causa da falta de 

um colaborador especifico para cuidar do estoque, sugere-se determinar um 
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responsável pelo estoque, com isso é de extrema importância dar total auxilio para 

que ele seja eficaz de organização e controlar o estoque, providenciando cursos e 

treinamentos ao mesmo. 

Compras: Atualmente as compras da empresa em estudo, são realizadas por 

apenas uma pessoa responsável por essa tarefa, mas é responsabilidade de todos 

avisarem quais produtos estão faltando, para que essas sejam encomendadas, tais 

faltas podem ser percebidas pelos colaboradores ou até mesmo pela necessidade 

de um cliente. Sendo assim, sugere-se que o responsável pelas compras receba 

cursos e treinamento, para que possa desempenhar com eficiência sua função e 

destinar um tempo maior para a compra de produtos classificados como de maior 

significância para o faturamento da empresa. 
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CONSIDERAÇÕES 

O presente estudo analisou a gestão de estoque da empresa em estudo, com 

o objetivo de propor readequação de sua gestão de estoque. Para o alcance deste 

objetivo forma elencados objetivos específicos: 1) Caracterizar a empresa; (2) 

descrever o processo atual da gestão de estoque; (3) realizar inventário, 

mensurando a acuracidade; (4) avaliar o layout atual e propor melhorias.  

Após cumprir o primeiro objetivo que foi o de caracterizar a empresa para 

melhor compreensão do cenário e contexto em que a empresa se insere, partiu-se 

para o segundo objetivo específico, em que foi analisado o estoque da empresa em 

estudo, analisando e identificando como é o funcionamento, pretendendo conhecer 

as condições que são realizadas as atividades. Nesta análise percebeu-se que o 

atual estoque, tem apresentado falhas em relação a organização, armazenagem, 

controle de estoque e layout, onde não há um processo adequado para as 

atividades. 

Para alcance do terceiro objetivo especifico, foi realizado o inventário físico e 

mensuração da acuracidade, pela primeira vez na empresa em estudo, onde foi 

demonstrado que a empresa não apresenta um controle de estoque eficiente, 

apresentando um taxa de acuracidade em 13,88%.  

Para determinação do quarto objetivo específico, analisou-se o layout do 

estoque atual e foi proposto e melhorias para a gestão do estoque, onde foi possível 

diagnosticar um layout mau distribuído e com um espaço de fácil acesso dos 

colaboradores e clientes assim facilitando perdas ou furtos de mercadorias, além 

dos produtos estarem armazenados sem nenhuma organização ou identificação dos 

materiais. Foi proposto a empresa em estudo ações de melhorias, tais como 

aquisições de prateleiras , com o propósito de melhorar a localização e conservação 

dos materiais, determinação de um responsável pelo estoque e pelas compras, para 

realizar as compras e o controle de estoque, um modelo de etiqueta para 

identificação do item e a descrição do mesmo, realização de inventários rotativos e a 

implantação de um cartão para o controle do estoque. 

Com a conclusão desse trabalho, apesar do pouco tempo para sua execução 

e que tanto o objetivo geral como os objetivos específicos foram atingidos, 

oportunizando para a empresa cedente a possibilidade de implementar as melhorias 

através do plano de ação que pode ser desenvolvido a partir das sugestões.  
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Também, pode-se verificar com a conclusão do trabalho a importância em 

analisar de forma mais detalhada todos os processos de uma empresa, mapeando 

as dificuldades e possíveis consequências, buscando dessa forma alternativas para 

um melhor desempenho, considerando que, na grande maioria das empresas, não 

há a necessidade de investimentos de grande montante. 
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