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“Dá-se muita atenção ao custo de se realizar algo. E nenhuma ao custo de 

não o realizar” Philip Kotler. 



 

 

RESUMO 

A gestão de estoques é um trabalho delicado, de muita atenção, que demanda tempo, 
mas proporciona ótimos resultados. Um dos grandes desafios no tocante a gestão de 
estoques diz respeito ao setor almoxarifado, correspondente ao armazenamento dos 
materiais. Neste contexto é imprescindível manter as informações corretas sobre todo 
e qualquer produto estocado. Caso haja uma falha de informação, pode provocar 
imprevistos indesejados, como por exemplo materiais nas quantidades erradas e 
desnecessários em estoque físico, ou então armazenagem incorreta, danificando o 
material. Como objetivo geral, pretende-se com esse trabalho, propor melhorias na 
gestão de estoques de uma empresa do ramo de celulose e papel de Fraiburgo – SC. 
Do ponto de vista dos objetivos específicos pretende-se descrever o processo atual 
da gestão de estoque; realizar o inventário, mensurando a acuracidade; avaliar o 
layout atual; e propor ações para a melhoria da gestão de estoque. A natureza da 
pesquisa será qualitativa, em formato de estudo de caso, descritivo e documental, de 
fonte secundária. A pesquisa é realizada no almoxarifado de uma empresa do ramo 
de Celulose e Papel. Este setor conta com quatro horários de atendimento. 
Subdivididos em Turno A, B e C, e Horário Administrativo. Neste inventário foram 
analisados um total de 09 armários, destes armários foram destacados 1522 itens, 
referentes as áreas de instrumentação e elétrica das quais foram escolhidas por 
conveniência da autora. Através desse inventário realizado entre os meses de agosto 
e outubro foi possível chegar a acuracidade de 95,00% (noventa e cinco por cento). 
Todas as propostas de ações de melhorias citadas nesse trabalho foram relacionadas 
a adoção de um padrão entres os armários. O que esteticamente ficariam mais 
organizados, e fisicamente facilitaria no encontro de materiais em momentos de 
procura e entrega com urgência, ou de casos raros, porém não nulos de falha no 
sistema, e até mesmo de falta de energia. 
Palavras-chave: Gestão de estoque. Almoxarifado. Inventário. Layout. Melhorias. 



 

 

ABSTRACT 

Inventory management is an important task. It requires a lot of attention and time, but 
offers excellent results. One of the great challenges regarding inventory management 
concerns to the warehouse sector, corresponding to the storage of materials. In this 
context, it is essential to keep the correct information about each and every product 
stored. If there is an information failure, it can cause unwanted unforeseen events, 
such as materials in wrong and unnecessary quantities in physical stock, or incorrect 
storage which can damage the material. This study primarily intends to propose impro-
vements in the stock management of a company from paper sector in Fraiburgo – SC, 
as well as it also intends to describe the current process of stock management; carry 
out the inventory and measure accuracy; evaluate the current layout and propose ac-
tions to improve inventory management. The nature of the research will be qualitative 
and its study framework will be descriptive and documentary, from a secondary source. 
The survey is carried out in the warehouse of a company from the Paper sector. This 
sector has four service shifts, which are subdivided into Shifts A, B and C, and Admi-
nistrative Hours. In this inventory, a total of 09 cabinets (places of storage of items) 
were analyzed, from these cabinets, 1522 items were highlighted, referring to the ins-
trumentation and electrical areas, which were chosen according to the author's conve-
nience. Through this inventory carried out between the months of August and October, 
it was possible to reach an accuracy of 95.00% (ninety-five percent). All proposals for 
improvement actions mentioned in this work were related to the adoption of a standard 
pattern among the cabinets, what would make them more organized, as well as it would 
make it easier to find materials in times of urgent demand and delivery, or in rare but 
non-null cases of system failure, and even power outages. 
Keywords: Inventory management. Warehouse. Inventory. Layout. Improvements. 
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INTRODUÇÃO 

Quando a gestão de estoques é presente nas organizações, os ganhos adqui-

ridos são muitos, como redução de falhas e custos, gerando confiabilidade (CER-

QUEIRA, 2017). 

Gestão de estoques tem grande importância para todas as empresas, pois diz 

respeito aos valores empregados nas compras de produtos necessários para o bom 

andamento das atividades, bem como nas quantidades de compras certas para cada 

produto. “A atividade de gerenciamento de estoques está diretamente relacionada à 

cadeia de suprimentos” (SOUZA; LAND, 2020, p. 68). 

A gestão de estoques é um trabalho delicado, de muita atenção, que demanda 

tempo, mas que proporciona ótimos resultados. “A gestão de estoques em 

organizações estabelece enormes desafios aos profissionais envolvidos no processo” 

(SOUZA; LAND, 2020, p. 67). Com esse trabalho minucioso é possível realizar o 

controle do que entra e do que sai, nas quantidades exatas com mais facilidade, desde 

que seja realizado com frequência.  

Um dos grandes desafios no tocante a gestão de estoques diz respeito ao setor 

almoxarifado, correspondente ao armazenamento dos materiais, fazendo-se muito 

importante a realização do inventário de todo o almoxarifado. Segundo Brandalise 

(2017), inventário é a contagem física de tudo que existe no estoque. É realizado para 

averiguar as diferenças entre estoque físico e contábil, além de descobrir o valor total 

do estoque.  

Neste contexto é imprescindível manter as informações corretas sobre todo e 

qualquer produto estocado. Conforme Custódio et al. (2019) a ocorrência de erros no 

almoxarifado está ligada diretamente a falta de informação. Caso haja uma falha de 

informações, pode provocar imprevistos indesejados, como por exemplo materiais nas 

quantidades erradas e desnecessários em estoque físico, ou então armazenagem 

incorreta, danificando o material. 

Na empresa foco desse trabalho, verificam-se algumas inconsistências em 

relação ao espaço para novos itens adicionados em estoque, e à disposição da 

numeração dos armários sem obter um padrão. Sendo assim, o presente trabalho visa 

responder a seguinte pergunta: Quais as propostas de melhoria para gestão de 

estoque em uma empresa do ramo de Celulose e Papel de Fraiburgo – SC? 

O presente trabalho justifica-se em função da grande importância da gestão de 
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estoques para a empresa, principalmente a área de almoxarifado, pois para a 

execução das demais atividades de várias funções na empresa, necessita-se de um 

produto para ser realizada. “Sem estoque é impossível uma empresa trabalhar, pois 

ele é o amortecedor entre os vários estágios da produção até a venda final do produto” 

(DIAS, 2019, p. 19). 

Como objetivo geral, pretende-se com esse trabalho, propor melhorias na 

gestão de estoques de uma empresa do ramo de celulose e papel de Fraiburgo – SC. 

Do ponto de vista dos objetivos específicos pretende-se descrever o processo atual 

da gestão de estoque; realizar o inventário, mensurando a acuracidade; avaliar o 

layout atual; e propor ações para a melhoria da gestão de estoque. 

O trabalho está organizado em uma seção de revisão bibliográfica abrangendo 

os temas de logística, administração de materiais, gestão de estoques, controle de 

estoque e tecnologias para a gestão de estoques, servindo de embasamento teórico 

para a execução do trabalho. Em seguida, são apresentadas as delimitações 

metodológicas para a pesquisa desenvolvida.  

Na seção de resultados e discussão são apresentados e discutidos os dados 

do inventário realizado no almoxarifado da empresa cedente. Por fim, são 

apresentadas as conclusões e considerações finais no tocante a gestão do estoque 

da empresa cedente.  
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1 LOGÍSTICA 

“A logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 

de matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e informações 

relativas do ponto de origem até o ponto de consumo” (BALLOU, 1993 apud SANTOS; 

ARAÚJO, 2018, p. 171). 

Para Novaes (2001, p. 36) logística é “o processo de planejar, implementar e 

controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os 

serviços e informações associados”. 

“A área da logística acrescenta valor ao produto, pois os clientes valorizam o 

fato de o produto estar disponível no momento preciso e, também, no local adequado”. 

(SANTOS; ARAÚJO, 2018, p. 168). 

“A principal função da logística é estudar e viabilizar o melhor modo para 

otimizar os recursos de suprimentos, estoques e distribuição dos produtos e serviços 

de uma organização” (BRANDALISE, 2017, n.p). 

“A logística engloba o suprimento de materiais e componentes, a movimentação 

e o controle de produtos e o apoio ao esforço de vendas dos produtos finais, até a 

colocação do produto acabado para o consumidor” (DIAS, 2019, p. 1). 

Segundo Brandalise (2017), de maneira geral a função da logística é responder 

pela movimentação dos materiais, seja internamente ou externamente, considerando 

desde a matéria-prima, até o produto entregue ao consumidor final. 

“Uma boa gestão de logística pode fornecer várias soluções de eficiência, 

produtividade e redução de custos operacionais” (SIQUEIRA, 2016, n.p). 

“A eficiência logística tem papel fundamental na satisfação de clientes” 

(MEDEIROS; SERIO; MOREIRA, 2021, p. 7).  

Christopher (2016) destaca que a logística planeja operações, realiza a 

estruturação seguindo informações que geram ganhos de eficiência e assim, obtêm 

vantagens competitivas. 

Brandalise (2017, n.p) afirma que “a logística é uma área de fundamental 

importância estratégica nas operações de uma empresa para alcance da 

competitividade”. 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

Segundo Brandalise (2017, n.p), “o departamento responsável pelo fluxo de 
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materiais, que começa a partir do fornecedor, passa pela produção e termina no 

consumidor, geralmente recebe o nome de Administração de materiais”. 

“A administração de materiais, é uma das principais ações realizadas dentro de 

uma empresa, pois caem sobre esse setor a responsabilidade de escolha de 

fornecedor, compra de bens ou serviços, recebimento, armazenagem e transporte 

interno” (BANDIERA, 2017, p. 78). 

“O enfoque da administração de materiais mudou o tradicional produzir, estocar 

e vender para um conceito mais atualizado, que envolve definição de mercado, 

planejamento do produto, apoio logístico” (DIAS, 2019, p. 1). 

“A administração de materiais tem o objetivo de conciliar os interesses entre as 

necessidades de suprimentos e a otimização dos recursos financeiros e operacionais 

das empresas” (GONÇALVES, 2020, n.p). 

“Uma administração de materiais eficiente é fundamental para o equilíbrio 

financeiro de uma empresa, o qual pode ser obtido por meio do adequado 

abastecimento, planejamento e reaproveitamento de materiais” (BRANDALISE, 2017, 

n.p).  

“A Administração de Materiais compreende o agrupamento dos materiais de 

várias origens, e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou 

serviços da empresa” (DIAS, 2019, p. 2). 

Assim como os demais setores a área de materiais também passou por 

impactos inovadores, onde as empresas passam a usufruir de tecnologias auxiliares 

da gestão de materiais (GONÇALVES, 2020). 

Conforme Brandalise (2017) a função da administração de materiais é planejar, 

executar, controlar, em condições eficientes e econômicas, todo fluxo de materiais, 

respeitando as especificações de cada produto, até a entrega ao consumidor final. 

Dias (2019, p. 8) destaca que “na maioria das empresas, os investimentos em 

materiais representam grande parte de seus ativos”. 

Por isso que “a administração de materiais bem estruturada permite a obtenção 

de vantagens competitivas por meio da redução de custos” (GONÇALVES, 2020, n.p). 

E para que a administração de matérias seja bem estruturada, Viana (2013) 

relata a necessidade de o gerente de materiais estar preparado, capacitado para 

atender as novas exigências de mercado, com a variações dos preços de seus 

produtos e das matérias-primas. 

Segundo Brandalise (2017, n.p), o dilema do administrador de materiais “reside 
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entre a eficiência (no que se refere a custos de manutenção de estoques) e 

responsividade (tempo de resposta de atendimento ao consumidor), ou seja, eficiência 

resulta em menos estoque, e responsividade resulta em mais estoque”. 

O objetivo da administração de materiais é aumentar o uso eficiente de meios 

financeiros, com o intuito de obter lucros e diminuir custos, reduzindo a assim o capital 

investido em estoque (PEREIRA; MACHADO, 2017). 

Por isso que, segundo Viana (2013, p. 36), “a área de materiais é indispensável 

para o alcance dos resultados planejados pela empresa”. 

O bom desempenho das atividades realizadas pela administração de materiais, 

atendem a exigências de mercado, essa ação alcança uma vantagem competitiva 

perante seus concorrentes (BRANDALISE, 2017). 

A flexibilidade da aquisição de materiais conforme a ocupação do local de 

armazenagem das empresas, tem a finalidade de reduzir desperdícios e gastos 

(CARDOSO et al., 2017). 

Armazenagem de materiais, é a administração de espaços, seja na própria 

fábrica, ou externamente, ficando próximos dos clientes (POZO, 2015). 

Para que o estoque seja organizado, o objetivo da administração de materiais 

é manter itens e quantidades necessárias para a entrega do produto final 

corretamente (DIAS, 2005). 

1.1.1 Arranjo Físico (Layout) 

O arranjo físico, também conhecido como layout, “é um fator estratégico 

fundamental que deve ser planejado com objetivo de garantir o bom funcionamento 

dos fluxos das operações e das informações” (ANDRADE, 2018, p. 17). 

Para Voltz (2020, p. 79) “arranjo físico consiste na organização de 

equipamentos, mão de obra, materiais, áreas de movimentação e de estocagem”. 

O arranjo físico quando inadequado pode resultar em perdas significativas na 

movimentação e transporte de produtos (DEZAM et al., 2020). 

Segundo Andrade (2018) o layout de estoque deve possuir uma distribuição 

com o foco nos produtos que possuem uma maior movimentação, melhorando a 

qualidade de atendimento ao fluxo de um almoxarifado. 

Com isso, Dezam et al. (2020, p. 7) falam que a “otimização do layout possibilita 

a redução ou até mesmo a eliminação de perdas existentes devido ao transporte e 

movimentação ineficientes de produtos”. 
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Uma mudança de layout traz melhorias na mão de obra, reduz estoques e 

movimentações desnecessárias (BONATO; ZIMMER; PEREIRA JUNIOR, 2019). 

Dezam et al. (2020) afirmam que um layout inadequado dificulta o fluxo de 

materiais e de pessoas, gerando perdas que poderiam ser evitadas, por isso deixa 

claro que deve existir um planejamento do arranjo físico do estoque. 

1.2 GESTÃO DE ESTOQUES 

“Gestão dos estoques trata do gerenciamento dos materiais, por meio do uso 

de técnicas de previsão de consumo, sistemas de controle dos estoques” 

(GONÇALVES, 2020, n.p). 

Para Dias (2019, p. 23), “toda a Gestão de Estoques está pautada na previsão 

do consumo do material”. 

“Essa gestão pode contribuir para não deixar faltar produtos para o cliente, não 

permitir uma compra maior do que o necessário, auxiliando assim, na redução dos 

desperdícios e no controle da validade dos produtos” (OLIVEIRA et al., 2016, n.p).  

Para Ajala e Giordani (2018, n.p), “entende-se que a gestão de estoques é o 

planejamento do estoque, seu controle e sua retroalimentação sobre o planejamento”. 

Segundo Oliveira et al. (2016, n.p), “para sobreviver no mercado cada vez mais 

competitivo, torna-se necessário gerenciar a organização da melhor maneira, e um 

dos principais focos é o estoque”. 

“Uma boa gestão de estoques se inicia com o planejamento da demanda, ou 

seja, com a previsão de vendas” (LEMES; LIMA, 2018, p. 69). 

Em cima disso, deve-se sempre tentar “buscar atender as diferentes demandas 

no menor período de tempo evitando o abastecimento desnecessário” (BENEVIDES; 

ANTONIOLLI; ARGOUD, 2013, p. 20). 

“A gestão de estoques permite a organização cumprir com seus objetivos, ou 

seja, o atendimento aos clientes e a redução de custos” (LEVINO; BRITO, 2020, p. 

112). 

Brandalise (2017, n.p) relata o outro lado da redução de estoques, relacionados 

ao comércio: 

Altos níveis de estoque tem um alto valor de responsividade, pois um consu-
midor pode entrar em uma loja e sair com o produto que estava procurando. 
De outro modo, baixos níveis de estoque são mais eficientes em termos de 
custos, mas poderia fazer com que os consumidores esperassem dias ou se-
manas para obter seus produtos. 
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Segundo Ajala e Giordani (2018), a gestão de estoques auxilia na tomada de 

decisões, além de instruir os gestores em relação a forma e distribuição de cada 

produto estocado. 

Conforme Oliveira et al. (2016), a gestão de estoques está ligada à 

lucratividade, em consequência disso, pode vir a acontecer sérios problemas com o 

capital de giro, pois quando se possui níveis altos de estoque, isso imobiliza grande 

parte do mesmo. 

Para Levino e Brito (2020, p. 111), a deficiência na gestão de estoques: 

Contribui para o aumento dos custos na organização, os quais são derivados, 
principalmente, dos pedidos de urgência realizados, da não integração das 
informações e falta de padronização das especificações. Todos esses fatores 
impactam negativamente no funcionamento da organização como um todo e 
no serviço prestado aos clientes. 

“O objetivo do gestor de estoques, portanto, é otimizar os investimentos em 

estoque, com decisões que minimizem conflitos e busquem a integração e 

interdependência entre setores envolvidos” (BRANDALISE, 2017, n.p). 

Mas, conforme Gonçalves (2020, n.p), o “objetivo primordial seria de adequar 

os níveis de estoques às necessidades dos usuários dos diversos materiais, com o 

menor custo possível sem comprometer o nível de serviço esperado”. 

Levino e Britto (2020, p. 112), destacam que custos bem controlados e gestão 

eficiente levam “a melhoria nos processos, através dos quais a alta administração 

pode verificar a necessidade ou possibilidade de estratégias que além de estarem de 

acordo com a missão da organização, respeitem o planejamento, e o orçamento". 

“Fazer gestão de estoques pode ser crucial para a boa gestão de uma empresa, 

obtendo-se redução de custos e garantindo o material solicitado quando se necessita” 

(OLIVEIRA et al., 2016, n.p). 

Para Melo e Saito (2016, p. 45), “o foco no cliente, a orientação para resultados, 

o foco nos processos, o comprometimento de todos e a liderança, sãos aspectos 

necessários à gestão de estoques”. 

“Além da implantação de uma gestão de estoques adequada, ela deve ser 

medida e acompanhada para trazer resultados positivos para a empresa” (OLIVEIRA 

et al., 2016, n.p). 

1.3 CONTROLE DE ESTOQUES 

Pereira e Machado (2017, p. 105), “relatam que o controle de estoque surgiu 
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para suprir uma necessidade das organizações de controlar melhor seu material”. 

Segundo Brandalise (2017, n.p), “a função de controlar estoque, é muito 

importante para solucionar os problemas quantitativos e financeiros dos materiais 

estocados”. 

Medeiros et al. (2018, p. 83), afirmam que “o controle de estoque é 

substancialmente importante pois o estoque é uma parcela do capital ativo da 

organização”. 

Para Brandalise (2017) deve existir o controle da disponibilidade e necessidade 

de materiais conforme o processo produtivo. Por isso, não pode deixar faltar material, 

porque assim os meios financeiros seriam muito altos. 

Levino e Brito (2020, p. 104), destacam que “o controle de estoque é de suma 

importância para garantir o bom funcionamento das atividades da organização”. 

“O processo de compra e controle de estoque tem um papel estratégico 

importante nos negócios de qualquer empresa” (LEVINO; BRITO, 2020, p. 111). 

Segundo Cardoso et al. (2017, p. 46), controle de estoque “é necessário para 

que o processo de produção/vendas da empresa opere com um número mínimo de 

preocupações e desníveis. O setor de controle de estoque acompanha e controla o 

nível de estoque e o investimento financeiro envolvido”. 

“O controle de estoques visa aperfeiçoamento dos serviços relacionados com 

a compra, o armazenamento e a distribuição de materiais, com o objetivo de diminuir 

os custos e aumentar lucros” (PEREIRA; MACHADO, 2017, p. 100). 

Para se fazer o controle de estoques há alguns recursos que serão 

apresentados na sequência. 

1.3.1 Curva ABC 

Para que o controle de estoque exista são necessárias algumas ferramentas 

de auxílio, como a curva ABC, que é uma grande aliada (PERES et al., 2020). 

Segundo Zanchettin e Chaebo (2020, p. 116), a Curva ABC é: 

Uma tabela obtida a partir de uma planilha de valores, na qual os itens são 
agrupados e ordenados de acordo com sua importância relativa de preço em 
relação ao valor total. São estabelecidas três faixas percentuais para a Curva 
ABC: a faixa “A”, que corresponde aos elementos que representam até 50% 
de percentual de valor acumulado; a faixa “B”, que corresponde aos itens 
compreendidos entre 50% e 80% do percentual acumulado, e a faixa “C”, que 
se refere aos serviços compreendidos entre 80% e 100%. 
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“Deste modo, os produtos C são aqueles que menos agregam valor ao produto 

final da empresa, sendo que os produtos B possuem importância mediana e seguindo 

esta regra, os produtos A são aqueles que geram maior valor para o produto final” 

(MELO; SAITO, 2016, p. 47). 

“O método da Curva ABC é a técnica de amostragem quantitativa que seleciona 

os itens de maior valor relativo” (ZANCHETTIN; CHAEBO, 2020, p. 115). 

Este método “busca verificar e caracterizar, em graus de importância, quais 

devem ser os itens que devem receber maior atenção a partir de sua importância para 

a empresa” (DORREGÃO; SCHLICKMANN; SOETHE, 2017, p. 6). 

Peres (2020, p. 10) diz que “a curva ABC permite ao gestor um mapeamento 

instantâneo do estoque e consequentemente tornará mais viável as tomadas de 

decisões na hora de efetuarem as compras”. 

1.3.2 Estoque Mínimo 

Como auxílio para o momento de compra, utiliza-se o estoque mínimo, 

“também conhecido como estoque de segurança, que determina a quantidade mínima 

de itens existentes no estoque, onde para o controle de estoque é uma das mais 

importantes informações” (ZOPPEI; SANTOS; VINOTTI, 2018, p. 1348). 

O estoque mínimo “é uma quantidade a ser mantida em estoque a fim de 

atender as incertezas da demanda. Seu valor é obtido a partir do histórico das 

transações de saída do produto em questão” (TAVARES; SOUZA; PINHEIRO, 2020, 

p. 48627). 

Para determinar qual será o estoque mínimo da empresa, a mesma pode 

acompanhar a demanda de cada produto em tempo, limitando então a quantidade. 

Mesmo através desse acompanhamento, a organização corre riscos no espaço de 

tempo para reposição dos materiais (GOMES; MILAN, 2017). 

“O objetivo do estoque mínimo é a garantia do funcionamento ininterrupto e 

eficiente do processo produtivo, sem o risco de faltas” (OLIVEIRA, 2020, p. 29172). 

“Faz-se muito importante para o bom andamento de um almoxarifado, manter 

um estoque mínimo atendendo a necessidade da organização” (CASSÃO; BRAGA, 

2017, p. 140). 

Para Zoppei, Santos e Vinotti (2018, p. 1348) o estoque mínimo “tem 

importância significativa no processo produtivo, pois é através dele que a empresa 

estabelece o ponto de pedido”. 
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1.3.3 Ponto de Pedido 

Através do estoque mínimo é possível estabelecer o ponto de pedido, esse 

sistema “é uma forma de determinar o momento de repor material. O ponto de pedido 

é a quantidade mínima de peças que existe em estoque” (DORREGÃO; 

SCHLICKMANN; SOETHE, 2017, p. 6). 

“No momento em que os estoques atingem níveis iguais ou inferiores ao ponto 

de pedido, o processo de reabastecimento é acionado” (TAVARES; SOUZA; 

PINHEIRO, 2020, p. 48629). 

Segundo Francescatto, Palma e Roos (2020), o ponto de pedido é “criado” 

através de um cálculo. Esse cálculo considera um estoque mínimo que cada produto 

deve possuir em estoque, considerando o tempo para permanecer estar em estoque. 

Dorregão, Schlickmann e Soethe (2017, p. 8) afirmam que, “o Ponto de Pedido 

é calculado automaticamente pelo sistema e leva em consideração o consumo médio 

mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança”.  

Segundo Tavares, Souza e Pinheiro (2020, p. 48629) a área de materiais pode 

“criar rotinas de frequência mensal, semanal ou diária de geração de relatórios que 

comparam os saldos real e mínimo dos estoques, gerando sugestões de reposição”. 

“Com o ponto de pedido, a empresa torna-se mais competitiva por não estocar 

uma quantidade elevada de produtos sem deixar que a demanda não seja atendida” 

(PIRES et al., 2019, p. 1). 

1.3.4 Inventário 

“O inventário é entendido como uma contagem física dos itens que se 

encontram em estoque para serem confrontados com as informações contábeis. 

Demonstram ainda, a verificação da existência do objeto, localização e quantidade” 

(BRASIL, 2021, p. 17).  

“Os inventários devem alimentar um banco de dados, e, para que este tenha 

um potencial estratégico, é preciso que os dados sejam vasculhados e definidos com 

padrões válidos, úteis e compreensíveis” (MORAES; FOGAÇA; SOARES, 2020, n.p). 

“Um inventário é uma ferramenta que deve ser atualizada constantemente para 

que o gestor possa ter informações atualizadas na tomada de decisões” (FRATUCCI; 

MORAES, 2020, n.p).  

“O inventário é a primeira etapa para a definição de um plano de 
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desenvolvimento de uma organização, por meio de seus resultados, os gestores 

podem obter uma visão de todo o patrimônio da empresa” (MORAES; FOGAÇA; 

SOARES, 2020, n.p). 

“A realização do inventário físico é de extrema importância, pois possibilita o 

aumento da produtividade, menores custos e perdas, melhor destinação de recursos 

orçamentários” (BRASIL, 2021, p. 15). 

O inventário “é um trabalho árduo, em equipe, e, de preferência, deve ser 

realizado dentro de algumas condições específicas, como por exemplo em 

momentos/dias de pouco movimento” (MORAES; FOGAÇA; SOARES, 2020, n.p). 

1.3.5 Acuracidade 

“A acuracidade é o índice que indica a diferença entre o estoque físico e o 

contábil; assim, quando sai do padrão estabelecido pela organização, necessita da 

identificação do problema” (ROCHA et al., 2015, p. 95). 

“Por meio de um bom índice de acuracidade do estoque, é possível ter um 

melhor gerenciamento deste, pois este índice auxilia nas tomadas de decisões 

realizadas” (DUARTE et al., 2018, n.p). 

“Acurácia do inventário indica as diferenças entre o estoque físico e o estoque 

de mercadorias registrado no sistema. O ideal é que todos os itens existentes 

fisicamente também constem no sistema” (LUZ; AGUIAR; SCHINOFF, 2019, p. 105). 

“Possuir uma alta acurácia dos estoques significa em maior confiabilidade entre 

o estoque físico e virtual, gerando vantagens para a empresa” (MEURER, 2020, p.19). 

“Assim, quanto melhor o índice de acuracidade do estoque, melhores 

resultados a empresa poderá obter” (DUARTE et al., 2018, n.p). 

Segundo Maciel et al. (2017) cada empresa deve adotar um grau tolerável da 

acuracidade, a partir das quantidades relatadas no sistema e encontradas no físico.  

Para poder descobrir a acuracidade foram criadas algumas expressões 

matemáticas, onde fica claro a eficácia do inventário (FERNANDES; ARAÚJO; 

OLIVEIRA, 2020). 

Para que a acuracidade seja descoberta é preciso de uma expressão 

matemática como está representada na Figura 1. 
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Figura 1 - Cálculo da acuracidade. 

Fonte: Bertaglia (2006 apud FERNANDES; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2020, p. 30). 

1.4 TECNOLOGIAS PARA A GESTÃO DE ESTOQUES 

“A evolução constante da tecnologia vem trazendo as empresas novas 

maneiras de gerenciar e organizar informações” (SOUZA, 2019, p. 15). 

Segundo Cardoso et al. (2019, n.p), “existem ferramentas de tecnologia de 

informação que podem melhorar o controle de materiais”.  

O uso de tecnologia na logística, ou seja, também voltada a gestão de 

estoques, “é essencial devido ao alto volume de transações, dinamismo e velocidade 

no processo logístico” (AIRES; ALMEIDA; SILVEIRA, 2019, n.p). 

Na percepção de Souza (2019, p. 8), “a adoção da tecnologia, aliada a um 

processo de contagem regular dos itens estocados, permite a organização evitar a 

distorção do estoque”. 

Bonifácio et al. (2020, p. 2050), afirmam que o “avanço da tecnologia permite 

melhorar o relacionamento em uma cadeia de fornecimento de suprimentos, 

permitindo que seja mais eficiente”. 

“Considera-se que os métodos utilizados na gestão de estoques são efetuados 

pelo desenvolvimento da tecnologia da informação, por meio de softwares de 

planejamento adequados ao segmento da empresa” (CARDOSO et al., 2019, n.p). 

As tecnologias para gestão de estoque são apresentadas na sequência. 

1.4.1 Código de Barras 

O código de barras é um modelo de tecnologia de gestão de estoque mais 

comum, onde o seu uso “é uma solução tecnológica interessante e viável para o 

controle parcial do estoque” (SOUZA, 2019, p. 15). 

“O código de barras é a tecnologia de colocação de códigos legíveis por 

computador” em qualquer produto que esteja armazenado na organização, para uma 

rápida identificação de produto, quantidade e fornecedor” (CERQUEIRA, 2017, p. 15). 

Barros e Prezoto (2018), destacam dentre as vantagens do código de barras, o 

melhor gerenciamento dos insumos, a agilidade e a lucratividade. 

As organizações devem ter consciência de que o código de barras “proporciona 
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agilidade no setor, mantendo assim a empresa competitiva no mercado, otimizando 

tempo e gerando lucratividade, onde a ausência de tal recurso dificulta a tomada de 

decisão” (SANTOS, 2017, n.p). 

Segundo Cerqueira (2017, p. 15), o código de barras “é uma forma de 

representação gráfica de dígitos ou caracteres alfanuméricos feitos por meio de um 

número variável de barras paralelas, cuja combinação compõe uma determinada 

informação, sendo legível por equipamentos óticos eletrônicos”. 

“Esses coletores de códigos de barras servem para reduzir o tempo gasto em 

ter que digitar”, ou seja, realiza a otimização de tempo para executar a identificação 

de produtos (BARBOSA, 2015, p. 15). 

1.4.2 Radio Frequency Identification (RFID)  

Outro método de identificação de materiais vem sendo utilizado nos dias atuais, 

a tecnologia de radio frequency identification (RFID) ou identificação por 

radiofrequência “é um sistema desenvolvido para controle e identificação automática 

utilizando emissão de sinais de rádio, permitindo o armazenamento remoto de 

informações por meio de etiquetas, fixadas em produtos” (SOUZA, 2019, p. 15). 

“O sistema de Identificação por Radiofrequência (RFID) permite identificar 

qualquer item apenas com o uso de etiquetas inteligentes e antenas que fazem leituras 

de onda de rádio” (NEMOTO; WÁRZEA; PINOCHET, 2020, p. 4). 

“A tecnologia RFID é baseada na utilização de ondas eletromagnéticas como 

meio para comunicar os dados de identificação de algum item estocável” (CARDOSO 

et al., 2019, n.p). 

Esses dados são “armazenados em um microchip com antena, encapsulados 

em uma etiqueta” (NEMOTO; WÁRZEA; PINOCHET, 2020, p. 6). 

A partir do registro e coleta de dados realizados pela tecnologia RFID, algumas 

vantagens podem ser destacadas, como redução de tempo, custos e erros 

(OLIVEIRA; SERRA, 2017). 

Cardoso et al. (2019) afirmam, que com a utilização do sistema RFID, se torna 

possível minimizar os erros frequentes no controle de materiais, gestão de estoque, 

além gerar um possível aumento na produção. 
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1.4.3 Warehouse Management System (WMS) 

E por fim a ferramenta Warehouse Management System (WMS) ou Sistema de 

Gerenciamento de Armazéns que “facilita as operações de movimentação e 

armazenagem de materiais por meio de parâmetros pré-definidos” (NOVAES et al., 

2016, p. 224). 

“Um WMS operacionaliza de forma otimizada todas as atividades e seu fluxo 

de informações dentro do processo de armazenagem” (GUARNIERI, 2006, p. 132). 

“O sistema busca adiantar o fluxo de informações no interior de uma instalação 

de armazenagem, aprimorando sua operacionalidade e proporcionando a otimização 

do processo” (OLIVEIRA, 2019, n.p). 

“Sua utilização está restrita a decisões totalmente operacionais, tais como: 

definição de rotas de coleta, definição de endereçamento dos produtos, entre outras” 

(GUARNIERI, 2006, p. 132). 

“A tecnologia WMS é importante para a armazenagem de materiais porque 

proporciona maior agilidade nos processos de endereçamento dos lotes, entre outros. 

Além de atuar com outros departamentos” (NOVAES et al., 2016, p. 227). 

Uma vantagem com essa tecnologia é “a redução de custos e melhoria no processo 

logístico de armazenagem” (OLIVEIRA, 2019, n.p).  
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza da pesquisa será qualitativa. A pesquisa qualitativa “é adequada 

para tratar questões descritivas, interpretativas e explicativas” (OLIVEIRA; CABANNE; 

TEIXEIRA, 2020, p. 5).  

2.2 TIPO DE PESQUISA 

O tipo de pesquisa em formato de estudo de caso, descritivo e documental, de 

fonte secundária. O modelo de pesquisa em estudo de caso, segundo o autor Yin 

(2005) é uma observação de alguma atividade ou função realizada em tempo real. 

Sobre o tipo de pesquisa descritiva, Diehl, Souza e Domingos (2007) comentam 

que esse modelo tem o foco em resumir, descrever ou apresentar dados.  

Já a pesquisa documental é “um procedimento que se utiliza de métodos e 

técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados 

tipos”. E “por fontes secundárias compreende-se a pesquisa de dados de segunda 

mão” (SÁ-SILVA; DE ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 5 - 6). 

2.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO  

O universo da pesquisa é aquele onde o pesquisador observa a realidade 

completa de algo ou alguém e absorve informações (SANT ANA; LEMOS, 2018). A 

pesquisa será realizada no almoxarifado de uma empresa de Celulose e Papel de 

Fraiburgo – SC. A mesma foi fundada em 1962, e desde então foi sofrendo alterações 

para adequação de mercado.  

O interesse de pesquisa é propor melhorias na gestão do estoque, e por se 

tratar de uma quantidade alta de itens no estoque (aproximadamente 14 mil itens), 

optou-se pela escolha das áreas de instrumentação e elétrica, ao total as duas áreas 

somam aproximadamente 2 mil itens. Tornando assim possível a análise necessária 

para a realização da pesquisa em questão, no espaço de tempo proposto para a 

execução.  A escolha da amostragem foi por conveniência do pesquisador, de tipo não 

probabilístico. 

Entende-se por amostragem tipo conveniência, não probabilístico aquilo onde 

“o pesquisador seleciona elementos a que tem acesso, admitindo que representam 
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um universo. É indicada para pesquisas em que não é requerido elevado nível de 

precisão” (LOZADA; NUNES, 2019, p. 187). 

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

A utilização de técnicas e instrumentos de coleta de dados, proporciona 

análises mais eficientes sobre o tema escolhido pelo autor (SANT ANA; LEMOS, 

2018). A coleta de dados dessa pesquisa se dá por consultas em relatórios dos 

materiais em estoque, do setor de almoxarifado.  

A técnica utilizada será a de observação direta da gestão de estoque da 

organização. A observação acontece quando se utiliza os sentidos para obtenção e 

registro de dados de determinadas atividades (MORESI, 2003). A observação 

acontecerá através dos relatórios, emitidos pelo sistema utilizado para gerir o estoque, 

por isso a escolha de pesquisa documental. 

A forma de análise é qualitativa, através de interpretação dos relatórios e 

inventários realizados sob as áreas escolhidas. A “análise por si só representa um 

desafio para o pesquisador, porque a análise qualitativa transforma dados em 

resultados” (PATTON, 2002 apud OLIVEIRA; CABANNE; TEIXEIRA, 2020, p. 5). 

Nessa mesma perspectiva de análise qualitativa através dos relatórios, 

acontece a pesquisa descritiva, em que são feitas as descrições das atividades 

realizadas in loco. “Na pesquisa descritiva os fatos são observados, registrados, 

classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador” (GOMES; GOMES, 

2019, p. 17).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ATUAL DA GESTÃO DE ESTOQUE 

A pesquisa é realizada no almoxarifado de uma empresa do ramo de Celulose 

e Papel. Este setor conta com quatro horários de atendimento. Subdivididos em Turno 

A, B e C, e Horário Administrativo. Ao total são 14 colaboradores destinadas a esse 

setor, com auxilio em meio período de um jovem aprendiz. 

As atividades do almoxarifado iniciam no recebimento de materiais no local, 

onde acontece a conferência da nota fiscal, verificando a quantidade e qualidade do 

material recebido. Após isso a nota fiscal passa para o procedimento fiscal. Nessa 

etapa, é realizado o lançamento da nota fiscal no sistema utilizado pelo setor, 

chamado E-business Suite (EBS). 

Para isso, os fornecedores, quando faturam a nota fiscal destinada à unidade 

de Fraiburgo-SC enviam para um e-mail específico para a execução dessa atividade. 

E esse lançamento é realizado apenas pelo pessoal da Unidade de Curitiba-PR. 

 O setor conta com dois Assistentes Administrativos, que verificam o 

Recebimento Integrado (RI) da nota fiscal. O procedimento é realizado após o 

lançamento fiscal acima citado. Esse RI gera uma sequência de números, que é a 

chave para procura no EBS. 

E somente após o RI, as notas fiscais passam para atividade de entrada de 

material em estoque. Nesse momento, é conferido o material, de acordo com as 

especificações solicitadas no item, registrados no cadastro do sistema utilizado para 

controle de estoque. 

Efetuada a entrada do material no sistema, o mesmo passa a ser guardado na 

sua localização correspondente, e então disponível para retirada de estoque, através 

de requisições de compras internas. Sendo assim a última etapa das atividades do 

almoxarifado. Na Figura 2 está representado do fluxograma do Almoxarifado. 
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Figura 2 – Fluxograma do Almoxarifado 

Fonte:  A autora (2021). 

O tópico conferir laudo, destacado na Figura 2 corresponde a produtos de 

natureza química, ou seja, esse procedimento não se faz necessário aos demais 

produtos. 

A partir da Figura 2, fica fácil entender quais são as etapas consequentes de 

cada atividade, até mesmo das restrições de materiais que pode vir acontecer. E que 

após todas elas concluídas o material será armazenado nos depósitos que empresa 

possui. 

A organização possui cinco depósitos, cada qual corresponde a determinados 

produtos, e são numerados de 01 a 05. O depósito 01 corresponde à armazenagem 

de produtos pequenos. O depósito 02 corresponde à armazenagem de vestimentas. 

O depósito 03 corresponde à armazenagem de materiais de grande porte, como por 

exemplo motores, inversores, bombas, entre outros. Já o depósito 04 corresponde à 

armazenagem de rolos (estanga, rolos com a medida de cada máquina, eixos, entre 

outros...). E por fim o depósito 05 corresponde à armazenagem de tubos de pvc, metal, 

cilindros de gases, entre outros. 

Através desses depósitos, surgem a localização de cada material cadastrado. 
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A sequência da localização é demonstrada da seguinte forma: depósito, armário, 

prateleira e gaveta, que é representada pela expressão numérica a seguir 

(01.029.001.005), sendo cada sequência da numeração a demonstração como se 

fosse um endereço. No exemplo acima temos um item armazenado no depósito 01, 

armário 029, prateleira 001 e gaveta 005. Para melhor entendimento será apresentada 

na Figura 3 a representação da localização existente na organização. 

Figura 3 - Demonstração da localização. 

Fonte: A autora (2021). 

Na Figura 3 as etiquetas de identificação, representam então as gavetas, onde 

cada material é armazenado de acordo com seu tamanho, quantidade e tipo de 

material, preferencialmente desta forma, haja vista que, o espaço já está ficando 

reduzido para o porte da empresa impactando assim na melhor organização deste 

almoxarifado. 

Todas as noites, no turno C é realizado a contagem dos os itens movimentados 

durante o dia. Esta contagem é feita baseada em um relatório emitido pelo sistema, 

ao qual demonstra os itens que foram movimentados. Este relatório chama-se 274 - 

relatório de contagem de estoque. 
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Existem itens que possuem grandes quantidades em estoque, para facilitar a 

contagem do pessoal do turno C, e otimizar tempo, as peças com grandes volumes 

em estoque, como parafusos, terminais, entre outros... são separadas em sacos 

plásticos de 10 em 10 peças. Na figura 4 está a representação do fracionamento 

destes materiais com quantidades significativas em estoque. 

Figura 4 - Armazenagem de grandes quantidades. 

Fonte: A autora (2021). 

É possível observar na Figura 4, que além de serem separados de 10 em 10 

peças, os materiais que possuem quantidades repetida acima de 10 unidades são 

agrupadas de 50 em 50 ou de 100 em 100 peças, o que também facilita o momento 

de contagem. 

3.2 REALIZAÇÃO DO INVETÁRIO, MENSURANDO A ACURACIDADE 

O inventário foi realizado, baseado em um relatório emitido pelo EBS, que 

demonstrando todos os itens cadastrados nos determinados armários selecionados 

para contagem. Independente se o item esteja zerado ou não no momento, este 

relatório não é o mesmo utilizado na apuração diária realizada pelo turno C. Desta 

forma, além de ter outro nome também usa um outro número de relatório que é 263 - 

relatório de contagem. 

Neste inventário foram analisados um total de 09 armários, todos pertencentes 
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ao Depósito 01, destes armários foram destacados 1522 itens, referentes as áreas de 

instrumentação e elétrica das quais foram escolhidas por conveniência da autora já 

explicados no item 2.3. 

Com o inventário, foi possível verificar 76 divergências na acuracidade do 

referido estoque com diferenças entre uma ou duas peças. Porém as divergências de 

estoque mais preocupantes são a de 50 e 100 unidades. Nesta análise destaca-se 

então 45 divergências faltantes e 31 divergências excedidas do que registra o sistema 

utilizado pela organização. 

Através desse inventário realizado entre os meses de agosto e outubro foi 

possível chegar a acuracidade de 95,00% (noventa e cinco por cento).  

Através deste inventário foi observado que existem alguns itens com grandes 

quantidades em estoque com o ponto de pedido alto, e uma baixa movimentação. Ao 

total foram destacados oito materiais com quantidades excessivas, como demonstra 

a Tabela 1. 

Tabela 1 - Itens excessivos em estoque. 

Fonte: A autora (2021). 

Através da interpretação da Tabela 1, entende-se que a maioria dos itens 

destacados estão com saldos além do estabelecido pelo ponto de pedido. Os mesmos 

não chegam perto do estoque mínimo para reposição, alavancando o custo de 

estocagem destes materiais. 

Percebe-se que apenas dois dos materiais estão com ponto de pedido zerado, 

ou seja, já foi realizado uma análise sobre esses materiais. O que, talvez explica a 

grande quantidade, algo que deixou de ser usado e que provavelmente não tem outro 

destino, a não ser o descarte. 

A movimentação de alguns materiais é de baixa frequência, explicando assim 

a grande quantidade existente no estoque. Outra justificativa possível, seria as 

LOCALIZA-
ÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO SISTEMA 
PONTO PE-

DIDO ÚLTIMA MOVI-
MENTAÇÃO MIN. MAX. 

1.005.002.003 6129 JUNTA ESPIRALADA 141 PÇ 1 4 JUL. 2020 

1.005.003.007 6134 JUNTAESPIRALADA 600 # 110 PÇ 1 1 MAIO. 2020 

1.005.004.021 25799 TERMINAL SIMPLES 0,75 MM² CINZA 1.100 PÇ 500 1000 DEZ. 2020 

1.005.007.016 6245 LAMPADA 40 W 24 V 90 PÇ 0 0 SET. 2021 

1.030.001.001 215663 SILICA GEL 2.969 PÇ 5 15 MAIO. 2018 

1.027.001.002 4216 DISCO PVC 79 PÇ 1 1 AGO. 2019 

1.027.003.001 29912 MARCADOR ANILHA EXPANSIVEL 22.173 PÇ 0 0 MAIO.2017 

1.027.004.020 309938 CONDUITE 3/8 108 MT 5 10 JUL. 2021 
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solicitações de pedidos por outras áreas, e depois de pedidas observou-se que não 

teriam uso, desta forma não usufruídas e retornando assim para o estoque, também 

gerando custo de armazenagem. 

3.3 AVALIAÇÃO DO LAYOUT ATUAL 

A disposição do layout do almoxarifado da empresa ocorre conforme cada 

depósito. Neste trabalho será abordado com mais profundidade o depósito 01 que 

será nosso objeto pesquisa. 

Neste depósito estão localizadas mesas de trabalho dos colaboradores, sendo 

duas mesas dispostas para atendimento do balcão de atendimento das requisições 

de retiradas de materiais. E outras seis mesas destinadas para outros afazeres, tais 

como: RI, recebimento de materiais, acertos de estoque, entre outros. 

O depósito 01 é formado pela área de recebimento, nele está disposto três 

armários adeptos por sistema porta paletes, sendo que os demais armários estão na 

parte superior e inferior, haja vista que existe certa diferença de altura nos pisos deste 

depósito, mais precisamente quatro degraus. 

No piso superior são 16 armários armazenando alguns itens, já no inferior, são 

21 armários para estocagem dos demais itens. Destacando que no depósito 01 são 

armazenados apenas materiais de pequeno porte, conforme apresenta-se na Figura 

5 a ilustração dos armários do depósito 01. 
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Figura 5 - Disposição dos armários. 

Fonte: A autora (2021). 

Conforme o andamento das atividades do almoxarifado, a cada ano são 

adicionados novos itens no estoque. Porém não existe espaço suficiente para esses 

novos produtos. Então, a solução encontrada pelos colaboradores foi reaproveitar os 

espaços (localizações) já existentes. 

Uma vez que alguns materiais são pequenos, o espaço de uma gaveta se torna 

grande “demais”. Nessa perspectiva, foram dívidas as mesmas gavetas e anexadas 

os novos itens, na mesma localização. 

Como por exemplo, existe dois modelos de fusíveis na localização 

01.008.005.044. Ou seja, uma gaveta é dividida em duas para que possa conter dois 

itens. Esta situação está representada na Figura 6 que demonstra esta divisão. 



34 
 

 

Figura 6 - Divisão de gavetas. 

Fonte: A autora (2021). 

É possível notar também que as divisões destas gavetas são de madeira, o que 

facilita na criação destas divisórias, pois os próprios colaboradores do almoxarifado 

podem fazer, tornando o custo praticamente irrisório, e demonstrando a pró atividade 

destes colaboradores, tornando desnecessário a chamada de soldadores por 

exemplo. 

3.4 AÇÕES PARA A MELHORIA DA GESTÃO DE ESTOQUE 

Após a realização do inventário, e avaliação do layout foi possível observar 

algumas situações dispostas nos armários. Neles estão armazenados itens de todas 

áreas, como elétrica, manutenção, instrumentação. Acredita-se que isso ocorreu 

conforme itens novos foram cadastrados, onde tinha um espaço “sobrando”, era 

armazenado os materiais. 

Como proposta de melhoria, seria agrupar os armários por áreas, como por 

exemplo, em um armário obter apenas materiais de elétrica, outro apenas da 

mecânica. Isso formaria um padrão de armários, o que facilitaria no momento de 

procura de mercadorias, no momento de urgência. 

No tópico anterior foi citado sobre as divisões das gavetas. Durante o inventário 

destacou-se que alguns itens que estão divididos em uma gaveta não possuem 



35 
 

 

divisória, o que pode resultar em furos de estoque. Pois uma vez deixado no local 

errado, o material pode ser confundindo com o item que não corresponde as suas 

características, gerando dúvidas no momento de contagem e entrega de materiais 

E uma proposta de ação para esse pequeno problema é de criar divisões para 

essas gavetas, com pedaços de madeira ou até mesmo de papelão. Assim diminui o 

risco de furo de estoque, ou de entregar o material errado no balcão de requisições. 

Na análise do layout da organização, observa-se que os armários não seguem 

uma sequência numérica. Onde os armários 1, 2, 3 e 4 estão dispostos no piso 

superior, e os armários 5, 6, 7 e 8 no piso inferior. Como também acontece com as 

demais numerações. 

Sugere-se como uma proposta de melhoria, e padrão para o setor, que as 

prateleiras sigam uma ordem. Os armários do 1 ao 16 fiquem dispostos no piso 

superior e do 17 ao 37, no piso inferior. E que os armários que abrigam o sistema 

portam paletes sejam numerados do 38 ao 41. A Figura 7 demonstra a proposta para 

a empresa. 

Figura 7 - Proposta de numeração dos armários. 

Fonte: A autora (2021). 

Através do inventário realizado no armário 5 destaca-se alguns itens que não 

estão mais disponíveis em estoque, e que esses espaços o qual eram armazenados 
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estão livres. Nestes espaços livres podem ser armazenadas os restantes dos modelos 

de lâmpadas localizados no armário 7.  

No armário 5 já possui a armazenagem de algumas lâmpadas, e a outra parte 

fica no armário 7. A dica é que seja feito uma organização no armário 5, onde todos 

os itens sejam realocados em ordem, em uma sequência, e que os espaços liberados 

com essa organização sejam direcionados para os demais modelos de lâmpadas 

localizadas em outro local.  

A partir dessa organização e transferência de materiais para o armário 5, 

propõe-se que seja feito o mesmo modelo de organização no armário 7. O que como 

no anterior ficará com gavetas livres, as quais podem ser utilizadas para localização 

de tampas de motores, de pequeno porte. Essas por sua vez, estão localizadas no 

depósito 03. 

A sugestão de transferência das tampas de motores de um depósito para o 

outro, é para retirar os pequenos itens do depósito 03. O qual, como já explicado 

anteriormente, armazena materiais de grande porte. 

No momento das contagens para obter dados para a pesquisa, verifica-se 24 

itens obsoletos, ainda armazenados nos armários, correspondentes as áreas de 

elétrica e instrumentação, do depósito 1. Na empresa, todos os itens de estoque são 

incluídos no subinventário denominado almoxarifado no EBS. E os itens destacados 

como obsoletos, pertence a outro subinventário, o qual tem a denominação no sistema 

de obsoleto. 

Assim como no sistema utilizado pela empresa existe a diferenciação de 

subinventário para os itens estocáveis ou obsoletos, no físico também deveria existir. 

A proposta então, é de separar os itens obsoletos daqueles com movimentação em 

estoque. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste trabalho era propor melhorias na gestão de estoque de 

uma empresa do ramo de celulose e papel de Fraiburgo-SC, o que é semelhante ao 

problema proposto a ser solucionado com os resultados obtidos 

No cotidiano é comum que a logística seja confundida como a última fase do 

processo do produto acabado, a parte do transporte dos materiais. Mas na academia 

descobrimos que isso não é o correto. Logística é a grande área que engloba desde 

o primeiro contato com os fornecedores da empresa, até a entrega do produto 

acabado ao consumidor final. 

O setor almoxarifado está totalmente incluído na logística, pois nele armazena-

se os materiais utilizados na empresa, que varia da matéria-prima até os pequenos 

insumos. E para que esses materiais estejam estocados, houve a necessidade de 

negociação com os fornecedores, de entrega no setor, e toda a movimentação dos 

produtos para que ele possa ser utilizado de fato. Então a administração de materiais, 

bem como a gestão e controle de estoques são partes da logística. 

O primeiro objetivo específico dava conta da descrição do processo atual da 

gestão de estoque da empresa. Nesta parte foram identificadas e apontadas diversas 

situações vividas pelos colaboradores. Aponta-se como pontos principais observados 

deste tópico a forma de fracionar os objetos de menor tamanho e grande quantidade, 

facilitando a contagem diária realizada por um dos turnos.  

A forma como é organizado o endereçamento dos produtos no almoxarifado 

trazem certa organização, pois o colaborador pode assim que observa um número 

identificar qual depósito, armário, prateleira, gaveta conforme ex: 01.030.002.020 e 

também com o passar dos anos é notório que sua quantidade de itens aumenta cada 

vez mais sem que o espaço físico tenha acompanhado tal crescimento. 

Para o segundo objetivo específico que foi a realização do inventário, foi 

possível encontrar a acuracidade de 95%, lembrando que o mesmo não foi realizado 

em todos os itens existentes em estoque. A pesquisa foi por conveniência da autora, 

que por sua vez fez análise da gestão de estoque através dos itens referentes as 

áreas de instrumentação e elétrica.  

Foi possível verificar 76 divergências na acuracidade do referido estoque com 

diferenças entre uma ou duas peças. Nesta análise destaca-se então 45 divergências 

faltantes e 31 divergências excedidas do que registra o sistema utilizado pela 
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organização. Ao total foram destacados oito materiais que excediam ao ponto de 

pedido e estavam com baixa movimentação. 

Para o terceiro objetivo específico que avalia o layout atual, entende-se que a 

organização se adaptou conforme as modificações do espaço do estoque. E que para 

o porte da empresa o almoxarifado está se tornando pequeno, pois os colaboradores 

tendem a usufruir uma gaveta livre para dois itens.  

Existe certa dificuldade quando da entrada de novos itens pois os materiais 

devem sem armazenados junto a materiais semelhantes, porém não existe espaço 

suficiente, e até que se dê o destino correto (endereçamento) estes itens ficam 

agrupados na área destinada ao recebimento.   

Analisados todos os objetivos específicos o último deles contempla as ações e 

propostas de melhoria. Todas elas, citadas nesse trabalho foram relacionadas a 

adoção de um padrão entres os armários. O que esteticamente ficariam mais 

organizados, e fisicamente facilitaria no encontro de materiais em momentos de 

procura e entrega com urgência, ou de casos raros, porém não nulos de falha no 

sistema, e até mesmo de falta de energia.  

Ressalta-se ainda a necessidade de retirada dos produtos obsoletos que ainda 

estão nos armários ocupando espaço, esta seria uma solução de otimização do 

almoxarifado gerando nenhum impacto financeiro e uma possibilidade de estudo 

futuro.   

A partir da observação da atual gestão de estoque da organização, conclui-se 

que a mesma possui uma localização simples, com cadastro em um sistema, e uma 

sequência numérica que auxilia no encontro dos materiais.  

A empresa não faz uso de tecnologias como o código de barras, o RFID ou 

WMS. Destaca-se aqui a sugestão de pesquisas e estudos que analisem a 

probabilidade da inserção de uma dessas tecnologias ou até mesmo a junção de duas 

ou mais tecnologias, as quais facilitam o rastreamento das mercadorias, além de 

otimizar tempo. Neste caso existe um custo a ser analisado e cabe a direção da 

empresa entender se é ou não viável.  
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