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RESUMO 
 
 
Este trabalho pretende apresentar alguns conceitos e temas sobre os estoques e 
à sua gestão. Para tanto, aborda a questão da logística, traçando um breve 
histórico do surgimento desta ciência assim como sua atual definição, objetivos e 
características. Não obstante, este trabalho científico procurou tecer 
considerações sobre a função e os objetivos do estoque, enfatizando a 
importância que o controle de estoque tem em uma empresa. Também destacou 
alguns dos princípios básicos para o controle de estoques e alguns dos 
indicadores de desempenho na gestão de estoque. Buscou, da mesma forma, 
relacionar alguns sistemas de gestão e de informações de estoques, como por 
exemplo, o MRP (Material Requirements Planing). Por fim, realizou um estudo 
detalhado e aprofundado sobre o estoque e a gestão do mesmo na LCA 
Alimentos, no município de Sertanópolis, Paraná. 
 
Palavras-chave: logística; estoque, sistema de estoque, controle de estoque.  
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ABSTRACT 
 
 

This work aims to present some concepts and themes on stocks and their 
management. Therefore, it addresses the issue of logistics, tracing a brief history 
of the emergence of this science as well as its current definition, objectives and 
characteristics. Nevertheless, this scientific study sought to comment on the role 
and inventory objectives, emphasizing the importance of inventory control has on 
a company. It also highlighted some of the basic principles for inventory control 
and some of the performance indicators in inventory management. Sought, in the 
same way, list some systems for management and inventory information such as 
the MRP (Material Requirements Planing). Finally, we conducted a detailed and 
thorough study of the stock and the management of the same in the ACL Food in 
the city of Sertanópolis, Paraná. 
 
Keywords: logistics; stock, inventory system, inventory control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A política de estoques possui papel relevante na empresa uma vez que 

dele depende que as vendas sejam atendidas de acordo com os prazos de 

compra. Para atender a demanda de forma eficiente é de suma importância que 

as empresas possuam estratégias voltadas para ganhos de competitividade e 

mercado. 

As várias mudanças determinadas pela globalização, avanço da tecnologia, 

dentre outros, tem levado as empresas a agirem de maneira mais rápida visando 

atender a um mercado que se encontra, cada vez mais competitivo. 

Ching (2001, p. 61) ilustra com clareza essa relação quando destaca que: 

 

Empresa e fornecedores estão estreitando suas relações e criando 
sistemas de parceria em que ambos atuam de forma harmoniosa, na 
busca de qualidade, preço, tempo de entrega exato e muitos outros 
atributos que fazem parte da logística de suprimento. 

 

Assim, as empresas têm procurado manter relações mais estreitas com os 

fornecedores para maximizar o atendimento das necessidades dos clientes, 

através de rápido tempo de resposta desde a solicitação até a entrega do produto, 

flexibilidade para lidar com lotes pequenos, disponibilidades dos produtos a um 

preço justo (CHING, 2001). 

O controle ou gestão de estoques compreende todas as atividades, 

procedimentos e técnicas que permitem garantir a qualidade correta, no tempo 

correto, de cada item do estoque ao longo da cadeia produtiva: dentro e fora das 

organizações. 

No entanto, apesar do processo de melhoria pelo qual tem passado várias 

empresas com reduções significativas nos custos de estoque, estes ainda 

continuam a ser considerados críticos em muitas destas organizações. Diante 

deste contexto, formulou-se o seguinte problema da pesquisa: Qual é a 

importância da gestão de estoque?  

Com base nesta questão, o presente trabalho foi pautado com a finalidade 

de alcançar os seguintes objetivos: analisar a gestão de estoque e sua 

importância na LCA Alimentos, unidade 1 – Moinho de Trigo na cidade de 

Sertanópolis, Paraná. 
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2  LOGÍSTICA 

 

A logística é um processo de planejamento, implementação e controle da 

movimentação e armazenamento de matérias-primas, materiais semi-acabados e 

produtos acabados do ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito 

de suprir as necessidades dos clientes e conquistar a confiabilidade do público 

que se quer atingir. 

A definição proposta por Cavanha Filho (2001) parece ser bem apropriada 

neste sentido, pois para o autor: 

 

Logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que aplica e 
controla com eficiência a estocagem e o fluxo de bens e serviços a 
partir do ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de 
atender todos os requisitos e necessidades dos consumidores. 
(CAVANHA FILHO, 2001, p. 04). 

 

Segundo observa Dornier apud Barroso (2001), a tendência rumo a uma 

economia globalizada está forçando as empresas a desenvolverem estratégicas 

para projetar produtos para um mercado global e a maximizar os recursos da 

empresa ao produzi-los.  

Neste contexto, afirma Barroso (2001, p.25): 

 

[...] a função da logística tem adquirido grande relevância estratégica 
devido ao seu papel de integração na estrutura organizacional da 
empresa, que engloba o fluxo de materiais, produtos e informações nas 
cadeias produtivas e de suprimentos e inclui todas as funções, desde o 
processamento do pedido do cliente, suprimento de matérias-primas 
através da produção, montagem, armazenagem, até o abastecimento 
dos canais atacadistas, varejistas, e entrega do produto ao cliente final.  

 

Considerando-se a importância da gestão de estoque na logística, Oliveira 

(2001) entende que é necessário abordar, ainda que de maneira breve, sobre a 

mesma apresentando a sua evolução, definição e objetivos.  

 

2.1 HISTÓRIA E SURGIMENTO DA LOGÍSTICA 

 

A logística - de origem francesa (do verbo loger: “alojar”) - originou-se no 

século XVIII, no reinado de Luiz XIV, onde existia o posto de Marechal - General 
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de Lógis -, responsável pelo suprimento e pelo transporte do material bélico nas 

batalhas.  

De acordo com Ching (1999), até 1950 as atividades logísticas eram 

divididas entre várias áreas. Com isso haviam conflitos, já que nenhum 

departamento tinha responsabilidade e objetivos concretos a serem alcançados 

em relação à logística. Em meados de 1945, algumas empresas já tinham um 

departamento específico para cuidar de transporte e armazenagem de produtos. 

Segundo Magee (2004, p.03): 

 

O conceito de sistema logístico e a tecnologia da logística tiveram um 
processo considerável desde a Segunda Guerra Mundial. O conceito de 
sistema logístico tornou-se amplamente aceito e a administração, tanto 
privada como governamental, começa a reconhecer a necessidade de 
projetar e administrar o sistema logístico como um todo, ao invés de 
uma série de funções discretas e independentes. 

 

Logo depois, em meados de 1950, a logística, surge como matéria na 

Universidade de Harvard, nas cadeiras de engenharia e administração de 

empresas. 

Neste sentido, afirmam Fleury et al. (2000, p.48): 

 

A logística é uma das atividades econômicas mais antigas e ao mesmo 
tempo um dos conceitos gerenciais mais modernos. Seu surgimento se 
confunde com a origem da atividade organizada, haja visto que, desde o 
início das atividades organizadas, com produção especializada e troca 
de excedentes com outros produtores, surgiram três das mais 
importantes funções logísticas: estoque, armazenagem e transporte. A 
produção excedente vira estoque, que por sua vez é armazenado até 
que seja efetuado a troca e em seguida é transportado ao local de 
consumo.   

 

Entre 1950 e 1970 ocorreu uma decolagem da teoria e da prática da 

logística. De acordo com Neto (2002), neste período, o ambiente era propício para 

novidades no pensamento administrativo, pela necessidade de redução de 

custos. Como conseqüência, observou-se a minimização dos conflitos, início de 

um processo de integração gradual; consolidação da logística e 

fundamentalmente a evolução do atendimento ao cliente.  

O autor destaca que foram seis os fatores que contribuíram decisivamente 

para a impulsão da logística:  

 



15 

 

1- Alteração nos padrões e atitudes do consumidor referente à demanda;  

2- Desenvolvimento da análise de custo total, ou seja, a denominada 

variância logística e ou custos compensados;  

3- A teoria de sistemas, propiciou o estudo de relações complexas entre os 

diversos componentes de uma atividade e realçou a importância da 

definição de um processo integrado para a melhor combinação e aplicação 

dos recursos, visando a redução dos custos;  

4- Preocupação com o serviço ao cliente;  

5- Maior atenção aos canais de distribuição, não se restringindo apenas à 

atividade de entrega; e  

6- Avanço tecnológico permitindo maior velocidade das operações e das 

informações.  

 

Para Lambert et al. (1998) foram os seguintes fatores que influenciaram no 

reconhecimento da importância da administração logística:  

 

a) Avanço na tecnologia de informática e em técnicas quantitativas; 

b) Evolução da abordagem de sistemas e do conceito de análise de custo 

total; 

c) Reconhecimento do papel da logística nos programas de atendimento ao 

cliente; 

d) Declínio da lucratividade em empresas por deixarem de examinar  áreas 

onde poderiam ser realizadas economias de custos; 

e) Melhoria nos lucros resultante de maior eficiência na logística; 

f) Condições macroeconômicas desde a década de 50. 

g) Constatação de que a logística pode ajudar a criar vantagem competitiva 

no mercado. 

 

A partir de 70, a logística já era abordada por várias empresas, porém 

algumas ainda só se preocupavam com o lucro, esquecendo dos custos. Com as 

crises que se sucederam, as empresas passaram a se preocupar com a gestão 

de suprimentos. 

No período compreendido entre 1970 à 1980 segundo Neto (2002), o 

ambiente empresarial caracterizava-se por grandes incertezas, resultado da crise 
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do petróleo; aumento dos combustíveis; racionamento de energia; escassez de 

matérias primas; aumento no custo da mão-de-obra; aumento dos juros, fretes e 

crescimento da competição mundial. Como conseqüências, observou-se a 

evolução na integração de sistemas, a incorporação da administração de pedidos 

à área de logística, bem como, a integração da produção.  

Conforme explica Mello (2001), esse período foi repleto de incertezas em 

todos os aspectos da atividade empresarial. A crise do petróleo resultou em 

aumentos nos preços dos combustíveis e, consequentemente dos seus derivados 

e, ao mesmo tempo ocorreu um aumento nos custos de mão de obra e nos juros 

que acabou refletindo no aumento dos valores dos fretes. “É exatamente neste 

período que se identifica uma intensificação do interesse pelo ensino e pesquisa 

da logística nas universidades” (MELLO, 2001, p.39). 

No período compreendido entre 1980 à 1990, o ambiente caracteriza-se 

pela consolidação da logística empresarial integrada. De acordo com Christopher 

(1997, p.40), tornou-se clara a necessidade de estender-se a lógica da integração 

para fora das fronteiras da empresa para incluir fornecedores e clientes, o que 

deu origem ao conceito de gestão de cadeia de suprimentos, também 

denominado de “Supply Chain Management” (SCM). 

O conceito de Supply Chain Management, de acordo com Barcelos Júnior 

(2002, p.42) surgiu como uma evolução natural do conceito de logística integrada. 

“Enquanto a Logística Integrada representa uma integração interna de atividades, 

o Supply Chain Management representa sua integração externa, pois estende a 

coordenação dos fluxos de materiais e de informações e ao cliente final.” 

Diz o autor, acima mencionado, que segundo essa definição, a gestão da 

cadeia com um todo pode proporcionar uma série de maneiras pelas quais é 

possível aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo contribuir para a redução 

de custos, assim como identificar formas de agregar valor aos produtos. 

 

No primeiro plano estariam a redução de estoques, compras mais 
vantajosas, a racionalização de transportes, a eliminação de 
desperdícios, etc. o valor, por outro lado, seria criado mediante prazos 
confiáveis, atendimento no caso de emergências, facilidade de 
colocação de pedidos, serviço pós-venda, etc. (BARCELOS JÚNIOR, 
2002, p.43) 
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De acordo com Ching (2001), o desempenho do Supply Chain depende 

principalmente de quatro fatores: 

 

1 - capacidade de resposta às demandas dos clientes; 

2 - qualidade dos produtos e serviços; 

3 - velocidade, qualidade e timing da inovação dos produtos; 

4 - efetividade dos custos de produção e entrega e utilização de capital. 

 

Evans et al. apud Eulália et al (2000), reconhecem que na SCM as mais 

importantes características de competitividade são determinadas não somente 

pela eficiência interna das organizações, mas também pelos virtuosos 

relacionamentos externos com ambos clientes e fornecedores.  

Assim, a estratégia primária da SCM é a obtenção de sinergia intra e inter 

organizacional para, segundo Crasper e Gray apud Eulália et al. (2000) buscar a 

satisfação do cliente, tornar os serviços mais rápidos, melhorar os índices de 

desempenho e aumentar as vantagens competitivas. 

 

 

2.2 LOGÍSTICA: DEFINIÇÕES, OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Vários autores apresentam definições com enfoques diferenciados para 

logística. Segundo Sousa (2002), para alguns a logística é vista como o canal de 

distribuição e é entendida como sendo a cadeia de suprimentos. Outros a 

consideram como uma técnica e uma ciência. Outros ainda a compreendem como 

um processo, um sistema. 

Segundo o dicionário Aurélio (1986) a logística é a parte da arte da guerra 

que trata do planejamento e da realização de: 

 

a) Projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, 

distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material (para fins 

operativos ou administrativos);  

b) Recrutamento, incorporação, instrução e adestramento, designação, 

transporte, bem-estar, evacuação, hospitalização e desligamento de 

pessoal;  
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c) Aquisição ou construção, reparação, manutenção e operação de 

instalações e acessórios destinados a ajudar o desempenho de qualquer 

função militar;  

d) Contrato ou prestação de serviços 

 

Para Christopher (1997) logística é o processo de gerenciar, de maneira 

estratégica, a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e 

produtos acabados (e os fluxos de informação correlatos) “[...] através da 

organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as 

lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a baixo 

custo”. 

Segundo Enomoto et al., (2001), uma das definições mais difundidas de 

logística é a do Council of Logistics Management (CLM), uma organização 

profissional de gestores de logística, professores e práticos, estabelecida desde 

1962, com o objetivo de difundir o intercâmbio de idéias nesta área, segundo a 

qual logística é:  

 

[...] processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao 
custo correto, o fluxo e a armazenagem de matérias-primas, estoques 
durante a produção e produtos acabados, e as informações relativas a 
estas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com 
o propósito de atender às exigências dos clientes. (ENOMOTO et al., 
2001, p.3) 

 

Posteriormente, de acordo com os autores, a CLM adaptou a definição de 

logística, após o encontro de Toronto (Canadá), em outubro de 1999, para o 

seguinte texto: 

 

[...] logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, 
implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de bens e 
serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de 
consumo, visando atender aos requisitos dos consumidores. 

 

Rushton e Oxley, apud Mello (2001), afirmam que na realidade não existe 

uma definição única que possa ser aplicada porque os produtos são diferentes, as 

companhias são diferentes e os sistemas também. Assim, muitas vezes os termos 

são aplicados erroneamente na literatura e no mundo do negócio. 
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Para o autor acima mencionado o principal objetivo da logística é reduzir os 

custos e maximizar os lucros da organização através da agilidade de informação 

e flexibilização no atendimento de entrega dos produtos aos consumidores. 

Segundo Ching (2001) a logística representa um fator econômico em 

virtude da distância existente tanto dos recursos (fornecedores), como de seus 

consumidores, e esse é um problema que a logística tenta superar. Se ela 

conseguir diminuir o intervalo entre a sua produção e a demanda, fazendo com 

que os consumidores tenham bens e serviços quando e onde quiserem e na 

condição física que desejam.   

A logística baseada no tempo pode oferecer às empresas uma 

oportunidade para aumentar seus lucros. Sobre o assunto, escreve Moreno 

(2001) que a combinação entre a administração da cadeia de suprimentos e a 

logística baseada no tempo pode oferecer uma grande oportunidade de aumento 

de lucros às empresas. O autor considera que a agilidade em colocar produtos no 

mercado é um fator vital para o aumento das vendas. Diz ele que a principal 

vantagem diz respeito à diferença de tempo entre a sua entrada no mercado e a 

de seu concorrente.  

Segundo Lima (2000) a logística refere-se a uma forma de competição 

estratégica que permitem obter vantagens diferenciais que vão além das 

características de qualidade do produto, que embora relevantes podem ser 

atingidas ou reproduzidas por competidores, enquanto que as ações logísticas 

são muito próprias de uma empresa em virtude de fatores como localização, 

agilidade do sistema de entrega, resposta rápida ao consumidor, dentre outros 

agregadores de valor ao serviço e, portanto, mais difíceis de serem igualados. 

A logística complementa o marketing da empresa, criando vantagem 

diferencial de mercado e proporcionando um direcionamento eficaz do produto ao 

cliente, colocando o produto no momento e lugar certos. (LAMBERT et al., 1998). 

Lambert et al. (1998) consideram que a logística pode ser uma fonte de 

vantagem competitiva para a empresa - tal como um bom produto, a promoção e 

a estratégia de preços. A distribuição pode ser utilizado como a principal razão de 

compra do mercado-alvo e a distribuição pode ser projetada como uma oferta 

única, não copiada pela concorrência. 

As principais características da logística de acordo com Bastos (2001) são:  
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 A logística representa uma oportunidade ideal para adicionar valor a fim 

de realizar o sucesso do cliente, isto pode ser por meio de melhoria da 

qualidade: reduzir inventário; reduzir tempo em trânsito. 

 Flexibilidade da embalagem: os clientes recebendo os produtos como 

desejam. 

 Velocidade de resposta: fluxos rápidos de informações e redução de 

tempo. 

 Distribuição coordenada: planejamento dos locais de distribuição. 

 

De acordo com Bastos (2001), um processo logístico efetivo é essencial 

para satisfazer o cliente e ganhar vantagem competitiva. Melhorar a qualidade do 

serviço que a logística fornece aumenta a satisfação do cliente e apóia a sua 

lealdade. Isso, por sua vez, leva ao aumento da participação do mercado e a 

maior margem de lucro. Ao mesmo tempo, focalizar as reais necessidades do 

cliente elimina custo de serviço não valorizado. Melhorar a produtividade do 

processo logístico também reduz custo. Juntas, essas ações ajudam a tornar os 

produtos e serviços mais atraentes no mercado. 

Gattorna e Walters apud Bastos (2001) ressaltam o papel da logística como 

componente da gestão estratégica: 

 

Ela é responsável pela gestão de aquisição, movimentação e estocagem 
de materiais, componentes e produtos acabados (junto com a respectiva 
informação), através da organização e seus canais de marketing, para 
satisfazer os consumidores e alcançar a lucratividade esperada pela 
empresa (BASTOS, 2001, p.58). 

 

Para Ballou (2001), a logística possui a missão de dispor a mercadoria ou o 

serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao  

mesmo tempo fornecer uma maior contribuição à empresa. 

Para Coyle et al. apud Bastos (2001) o grande papel da logística é o seu 

valor adicionado em termos de utilidade de lugar e de tempo. Nesse sentido, a 

logística por meio da movimentação dos produtos dos pontos de produção para 

os lugares onde são encontrados a demanda, amplia as fronteiras físicas do 

marketing. “A logística cria utilidade de tempo quando disponibiliza os produtos ou 

serviços quando os consumidores necessitam deles, sobretudo no momento que 

os mesmos são demandados” (COYLE et al. apud BASTOS, 2001, p.7). 
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Dentro dessa realidade, a logística surge como um dos principais 

instrumentos para agilização dos negócios da empresa dos anos 90 e ampliação 

de seu mercado, pois lhe compete administrar recursos para suprir o produto 

certo, na qualidade definida, na condição desejada, no local correto e no tempo 

exato (RODRIGUES e GODOY, 2002). 

Dentre as funções básicas do sistema logístico destaca-se as compras e 

planejamento da produção, armazenagem e manuseio de materiais e o estoque. 

O controle de estoques é parte vital na logística, pois estes podem absorver de 25 

a 40% dos custos totais da empresa, por isso têm um papel na logística muito 

importante. A existência do estoque hoje na cadeia logística é devido a incerteza 

da demanda e a possibilidade de falta de materiais no momento desejado 

(OLIVEIRA, 2001, p. 17). 

As atuais e constantes transformações do ambiente de negócios geram 

novas necessidades. Necessidades estas que forçam a criação de novos 

produtos e serviços. Por sua vez, estes novos serviços geram custos e a redução 

da lucratividade (custos sempre crescentes), o que pode gerar serviços ruins que 

podem destruir a imagem e a competitividade da empresa. Assim, cabe ao 

processo logístico atender aos requisitos impostos pelo mercado eficientemente, 

eficazmente e ao menor custo possível. 

Pela tabela a seguir, temos as competências das empresas. Vejamos. 

 

As empresas precisam ser As empresas precisam ter 

 Inovadoras em produtos e serviço  

 Orientadas para o mercado - conhecimento  

 Planas - menor número de níveis gerenciais  

 Rápidas e desburocratizadas  

 Conscientes do valor da qualidade  

 Internacionalistas - mesmo sendo pequenas  

 Participativas - distribuir parte dos ganhos  

 Preocupadas com a comunidade  

 Preservadoras do meio ambiente  

 Atentas aos sinais de mudanças  

 Integradas pela informação  

  Processos flexíveis  

 Ciclos operacionais curtos  

 Alta capacidade de previsão da demanda  

 Baixo custo operacional / customização  

 Consistência nos serviços e promessas  

 Cobertura abrangente do seu mercado  

 Gerenciamento por processos x funções  

 Baixo índice de ajustes / retrabalho  

 Processo de comunicação eficiente  

 Funcionários preparados e informados  

 Ética Inflexível  

 Políticas Eficazes 

Tabela 1 - Competências das empresas (JURAN, 1990). 
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3 ESTOQUE 

 

De acordo com Ching (2001), o estudo do papel do estoque nas empresas 

é tão antigo quanto o estudo da própria administração. Como elemento regulador, 

quer do fluxo de produção, quer do fluxo de vendas, no processo comercial, os 

estoques sempre foram alvo da atenção dos gerentes.  

Os estoques são, de acordo com Ortolani (2002), todos os bens e materiais 

mantidos por uma organização para suprir demandas futuras, podendo ser 

encontrados na forma de (tipos de estoques): matéria-prima, produto em processo 

(em elaboração/produção), produto acabado, materiais e embalagens e produtos 

necessários para manutenção, reparo e suprimentos de operações. 

Já o controle ou gestão de estoques, segundo o autor, compreende todas 

as atividades, procedimentos e técnicas que permitem garantir a qualidade 

correta, no tempo correto, de cada item do estoque ao longo da cadeia produtiva: 

dentro e fora das organizações.  

E, conforme afirma Oliveira (2001, p.35) “a gestão de estoques é parte vital 

na logística, pois estes podem absorver de 25 a 40% dos custos totais da 

empresa, por isso têm um papel na logística muito importante”. 

Slack apud Oliveira (2001) considera que o estoque refere-se a 

acumulação de recursos materiais em um sistema de transformação.  

 

Sem estoque é impossível uma empresa trabalhar, pois ele é o 
amortecedor entre os vários estágios da produção até a venda final do 
produto. Quanto maior o investimento nos vários tipos de estoque, tanto 
maior é a capacidade e a responsabilidade de cada departamento da 
empresa (OLIVEIRA, 2001, p.36). 

 

Neste sentido, afirma Oliveira (2001, p.36) para a gerência financeira, a 

minimização dos estoques é meta principal. “O objetivo, é otimizar o investimento 

em estoques aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa, 

minimizando as necessidades de capital investido”.  

Nessa perspectiva Ballou (2001) afirma que o objetivo das empresas é 

gerenciar o estoque de forma a garantir disponibilidade do produto ao cliente com 

o menor nível de estoque possível, sendo que diversas razões contribuem para o 

reforço desta política, dentre as quais salienta: 
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a) Crescente número e diversidade de produtos; 

b) Elevado custo de oportunidade de capital, refletindo as altas taxas de juros 

reais praticados na economia brasileira; e 

c) Foco gerencial na redução do capital circulante líquido, com o objetivo de 

maximizar o indicador Valor Econômico Adicionado (Economic Value 

Added – EVA). 

 

Segundo Ballou, (2001, p.251-252) os estoques podem ser classificados de 

acordo com o que se segue:  

 

 Estoque no canal de distribuição: estoque em trânsito entre os pontos de 

estocagem ou de produção;  

 Estoque de antecipação: estoque é gerado em antecipação às vendas 

sazonais;  

 Estoque de ciclo ou regular: é o estoque necessário para satisfazer a 

demanda média durante o tempo entre reabastecimentos sucessivos; 

 Estoque de segurança: adicional ao estoque regular necessário para 

satisfazer a demanda média e as condições de prazo de entrega; e 

 Estoque obsoleto ou morto: estoque que deteriora-se, tem a sua validade 

vencida ou é roubada ou perdida quando armazenado por um período de 

tempo. 

 

Oliveira (2001) observa que deve-se manter os estoques nos níveis mais 

baixos possíveis sem afetar os serviços prestados aos clientes. Segundo a 

autora, essa política gera benefícios, dentre os quais destaca: 

 

 Redução de espaço nos almoxarifados; 

 Redução de taxas de seguro; 

 Menor movimentação interna de material; 

 Menos obsolescência; 

 Redução em equipamentos de movimentação; 

 Zero de defeitos; 

 Utilização mais efetiva dos recursos. 
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Segundo Dias apud Vendrameto et al. (2000), são muitos os conflitos 

interdepartamentais dentro de uma empresa, quanto a gestão de estoque a ser 

adotada, pois, geralmente enquanto alguns departamentos se beneficiam outros 

ficam prejudicados.  

 

São tantos os conflitos entre as opções para se determinar a quantidade 
de estoques, que o melhor é entrar em um acordo para que sejam 
compensadas as vantagens e desvantagens. Nesse universo, 
aparentemente contraditório têm sido empreendidas iniciativas criativas 
(VENDRAMETO et al., 2000, p.5). 

 

O grande problema da administração de estoques é manter ou não os 

estoques, pois existem vários custos para mantê-los. Segundo Dias apud Oliveira 

(2001), são eles: 

 

 Custos de capital (juros, depreciação); 

 Custos com pessoal (salários, encargos sociais); 

 Custos com edificação (aluguel, impostos, luz, conservação); 

 

Além desses há os custos de manutenção que referem-se aos custos 

necessários para manter certa quantidade de mercadorias por um período de 

tempo. São geralmente definidos em termos monetários por unidade, por período. 

Incluem componentes como os custos de armazenagem, custo de seguro, custo 

de deterioração e obsolescência e custo de oportunidade de empregar o capital 

em estoque.  

De acordo com Garcia et al. (2002), os custos de manutenção de estoques 

e de backorders e/ou vendas perdidas são muitas vezes ignorados por não serem 

registrados na contabilidade das empresas. Assim, é freqüente que mesmo 

grandes companhias não tenham informações gerenciais referentes ao custo de 

excesso ou de falta de estoques em um determinado período de operação. É 

importante frisar que a mensuração desses custos é o primeiro passo para avaliar 

a situação da política de estoques da empresa e justificar ou não um trabalho de 

revisão. 

O gerenciamento do risco associado à posse e manutenção de estoques 

ao longo do tempo decorre cada vez mais de:  
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1 – ciclos de vida de produtos cada vez mais curtos;  

2 – da proliferação de SKU’s, provocando a pulverização da demanda 

original agregada, dificultando a previsão de vendas;  

3 – segmentação crescente de mercados, tornando o serviço ao cliente 

uma função vital para o sucesso dos negócios, implicando na instalação de 

novos centros de distribuição ou armazéns (FLEURY et al., 2000, p. 62). 

 

De acordo com o autor, normalmente o grau de risco associado à 

manutenção de estoques é mensurado através da variabilidade da demanda de 

um determinado produto e/ou canal de distribuição, calculado como seu desvio-

padrão e coeficiente de variação:  

 

Atualmente existem diversas ações em curso nas cadeias de 
suprimentos para aumentar o grau de previsibilidade da demanda e, 
consequentemente reduzir seu desvio-padrão, através do acesso e 
compartilhamento da informação de vendas obtida em tempo real junto 
aos consumidores. São exemplos neste sentido os programas de 
resposta rápida entre varejistas e fabricantes, como o ECR (Efficient 
Consumer Response) e outras iniciativas neste sentido (FLEURY et al., 
2000, p. 62). 

 

Os custos dos pedidos ou de compras são os custos associados ao 

processo de aquisição das quantidades requeridas para reposição do estoque. 

Quando uma ordem de compra é despachada ao fornecedor, incorre-se uma série 

de custos resultantes ao processamento do pedido e da preparação do mesmo. 

Estes custos incluem, segundo Wanke (2002): 

 

1. Custo de processar pedidos nos departamentos de compras, faturamento 

ou contabilidade; 

2. Custo para enviar o pedido até o fornecedor, normalmente por correio ou 

por mídia eletrônica; 

3. Custo de preparação da produção (Set-up) ou manuseio para atender o 

lote solicitado; 

4. Custo devido a qualquer tipo de manuseio ou processamento realizado na 

recepção; preço da mercadoria.  São definidos em termos monetários por 

pedido e podem ser calculados anualmente. 
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Estes custos podem ser determinados por meio de fórmulas matemáticas, 

e, uma vez calculado o seu valor, transforma-se o mesmo em valor percentual em 

relação ao estoque analisado (WANKE, 2002). 

Na prática é muito difícil para as empresas avaliarem adequadamente qual 

política de estoque devem adotar. Entretanto, segundo Arozo (2002) é possível 

através de geração de cenários e de análises incrementais nos custos de 

estoques e movimentação de materiais determinar se uma alternativa de 

operação acarretará um menor custo logístico total. 

Desta forma, diz o autor, é possível evitar a percepção de que reduções 

isoladas nos níveis de estoque, sem serem levados em consideração impactos 

em outras funções logísticas, como transporte, armazenagem e processamento 

de pedidos, permitem uma operação de ressuprimento de menor custo total.  

Se por um lado, o elevado custo de capital tem tornado a posse e 

manutenção de estoques cada vez mais onerosas por outro lado, diversos fatores 

têm influenciado a gestão de estoques na cadeia de suprimentos no sentido de 

aumentar a eficiência com a qual as empresas operam os processos de 

movimentação de materiais (transporte, armazenagem e processamento de 

pedidos) 

Wanke (2002) destaca três fatores que tem contribuído substancialmente 

para a redução dos custos unitários de movimentação de materiais:  

 

1-  Formação de parcerias entre empresas na cadeia de suprimentos; 

2- Surgimento de operadores logísticos; 

3- Adoção de novas tecnologias de informação para a captura e troca de 

dados entre empresas.  

 

3.1 FUNÇÃO E OBJETIVOS DE ESTOQUE 

 

A meta principal de uma empresa é, sem duvida, maximizar o lucro sobre o 

capital investido em fábrica e equipamentos, em financiamentos de vendas, em 

reservas de caixa e em estoques.  

A função da administração de estoques é justamente maximizar este efeito 

lubrificante no feedback de vendas não realizadas e o ajuste do planejamento da 

produção (BALLOU, 2009). 
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O objetivo, portanto, é otimizar o investimento em estoques, aumentando o 

uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando as necessidades de 

capital investido (BALLOU, 2009). 

Quando as metas dos diferentes departamentos são conflitantes, o 

departamento que tem maior agressividade é, geralmente, o mais ouvido. O 

sistema de administração de estoques deve remover estes conflitos entre os 

departamentos, providenciando a necessidade real de suprimentos da empresa. A 

administração de estoques exige que todas as atividades envolvidas com controle 

de estoques, qualquer que seja a forma, sejam integradas e controladas num 

sistema em quantidades e valores. A administração de estoques não se preocupa 

somente com o fluxo diário entre vendas e compras, mas com relação lógica entre 

cada integrante deste fluxo, e traz uma mudança na forma tradicional de encarar 

o estoque nas suas diferentes formas, pois se trata de um novo sistema de 

organização. 

   

3.2 POLÍTICA DE ESTOQUE 

 

A administração central da empresa deverá determinar ao Departamento 

de Controle de Estoques o programa de objetivos a serem atingidos, isto é, 

estabelecer certos padrões que sirvam de guia aos programadores e 

controladores e também de critérios para medir a performance do Departamento. 

Estas políticas são diretrizes que, de maneira geral, são as seguintes: 

 

a) Metas de empresas quanto a tempo de entrega dos produtos ao cliente; 

b) Definição do numero de depósitos e/ou de almoxarifado e da lista de 

materiais a serem estocados neles; 

c) Que níveis deverão flutuar os estoques para atender uma alta ou baixa 

das vendas ou uma alteração de consumo; 

d) Até que ponta será permitida a especulação com estoques, fazendo 

compra antecipada com preços mais baixos ou comprando uma quantidade 

maior para obter descontos; e 

e) Definição da rotatividade dos estoques. 
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As definições das políticas são muito importantes ao bom funcionamento 

da administração de estoques. Os itens C e E citados são dos que merecem 

maior atenção, porque é exatamente neles que também vai ser medido o capital 

investido em estoques.  

 

3.3 CONTROLE DE ESTOQUE 

 

Para Dias apud Oliveira (2001), o objetivo básico do controle estoque nas 

empresas é evitar a falta de material, sem que esta diligência resulte em estoques 

excessivos às reais necessidades da empresa. 

Conforme Fernandes (1987) devem ser considerados alguns princípios 

básicos para organizar um setor de controle de estoques, que são: 

 

a) Determinar “o quê” deve permanecer em estoque. (número de itens); 

b) Determinar “quando” se devem reabastecer os estoques. 

c) Determinar “quanto” de estoque será necessário p/ um período pré-

determinado; 

d) Acionar o departamento de compras para executar aquisições; 

e) Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as 

necessidades; 

f) Controlar os estoques em termos de quantidade e valor e informar posição 

do estoque; 

g) Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estado dos 

materiais estocados; 

h) Identificar e retirar dos estoques os itens obsoletos ou danificados. 

 

De maneira semelhante Wanke (2000, p.187) aponta quatros decisões 

fundamentais para a definição de uma política de estoques nas empresas: 

 

 Onde localizar os estoques na cadeia de suprimentos? Diz respeito à 

centralização ou descentralização dos estoques; quando pedir o 

ressuprimento? Utilização ou não da metodologia sugerida pelo ponto 

de pedido 
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 Quanto manter em estoques de segurança? Calculado em função das 

variabilidades na demanda e no lead time de ressuprimento; e 

 Quanto pedir? Opção entre adotar a metodologia do lote econômico de 

compras ou implantar um regime de ressuprimento just in time. 

 

Segundo Pessoa (2000), existem diversos fatores que podem influenciar na 

escolha do sistema de controle de estoque, no entanto, para o autor, o tipo de 

demanda (independente ou dependente) é o fator mais significativo.  

 

a) Demanda Independente 

Estoques de distribuição (isto é, itens armazenados como bens acabados 

para venda) e peças de reposição compradas por vários clientes diferentes 

usualmente experimentam uma demanda relativamente estável. Esta demanda, 

que pode ser afetada por tendências e efeitos sazonais, não depende da 

demanda por outros itens; sendo chamada demanda independente. 

 

b) Demanda Dependente 

Submontagens, componentes e matéria-prima têm uma demanda que é 

primeiramente dependente da demanda pelos produtos finais nos quais eles são 

usados.  Se os produtos finais são fabricados intermitentemente em lotes, a 

demanda por estes itens é relativamente abrupta. Estes são itens de demanda 

dependente. Técnicas mais modernas de gerenciamento de estoque, como o 

MRP, devem ser usadas para esses itens. 

Um ponto importante, segundo Monks (1985), apud Pessoa (2000) diz 

respeito ao fato de que as demandas dependentes podem geralmente ser 

calculadas, ao passo que as demandas independentes em geral exigem algum 

tipo de previsão.  

De acordo com Lima (2000) cabe ao gerenciamento e controle de estoque 

a identificação dos processos, subprocessos e as atividades que podem estar 

gerando perdas neste setor e implementar um plano de ação que vise reduzir o 

tempo de espera do produto armazenado, a conformidade de especificação do 

produto adquirido, o atendimento aos pedidos solicitados e custos relacionados 

ao tempo de compra e utilização do produto. 
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Para efeito de entendimento do processo de controle de estoque, a 

hierarquia desse processo dividi-se em subprocesso de aquisição e subprocesso 

de armazenamento de materiais conforme mostrado na figura 01. 

Diante da hierarquia do processo de controle de estoque traçado, cabe ao 

subprocesso de aquisição de materiais, a partir do plano de ação buscar a 

melhoria da qualidade do processo como todo que deve ser composto pelas 

seguintes atividades, de acordo com Lima (2000): 

 

- Especificações técnicas para compra de produtos; 

- Controle de recebimento dos materiais; 

- Seleção e avaliação de fornecedores de materiais e equipamentos. 

 

PROCESSO: CONTROLE DE ESTOQUE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 01 – Hierarquia do Processo de Controle de Estoque identificando seus 
subprocessos e atividades (Adaptado de Harrington, 1988. apud Lima (2000). 

 

3.3.1 Princípios básicos para o controle de estoques 

 

Para organizar um setor de controle de estoques, inicialmente deveremos 

descrever suas funções principais que são: 

 

 Determinar "o que" deve permanecer em estoque. Numero de itens;  

 Determinar "quando" de deve reabastecer os estoques. Periodicidade;  

 Determinar "quanto" de estoque será necessário para um período 

predeterminado;  

 Acionar o Departamento de compras para executar aquisição de 

estoque;  

SUBPROCESSOS 

AQUISIÇÃO ARMAZENAGEM 

ATIVIDADES 

ESPECIFICAÇÃO RECEBIMENTO 

ATIVIDADES 

IDENTIFICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO 
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 Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com 

as necessidades;  

 Controlar os estoques em termos de quantidade e valor e fornecer 

informações sobre a posição do estoque;  

 Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados 

dos materiais estocados; e  

 Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

 

Existem diversos aspectos dos estoques que devem ser especificados, 

antes de se montar um sistema de controle de estoque. Um deles refere-se aos 

diferentes tipos de estoque existentes em uma fábrica. Outro diz respeito aos 

diferentes pontos de vista quanto ao nível adequado de estoque que deve ser 

mantido para atender as necessidades da empresa. Um terceiro ponto seria a 

relação entre o nível do estoque e o capital necessário envolvido.  

 

3.3.2 Indicadores de desempenho na gestão de estoque 

 

Conforme Dantas apud Bastos (2001), uma das dificuldades no processo 

de mensuração de desempenho é a seleção dos indicadores. A escolha dos 

mesmos, de acordo com o autor, necessariamente, deve estar atrelado à 

estratégia das empresas. 

Neste sentido, segundo Garcia et al. (2002), conhecer e mensurar as 

incertezas presentes nos processos logísticos é o primeiro passo para uma boa 

política de gestão de estoques. A criação de indicadores dessas incertezas é 

essencial para o correto dimensionamento dos estoques de segurança, 

garantindo o nível de serviço desejado ao menor custo total de operação. 

Segundo Arozo (2002), os indicadores de desempenho utilizados na gestão 

de estoque podem ser segmentados em três grupos: custo, serviço e 

conformidade do processo.  

Os dois primeiros grupos de indicadores, o autor relaciona aos resultados 

do processo que compõem o trade-off básico da gestão de estoque, ou seja, o 

balanceamento do nível de estoque com o nível de serviço com o objetivo de 

obter-se o menor custo total. O terceiro grupo de indicadores, segundo o autor, 

está associado às razões pelo qual o desempenho é alcançado.  
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Normalmente os indicadores de custo são os mais utilizados no 

monitoramento do estoque das empresas. Isto ocorre, segundo Arozo (2002), 

pela falta de uma visão global do processo de gestão de estoques, que não 

abrange os impactos que reduções no nível de estoque podem gerar no grau de 

disponibilidade de produto e, consequentemente, no nível de serviço da empresa. 

Os custos de manutenção de estoques podem ser desagregados em várias 

classes, de acordo com Ballou (2001): 

 

 Custos de manuseio e armazenagem; 

 Custos de capital (custo do dinheiro investido no estoque); 

 Custos de colocação de pedido; 

 Custos de risco de estoque (custos associados com a deterioração, 

roubo, avarias ou obsolescência); 

 Custos dos serviços de estoque (ex.: seguro e os impostos incidentes 

sobre as mercadorias estocadas); e 

 Custos relativos à falta de estoques (ex.: custo das vendas perdidas e 

custo de pedidos em aberto).  

 

Para Arozo (2002) três questões devem ser abordadas em relação ao 

custo de manutenção: a diferença entre valor e custo de estoque, as deficiências 

do monitoramento de valores contábeis e a necessidade da utilização de mais de 

um indicador para se ter uma informação de qualidade. 

O primeiro ponto é referente à diferença entre valor de estoque e custo de 

estoque. O valor do estoque informa o quanto “vale” o estoque, ou seja, o 

somatório total do valor dos produtos acabados e dos insumos de posse da 

empresa, mas não o quanto isto “custa” para a mesma. O segundo ponto é 

referente à utilização de indicadores contábeis para o monitoramento do estoque. 

Como estes indicadores são construídos baseados em normas e princípios 

contábeis, muitas vezes não são uma representação fiel do fluxo físico de 

materiais na empresa. O terceiro ponto é com relação à necessidade de mais de 

um indicador para um monitoramento completo do custo de manutenção do 

estoque (AROZO, 2002). 
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Por monitoramento completo consideramos que é necessário não 
apenas a informação do quanto custa o estoque, aspecto coberto pelo 
indicador apresentado anteriormente, mas também se este custo está 
adequado às características da empresa (AROZO, 2002). 

 

Já em relação os custos associados à falta de estoque, raramente são 

utilizados, conforme destaca Arozo (2002): 

 

Produtos acabados e insumos devem possuir indicadores diferenciados, 
apesar de baseados no mesmo conceito. No caso dos produtos 
acabados, o custo da falta é medido através da margem de contribuição 
de cada venda perdida por indisponibilidade do produto. No caso de 
insumos, o custo da falta deve ser mensurado em função do impacto que 
a indisponibilidade causa para a empresa, utilizando-se o mesmo 
conceito utilizado para os produtos acabados: o quanto se deixa de 
ganhar, ou lucro cessante.  

 

Como a gestão de estoque abrange uma grande gama de atividades de 

uma empresa, normalmente existem custos que são impactados pelo processo de 

gestão.  A definição de quais custos devem ser considerados é função das 

características operacionais de cada empresa, devendo ser identificados seus 

principais impactos na gestão de estoque. 

Deve-se considerar os custos dos indicadores de nível de serviço que, de 

acordo com Rebello (2000), pode ser definido como a percentagem de tempo em 

que não há falta de estoque ou como a quantidade de material atendida (no 

instante em que é feita a requisição) em relação à quantidade de material 

requisitada em um determinado período de tempo.  

Segundo Goebel (1996), níveis de serviço melhores, freqüentemente, 

implicam em custos maiores. De modo a maximizar o lucro da empresa, a 

preocupação do fornecedor, portanto, consiste em operar a um nível que lhe 

permita a maior diferença entre receitas e custos.  

Assim, os custos dos indicadores de nível de serviço estão associados aos 

resultados da gestão de estoque no que tange a disponibilidade de produtos. 

“Apesar de menos utilizado, este tipo de indicador é de grande importância, pois a 

meta de serviço a ser alcançada irá influenciar fortemente o nível de estoque” 

(AROZO, 2002). 

Arozo (2002) divide ainda estes indicadores em dois grupos de acordo com 

seus objetivos: o custo da falta e indicadores de monitoramento de 

disponibilidade. O custo da falta apresenta características que permitem que seja 
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classificado tanto como indicador de custo como de nível de serviço. Os 

indicadores relacionados à disponibilidade de produto podem estar associados a 

duas visões: a do cliente ou a do produto.  

 

Na visão do cliente, o nível de serviço pode ser medido, por exemplo, em 
função do percentual de pedidos com disponibilidade total (pedidos 
completos), ou do percentual de linhas de pedido com disponibilidade de 
produto (um pedido pode ser composto por vários tipos de produto, onde 
cada produto representa uma linha do pedido).  Do ponto de vista do 
produto, os indicadores estão associados à disponibilidade de cada 
produto, ou seja: percentual da demanda pelo produto em um 
determinado período de tempo atendido de imediato, freqüência com que 
o produto apresenta falta de estoque, entre outros (AROZO, 2002, s.p). 

 

No entanto, os indicadores de custo e de nível de serviço permitem 

monitorar o resultado final do processo de gestão de estoque, entretanto eles não 

são capazes de explicar o porquê do desempenho obtido. Este tipo de informação 

é obtido através dos indicadores de conformidade do processo (AROZO, 2002). 

Conforme destaca Arozo (2002), a principal função do estoque é garantir 

disponibilidade de produto em função das características operacionais da 

empresa e absorver as incertezas presentes. Dentro deste contexto, diz o autor, a 

função dos indicadores de conformidade é a de monitorar todos os aspectos e 

incertezas impactantes para o nível de estoque. 

Quanto mais complexo, incerto e restritivo for o fluxo de materiais, maior 

será o nível de estoque necessário para se atingir um determinado nível de 

serviço. Desta forma, o entendimento do fluxo de materiais é necessário para se 

garantir que o nível de estoque definido, baseado em políticas e processo 

formalizados, seja o mais adequado para as características da empresa. 

Conforme lembram Garcia et al. (2002), atrasos no ressuprimento de 

produtos e matérias-primas são causados pelos mais diversos fatores, tais como 

quebra de máquinas, greves nos setores de transporte e falta de estoques do 

fornecedor. Dessa forma, é fundamental avaliar a magnitude e a freqüência 

desses atrasos a fim de parametrizar o sistema de gestão de estoques.  

Os autores chamam atenção ainda para o fato de que em alguns casos, a 

quantidade recebida ser menor que a quantidade solicitada. Além de situações 

em que a quantidade recebida é suficiente para atender a demanda por um 

período mais longo que o lead time. Tais situações devem ser consideradas pois, 
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segundo afirmam: “possuindo a informação correta do comportamento passado 

das incertezas, é possível utilizar técnicas quantitativas para dimensionar o 

estoque mínimo correspondente ao nível de serviço ao cliente desejado”. 

 

3.4 SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Slack apud Nantes (2001, p.44), comenta que gestão de estoques é o ato 

de gerir recursos ociosos que possuem valor econômico e destinam-se ao 

suprimento das necessidades futuras de material em uma organização, ela visa, 

portanto, “(...) manter os recursos ocioso em constante equilíbrio em relação ao 

nível econômico ótimo dos investimentos”. Isto é possível, mantendo-se estoques 

mínimos, sem correr o risco de não tê-lo em quantidades suficientes e 

necessárias para manter o fluxo da produção em equilíbrio com o fluxo de 

consumo. 

Assim, segundo o autor, existem dois pontos de vista principais segundo os 

quais a Gestão de Estoques adquire grande importância. Do ponto de vista 

operacional, os estoques permitem certas economias na produção e também 

regulam as diferenças de ritmo entre os fluxos principais de uma empresa, 

“principalmente se for do ramo industrial, pois, de uma forma geral, o estoque faz 

o papel de elemento regulador de velocidade de fluxo para a produção” (SLACK 

apud NANTES, 2001, p.44). 

Do ponto de vista financeiro, considerando-se que o estoque é 

investimento e conta como parte do capital da empresa quanto maiores os 

estoques, maior é o capital total. Nesse sentido, diz Nantes (2001, p.44): 

 

[...] sendo a Gestão de Estoques, uma função do sistema de 
Administração de Materiais, na qual o gerenciamento de estoques reflete 
quantitativamente os resultados obtidos pela empresa ao longo do 
exercício financeiro, o que, por isso mesmo, tende a ter sua ação 
concentrada na aplicação de instrumentos gerenciais baseados em 
técnicas que permitam a avaliação sistemática dos processos utilizados 
para alcançar as metas desejadas, podendo-se afirmar que ao manter os 
estoques em níveis economicamente satisfatórios, o atendimento às 
necessidades em material de qualquer empresa constitui seu mais amplo 
objetivo. 
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3.4.1 Sistemas de informações de Estoque  

 

Os sistemas de controle e informação de estoque podem nos dar com 

precisão os volumes a serem comprados para determinado período permitindo 

ver o impacto de qualquer replanejamento. A seguir, veremos alguns dos 

sistemas de informação de estoque mais comumente utilizados na gestão de 

estoques. 

 

3.4.1.1 Planejamento de necessidade de materiais - MRP 

 

A gestão da informação é um ponto importantíssimo na administração de 

empresa devido a complexidade das informações a serem geridas e, segundo 

Porter (1992), apud Almeida e Toledo (2003) “[...] permitiu o estabelecimento de 

sistemas de informações gerenciais em áreas como logística, gerência de 

estoque, programação da produção e programação da força de vendas.” 

As atividades de planejamento e controle da produção podem utiliza-se de 

alguns sistemas cuja opção têm se constituído numa das principais decisões 

acerca do gerenciamento produtivo nos últimos anos.  

Segundo Pessoa (2000) O MRP (Material Requirements Planing, ou 

Planejamento das Necessidades de Materiais) e o MRPII (Manufacturing 

Resources Planing, ou Planejamento dos Recursos de Manufatura) são, quase 

que certamente, os Sistemas de Planejamento e Controle da Produção (SPCP) 

que mais têm sido implantados pelas empresas.  

Estes sistemas têm por objetivo permitir o cumprimento dos prazos de 

entrega dos pedidos dos clientes com mínima formação de estoques, planejando 

as compras e a produção de itens componentes apenas nos momentos e nas 

quantidades necessárias, nem mais e nem menos, nem antes e nem depois 

(CORREA et al. apud PESSOA, 2000). 

Segundo Slack apud Oliveira (2001) o planejamento das necessidades de 

materiais – MRP - surgiu com o objetivo de executar computacionalmente a 

atividade de planejamento das necessidades de materiais, permitindo, assim, 

determinar precisa e rapidamente as prioridades das ordens de compra e 

fabricação.  
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A primeira empresa que desenvolveu um sistema de MRP em lotes (batch) 

foi a American Bosch Company em 1959. Em 1961 – 1962 o primeiro sistema de 

replanejamento seletivo foi desenhado na empresa J. I. Case. Nos anos 70 a 

técnica foi se desenvolvendo até que surgiu o MRP II (1980) e atualmente o ERP 

(anos 90), porém todos têm dentro de si, os módulos MRP e CRP (MAZZEO, 

2001, p.66) 

O MRP é um sistema que integra as funções de planejamento empresarial, 

previsão de vendas, planejamento dos recursos produtivos, programa mestre de 

produção, planejamento das necessidades de materiais, planejamento das 

necessidades de produção, controle e acompanhamento da fabricação, compras 

e contabilização dos custos. 

Segundo explica Ballou (2001) este sistema refere-se a um método 

mecânico formal de programação de suprimentos, no qual o tempo de compras 

ou de saída da produção é sincronizado para satisfazer necessidades 

operacionais no período e equilibrar a requisição de suprimento para as 

necessidades, pela duração do tempo de reabastecimento. 

O sistema MRP foi concebido a partir da formulação dos conceitos 

desenvolvidos por Joseph Orlicky, de que os itens em estoque podem ser 

divididos em duas categorias: itens de demanda dependente e itens de demanda 

independente.  

Sendo assim, os itens de produtos acabados possuem uma demanda 

independente que deve ser prevista com base no mercado consumidor. Os itens 

dos materiais que compõem o produto acabado possuem uma demanda 

dependente de algum outro item, podendo ser calculada com base na demanda 

deste. A relação entre tais itens pode ser estabelecida por uma lista de materiais 

que definem a quantidade de componentes que serão necessários para se 

produzir um determinado produto (SWANN apud CORREIA; GIANESI, 2001).  

Segundo Silva e Pêssoa (2002), nos anos 80 o conceito evoluiu de MRP 

para MRP II, “Manufacturing Resources Planning” ou Planejamento de Recursos 

de Manufatura, que representa a extensão do MRP para o chão de fábrica e o 

gerenciamento da distribuição das atividades. No início da década de 90 o MRP 

teve seu conceito estendido para as áreas de Engenharia, Finanças, Recursos 

Humanos, Gerenciamento de Projetos, etc. representando uma completa gama 

de atividades dentro do cenário de negócios da empresa. Nascia então o conceito 
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de ERP, “Enterprise Resource Planning” ou Planejamento de Recursos da 

Empresa. 

Corrêa e Gianesi (2001) destacam algumas das principais características 

do sistema MRP II: 

 

a) É um sistema no qual a tomada de decisão é bastante centralizada o que pode 

influenciar a capacidade de resoluções locais de problema, além de não criar 

um ambiente adequado para o envolvimento e comprometimento da mão-de-

obra na resolução de problemas.  

b) MRP II é um sistema de planejamento "infinito", ou seja, não considera as 

restrições de capacidade dos recursos.  

c) Os lead times dos itens são dados de entrada do sistema e são considerados 

fixos para efeito de programação; como conforme a situação da fábrica, os 

lead times podem mudar, de acordo com a situação das filas do sistema, os 

dados usados podem perder à validade.  

d) MRP II parte das datas solicitadas de entrega de pedidos e calcula as 

necessidades de materiais para cumpri-las, programando as atividades da 

frente para trás no tempo, com o objetivo de realizá-las sempre na data mais 

tarde possível. Este procedimento torna o sistema mais suscetível a fatores 

como: atrasos, quebra de máquinas e problemas de qualidade.  

 

A partir do PMP e dos lead times de obtenção dos componentes é possível 

calcular precisamente as datas que os mesmos serão necessários, assim como 

também é possível calcular as quantidades necessárias através do PMP, da lista 

de materiais e status dos estoques (quantidades em mãos e ordens a chegar).  

Martins apud Pessoa (2000), chama a atenção para a necessidade de se 

verificar os dados de entrada uma vez que a entrada de informações erradas 

resultará em ordens de fabricação e compra inválidos. O mesmo procedimento 

deve ser feito com relação à lista de materiais.  

Corrêa apud Oliveira (2001), destaca que para um bom funcionamento de 

sistema de MRP é necessário também que se tenha um ótimo sistema de vendas, 

uma visão do futuro. “Quanto melhores sistemas de previsão de vendas, melhor 

será para o bom funcionamento do sistema de MRP”. 
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O MRP II é tem uma variedade de funções que se interligam entre si: 

planeamento de negócios, planeamento de produção, tabelas de tempos de 

produção, planeamento de material e requisições, planeamento de capacidades e 

o funcionamento do sistema para capacidades e prioridades. “O resultado deste 

sistema deve ser integrado com outros relatórios financeiros: balanços, 

encomendas, compras, estoques, produção, etc.” (MAZZEO, 2001, p.48). 

O MRP II possui os seguintes módulos principais, de acordo com Giannesi 

e Correia (2001): 

 

Módulo de Planejamento da Produção: este módulo visa auxiliar a decisão dos 

planejadores quanto aos níveis agregados de estoques e produção período-a-

período. Devido a agregação e quantidade de dados detalhados, é usado para um 

planejamento de longo prazo.  

Módulo de Planejamento Mestre da Produção: módulo de planejamento mestre 

da produção (master production schedule ou MPS)  Este módulo representa a 

desagregação em produtos individualizados do plano de produção agregado, e 

tem como objetivo auxiliar a decisão dos usuários quanto aos planejamentos das 

quantidades de itens de demanda independente a serem produzidas e níveis de 

estoques a serem mantidos. Usando uma técnica chamada rough-cut capacity 

planning, é possível determinar a viabilidade dos planos de produção quanto a 

capacidade de produção. 

Módulo de Cálculo de Necessidades de Materiais: a partir dos dados 

fornecidos pelo MPS, o MRP "explode" as necessidades de produtos em 

necessidades de compras e de produção de itens componentes, com o objetivo 

de cumprir o plano mestre e minimizar a formação de estoques. 

Módulo de Cálculo de Necessidade de capacidade: o módulo CRP calcula, 

com base nos roteiros de fabricação, a capacidade necessária de cada centro 

produtivo, permitindo assim a identificação de ociosidade ou excesso de 

capacidade (no caso da necessidade calculada estar muito abaixo da capacidade 

disponível) e possíveis insuficiências (no caso das necessidades calculadas 

estarem acima da capacidade disponível de determinados recursos). Com base 

nestas informações, um novo MPS será confeccionado ou algumas prioridades 

serão mudadas. 
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Módulo de Controle de Fábrica: o MRP II consiste em um sistema integrado de 

informações, o qual apresenta como principal vantagem o fato de ser dinâmico, 

suportando alterações do planejamento da produção que se façam necessárias 

para o bom desempenho do sistema produtivo. 

 

Algumas críticas foram apontadas para o uso do MRP, dentre as quais 

Mazzeo (2001, p.61) destaca: 

 

- Fornecem uma única solução para o plano de produção. Não fornecem um 

leque de alternativas com diferentes avaliações; 

- Não trabalham com custos. A solução fornecida, além de única, não procura 

minimizar custos de produção; 

- Eles ignoram restrições de capacidade. A solução fornecida, via de regra, é 

não implementável e precisa ser ajustada pelos planejadores de forma manual 

ou utilizando outros sistemas computacionais próprios para o ajuste,  

- Têm dificuldades em considerar especificidades de cada aplicação. 

 

Também Gianesi e Correa (2001) atribuem limitações ao MRP II. Entre 

elas, os autores relacionam a complexidade do sistema, exigindo alto custo para 

manutenção das alterações que possam ser necessárias no processamento. 

Outro aspecto considerado como restrição para sua utilização é a disciplina 

imposta aos seus usuários, no que diz respeito à entrada de dados do sistema, 

determinando um ambiente altamente computadorizado.  

Aggarwal apud Gianesi e Correa (2001), igualmente aponta algumas 

desvantagens do sistema MRP: ser um sistema complexo e necessitar de uma 

grande quantidade de dados de entrada; assumir capacidade ilimitada em todos 

os recursos, enquanto que na realidade alguns centros produtivos comportam-se 

como gargalos. Tais considerações, para este autor, prejudicam 

consideravelmente a programação lógica do MRP, além de tornar ineficiente sua 

capacidade de planejamento e controle.  

Krupp apud Gianesi e Correia (2001), destaca algumas razões para que 

ocorram falhas na implementação de um sistema MRP: o MRP ser visto como um 

sistema único; o MRP ser encarado como um sistema fechado com 



41 

 

retroalimentação; afirmar que o MRP se adequa a qualquer tipo de empresa e; 

acreditar que o MRP é uma tecnologia acabada.  

Com a finalidade de se conseguir uma implementação de sucesso de um 

sistema MRP, é necessário entre outros fatores, segundo Gianesi e Correa 

(2001): realizar uma adequação do MRP ao sistema de manufatura; o 

comprometimento e envolvimento da alta gerência; treinamento dos empregados.  

Correll apud Gianesi e Correa (2001) sugere que, com o objetivo de se 

evitar a simples automação dos processos existentes, efetue-se a reengenharia 

dos processos da empresas, antes da instalação de um sistema MRPII.  

No entanto, alguns fatores positivos são ditos do sistema MRP II, entre os 

quais pode-se citar: a introdução dos conceitos de demanda dependente; ser um 

sistema de informações integrado, pondo em disponibilidade um grande número 

de informações para os diversos setores da empresa. 

Russomano apud Sousa (2000) considera os seguintes benefícios trazidos 

pelo MRP: redução do custo de estoque; melhoria da eficiência da emissão e da 

programação; redução dos custos operacionais e aumento da eficiência da 

fábrica.  

Entre as vantagens no uso de sistemas MPR e/ou MRP II Mazzeo (2001) 

destaca: 

 

- Reduzir a quantidade de produtos em armazém. 

- Melhor controle da cadeia de suprimentos e do Estoque. 

- Reduzir os tempos de produção e distribuição, devido ao melhoramento da 

coordenação e diminuição de atrasos. 

- Aumentar a eficiência a todos os níveis 

 

Bowman (1991), apud Gianesi e Correia (2001), citam que há necessidade 

de alguns pontos que devem ser obedecidos para que se tenha uma 

implementação bem sucedida de um sistema MRP II e destacam:  

 

- Possuir uma clara definição dos objetivos do sistema e dos parâmetros que 

podem medir seu desempenho;  

- Um intenso programa de treinamento da mão-de-obra sobre os objetivos e 

funcionamento do sistema;  
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- Possuir uma base de dados acurada e atualizada, com relação a estruturas de 

produtos, registros de estoques e lead times. 

 

3.4.1.2 Método ABC no controle de Estoque 

 

A classificação ABC também é muito utilizada na definição das prioridades 

de compras da organização, possibilitando ao gestor dar mais atenção aos itens 

mais significativos no momento de realização das compras. Itens mais 

importantes e críticos para a empresa devem ser monitorados constantemente e 

devem merecer mais cuidados em sua administração (MARTINS, 2001).  

  

O método da análise de classificação ABC é uma ferramenta que auxilia 
no gerenciamento de estoques, proporcionando informações relevantes 
sobre aqueles produtos que têm maior ou menor giro, relacionados com 
custo de obtenção (BIANCHI e SALDANHA, 2004, p.2). 

 

O método de classificação ABC tem aplicação nas diversas áreas da 

administração, tanto no ramo industrial quanto no comercial. De acordo com 

Bianchi e Saldanha (2004), a utilização da classificação ABC tem os seguintes 

objetivos específicos:  

 

 identificar os diferentes itens trabalhados pela empresa, bem como seus 

respectivos custos unitários;  

 analisar os estoques de acordo com a classificação ABC, identificando 

aqueles materiais que pertencem às classes A, B ou C;  

 realizar o estudo da criticidade dos itens em estoque, considerando o 

seu grau de importância para a empresa;  

  

Os itens com movimentação de valor particularmente alta demandam 
controle cuidadoso, enquanto aqueles com baixas movimentações de 
valor não precisam ser controlados tão rigorosamente (SLACK apud 
NANTES, 2001, p. 401). 
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva na qual, 

segundo Triviños (1995), permite que os fatos e fenômenos de determinada 

realidade sejam descritos com exatidão e com o máximo de clareza possível. 

Foi também realizado um estudo de caso que, de acordo com Gil (1991), 

serve a diferentes propósitos, tais como: 

 

- explorar situações da vida real cujos limites não são claramente definidos; 

- preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

- descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

- explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

 

O estudo de caso, segundo Triviños (1995), fornece a oportunidade de 

conhecer mais profundamente as realidades atingidas pela pesquisa sem a 

necessidade de se fazer comparações.  

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica através de busca em 

banco de dados da Internet, livros, revistas, periódicos, dentre outros. A pesquisa 

bibliográfica, segundo Gil (1991) utiliza-se das contribuições dos diversos autores 

sobre determinado assunto.  

O estudo de caso foi realizado no período de março à maio de 2016, 

através da observação do pesquisador na empresa bem como, através da 

realização de entrevistas informais com a  área de gestão de estoque para 

levantamento das informações a serem utilizados no trabalho.  

Vale o esclarecimento que o fato do pesquisador atuar na empresa onde a 

pesquisa se realizará facilitou o acesso à coleta de dados. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO E BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

Neste tópico apresenta-se os dados que caracterizam a empresa que 

serviu ao estudo de caso. A empresa escolhida para esta pesquisa foi a LCA 

Alimentos, município de Sertanópolis, Paraná. 

A LCA Alimentos foi constituída em 1988 por seus proprietários Aldo 

Loureiro Venturelli, Ciro Manoel Loureiro Venturelli e Luciano Loureiro Venturelli 

com o propósito inicial de produzir trigo para kibe de alta qualidade. 

Desde então, segura e gradativamente, vem aumentando sua participação 

no mercado nacional deste produto, sendo atualmente responsável pelo 

abastecimento de grande parte deste mercado. Tal posição é um reflexo imediato 

da qualidade do trigo especial produzido e da competitividade da empresa num 

ambiente econômico cada vez mais exigente e seletivo. 

Com a filosofia de sempre estar diversificando dentro do segmento de trigo, 

montou em 1990 uma unidade para fabricação de farinha de rosca industrial, 

atendendo os mesmos clientes do mercado de trigo para Kibe. 

A experiência e a visão de mercado, construídos ao longo de 16 anos, 

integradas ao espírito empreendedor de seus administradores, permitiram que a 

indústria desse um salto ambicioso em 2004 com a inauguração de um dos mais 

modernos moinhos de trigo das regiões sul e sudeste do Brasil.  

Projetado inicialmente para oferecer produtos de alta qualidade com preços 

competitivos e atender clientes com características específicas, a capacidade 

inicial de produção era de 230 toneladas por dia.  

Em apenas 12 meses de funcionamento foi possível alcançar essa 

capacidade. Com o sucesso comprovado nesse segmento, a partir de janeiro de 

2009 passou a produzir 500 toneladas diariamente e se tornou o 4º maior produtor 

de farinha de trigo do sul do país.  

Atualmente, a LCA Alimentos emprega 230 colaboradores diretos e 70 

indiretos alocados nas áreas de produção de suas unidades, comercialização e  

administrativa.  
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A gestão da empresa é feita pelos sócios administradores e a equipe de 

gerentes alocados em seu escritório central. 

 

5.1.1 Missão da empresa 

 

Buscar sempre inovação, ampliação e diversificação da linha de produtos 

só é economicamente viável se estruturas de produção e controle de qualidade 

dispuserem de tecnologia moderna, informatizada, em constante atualização e 

com estrutura administrativa flexível, enxuta e moderna.  Esta é a filosofia de 

trabalho da empresa na qual a LCA  tem investido e trabalhado ao longo de mais 

de duas décadas. 

 

5.1.2 Visão 

 

Empresa dinâmica, comprometida com a satisfação de seus clientes e 

fornecedores, que valoriza seus talentos profissionais e tem consciência de sua 

responsabilidade social. 

 

5.1.3 Unidades Produtivas 

 

5.1.3.1 Moinho de Farinha de Trigo 

 

Construído em 2004 e ampliado em 2009, o unidade de moinho de trigo 

está localizado na Rod. PR 323, Km 424 – Entroncamento 090 e tem capacidade 

de produção de 500 tons/dia. 
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Figura 2 – Unidade 1 – Moinho de Trigo 

Fonte: LCA Alimentos 

 

 

5.1.3.2 Trigo para kibe 

 

Construída em 1988, a unidade de trigo para kibe está localizada na 

Estrada Água do Cerne, s/nº – Kilometro 02 da rodovia e tem capacidade de 

produção de 40 tons/dia. 

 

 

Figura 3 – Unidade 2 – Trigo para Kibe  

Fonte: LCA Alimentos 

 

5.1.3.3 Farinha de Rosca 
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Construída em 1990, a unidade de farinha de rosca está localizada na Rua 

Jaime Bilhão, 273 Parque Industrial e tem capacidade de produção de 25 tons/dia 

 

 

Figura 4 – Unidade 3 – Farinha de Rosca 

Fonte: LCA Alimentos 

 

Levando em consideração a dimensão da empresa e no intuito de melhor 

delimitar o universo de estudo, optou-se por realizar a pesquisa na Unidade 1 – 

Moinho de trigo, onde será averiguado os métodos de controle de estoque dali. 

 

5.2 O CONTROLE DE ESTOQUE DA LCA ALIMENTOS – UNIDADE MOINHO 

DE TRIGO 

 

Na unidade 1 – Moinho e Trigo da LCA Alimentos há a necessidade de se 

manter um rígido planejamento e controle de estoque de mercadorias, pois nos 

dias atuais, com o aumento da competitividade, há a necessidade de se reduzir 

custos.  

 

Este é o dilema do gerenciamento de estoque: apesar dos custos e de 
outras desvantagens associadas à manutenção de estoques, eles de 
fato facilitam a acomodação entre fornecimento e demanda. (SLACK 
apud NANTES 2001, p. 380) 
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Com isso, o controle de estoque tornou-se uma arma importante no 

marketing e na redução do custo de armazenamento.  

Um dos pontos importantes utilizados pela unidade é manter parcerias com 

seus fornecedores, para manter uma boa qualidade do fornecimento de produtos 

e também um preço de acordo com o mercado competitivo. 

Uma empresa que possui bons preços, garante com certeza um fluxo 

constante de suas vendas, sendo as vendas fator primordial para a sobrevivência 

de qualquer empresa. Um bom controle de estoque assegura ao setor de vendas 

um preço competitivo, assim ele define o momento e a quantidade e que produto 

deve ser reposto aos estoques de acordo com suas vendas. Atendendo assim, 

cria um sincronismo entre as áreas de vendas e produção, pois a falta ou a sobra 

da matéria-prima consiste num erro que pode trazer prejuízos, pois, estoque é 

sinônimo de dinheiro em caixa. 

Assim, pode-se verificar a importância do controle de estoque, pois este é 

fundamental para o desenvolvimento e competitividade dentro do mercado. 

Como pudemos verificar anteriormente, todas  empresas têm um estoque. 

O volume real de cada produto depende do tempo de reposição que a 

empresa leva para receber seus pedidos, da frequência do uso do investimento 

exigido e das características físicas do estoque. 

Os fornecedores que trazem os produtos que são comercializados na 

unidade 1 da LCA Alimentos chegam à empresa trazendo o trigo em caminhões, 

adentrando a empresa pela portaria. Há um setor responsável pelo recebimento 

dos grãos de trigo, onde é coletada uma amostra para a análise da qualidade do 

trigo.  Após ser aprovada esta amostra é feito a compra e gerado a nota fiscal 

com todos os dados. 

 

Não importa o que está sendo armazenado como estoque, ou onde ele 
estão posicionados na operação; ele existirá porque existe uma 
diferença de ritmo ou de taxa entre fornecimento e demanda (SLACK 
apud NANTES 2001, p. 386). 

 

Depois essa nota fiscal é enviada para a contabilidade para ser lançada no 

sistema de controle de estoque informatizado que a empresa possui, sendo que 

neste momento é conferido e atualizado o preço dos produtos para fins de 
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determinação do custo do produto acabado. Este sistema é um sistema integrado 

entre produção / estoque / vendas. 

Pode-se então notar que há um trabalho feito em duplicidade, mas a 

empresa informou que isso está sendo efetuado temporariamente em razão do 

sistema informatizado ter sido alterado recentemente, por motivos de segurança 

para o setor de compras. 

 

5.3 O ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

 

A escolha do melhor sistema de armazenamento de uma empresa é feita 

em função do espaço disponível, do número de itens estocados, seus tipos de 

embalagens e da velocidade de atendimento necessário. 

Após o recebimento a aprovação dos grãos o armazenamento é feito em 

silos. Toda matéria-prima recebida é armazenada em silos próprios da empresa, 

não sendo necessário alugar outros espaços. O tempo de permanência da 

matéria-prima no estoque pode variar, dependendo da demanda de vendas, mas 

não existe tempo de vencimento, desde que estejam nas condições necessárias. 

A capacidade física de armazenamento é de cinco vezes o consumo 

mensal. 

A conservação dos grãos de trigo requer cuidados no armazenamento, 

pelo fato de muitos dos produtos necessitarem de alocação adequada tais como 

luminosidade, temperatura. Para tanto, os silos contam com um sistema de 

aeração e controle de baixa umidade para não ocorrer contaminação por 

microtoxinas. 

O armazenamento da estocagem dos grãos de trigo não pode ser 

considerada isoladamente; é uma atividade ligada diretamente ao fluxo de 

vendas, sendo programada em conjunto com todos os setores da empresa.  

 

5.4 CUSTOS DOS ESTOQUES 

 

Toda mercadoria e produto inevitavelmente gera determinados custos. No 

caso da LCA Alimentos, sua matéria prima é armazenada na própria empresa, por 

haver capacidade de armazenamento, ou seja, em suas próprias instalações.   
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Assim, evita-se gastos com aluguéis, taxas de água, luz, telefone e salário, 

pois na empresa, como mencionado anteriormente, os estoques de mercadorias e 

produtos são armazenados em silos próprios.  

Existem duas variáveis que aumentam os custos dos estoques: a 

quantidade em estoque e o tempo de permanência em estoque. 

A empresa possui um controle de estoque informatizado, o qual utiliza-se o 

método de baixa por produto vendido. 

O estoque de produtos e mercadorias representa uma grande parte do 

Ativo da empresa. Assim, a LCA Alimentos tem trabalhado no sentido de reduzir 

os estoques, fazendo com que a empresa trabalhe com a rotatividade de seu 

estoque de produtos em prazos rápidos, com isso há grande necessidade de se  

controlar a quantidade de mercadorias estocada para evitar transtornos na 

rotatividade dos mesmos. 

Assim, pode-se observar o cuidado tomado pela empresa para o controle 

das duas variáveis que regem o custo dos estoques, para evitar assim o 

armazenamento de grandes quantidades de um determinado produto em estoque. 

A empresa busca, sempre, controlar a quantidade de sua matéria-prima em 

estoque levando em consideração a demanda de vendas, cenário de mercado, 

mercado nacional e internacional de trigo. 

 

5.5 PREVISÃO DO ESTOQUE 

 

A previsão de estoques da empresa é baseada em projeções de vendas 

sendo que durante o mês, determinado produto pode vender mais ou menos, em 

relação à projeção, sendo que isto resulta na alteração da programação de 

compras para que não ocorra falta de mercadorias. 

A empresa utiliza-se também de outro método, que é a pesquisa de 

mercado, ou seja, baseado em dados e tendências de consumo são feitos os 

primeiros planos para compra de mercadorias aos fornecedores, reforçando o 

processo de decisão. 

Como a LCA Alimentos atua em todo território nacional, há determinadas 

regiões onde a aceitação de alguns produtos específicos é maior. Por exemplo, 

Farinhas Puras em São Paulo, Pré Misturas em Minas Gerais. As pesquisas são 

feitas de acordo com tendências de mercado para a criação de novos produtos, 
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como por exemplo, recentemente houve a criação de produtos em uma  “Linha 

Integral”.  

Sendo o investimento em estoques constantes, sua previsão é contínua e 

decorre de acordo com o capital disponível pela empresa, mostrando também, a  

diversificação que deve existir ao se  fazer uma previsão,  pois nem sempre são 

encomendadas aos fornecedores grandes quantidades de mercadorias e sim, 

lotes necessários para suprir a demanda. 

 

5.6 TEMPO DE REPOSIÇÃO 

 

O tempo de reposição da principal matéria prima da LCA Alimentos é 

definido com base nas informações do seu controle de estoque. 

A empresa compra o máximo disponível de trigo no mercado nacional. 

Negocia diretamente com produtores rurais e Cooperativas. Todavia, o Brasil não 

é autossuficiente na produção deste produto. O país consome muito mais do que 

produz. Desta forma, há a necessidade de importar trigo de países como 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos.  

Devido a empresa possuir muitos fornecedores, fica difícil controlar o 

tempo necessário para a reposição de cada produto, por isso esta utiliza-se de 

um sistema de dados informatizados, o qual possui um estoque mínimo para cada 

a matéria prima principal (trigo), sendo que quando ela atinge esse estoque 

mínimo, o sistema acusa a necessidade de se repô-lo. 

Como a LCA Alimentos possui seus silos para armazenamento, o tempo de 

reposição depende da demanda de vendas do produto final (farinhas de trigo, por 

exemplo). Porém atualmente o trigo é comprado trimestralmente. Como não é um 

produto de alto grau de perecibilidade, a empresa pode armazenar este produto 

por três meses sem problemas. 
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CONCLUSÃO 

 

Para melhorar a estrutura de uma indústria ou comércio é necessário 

dinamizar o sistema logístico, que engloba o suprimento de materiais e 

componentes, a movimentação e o controle de produtos e estoques dentre outros. 

Atualmente estamos vivendo em um mundo globalizado que exige para a 

sobrevivência de qualquer negócio conquistar e, principalmente, manter os 

clientes. Os produtos oferecidos estão muito similares ou facilmente copiáveis o 

que requer um diferencial para as empresas manterem-se competitivas. 

Essa realidade provocou profundas mudanças nas empresas. As 

exigências requeridas aliadas as novas necessidades dos clientes, que hoje mais 

do que nunca sabem o que querem, somadas à dinâmica provocada pela 

evolução cientifica e tecnológica, tem forçado as empresas a assumirem novas 

posturas de competição.  

Neste sentido, tanto a qualidade quanto a competitividade deixaram de ser 

apenas uma diferença entre as companhias para se tornarem fator de 

sobrevivência no mercado global. Neste cenário, colocar o produto certo, no local 

certo, na hora certa, pelo menor preço é a grande meta a ser alcançada.  

Assim, este trabalho teve por objetivo proporcionar uma visão geral do 

controle de estoque e analisar a importância do mesmo na LCA Alimentos, no 

município de Sertanópolis, Paraná.  

Para tanto, apresentou-se inicialmente algumas considerações sobre a 

logística a fim de ressaltar a sua representatividade numa época de grande 

competição. 

Em seguida, apresentou-se o levantamento bibliográfico sobre controle de 

estoque abordando suas definições, tipos, indicadores ressalvando a importância 

do tema, algumas das ferramentas básicas para a gestão e o controle de 

Estoques. 

Após a caracterização da empresa pesquisada, apresentou-se suas 

características gerais, política, visão e objetivos seguido da descrição do controle 

de estoque de matéria prima utilizada para a produção de farinhas – o trigo.  

Mediante o enfoque dos diversos autores citados no decorrer de todo o 

trabalho é possível concluir que a gestão e o controle de estoque é hoje 
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imprescindível para atuação em um mercado competitivo e global bem como seu 

gerenciamento possui uma relação direta com o fluxo das informações a fim de 

garantir a satisfação do cliente final, bem como gerar vantagens competitivas em 

todo. 

Após a realização desta pesquisa, ficou claro que os estoques são muito 

importantes no processo de gestão da empresa, pela manutenção do processo 

produtivo, pela entrega de valor ao cliente e, principalmente, pelo impacto 

financeiro no desempenho de uma empresa. 

É necessário ampliar a abordagem dos estoques considerando os custos 

logísticos totais, pois reduções nos estoques podem promover aumento de outros 

componentes do sistema logístico como: transporte, processamento de pedidos e 

vendas perdidas. A gestão de estoques pode ser oferecida como um serviço 

logístico mais complexo, com remuneração proporcional a esse diferencial. 

Acredita-se que é fundamental para as empresas buscar novas 

ferramentas, que possam contribuir para a melhoria dos processos 

administrativos. A utilização de uma boa ferramenta de suporte à tomada de 

decisão, alinhada com os objetivos da organização, é um fator que contribui muito 

para o aumento de sua competitividade.  

Diante de todo o exposto neste trabalho de pesquisa, constatou-se que a 

gestão e o controle de estoque representa uma poderosa arma que pode afetar a 

satisfação do consumidor. Neste panorama, verificou-se que os estoques são 

materiais que uma empresa mantém, seja para vender ou para fornecer insumos 

ou suprimentos para o processo de produção e constituem uma parte substancial 

dos ativos totais.  

No entanto, manter estoques gera custos. Assim, a redução de estoques 

sem afetar o processo produtivo e sem aumentar os custos é um dos grandes 

desafios que as empresas deparam-se.  

Em síntese, constatou-se que a gestão de estoques em ambientes cada 

vez mais complexos, exigentes e competitivos vem despertando a atenção das 

empresas devido ao fato de ser uma tarefa de difícil gerência e que o controle de 

estoque é um fator determinante para o sucesso ou o fracasso de uma empresa. 
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