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“Ser operacionalmente excelente não é o mesmo que ter uma estratégia robusta. 

A excelência operacional pode ajudar a empresa a vencer por certo tempo, mas outras 

empresas logo irão alcançá-la ou superá-la”. 

 

Philip Kotler 



 

RESUMO 

 

O estoque na visão contábil é simulado em diversas oportunidades na contabilidade financeira 

e gerencial, sendo que, quase sempre, esses aspectos são totalmente conectados em suas 

importantes tarefas de controle e decisão. O aumento da disputa, local ou global, combinado 

com episódios econômica que demonstram níveis para preços competitivos que, por sua vez, 

reduzem os limites de lucro é fator importante no contexto da coordenação de estoque nos 

dias de hoje. Nesta situação, é necessária ampla harmonia com a demanda, otimização dos 

ativos fixos, redução de custos para consolidar a margem de lucro e disponibilidade de 

recursos para aglomeração de valor. Estes elementos ampliaram a importância, em especial, a 

gestão estratégica dos estoques, visando a sua diminuição, seu maior giro e maior ganho. Os 

objetivos do trabalho são redução do capital empregado nos almoxarifados de peças, 

apresentar o papel da gestão dos estoques nas organizações e sua relação com a lucratividade 

das mesmas. O levantamento dos dados ocorreu com visita in loco, análise de documentos, 

relatórios, fluxo de informações, layout do setor e com perguntas semi estruturadas, baseando-

se nas preposições de gestão do estoque, com natureza aplicada e abordagem qualitativa, com 

a pesquisa de caráter descritiva. 

O trabalho que foi realizado durante o ano de 2019 e intensificado no último semestre, trouxe 

resultados significativos para a empresa pesquisada. Nota-se que os estoques obtiveram uma 

baixa bem considerável em comparação com os primeiros meses do ano de 2019, tento em 

média R$ 150.00,00 de baixas por mês. Desde a mudança no layout do almoxarifado fez com 

que o setor estivesse mais organizado facilitando o fluxo de pessoas e materiais, mantendo um 

padrão de organização e recebimento de peças.  

   

Palavras-chave: Almoxarifado, Capital Empregado, Gestão de Estoque. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva do leite vem ganhando maior representatividade no contexto 

nacional e se adensando nos últimos anos tanto na produção leiteira quanto na produção 

industrial. Os últimos dados indicam que o Estado do Rio Grande do Sul produz cerca de 3,3 

bilhões de litros de leite ao ano (IBGE, 2015), constituindo-se como um dos maiores 

produtores nacionais – e que processa cerca de 2,6 bilhões de litros ao ano, cuja base 

industrial vem ampliando a sua participação econômica. A cadeia produtiva do leite é um 

importante segmento da indústria alimentícia, responsável por cerca de 12 % do total do valor 

produzido no ramo industrial de alimentos (IBGE, 2015). 

A administração de estoques é significativa para a companhia manter-se competitiva no 

mercado, sendo um desafio para a empresa, porque compromete grande parte de seus 

orçamentos. Assim, os estoques devem ser muito bem planejados, implementados e 

controlados. 

Os estoques de peças dentro dos almoxarifados são apontados como dinheiro bloqueado 

por não gerar lucros imediatos à companhia, ainda assim, por outro lado, ele traz uma certa 

proteção, visto que evita a falta de produtos, garantindo a disponibilidade para uma eventual 

manutenção de emergência. Desta forma, a gestão dos estoques pretende manter equilíbrio 

entre oferta e demanda (SLACK, 2009), podendo inclusive se tornar um diferencial para as 

empresas. As decisões sobre as quantidades de estoque devem ser tomadas de acordo com a 

estratégia de cada organização e com as peculiaridades de cada grupo de estoque, alguns 

podem ter mais outros podem ter menor quantidade. 

A gestão de estoque contribui com a função de deixar a empresa no nível confortável 

que se exige para não ter um desabastecimento e uma eventual parada de produção, por falta 

de peças, com o menor nível de estoque possível. Estoques excessivos significam gastar 

dinheiro desnecessariamente, é assumir custo que não retorna benefício algum em um curto 

prazo. Com a alta competitividade e a maior exigência as empresas necessitam se adaptarem 

rapidamente à tendência, melhorar suas performances e agregar valores aos seus serviços e 

produtos. 

Estoques representam um investimento significativo em várias empresas. Christopher 

(2002) assinala que em uma empresa industrial típica os estoques podem superar o nível de 

15% dos ativos. Assim, a gestão de estoques deve buscar a minimização do capital total 

aplicado em estoques para aumentar a eficiência financeira da organização. No Brasil, em 

virtude das elevadas taxas de juros praticadas, o custo de oportunidade no uso de capital é 
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alto, o que torna este fator ainda mais importante de ser ponderado pelas empresas que estão 

buscando definir seus níveis de estoque a fim de reduzir custos. 

A falta de competividade do mercado atual segundo Palomino e Carli (2008) induz as 

empresas a buscar todas as vantagens competitivas possíveis em relação aos seus 

concorrentes. Os estoques, por representarem um significativo investimento de capital, devem 

ser vistos como um fator potencial de geração de negócios e lucros. Dessa forma é comum 

identificar a otimização de estoques entre as principais metas a serem alcançadas por gerentes 

de produção. 

Monitorar o estoque de peças que existe dentro do almoxarifado é tão importante quanto 

efetuar o monitoramento das finanças da empresa, com o excesso de peças o estoque fica 

ampliado, alguns gestores cometem esse erro por enfrentar uma possível escassez de estoque, 

é nesse sentido que existem muita peças obsoletas, causando futuramente um alto valor 

agregado de capital investido. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com medo de enfrentar a escassez dos produtos, alguns gestores ainda têm o hábito de 

comprar mercadorias em excesso, o que pode gerar uma série de problemas, como perdas no 

capital de giro, desperdícios, danificação dos itens armazenados, obsolescência, entre muitos 

outros. A gestão de estoques é um conjunto de atividades que visa atender as necessidades de 

material da organização, com o máximo de eficiência e menor despesa, por meio da maior 

rotatividade possível, tendo como objetivo principal a busca constante do equilíbrio entre 

nível de estoque ideal e redução dos custos de estoque (VIANA, 2000). 

É fundamental que o gestor saiba que o controle de estoque é tão importante quanto o 

monitoramento das finanças. Afinal, são itens que estão contabilizados no caixa da empresa, 

com expectativa de retorno para fazer o capital girar. Os estoques estão entre as maiores 

preocupações dos gerentes de operações e dos gestores financeiros. Na perspectiva 

operacional, enquanto na visão financeira, estoques altos significam dinheiro parado e 

consequentemente, maiores custos (CORRÊA, 2008). 

Na gestão de estoque de materiais de uma indústria de laticínios da cidade de 

Tapejara/RS, identificou-se que existia um problema no qual encontra-se alto capital 

empregado, cerca de 4,8 milhões em estoque de peças e a má organização poderia vir a falta 

de algumas peças em específicas, ou seja, ter o estoque em excesso de alguns itens e a falta de 

outros. Diante disso, pode-se identificar que a gestão de estoque no almoxarifado, possui 
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falhas que podem ser corrigidas através de um planejamento eficiente. A partir disso 

apresenta-se o seguinte problema pesquisa. 

Em que medida o planejamento no controle de estoque de uma empresa é um meio 

eficaz de reduzir o alto valor de capital empregado? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apurar a importância dos processos de controle de estoque e o impacto destes no 

crescimento econômico da organização. Trabalhando para a redução do capital empregado, 

sem que haja o desabastecimento de materiais, proporcionando mais agilidade para aquisição 

de peças evitando compras desnecessárias, planejando de forma eficaz que a peça chegue no 

almoxarifado e logo em seguida seja usada, somente solicitar a compra de um novo item, se o 

mesmo não estiver em estoque, planejar a compra corretamente tendo em vista os dias que vai 

demorar para fazer a entrega.  

A partir das combinações das abordagens, outras definições de competividade são 

elaboradas. Albuquerque (1992) aborda o conceito de competividade financeira como a 

capacidade da empresa em formular e implantar estratégias que lhe permitam manter no longo 

prazo uma posição sustentável no mercado. Para Freitas e Lesca (1992) a empresa 

competitiva é aquela capaz de se manter de forma voluntária em um mercado evolutivo, com 

suas concorrências. Sendo ainda capaz de realizar seu próprio autofinanciamento, suficiente 

para manter sua independência financeira. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar a demanda, efetuando cadastro de estoque mínimo e máximo para os itens 

selecionados; 

- Analisar a real necessidade de ter certa quantidade de peça em estoque verificar qual a sua 

importância; 

- Criar padronização para na hora de executar a compra para que seja feita de forma precisa; 

- Identificar itens para estudo de obsolescência; 

- Definir políticas que buscam a melhora na administração de materiais; 

 



13 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Dentro de uma empresa, gerenciar o estoque pode ser uma tarefa complicada. O 

estoque é um item de grande importância, pois uma vez que ele não esteja atualizado a 

empresa pode perder vendas de seus produtos, por não ter peças em estoque, posteriormente, 

não conseguir efetuar a produção a tempo de cumprir a demanda que o departamento de 

vendas lhe repassou, ou executar uma ordem de compra indevida e superlotar os 

almoxarifados de peças. 

Quando o assunto otimização de recursos é colocado diante das equipes é um dos 

principais motivos para se buscar resultados positivos. O conceito de otimizar recursos deve 

permear a todos os processos, independente, do sucesso das metas neles traçados. Para 

(ARAÚJO, 2011), o controle de estoque é todo procedimento realizado para registrar, 

fiscalizar e gerir a entrada ou saída de mercadorias de qualquer espaço seja ele destinado à 

comercialização, armazenamento para almoxarifado ou ainda para a utilização na fabricação 

dos produtos (matéria prima). 

Controlar o estoque é a manutenção de um nível de estoque equilibrado, evitando 

excessos e falta. Na prática, isso significa otimização de recursos, refletindo em uma saúde 

financeira melhor para a empresa. Reduzir desperdícios e custos efetuando um 

acompanhamento de estoque, eliminando o excesso, que por consequência, reduz o número de 

produtos, evitar esses contratempos implica reduzir consideravelmente os custos da empresa, 

tanto de tempo quanto financeiro, viabilizando um investimento em outra área da companhia. 

A prática de vigiar a quantidade de produto que existe em seu estoque, decidir quando 

fazer uma nova compra, a ordem e distribuição por lotes ou datas, identificação, classificação 

e outros, pode-se designar de gerenciamento de estoque ou de gestão de estoque. 

Gerenciamento de estoque é o processo integrado pelo qual são obedecidas às políticas da 

empresa e da cadeia de valor com relação aos estoques. A abordagem reativa ou provocada 

usa a demanda dos clientes para deslocar os produtos por meio dos canais de distribuição 

(BALLOU, 2006). 

Na expansão as empresas adotam medida que favoreçam a satisfação positiva, onde 

uma das principais alternativas está ligada à organização do estoque. Qualquer empresa que 

deseje alcançar índices de crescimento positivos no desenvolvimento de suas atividades 

necessita de informações satisfatórias que agreguem valores importantes na veracidade dos 

fatos apresentados ao gestor. 
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Gerir estoques pode-se resumir como uma função responsável de equilibrar compras, 

demostrando desempenho e controlando as entradas, consumo de materiais, movimentando o 

ciclo da mercadoria. Sendo assim, um dos indicadores de desempenho mais relevantes para 

essa atividade é justamente a velocidade dessa movimentação, o famoso giro de estoque. 

Pode-se analisar que a gestão de estoque para o meio acadêmico é importante, pois 

agrega conhecimento teórico e também prático, muitas vezes para quem está pesquisando faz 

com que o aprendizado seja mais amplo, trabalhar unindo as duas partes exige bastante 

atenção, pois nem sempre uma completa a outra, a maioria das vezes a prática é bem diferente 

do qual costumamos ler em livros, artigos e revistas.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTROLE DE ESTOQUE 

Estoques são materiais ou produtos que ficam fisicamente disponíveis pela empresa, 

até o momento de ingressarem no processo produtivo. A maior dificuldade que a empresa 

encontra, limita-se em prever com mais precisão sua demanda. As incertezas referentes ao 

mercado e seu processo produtivo são pertinentes ao contexto apresentado, trazem consigo 

características peculiares de cada caso. Nesse sentido Wanke (1999) afirma que no mundo 

real a taxa de consumo de produtos não é totalmente previsível, podendo variar 

consideravelmente em torno da média. Wanke (1999) ainda ressalta que, assim como o 

mercado, fatores internos também podem gerar variações significantes, tais como no lead time 

de reposição do estoque, podendo ocasionar atrasos na entrega de peças. 

Dar a devida atenção à gestão de estoque é uma das tarefas mais importantes de toda 

empresa. Esse é um controle especialmente fundamental por ter impacto direto no caixa da 

empresa. Ao controlar os níveis de estoque da forma correta, o empreendimento passa a 

contar com melhorias significativas. Entre elas podemos destacar, evitar o acúmulo de 

produtos sem saída, reduzir o desperdício, aumento de dinheiro em caixa. 

Sendo assim, Segundo Provin eSellitto (2011), a gestão de estoques tem importância 

no papel operacional e financeiro das empresas e merecem um grande cuidado na sua gestão. 

Uma gestão de estoque eficiente é aquela que garante que o gestor terá à disposição a 

quantidade de itens suficientes para atender às demandas. Isso tudo sem perder oportunidades 

de negócios e, ao mesmo tempo sem exceder a quantidade de capital empregado, evitando que 

o capital de giro investido em determinado produto fique ocioso. 

Com um gerenciamento eficaz a empresa é capaz de prever uma demanda estimada 

para o próximo período, preparar-se para satisfazê-la e manter um estoque de segurança para 

eventuais contratempos. O desafio do administrador de estoques é saber quando e quanto 

precisa repor de cada material e quanto se deve manter em estoque de segurança. Além disso, 

será possível planejar estratégias de estocagem condizentes com a realidade de produção do 

negócio, conseguindo reduzir ao máximo as possibilidades de prejuízo. 

Assim sendo, as empresas baseiam-se em estoques para atender as variações como tais 

citado acima. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2001), estoques referem-se à acumulação 

de materiais em um sistema de transformação. Moreira (2004), por sua vez, define como 
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sendo quaisquer quantidades de bens físicos conservados de forma improdutiva por 

determinado intervalo de tempo, tanto de produtos como peças. 

Quando se tem um controle de estoque eficiente, é possível reduzir a quantidade de 

peças a um nível ideal, sem excedentes, criando uma vantagem competitiva para a empresa 

em relação aos recursos financeiros, que não precisam ser comprometidos sem a devida 

necessidade. Altos estoques exigem um investimento maior para sua manutenção, reduzindo o 

poder de compra da organização em outras situações. Peças ou produtos que bloqueie o 

estoque significam dinheiro parado, cenário sempre desfavorável para o caixa da companhia. 

O controle de estoque é, portanto, responsável por otimizar todos esses recursos e 

melhorar a saúde financeira da empresa, livrando-se do que não é mais útil e criando espaço 

para novidades e oportunidades. 

2.1.1 Metodologia Just in Time 

O método de controle de estoque (JIT), na tradução livre para o português significa na 

hora certa, visa reduzir os custos cortando o estoque para o nível mínimo necessário. A 

filosofia JIT também pode ser definida como um sistema de manufatura cujo objetivo é 

otimizar os processos e procedimentos através da redução contínua de desperdícios. No que 

diz respeito a tal aspecto (CORRÊA,1996).  

Os produtos são entregues justamente quando necessários e são utilizados 

imediatamente, ou, no caso de compra. Existe um risco de ficar sem estoque, na situação da 

compra de peças, ou se errar os cálculos, de ficar sem os matérias necessários na sua empresa. 

Desta maneira, você precisa confiar que seu fornecedor irá lhe entregar os produtos quando 

necessário. Este método pode ser utilizado juntamente com outros processos para deixar seu 

controle de estoque mais exato, por exemplo: 

O ponto de pedido (PP) é um determinado nível de estoque onde se gera um novo 

pedido de compra. Executar compras fixas, sem a sua necessidade de estoque é previsível, 

você poderá ter ordens de compra como fixas em determinado período, por exemplo, a cada 

mês ou trimestre você deixará fixado com seu fornecedor a compra de uma quantidade 

específica de um produto. Porém, optando por fazer isto, você deverá ter o controle de suas 

quantidades em estoque e dos preços, fazendo revisões periódicas. 
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2.1.2 Redução de desperdícios e prejuízos 

O controle de estoque também é responsável por investigar possíveis desperdícios de 

material. Os desperdícios são vistos como um problema da indústria desde Henry Ford e, em 

um sistema, como é o processo fabril, qualquer entrada ou saída desnecessária ou indesejada 

pode ser considerada um desperdício (REIS; FIGUEIREDO, 1995). 

Os prejuízos advindos de sua má organização. Quando se tem um ambiente limpo e 

organizado, eventuais quebras, defeitos são evitados, contribuindo para que o estoque 

continue sendo um setor de resultados positivo. Além destes fatores, ter uma quantidade 

adequada de estoque, permite empresa realizar um bom atendimento, que possa de fato 

satisfazer a sua necessidade. 

Por mais que se veja o estoque como um reduto de mercadorias, a organização precisa 

vê-lo como dinheiro aplicado. E é nesse sentido que o setor de almoxarifado faz parte da 

gestão financeira da companhia, já que gerencia as entradas e saídas de mercadorias, bem 

como indica o aumento ou a redução das demandas internas, direcionando a produção. 

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

necessário manter determinado nível de estoque, para assegurar disponibilidade de produtos 

(POZO, 2010). Entretanto, estoques absorvem capital que poderia ser aplicado em outros 

investimentos. Elevar a rotatividade, libera ativo e economiza o custo de manutenção do 

estoque. Dessa forma, é preciso uma política de estoque adequada, para que não se tenha 

material em excesso e nem em falta. 

O capital investido em estoques é alto e aumenta continuamente, uma vez que, o custo 

financeiro também se eleva. Por isso o controle de estoque é de suma importância para a 

empresa, sendo que se melhor controlar os desperdícios e os desvios, apura-se valores para 

fins de análise, bem como, aquilo que prejudica o investimento e o capital de giro. 

Muitas companhias acreditam que essas falhas sejam comuns, mas poucas delas 

realmente mensuram a quantidade, custo de oportunidade que deixam de adquirir. O estoque 

que não é controlado gera uma reação em cadeia em toda a dinâmica da empresa, 

comprometendo o trabalho dos colaboradores e o retorno financeiro. 

Segundo Waddell (1982) o controle interno dá suporte a todas as áreas da 

administração para que os objetivos traçados sejam atingidos com sucesso. É avaliando 

constantemente os seus controles internos que a Instituição assegurar-se-á da efetividade do 

modelo de gestão aplicado, da necessidade ou não de alterá-lo, para aprimorar sua ação 

controladora e atingir melhores resultados. O acompanhamento periódico dos níveis de 
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estoque elimina as chances de ter produtos em excesso, o que, por sua vez, diminui o número 

de materiais obsoletos ou parados. Evitar esses contratempos representa uma boa redução de 

custos na empresa, tanto na questão financeira, quando de tempo. 

No mundo do controle/gerenciamento de estoque, muitas coisas podem ser 

quantificadas em dinheiro. Sendo assim, deixar para depois o que você pode fazer agora pode 

levar a empresa a ter grandes prejuízos, até mesmo abrir falência. Logo depois de realizar uma 

compra e receber o material do fornecedor, é preciso registrar imediatamente cada item e 

atualizar o software de controle do estoque. Esse processo de atualização também deve ser 

repetido quando os produtos são entregues a equipe de manutenção, para ser alocados na linha 

de produção. 

Gerenciamento de estoque nada mais é do que fazer um total planejamento de 

como controlar os materiais dentro da organização, trabalhando exatamente com 

base no que a empresa necessita para as determinadas áreas de estocagem, 

objetivando manter o equilíbrio entre estoque e consumo. Este controle pode ser 

mais bem aplicado por meio de sistemas integrados de gestão. Na maioria dos casos 

o custo decorrido da permanência de estoques pode ser tão relevante como o custo 

envolvido em sua falta, por esta razão, faz-se necessário um efetivo processo de 

gestão (LOPES; LIMA, 2008, p 173 ). 

 

Uma falha nesse registro pode fazer com que a empresa duplique as compras para 

suprir a demanda de manutenção e instalação, quando, na realidade, já tem o que precisa, mas 

por estar mal localizado/registrado não consegue encontrar. Manter os registros de entrada e 

saída em tempo real é um ponto imprescindível para não perder mercadorias e nem dinheiro. 

Um equívoco recorrente da gestão de estoque é dar códigos ou nomes diferentes para 

itens iguais ou equivalentes. Além de dificultar a contagem exata de material no inventário, 

esse erro também costuma induzir compras em duplicidade ou cancelamento por falta de 

produtos que, na verdade, estão perdidos no estoque. 

Por isso, é crucial padronizar os registros de seus produtos. A padronização pode ser 

feita, por exemplo, adotando a tecnologia de códigos para classificar e registrar os itens. 

Assim, você não terá dúvidas sobre quantidade ou natureza das mercadorias disponíveis no 

estoque. 

2.1.3 Organize o seu estoque 

O primeiro passo no processo do controle e gerenciamento eficiente de estoque é 

organizar o espaço físico de forma que permita melhores condições de armazenamento, 

acesso, visualização e controle dos itens. Cada produto deve estar alocado em lugares 

determinados e devidamente catalogado, dividindo-se os produtos em categorias e criar 
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descrições para cada um deles, padronizando a forma como é estabelecida a organização. A 

organização do espaço físico das mercadorias estocadas garante que os funcionários 

encontrem os produtos mais facilmente, otimizando o tempo e evitando gastos com tempo 

desnecessários. 

Assim, os estoques, por representarem um significativo investimento de capital, 

devem ser vistos como um fator potencial de geração de negócios, lucros ou mesmo 

agregação de valor por meio de um gerenciamento eficiente, a partir das funções e controles 

de estoques. De acordo com Dias (1995), inicialmente devem-se descrever suas funções 

principais que são: determinar o que deve permanecer em estoque; quando se devem 

reabastecer os estoques período; quanto de estoque será necessário para um período 

predeterminado; acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque; 

receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades; controlar 

os estoques em termos de quantidades e valor e fornecer informações sobre a posição do 

estoque; manter inventários periódicos para avaliações das quantidades e estocados; e 

identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

O grande erro de muitas empresas é acreditar que, por realizar registros de entradas e 

saídas das mercadorias, não é preciso manter uma contínua checagem do estoque. Uma 

eficiente gestão de estoques possibilita a organização obter melhorias significativas na sua 

administração, uma vez que repercute em uma melhoria na eficiência da realização da 

produção planejada, traz maior segurança nas tomadas de decisões, além de prevenir possíveis 

atrasos na entrega de pedidos (MONTANHEIRO; FERNANDES, 2008). 

A realização de inventários periódicos possibilita ao gestor conhecer os itens e ajustar 

os saldos em estoque dos produtos sempre que necessário. Além disso, confere a vantagem de 

acompanhar e monitorar desvios que não estejam em conformidade com os critérios de 

aceitabilidade. O ideal é que seja realizado um levantamento de todos os produtos que estão 

no estoque, comparando datas de recebimento do produto e tempo em que ele está estocado. 

Mesmo que cada produto que entra e sai da empresa seja registrado, realizar um inventário 

periódico ajuda a prevenir recolocações desnecessárias que fujam do planejamento e 

impliquem prejuízos. 
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2.2 CONTABILIDADE 

 A Contabilidade é uma ciência social que através da execução de serviços técnicos 

controla, organiza, e avalia o patrimônio de uma entidade permanentemente. Também pode 

ser entendida como um sistema de informação e avaliação que registra os eventos que alteram 

o patrimônio de uma entidade, destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises 

de natureza patrimonial, econômica e financeira. A Contabilidade é o instrumento que fornece 

o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. 

(MARION, 2007). 

A Contabilidade registra as ações administrativos e gera informações que possibilitem 

ao administrador vistoriar suas ações, para traçar os objetivos da entidade. Com o objetivo de 

registrar, sistematizar e documentar os atos e fatos de natureza econômico e financeira que 

afetam uma organização, seja ela, pública ou privada. 

O objetivo principal da contabilidade, portanto, conforme a Estrutura Conceitual Básica 

da Contabilidade, é o de permitir a cada grupo principal de usuários a avaliação da situação 

econômica e financeira da entidade, num sentido estático, bem como fazer inferências sobre 

suas tendências futuras. A contabilidade mede os resultados das empresas avalia o 

desempenho dos negócios, dando diretrizes para as tomadas de decisões. 

 

A contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, 

mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele 

ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e variação, bem 

como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

(FRANCO, 1997 p21). 

 

A cada ano a contabilidade vem evoluindo proporcionando aos seus usuários 

informações   com   mais   precisão através dos sistemas de contabilidade, patrimônio, contas 

a receber, contas a pagar. Com apenas um lançamento contábil no sistema de contabilidade 

geramos os livros, diário e razão, balancete de verificação coisa que no passado era 

meramente impossível nessa velocidade. 

 

2.3 CONTROLADORIA E CONTROLLER 

As empresas desenvolvidas e que se preocupam com um sistema de gestão bem 

desenvolvido, necessitam de um esqueleto organizacional bem delineado para a sua 

conservação. Neste cenário surge um órgão interno cujo o intuito é garantir que as 
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informações sejam pertinentes ao processo decisório e que esteja sempre pronta a apoiar a 

diretoria da entidade no processo de gestão. 

Controladoria pode se entender como o estudo e a prática das funções de 

planejamento, controle, registro e a divulgação dos fenômenos da administração econômica e 

financeira das empresas em geral (OLIVEIRA, 2011). 

Essas repartições têm a função de elaborar os relatórios gerenciais bem 

discriminados, pois é onde fornece aos empresários uma visão real e objetiva o 

funcionamento da empresa, e auxilia a obter um aumento de ganho nas suas operações, 

reduzindo desperdícios. 

Segundo Mosimann, Alves e Fisch (1993), controladoria consiste em um corpo de 

doutrinas e conhecimentos relacionados à gestão econômica, sobre dois enfoques: a) órgão 

administrativo, com missão, função e princípios norteadores no modelo de gestão do sistema 

empresa; e b) área de conhecimento humano com fundamentos, conceitos e métodos. 

Na prática, a controladoria se baseia no processo de moderação que é desenvolvido 

por meio de padrões de qualidade estabelecidos pela empresa. Tudo isso é feito a partir de um 

orçamento e de um planejamento, o que garante mais organização. O mais importante de tudo 

é a participação e envolvimento dos colaboradores para que a controladoria consiga atuar no 

processo organizacional, equilibrando a empresa diante das dificuldades existentes no 

ambiente. Inicialmente, a controladoria estrutura as operações financeiras. Depois, cuida do 

custo integrado à contabilidade e, por fim, de todo o restante que poderá contribuir para que a 

empresa tome sempre as decisões mais adequadas. 

Catelli (2001) ressalta que a controladoria é um ramo do conhecimento da teoria da 

contabilidade, com visão multidisciplinar, responsável pelas bases conceituais para a 

construção, manutenção do sistema de informação e modelo de gestão econômica, que 

interagem as necessidades informativas dos gestores e os auxiliam durante o processo de 

gestão a tomarem decisões eficazes. 

Operando em um ambiente influenciado por forças econômicas, políticas, 

tecnológicas e forças sociais, as empresas dedicam especial atenção aos aspectos financeiros 

que transpassam as atitudes em todos os níveis de decisão. Assim, a figura do administrador 

financeiro se revela cada vez mais importante no processo de gestão empresarial. 

É através da contabilidade que o setor de Controladoria e de Gestão tira valores 

atualizados, onde irá possibilitar a utilização nos relatórios gerenciais para a tomada de 

decisões positiva, dentro do novo enfoque e tendências desta nova era globalizada, por isso o 

contador possui grande responsabilidade em seus lançamentos contábeis. 
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2.4 ALMOXARIFADO 

O almoxarifado é o espaço responsável pela guarda de materiais, de forma 

organizada e sincronizada para que os produtos sejam disponibilizados com eficiência sempre 

que solicitados. Este local, geralmente na maioria das empresas, é responsável por boa parte 

da aplicação financeira. O estoque é armazenado em almoxarifados, em alguns casos, o 

estoque pode ser mantido por um período longo, e em outras situações, o estoque é 

consumido rapidamente (ARNOLD, 2006). 

Quando se pensa em almoxarifado, imagina-se um local grande e repleto de produtos 

com pessoal treinado e capacitado, executando funções integradas, conscientes e seguras.  

Mas, nem sempre esta é a realidade. Por muitas vezes, o Almoxarifado transforma-se num 

local onde as coisas e as pessoas se perdem, sem sequer dar conta do mal que estão fazendo a 

si e à organização. O Almoxarifado consiste no lugar destinado à armazenagem em condições 

adequada dos produtos da empresa. A atividade do Almoxarifado visa garantir a fiel guarda 

dos materiais. (VIANA, 2010). 

É também o local responsável pela recepção, armazenagem, expedição e distribuição 

dos materiais. Pode ser um local encoberto ou não, dependerá da estrutura e produto, com 

situações climáticas controláveis ou não, com alto nível de segurança ou não, tudo 

dependendo do tipo de material a ser acondicionado e das normas necessárias para o correto 

acondicionamento, localização e movimentação. A missão maior do almoxarifado é manter a 

empresa sempre abastecida de seus bens de consumo, ou seja, abastecer de forma contínua e 

sem intervalos materiais para as diversas unidades produtivas e administrativas da empresa. 

 A noção de layout costuma usar-se para designar o esquema de distribuição dos 

elementos dentro de um desenho. É hábito criar layout antes, para obter uma melhor 

organização do ambiente, e observar como está distribuído cada conteúdo. O layout exibe 

uma organização padrão. No qual as prateleiras estão separadas em ordem numérica, exibindo 

na parte frontal os itens que tem mais movimentação, deixando os itens com menos 

movimentação localizados ao fundo do pavilhão. 

Organização é uma palavra frequentemente utilizada dentro da rotina logística de 

uma empresa. Afinal, manter um nível de matérias elevados e atender às expectativas dos 

clientes depende de processos logísticos eficientes, o que só se alcança por meio de controle e 

organização. No layout exemplificou uma melhor forma de visualizar e encontrar o material, 

com o intuito nesse sentido manifestou a ideia de numerar em ordem as prateleiras, logo após 

em ordem alfabética. 
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2.5 CURVA ABC 

Curva ABC é uma ferramenta gerencial que auxilia no reconhecimento dos itens que 

necessitam de uma atenção especial do gestor, seja por algum tipo de carência, seja por lucro, 

venda ou produtividade com parâmetros que fogem dos fatores costumeiros permitindo o 

tratamento adequado quanto à sua importância relativa. Também conhecida como curva 80 – 

20, esta ferramenta vem auxiliando a administração de custos com bastante ênfase. O uso 

mais comum da curva ABC se dá no gerenciamento de estoques, a fim de realizar um controle 

mais apurado dos produtos em estoque e também, buscar a redução de custos sem 

comprometer o nível de atendimento ao cliente. Por isso, a Curva ABC auxilia na 

classificação dos itens em estoque de acordo com sua importância relativa. Outra utilização 

bastante comum desta ferramenta é na procura de causas e efeitos dentro da gestão da 

qualidade, onde se busca encontrar as principais causas que geram o maior número de efeitos. 

De acordo com Koch (2000), a ferramenta Curva ABC, também conhecida como 

princípio 80/20, Princípio de Pareto, Lei de Pareto, regra 80/20, Princípio do menor esforço e 

princípio do desequilíbrio surgiu em 1897, criação de um economista italiano chamado 

Vilfredo Pareto (1848-1923). O economista foi motivado a criar essa ferramenta devido a uma 

análise de padrões de riqueza e renda na Inglaterra em meados do século XIX, onde foi 

constatado que maior parte da renda e da riqueza ia para uma minoria das pessoas em suas 

amostras, ou seja, a grande parte do dinheiro ficava nas mãos de poucos e pouco dinheiro nas 

mãos de muitos. Diante do estudo, Pareto, descobre que a uma relação matemática a ser 

considerada que se dá entre a proporção de pessoas e a renda por elas recebida. 

De acordo com Pinheiro (2005), a partir da utilização da classificação ABC, os 

gestores podem visualizar itens que requerem tratamento adequado, tanto em relação a sua 

quantidade quanto em sua relação a sua representatividade financeira, otimizando, assim, a 

classificação dos itens componentes em estoques. O autor ressalta que é necessário o 

investimento em sistemas de informação e processamento de informações que permitam 

identificar e distinguir circunstancias que demandam controles específicos de estoque, de 

modo que os custos não se tornem crescentes. 

Uma análise ABC deve, obrigatoriamente, refletir a dificuldade de controle de um 

item e o impacto deste item sobre os custos e a rentabilidade, o que de certa maneira pode 

variar de empresa para empresa. Deve-se ter em mente ainda que, apesar da análise ABC ser 

usualmente ilustrada através do valor de consumo anual, este é apenas um dos muitos critérios 

que pode afetar a classificação de um item. 
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Da mesma forma Lourenço e Castilho (2006) argumentam que o método da curva 

ABC permite um controle seletivo do estoque, a partir do qual se faz possível adotar uma 

prática discriminatória de importância. Nesse aspecto, os autores afirmam que dispensar o 

mesmo grau de importância a produtos diferenciados não é uma prática recomendável, dadas 

as peculiaridades de cada produto, como custos, demandas, prazos de entregas e alternativas 

de fornecimento. 

2.6 LOGÍSTICA 

Normalmente, os estoques representam um dos investimentos mais elevados nas 

contas que compõem a estrutura de capital de giro nas empresas. Essas contas são 

representadas pelas aplicações em caixa, contas a receber e estoques. Em função desse alto 

investimento, o item estoque tem grande importância no contexto da empresa. Por 

consequência, quando o empresário for realizar compras para suprir as necessidades e 

demanda de sua empresa, deve analisar, para evitar que o entusiasmo do presente se 

transforme em problemas para o futuro. Pensando assim, o empresário deve procurar trabalhar 

com estoques que se enquadrem em padrões mínimos e máximos, ditados pela segurança e 

pelo bom senso. 

No passado a logística compreendia o transporte de alimentos e munição para as 

tropas no campo de combate. Atualmente, representa o controle de processos gerenciais, 

desde o transporte para entrada de matéria prima nas empresas até a distribuição de produtos 

ao consumidor final. Para (Bowersox & Closs, 2007) A logística faz parte, hoje, das 

disciplinas que atuam na alta administração das organizações, incluindo toda a parte de 

movimentação de produtos e informações em toda uma cadeia de suprimento. 

A importância da logística vai muito além da simples movimentação de mercadorias. 

Suas funções são fundamentais para o gerenciamento de estoques, o desenvolvimento de 

serviços para suprir os requisitos necessários, como a falta de produtos em estoque ou o 

excesso de materiais armazenados dentro dos almoxarifados. 

2.7 NÍVEL DE ESTOQUE 

Em função da importância dos estoques e, para garantir a rentabilidade do capital 

aplicado, é ideal que o empresário estabeleça níveis de estoques para cada item, visando, 
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principalmente, reduzir o investimento desnecessário e possibilitar o fluxo normal de forma 

contínua e uniforme evitando possíveis interrupções. 

Nível de estoque é tudo aquilo que uma empresa precisa armazenar para operar, 

podendo ser mantido no seu mínimo, máximo ou ponto de pedido, que é quando a 

organização solicita a mercadoria para o fornecedor ao mesmo tempo em que o cliente fez a 

compra com ela. 

A gestão de estoque é uma prática importante para que o empreendedor tenha controle 

sobre suas vendas e fluxo de caixa. Além disso, gerir o estoque de maneira eficiente permite 

que o empresário saiba quais são as preferências dos seus clientes, informação extremamente 

relevante para controlar, de forma precisa, a quantidade e o tipo de mercadoria a ser comprada 

e armazenada 

Para ser colocado um pedido em processo de compra é necessário saber até quando meu 

estoque irá atender a demanda, pois em cima dessa informação é que será feito um estudo da 

quantidade a ser comprada, efetuando assim um PP e o prazo médio para ser atendido. A 

necessidade em questão está em saber a suficiência do estoque ou a cobertura em tempo que 

este estoque atenderá Bertaglia (2009) orienta, que a cobertura de estoque está relacionada à 

taxa de uso do item e baseia-se no cálculo da quantidade de tempo de duração do estoque, 

caso este não sofra um ressuprimento. Essa cobertura é normalmente indicada em número de 

semanas ou meses, dependendo das características do produto. 

Considerando que o estoque me atenderá em determinado período, é necessário estar 

atendo ao tempo de reposição do estoque. Este tempo de forma alguma poderá ser maior que 

o tempo de cobertura para que não haja falta de estoque. 

2.8 ESTOQUE MÍNIMO  

É a quantidade mínima de uma mercadoria que a empresa deve manter em estoque para 

atender às suas necessidades por determinado período. A importância em se manter estoques 

provém das necessidades e demandas. A administração de materiais, como é abordada nos 

livros, tem por objetivo uma melhor organização e distribuição de materiais, da matéria-prima 

até o produto final. Desta forma, torna-se imprescindível que esta prática esteja presente no 

planejamento das empresas para que se obtenha um aumento na lucratividade.         

Nesse caso, como a realidade das empresas e as variáveis ambientais são fatores 

determinantes, é preciso estabelecer um estoque mínimo que garanta a continuidade do 

processo produtivo em razão dos fatos supracitados. De acordo com Pozo (2010), a situação 
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mais favorável é adotar um estoque mínimo que possa otimizar os recursos disponíveis e 

minimizar os custos envolvidos e que atenda a fatos previsíveis dentro do plano global de 

produção e a política de grau de atendimento. Chopra e Meindl (2003) enfatizam que a 

quantidade adequada de estoque mínimo a ser mantida está relacionada às incertezas da 

demanda e ao grau de atendimento que se pretende oferecer ao cliente. 

Partindo dessa premissa, Pozo (2010) destaca que a quantidade a ser mantida em 

estoque pode ser calculada por meio do método com grau de atendimento definitivo. 

Entretanto, é preciso lembrar que esta não é uma atividade isolada, uma vez que envolve 

todos os departamentos de uma empresa. Para se entender melhor essa dinâmica, deve-se 

ressaltar que outros departamentos, além da produção, também são usuários de materiais 

destinados a suas tarefas. Esta organização permite uma maior mobilidade, gerando qualidade 

nos serviços.         

Ênfase em relação à permanência ou não de estoques repousa na questão financeira e 

operacional da empresa. Operacionalmente, permite regular o volume de estoques que existe 

em cada setor, verificando a necessidade de sua reposição ou não. Do ponto de vista 

financeiro, estoques são sinônimos de investimentos e intitulam-se como parte do capital da 

empresa; assim, estoques muitos grandes representam investimentos altos, aguardando então, 

por meio dos lucros obtidos, seu retorno. Uma vez que o estoque de uma empresa se converte 

em investimentos, deve haver então um equilíbrio em seu abastecimento, para não gerar altos 

custos na sua manutenção, como a necessidade de espaço físico adequado para o 

armazenamento. Reforça ainda a condição de que estoques não agregam valor ao produto 

final, tornando-se um investimento improdutivo. Se não for bem administrado aumentará o 

custo dos produtos produzidos. 

Assim sendo, torna-se necessário uma avaliação rigorosa por parte da empresa no 

tocante a seus estoques. Em tempos atuais, quanto maior a flexibilidade e rapidez na 

resolução de problemas, em qualquer departamento, mais sólida e competitiva a empresa será. 

Também, será possível que os estoques cumpram seus objetivos que são: proteção contra 

incertezas, suporte a um plano estratégico, e vantagens da economia de escala. 

2.8.1 Estoque de Segurança 

O estoque de segurança poderá ser utilizado, no caso de problemas na entrega dos 

materiais, como greves, cancelamentos etc. É uma medida segura para evitar contratempos, 

embora o estoque de segurança raramente é usando realmente.         
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O estoque de segurança também pode ser chamado de estoque mínimo, realizado pela 

administração de Materiais. Por definição, é a quantidade mínima que deve existir em 

estoque, que se destina a cobrir eventuais retardamentos no ressuprimento, objetivando a 

garantia do funcionamento ininterrupto e ágil do processo produtivo, sem o risco de faltas.  

O estoque de segurança, segundo Slack (2009), é chamado de estoque isolador. Seu 

propósito é compensar as incertezas inerentes a fornecimento e demanda. Por exemplo, uma 

operação nunca pode prever perfeitamente a demanda. Ela vai encomendar bens de seus 

fornecedores de modo que sempre haja pelo menos certa quantidade da maioria dos itens em 

estoque.   

Em síntese, o estoque mínimo ou estoque de segurança tem por objetivo estabelecer um 

ponto em que deva haver uma reposição de materiais, de forma que sua armazenagem não 

implique em elevação de custos, ou sua falta acarrete em custos de ruptura, como perda de 

vendas, paralisação da produção, despesas para apressar entregas etc. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método da pesquisa deve apresentar os procedimentos empregados para realizar 

cientificamente o estudo, ou seja, o propósito do trabalho, o método de delineamento, as 

técnicas de coleta de dados e a técnica de análise. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo possui natureza aplicada e abordagem quanto ao tratamento de seus dados 

como qualitativa que, segundo Vergara (2007) é uma abordagem que tem como objetivo 

solucionar problemas concretos, com o propósito a aplicação, com base na curiosidade e 

especulação do investigador. De acordo com Richardson (1999), os estudos que empregam 

uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, assim como compreender e classificar processos 

dinâmicos vivenciados por grupos sociais.  

Quanto ao objetivo, a pesquisa é de caráter descritivo, envolvendo analisa de 

documentos. Por fim, as pesquisas descritivas objetivam identificar correlação entre variáveis 

e focam-se não somente na descoberta, mas também, análise dos fatos, descrevendo-os, 

classificando-os e interpretando-os. Trata-se, portanto de uma análise aprofundada da 
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realidade pesquisada. O método científico utilizado, envolve uma análise de problemas do 

geral para o particular. 

3.2 COLETA DE DADOS 

O levantamento de dados ocorreu por meio de visitas in loco no mês de julho/19 e 

entrevista com o diretor administrativo da unidade de Tapejara/RS, estruturado por um 

questionário com base nas proposições de gestão da demanda e elaborada pelo autor do 

estudo. Efetuando uma análise aprofundada de relatórios do sistema ERP, melhorando mais o 

sistema de gestão de peças do almoxarifado, ajustando com os colaboradores qual o processo 

que precisa seguir para manter o estoque organizado e com fidelidade nas informações que 

estão alocadas no ERP.  

A coleta de dados ocorreu através de uma entrevista, com perguntas semiestruturadas, 

que combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador seguiu um conjunto de questões previamente 

definidas, mas ele o fez em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. Ao 

contrário dos questionários enviados por e-mail, internet que têm índice de devolução muito 

baixo, a entrevista tem um índice de respostas bem mais abrangente, uma vez que é mais 

comum as pessoas aceitarem falar sobre determinados assuntos (SELLTIZ, 1987). 

A realização desse trabalho se deu por meio de observação direta e de entrevistas, 

além de registros de documentos, interpretação dos processos, para melhor interpretar os fatos 

ocorridos. 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

Para que a análise dos dados seja cumprida, existe uma estrutura que deve ser seguida, 

pois é preciso reunir informações e conceitos sobre o tema, buscar por materiais de referência 

e também realizar uma análise crítica sobre tudo o que foi encontrado pelo autor do trabalho. 

Para esse estudo a análise dos dados foi feita através de tabelas, representação gráficas, 

no qual permitir visualizar melhor suas relações e estruturas, ferramenta curva ABC, que é 

uma técnica utilizada no controle de estoque que tem como objetivo principal classificar todos 

os produtos que compõem o estoque, a ferramenta faz um ranqueamento dos seus produtos 

mostrando qual deles tem maior giro no estoque da empresa, efetuar uma organização física 
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dentro do setor de almoxarifado, visando uma maior agilidade na hora de encontrar uma peça, 

para atender com eficiência a demanda da manutenção. 

A curva ABC é um método de classificação de informações para que se separem os 

itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número 

(CARVALHO, 2002). 
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4 CATARIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

O presente estudo foi realizado em uma indústria no setor de laticínios, município de 

Tapejara norte do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma empresa que está instalada na cidade 

desde 2015, com processamento de matéria prima diária de 1,5 milhões de litros, abrangendo 

em seu portfólio de produtos mais de 25 itens de comercialização em nível nacional, conta 

com um quadro de colaboradores de aproximadamente 390 pessoas, seu faturamento médio 

gira em torno de R$ 34 milhões ao mês. No almoxarifado de peças está empregado cerca de 

R$ 4,8 milhões, que mantem-se sob a responsabilidade de 4 colaboradores executando o 

controle, desde a entrada, recebimento dos itens, até a saída do material para ser alocada nas 

máquinas de produção.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 LAYOUT ANTIGO 

 Organização é uma palavra frequentemente utilizada dentro da rotina logística de uma 

empresa. Afinal, manter um nível de produção elevado e atender às expectativas dos clientes 

depende de processos logísticos eficientes, o que só se alcança por meio de controle e 

organização. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o layout, seja ele em armazéns, 

estoque ou cadeias de distribuição, é fator preponderante para os bons resultados do setor, 

especialmente em relação à manutenção de um ritmo constante na produção. 

 

Figura 01-Layout Antigo 

 

Fonte: empresa pesquisada (2019) 

 

No layout antigo que existia no almoxarifado, pode-se observar que não tinha uma 

gestão de acesso, no qual qualquer colaborador tinha livre acesso as peças, não havendo um 

controle eficiente dos materiais que deixavam o setor. Outro ponto importante que pode-se 

observar que o recebimento de materiais são feitos pela parte da frente, na porta principal, 

quesito que em dias de grandes entregas de matérias ocasionavam em um fluxo de pessoas e 

mercadorias, consequentemente tens um atrapalho entre, entregadores e colaboradores da 

própria empresa que vem ao almoxarifado, sem contar que não tinha controle de nada, nem 
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entrada e saída. Na parte dos fundos do pavilhão existia uma área no qual tinha materiais para 

descarte, obsoletos. 

 

5.2 NOVO LAYOUT 

Ter uma distribuição eficaz de recursos, ferramentas e pessoas dentro da empresa é 

fundamental para o desenvolvimento de uma logística de excelência e contribui 

significativamente para a melhoria dos resultados do setor. Gerentes mais atentos começam a 

dar mais atenção a essa questão durante o planejamento logístico e conseguem aprimorar sua 

gestão logística de maneira interessante. 

 

Figura 02 - Novo Layout 

 

 Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

  

Eficiência no controle de estoque pode-se começar com um layout favorável para o 

atendimento das demanda do dia a dia, no novo layout, pode-se observar que já na entrada do 

setor, existe uma mudança significativa, no qual passou-se a ter um controle de acesso que 

somente pessoas autorizadas podem acessar o estoque de peças, destaca-se também que foram 
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instalado computadores para que cada pessoa possa requisitar seus próprios matérias, pois só 

entrega de peças se houver requisição via sistema. 

  Na parte dos fundos do almoxarifado, existia estoque de peças que estavam fora da 

contabilidade da empresa, obsoletas. Foi realizado um trabalho para reduzir as peças 

efetuando um destino correto, como transferência para outras unidades da empresa, ou até 

mesmo a devolução para o fornecedor. 

 No processo de recebimento de matérias, instalou-se um novo procedimento para 

agilizar a entrega e tornar a conferencia de matérias mais eficaz, evitando o retrabalho na 

conferencia entre pedido de compra nota fiscal, ponto importante que anteriormente não era 

confrontado as informações. Prateleiras dinâmicas que visa agilizar a entrega dos matérias a 

equipe de manutenção, organizando a prateleira no físico com letras vertical e números na 

horizontal alocadas no sistema para uma busca eficiente da peça desejada. 

Dinamizar e ter uma agilidade na procura de cada peças, foi o principal objetivo em 

fazer as prateleiras enumeradas na horizonta e na vertical no formato ABC, isso faz com que 

um colaborador com pouco conhecimento consiga identificar qual o material que está sendo 

pesquisado. Na hora de efetuar o inventário mensal, a localização precisa de cada peça no seu 

nicho, torna-se um benefício e trás maior agilidade nas contagens. 

 

Figura 3 - Organização Dinâmica de Prateleiras 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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Figura 04 - Fluxo interno para recebimento de materiais 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Fazer um fluxo correto de todos os matérias que são recebidos no setor do 

almoxarifado, faz com que mantenha-se um padrão no recebimento. A figura 04 mostra o 

fluxo desde o recebimento de matérias, até fazer contato com o fornecedor dos itens que não 

consta no pedido de compra, passando por uma conferência interna do material que foi 
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solicitado ao fornecedor no início da operação. Nesse fluxo confere-se a nota fiscal, 

confrontando com o pedido que foi implantado no sistema da empresa, a principal conferencia 

se dá no custo unitário, na operação pode-se até rejeitar o recebimento do material. 

 

Figura 05 - Controle de Estoque (PP) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico para controle de estoque, foi baseando na curva ABC, no qual a seleção dos 

100 itens que mais teve giro no estoque e maior valor empregado. No exemplo que está 

descriminado no gráfico, iniciou-se o controle que a cada 3 dias tens uma nova entrega e a 

cada 3 dias faz um novo pedido, ou seja, chega material a cada 3 dias, evitando assim que o 

estoque fique em acesso em alguns dias do mês. 

 

Figura 06 - Controle de Estoque (PP) – Estoque mínimo/máximo 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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 Efetuar um planejamento eficiente trás o beneficio que mantem o estoque equilibrado. 

Na figura 06 pode-se observar que em certos dias do mês o estoque chega ao seu limite 

máximo, porém nos dias seguintes com consumo constante equilibra-se o estoque e mantem-

se até a próxima compra, não causando ruptura no fornecimento do item e nem mesmo 

deixando o estoque acima do máximo. 

 

Figura 07 - Controle de Estoque Total de Itens por Grupo 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Na curva ABC, mais de 56% dos itens estão registrado no grupo B, porém o grupo A 

são os itens que mais teve giro no estoque, quando que o grupo C obteve menos de 6%. Foi 

desempenhado uma atenção maior com o grupo A que tem mais de 65%, no qual foi efetuado 

o Ponto de Pedido e monitorado para obter o melhor controle. Contudo foi separado dentro de 

cada grupo um controle por família, para efetuar um melhor controle dos 3 principais de cada 

grupo.  
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Figura 08 - Controle de Estoque Família do Grupo A 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

No grupo A foi diagnostica que a família dos Pistões de Aço em Inox (0622) foi o 

principal item que teve movimentação, ficando com 237 itens e cerca de 11% do total de 

estoque do grupo A. 

 

Figura 09 - Controle de Estoque Família do Grupo B 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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No grupo B o controle demostrou que a família dos Eixos foi o item que mais obteve 

movimentos no tempo em que o estudo foi realizado, com 908 itens e cerca de 12% do total 

do grupo B. 

 

Figura 10 - Controle de Estoque Família do Grupo C 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

No grupo C o controle demostrou que a família dos Anéis foi o item que mais obteve 

movimentos no tempo em que o estudo foi realizado, com 182 itens e cerca de 52% do total 

de itens. 
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Figura 11 - Controle de Estoque – Compra de Peças 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

 Além de ajudar no gerenciamento da empresa, o controle de estoque oferece uma maior 

eficiência e organização de alguns dos processos internos de sua empresa. Ele também 

diminui desperdícios, tanto de tempo e energia na hora de fazer gestão quanto de seus 

recursos financeiros. 

A figura 11 vem de encontro com o declive que obteve nos estoques, reduzir as compras 

e só comprar o necessário fez com que obtivessem uma baixa na média de R$ 100.000,00 a 

cada mês.  

Efetuar um bom controle de estoque de peças evita compras duplicadas ou falta de 

produtos, além de influenciar diretamente no financeiro de uma empresa. Todo segmento 

precisa manter a organização de produtos existentes na empresa para conseguir ter um 

controle de peças completo. Na empresa que foi efetuada a pesquisa desenvolveram-se 

gráficos para melhor entendimento da importância em manter o estoque baixo. 
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Figura 12 - Controle de Estoque Total de Peças 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

  

A figura 12 apresenta uma baixa considerável desde o início do processo de redução 

do capital empregado, iniciou-se com cerca de 5,4 milhões no mês de janeiro, no decorrer dos 

meses observou-se que teve em média uma redução de 150 mil reais a cada mês, chegando ao 

mês de outubro com o capital empregado de 4 milhões. 

 

Figura 13 - Controle de Estoque Total Grupo Tetra Pak 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

No grupo de estoque da Tetra Pak, pode-se observar que obteve-se uma baixa no capital 

empregado nos últimos 6 meses. 
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Figura 14 - Controle Total Grupo Peças Diversas  

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Manter o controle de estoque em dia é de extrema importância para uma empresa apurar 

o seu movimento de entrada e saída de mercadorias. E, assim, ter informações precisas sobre 

a demanda, eventuais desvios e também sobre o lucro líquido obtido no final do mês contábil. 

Com um trabalho mais planejado na hora de executar as compra, uma conferência in 

loco do estoque os itens do grupo de Peças Diversas, pode-se observar que obteve uma baixa 

no capital empregado nos últimos 6 meses. Iniciando o estudo com 1,8 milhões e no término 

do estudo no mês de outubro, o estoque estava com 1,3 milhões, tento uma baixa de 

aproximadamente 447 mil. 
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Figura 15 - Consumo de Peças Diversas  

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

A figura 15 que mensurou o consumo mensal das peças, demostrou que durante o 

estudo em momento algum houve oscilações bruscas, tanto para mais, quanto para menos, 

mantendo-se entre R$ 738 mil a R$ 756 mil reais. Isso quer dizer que foi consumido a mesma 

quantidade de peças em todos os meses que o estudo estava sendo realizado, não existindo um 

consumo exagerado de peças para ter redução no estoque e de modo consequente reduzir o 

capital empregado. 
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5 CONCLUSÃO 

  

Pode-se concluir que o trabalho que foi realizado durante o ano de 2019 e intensificado 

no último semestre, trouxe resultados significativos para a empresa pesquisada. Nota-se que 

os estoques obtiveram uma baixa bem considerável em comparação com os primeiros meses 

do ano de 2019, tento em média R$ 150.00,00 de redução mensal. Desde a mudança no layout 

do almoxarifado fez com que o setor estivesse mais organizado facilitando o fluxo de pessoas 

e materiais, mantendo um padrão de organização e recebimento de peças. 

A ferramenta ABC que foi implantado no estudo, proporcionou uma maior segurança na 

execução de ordem das compras, facilitando uma visibilidade de quais os itens que tem mais 

giro no estoque, quais os principais grupos precisam ter maior atenção dentro do estoque e 

qual a sua maior movimentação. Na empresa foram implantadas ferramentas que facilitam o 

controle de estoque, como cadastro mínimo e máximo de cada peça, com base na rotatividade 

dos últimos 365 dias.  

Outro ponto importante e de destaque foi o engajamento dos colaboradores em fazer 

com que esse trabalho não seja perdido, continuando e desenvolvendo cada vez mais o bom 

funcionamento do setor, que só tem a agregar no crescimento profissional e pessoal. 

Reduzir o dinheiro parado, baixar estoque que a companhia possui, sem precisar 

comprometer o funcionamento do setor. Tudo isso pode ser destacado conforme mostram os 

gráfico, o montante médio de R$ 150.000,00 redução mensal e no ano foi reduzido cerca de 

R$ 1,5 milhões, no qual voltou para o fluxo de caixa da empresa para fazer novos 

investimentos e melhorias no processo já existente, isso tudo, sem comprometer o 

funcionamento do almoxarifado de peças, e nem mesmo o desabastecimento de itens. No 

gráfico das compras houve uma baixa de 66% em relação a janeiro para outubro, dados que 

significam uma economia de aproximadamente R$ 800.000,00. Já no gráfico de consumo de 

peças nota-se que o mesmo não teve oscilações bruscas mantendo-se entre R$ 700 a R$ 800 

mil reais mensal, sendo assim, o grande x da questão foi o corte de compra das peças, 

primeiro faz uma consulta no estoque, em caso de não existir o item faltante, inicia uma nova 

compra. 

Planejamento foi a palavra chave para obter resultados positivo no estudo, fazer e 

executar um trabalho pensado fez com que os resultados aparecem já nos primeiros dias de 

trabalho, bastante empenho, dedicação, foi assim que a empresa comprou e ideia de fazer esse 

trabalho no inicio do ano para que no final de 2019 obtivesse o resultado positivo. 
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APÊNDICE A - TÍTULO DO APÊNDICE 

As perguntas a seguir servirão como instrumento coleta de dados em forma de 

entrevista semiestruturada, visando identificar qual a estratégia que a empresa usa para 

controle e gestão do estoque, as perguntas serão utilizadas para o âmbito acadêmico. 

 

1) Há um capital pré-definido para investimento em estoque? Justifique. 

Sim, existe uma meta que foi estipulada pela direção da empresa, porém esse valor de 

escopo foi estipulado com base em cálculos em outras unidades da companhia, não foi levado 

em consideração o ambiente em que o almoxarifado se encontra naquele momento. Se olhar 

para o agora a meta com certeza deveria sem revista, levando em consideração do momento 

em que o setor se encontra, com mais demanda de compra. 

 

2) Qual o critério usado para realização das compras? 

Não possuímos um critério especifico para efetuar as compras, o que levamos em 

consideração é a demanda de manutenção que as maquinas necessitam no período de 21 dias 

consecutivos, após é feito uma solicitação de compra, aprovação da diretoria, geração de 

pedido para o fornecedor. 

 

3) Qual a frequência de falta de mercadoria? 

A falta de peças ocorre quando existe uma manutenção sem data agendada, devido ao 

almoxarifado não ter um sistema de gestão eficiente, não consegue antecipar-se a uma 

possível falta de materiais, provocando uma frequência quase que diária de falta de peças, 

nesse caso, precisando executar compra urgente. 

  

4) Faz compra de emergência ou deixa faltar o produto? 

Não podemos deixar faltar as peças, consequentemente para a empresa o prejuízo seria 

bem maior. Devido aos processos que adotamos internamente existe compra de emergência 

praticamente toda a semana, pedimos frete aéreo com frequência, nesse caso, a peça torna-se 

um valor mais carro. 

 

 

 

  



48 

 

5) Quando há o recebimento de produtos como é realizada a armazenagem dos 

mesmos no estoque? 

Os produtos não são conferidos no ato da entrega, processo que já está errado. Até que 

é feito a conferencia da mercadoria, os itens ficam armazenados em caixas, sendo as próprias 

que vem da entrega, após a conferência é armazenado em prateleiras. 

 

6) Em relação ao layout do armazenamento, ele está estruturado de forma que facilite 

a localização e armazenagem dos produtos? 

Dentro do pavilhão de peças, existe estoque de vários grupos, o layout desfavorável 

faz com a dificuldade aumente na hora de fazer a entrega das peças para a manutenção, além 

do mais perde-se um bom tempo até localizar a peças correta. O sistema que é feito a 

armazenagem não trabalha com características eficiente para encontra de forma rápida a peça 

de deseja. 

 

7) Qual a forma de localização de materiais utilizada no estoque físico e no sistema? 

Existe uma localização pré-definida para cada mercadoria? 

O almoxarifado se constituí em um depósito, quase sempre o pior e mais inadequado 

local da empresa, onde os materiais são acumulados de qualquer forma, utilizando mão-de-

obra desqualificada. A empresa costumava amontoar suas mercadorias juntamente com 

entulhos e restos de materiais sem uso, nos chamados depósitos, que nada mais eram que 

grandes espaços onde tudo era literalmente jogado. No físico os materiais são armazenados 

em prateleira sem identificação, já dentro do sistema não tem uma feramente especifica de 

localização, dificultando ainda mais o trabalho dos responsáveis pelo controle de estoque. 

 

8) Quem é o responsável pelo controle do estoque? 

Na unidade de Tapejara/RS possuímos 2 colaboradores que são responsáveis pela 

organização, limpeza e controle do estoque, bem como, no atendimento aos mecânicos que 

acessam o almoxarifado para buscar peças. 

 

9) Qual o planejamento para a realização de compras para que não haja falta de 

mercadorias? 

Planejamento zero, sempre compramos novas peças conforme a demanda de revisão 

das maquinas, conseguimos fazer um breve planejamento com até 5 dias de antecedência, 

antes disso não conseguimos prever qual item vai sair de nosso estoque. 
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10) Como é feito o acompanhamento do ponto de pedido? Como é calculado? 

Com as ferramentas de gestão que a empresa possui hoje, não é possível mensurar, 

acompanhar todos os pedidos, visto que existe um estoque com mais de 2 mil itens, 

mensuramos os itens que são de maior valor para fazer uma auditoria breve. Não é efetuado 

um cálculo de Ponto de Pedido, o que consideramos é a demanda que o Planejamento e 

Controle de Manutenção encaminha. 

  

11) A empresa tem conhecimento de qual o custo de produtos parados ou sem giro 

rápido no estoque? 

Efetivamente a empresa nuca fez um estudo para mencionou realmente qual o impacto 

que o estoque possui e o que isso representa financeiramente dentro do seu capital empregado. 

A princípio nunca estivemos um estoque tão alto como estamos enfrentando nesse momento, 

cada vez aumenta mais e não compreendemos quais os motivos para isso, o que conseguimos 

destacar é que a empresa está trabalhando com mais maquinas na linha de produção, 

acarretando mais compras de peças. 


