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GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE EM PEQUENA EMPRESA 

RESUMO 
 

Verificar a viabilidade técnica na implantação de ferramentas de gestão dos 

estoques nesta empresa de pequeno porte no ramo de rebobinamento de motor 

elétrico para que possa obter melhorias administrativas e financeiras. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Após um tempo no processo de desenvolvimento industrial, começou uma 

preocupação em minimizar os custos de fabricação através do aumento da 

produção. Como se produzia mais os custos de produção foram reduzidos, mas 

começaram surgir problemas na área de estocagem. 

A evolução da competitividade veio confirmar a importância da estocagem, 

que antes era composto de um local físico usado somente como um deposito de 

produtos, e hoje, pode ser apontado como um diferencial competitivo. 

 Diante dessas afirmações, empresas de pequeno porte não tem grande 

preocupação quanto a seus estoques. Muitas vezes por falta de conhecimento, mão 

de obra qualificada, entre outros fatores, os proprietários deste tipo de empresa 

acabam investindo um alto valor em seus estoques e muitas vezes não obtém 

retorno sobre este investimento, pelo contrário, quanto mais aumentam seus 

estoques, mais elevam seus custos e comprimem seus lucros. 

OBJETIVO 

O objetivo principal desta pesquisa é proporcionar a empresa estudada, o 

conhecimento de como utilizar as ferramentas e controlar estoques de uma maneira 

simplificada e técnica. 

METODOLOGIA 

O trabalho realizado pode ser considerado como uma pesquisa aplicada. 

O estudo utiliza método quantitativo, ou seja, utiliza números para ajudar no 

entendimento de como estava o objeto de estudo antes da implantação das 

ferramentas de gestão dos estoques e como ficará após a implantação das mesmas.  

 A estratégia da pesquisa adotada trata-se da pesquisa-ação, devido ter a 

finalidade de realizar uma ação para resolução de um problema coletivo para a 

empresa pesquisada.  



 

 

A etapa inicial da pesquisa consiste na busca do referencial teórico com o 

propósito de aprofundar o conhecimento sobre o problema encontrado na empresa.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Segundo BALLOU (2006 Pg. 271), “Estoques são acumulações de matérias-

primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados que 

surgem em numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas.” 

Logo estoque é o armazenamento de materiais para uso futuro, sendo esse uso 

planejado ou emergencial de produtos/serviços. 

 
DEMANDA 

 
Para SLACK (2009) demanda pode ser previsível e imprevisível. A demanda 

previsível funciona em um planejamento e controle a curto e médio prazo de 

operação, por exemplo, em uma escola é possível planejar a quantidade de 

apostilas que serão distribuídas a partir da relação de alunos matriculados.  

 

PREVISÃO DE DEMANDA 

 
 Para BALLOU (2006, p. 242), “A previsão dos níveis de demanda é vital para 

a empresa como um todo, à medida que proporciona a entrada básica para o 

planejamento e controle de todas as áreas funcionais, entre as quais Logística, 

Marketing, Produção e Finanças.”. Os níveis de demanda e os períodos que 

acontecem geram impacto no negócio como um todo, portanto, a necessidade de 

projeções de demanda é fundamental para o planejamento e controle das empresas. 

 

5 ARMAZENAGENS DE MATERIAS 

 
 Para DIAS (2008 Pg. 135), “O almoxarifado está diretamente ligado à 

movimentação ou transporte interno de cargas, e não pode separa-lo”. Com um 

método adequado para estocar matéria-prima, peças em processo e produtos 

acabados, a armazenagem correta de materiais auxilia na redução dos custos de 

operação, na melhoria da qualidade dos produtos e maximiza o ritmo dos trabalhos, 

resultando na redução de acidentes de trabalho, diminuindo os desgastes dos 

demais equipamentos de movimentação e reduzindo o número de problemas 

administrativos.  

 
 



 

 

CLASSIFICAÇÃO ABC 
 

Para DIAS (2008) a curva ABC é um importante instrumento que permite 

identificar os itens que necessitam de atenção e tratamento adequados quanto a sua 

administração, ela é obtida através da organização dos itens conforme sua 

importância relativa..  

Além de auxiliar nas tomadas de decisão de custos e compras, o sistema de 

análise de estoque com a ferramenta ABC, é fundamental para a definição das 

condições de armazenamento de cada item e definição do layout do armazém, pois, 

itens de maior demanda devem ser alocados de uma forma mais fácil que os 

demais.  

Figura 2 – Curva ABC 

 

Fonte: DIAS, 2008, p. 81. (Adaptado) 

 

Portanto, as classificações podem ser entendidas como:  

 

Classe A: Grupo de itens de menor demanda, maior valor agregado e que são 

mantidos em níveis baixos de estoque e, portanto, necessitam de maior atenção. 

Classe B: Grupo de itens intermediários entre a classe A e B, de representatividade 

mediana. 

Classe C: Itens com grande demanda e que representam a grande parte do estoque, 

porém que tem um menor valor agregado e por isso necessitam de menor atenção. 
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