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RESUMO 

 

 

A gestão de estoques está diretamente ligada a todos os processos e setores dentro de uma 

empresa. Com foco no artigo, a empresa deve verificar o processo da gestão de estoque e 

armazenamento para promover um melhor resultado econômico para seus negócios, 

identificar os pontos críticos frequentemente estudados em uma gestão de estoques, avaliar 

quais melhorias podem diminuir gastos com perdas de produtos, fazer a verificação da falta de 

produtos na linha de produção ou venda, ou obsolescência de produtos em estoque. Justifica-

se a relevância do presente estudo sobre as mudanças essenciais para que a empresa possa 

alcançar crescimento e ser mais competitiva no mercado, pois não terá falta constante de 

produtos e com isso conseguirá atender os clientes de forma mais eficiente e rápida. A 

metodologia utilizada no presente artigo é de caráter descritivo, qualitativo e com 

levantamento bibliográfico em livros e sites. Conclui-se que é necessária uma gestão de 

estoque bem planejada e eficiente, em que todos os setores de uma empresa trabalhem em 

conjunto, utilizando as ferramentas certas para trazer resultados positivos e, 

consequentemente,diminuindo o custo com estoques exagerados. 

 

Palavras-chave: Gestão de Estoques. Estoques. Processos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Slack, Chambers, Harland (1997), a gestão de estoques originou-se 

nas empresas na função de compras onde entenderam a importância de integrar a saída de 

materiais e suas funções de suporte, tanto por meio do negócio quanto por meio do 

fornecimento aos clientes. Em sua criação, a gestão de estoque era vista como uma ferramenta 

para reduzir gastos. Foi feito um estudo na Gestão de Estoques ressaltando os principais 

aspectos na gestão de produtos. A gestão de estoques tem como função manter a empresa 

informada de modo constante e com seriedade sobre a quantidade em estoque e a necessidade 

de compra para poder fazer o atendimento da demanda de pedidos aos clientes. Uma 

mágestão pode gerar sérios problemas como a falta de produtos ou até mesmo a sobra 

exagerada de mercadorias. É crucial um acompanhamento minuciosodesde o recebimento dos 

produtos e estocagem no depósito até sua liberação para a produção ou venda. Os objetivos 

deste estudosão mostrar que a empresa deve verificar o processo da gestão de estoque e 



armazenamento para promover um melhor resultado econômico para seus negócios, 

identificar os pontos críticos frequentemente estudados em uma gestão de estoques, avaliar 

quais melhorias podem diminuir gastos com perdas de produtos, fazer a verificação da falta de 

produtos na linha de produção ou venda, ou obsolescência de produtos em estoque.  Justifica-

se a relevância do presente estudo sobre as mudanças essenciais para que a empresa possa 

alcançar crescimento e ser mais competitiva nomercado, pois não terá falta constante de 

produtos e com isso conseguirá atender os clientes de forma mais eficiente e rápida. A 

metodologia utilizada no presente artigo é de caráter descritivo, qualitativo e com 

levantamento bibliográfico em livros e sites. É necessário constatar a necessidade de ter uma 

gestão de compras e estoque eficaz para viabilizar o desenvolvimento da empresa e que a 

mesma cumpra suas funções de atender a linha de produção ou a clientes com rapidez e 

eficiência. 

 

2 CONCEITO DE GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS, 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO E SEUS OBJETIVOS 

 

A gestão de cadeia de suprimentos é um conjunto de ações e processos cuja 

finalidade é assegurar que o produto chegue ao cliente e, desse modo, agregue um valor 

adicional ao mesmo. Considerando a eficiência, esses processos devem ser de fato integrados 

com todos os outros, não ficando restritos somente à movimentação de materiais, tais como: 

localização da organização, distribuição física, administração de estoque, modo de transporte, 

fluxo de informações, estimativas, relacionamentos, ou melhor, comprar, produzir e distribuir 

(GALHARDI; SARRAACENI; VENDRAME; TÓFOLI; SILVA, 2009).  

O SCM é a integração de todos os processos desde a fabricação até a distribuição do 

produto, com intuito de otimizar custos para o fabricante e agregar valor ao consumidor final 

por meio de funções que atendam as suas necessidades, tendo todo esse processo com um 

rápido tempo de resposta, desde o atendimento do pedido até a entrega do produto 

(RODRIGUES, 2004). 

O SCM tem como função abastecer as necessidades de materiais ou serviços, fazer 

um planejamento de quantidade e satisfazer no momento certo com as quantidades corretas, 

certificar se realmente recebeu o material que foi comprado e disponibilizar armazenamento 

(DIAS, 2010). 

Os objetivos básicos do SCM são: ter um fluxo contínuo de materiais com intenção 

de suprir os programas de produção; sistematizar o fluxo de maneira que seja aplicado um 



mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa; adquirir matérias primas e 

insumos com preços baixos, cumprindo ordens a padrões de quantidade e qualidade 

estabelecidos; sempre examinar dentro de uma negociação justa e honesta as melhores 

condições da empresa, principalmente em condições de pagamento. O objetivo do 

gerenciamento do SCM é satisfazer rapidamente o cliente, criando um diferencial com a 

concorrência e diminuir os custos financeiros, pelo uso de menos capital de giro, e os custos 

operacionais, minimizando desperdícios e evitando ao máximo tarefas que não conciliam 

valor ao produto, tais como esperas, armazenamentos, transportes e controles (DIAS, 2010; 

MARTINS; ALT, 2006). 

Deve-se evidenciar que a correta gestão de estoques propicia à Cadeia de 

Suprimentos uma série de aspectos positivos, como a disponibilidade do produto ao cliente e 

a possibilidade de previsão da demanda para produção. Um correto gerenciamento da Gestão 

de Estoque é uma importante ferramenta logística capaz de oferecer resultados positivos 

dentro da própria cadeia e que poderão ser visualizados no nível do serviço oferecido ao 

cliente (SILVA; PEREIRA; FELIX; ANDRADE; DIAS, 2014).    

 

3 GESTÃO DE ESTOQUES E OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO  

 

A Gestão de Estoques trata-se de um gerenciamento dos materiais por meio do uso 

de técnicas de previsão de consumo, sistemas de controle dos estoques etc., adequando os 

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

possível e sem comprometer o nível de serviço esperado para atender as exigências dos 

usuários (GONÇALVES, 2013).  

Como os estoques representam parcela dos ativos das empresas, devem ser encarados 

como um fator potencial da geração de negócios e lucros. A gestão de estoques constitui uma 

série de ações que permitem ao gestor verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, 

bem localizados em relação aos setores que deles se utilizam, bem manuseados e bem 

controlados (MARTINS; ALT, 2006). 

Uma administração de materiais bem estruturada permite a obtenção de vantagens 

competitivas por meio da redução de custos, de investimentos em estoques, das melhorias nas 

condições de compras mediante negociações com os fornecedores e da satisfação de clientes e 

consumidores em relação aos produtos oferecidos pela empresa (GONÇALVES, 2013). 

Um processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que parte de um ou mais 

insumos, transforma-os e lhes agrega valor, criando um ou mais produtos para os clientes. O 



tipo de processo pode variar, por exemplo, um processo primário seria a transformação física 

ou química de matérias-primas em produtos (RITZMAN; KRAJEWSKI, 2004). 

Uma boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de 

suprimentos com as exigências de operação. Isso tem sentido de aplicar o conceito de custo 

total às atividades de suprimentos de modo a tirar vantagem da oposição das curvas de custo. 

A Gestão de estoques deve prover o material certo, no local de operação exata, no instante 

correto e em condição utilizável ao custo mínimo (BALLOU, 1993).  

 

4 ARRANJOS FÍSICOS E O JUST IN TIME 

  

 O arranjo físico define o posicionamento das instalações, máquinas, 

equipamentos e funcionários com o intuito de aumentar a produtividade e alcançar melhores 

condições de segurança para o posto de trabalho. Essas questões são bem definidas pelo 

projeto de arranjo físico (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

Moura (2009) define arranjo físico como planejamento e integração dos meios que 

concorrem para a produção obter a mais eficiente e econômica inter-relação entre máquinas, 

mão-de-obra e movimentação de materiais dentro de um espaço livre. 

O sistema just-in-time foi desenvolvido na Toyota Motor Company, no Japão, por 

Taiichi Ono, visando o combate ao desperdício. A ideia do JIT é suprir produtos para linha de 

produção, depósito ou cliente apenas quando eles são necessários. Se as necessidades de 

material ou produtos e os tempos de ressuprimento são conhecidos, com certeza, pode-se 

evitar o uso de estoques (MARTINS; LAUGENI, 2009; BALLOU, 1993). 

Toda atividade que consome recursos e não agrega valor ao produto é considerado 

desperdício. Dessa forma, estoques custam dinheiro e ocupa espaço, transporte interno, 

paradas intermediárias decorrentes do processo, refugos e retrabalhos são formas de 

desperdícios, assim sendo, devem ser eliminadas ou reduzidas ao máximo (MARTINS; 

LAUGENI, 2009). 

 Conforme Guarnieri (2006), o JIT rege que nenhum produto deve ser 

produzido sem necessidade, assim aplica-se o conceito de puxar a produção, ou seja, se há 

demanda, esta é do sentido do mercado para a cadeia de suprimentos de matéria-prima e 

insumos. A autora também destaca o contraste da filosofia com o empurrar a produção, na 

qual se efetua a compra de matéria-prima e insumos e se inicia a produção tentando antecipar 

a demanda. Com a adoção da filosofia JIT, há a formação de alianças estratégicas com 

fornecedores de forma a obter ganhos para ambas as partes com redução de custos e 



minimização de estoques. Salienta-se que a produção empurrada é um fator característico 

muito presente nas fiações de algodão, devido às características específicas de aquisição de 

matéria-prima e grande variabilidade de produtos finais com a mesma preparação de 

processos anteriores. 

Portanto, os arranjos físicos e o JIT descritos por esses autores são essenciais para 

uma boa gestão de estoque. O JIT é utilizado também na logística, pois nessa área tem-se o 

objetivo de diminuir o tempo de transporte e reduzir os custos.  

 

5 CONCEITOS E OS OBJETIVOS DE LOGÍSTICA 

 

A logística estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade 

nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores por meio de planejamento, 

organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que 

visam facilitar o fluxo de produtos (BALLOU, 1993). Ela compõe-se de dois principais 

subsistemas de atividades: administração de materiais e transporte/distribuição física, cada 

qual envolvendo o controle de movimentação e a coordenação demanda-suprimento (DIAS, 

2010). 

Gourdin (2001) afirma que a logística é particularmente uma poderosa ferramenta de 

gestão em uma organização global porque sua abordagem para fazer negócios pode ser 

realizada em qualquer lugar. Num ambiente de alta competitividade atual, a diferenciação por 

serviços logísticos, devidamente orientados e segmentados por pesquisa de necessidades junto 

aos clientes, poderá ser uma ferramenta de marketing de extrema valia para a empresa. Da 

mesma forma, os potenciais de redução de custos totais, se devidamente aproveitados pela 

integração organizacional e visão sistêmica, acrescenta enormes ganhos em competitividade 

estratégica. 

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o 

fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, 

cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos 

requisitos do consumidor (NOVAES, 2001). 

Kotler (2000) afirma que a logística de mercado envolve o planejamento, a 

implementação e o controle dos fluxos físicos de materiais e de produtos finais entre os 

pontos de origem de uso com o objetivo de atender às exigências dos clientes e de lucrar com 

esse atendimento. Todas essas mudanças têm forçado de forma rápida a adaptação das 

empresas que querem sobreviver nesse atual cenário competitivo.  



Conforme Martins (2000), a logística é responsável pelo planejamento, operação e 

controle de todo o fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até o 

consumidor. Assim, dentro do espírito da empresa moderna, o básico da atividade logística é 

o atendimento do cliente. De fato, ela começa no instante em que o cliente resolve transformar 

um desejo em realidade. 

 O incentivo à economia de produção quando há estoques pode haver economia. 

Isso se deve ao fato da fábrica produzir sem levar em conta a demanda. Assim é possível 

diminuir os custos na produção, já que a mesma ocorre em grandes lotes, sendo capaz de 

manter a força de trabalho em níveis estáveis. Um dos objetivos do estoque é obter descontos 

nos transportes, já que se trata de grandes lotes e nas compras por se tratar de grandes 

quantidades de matéria-prima. Quando é preciso atender uma demanda imediata, que às vezes 

trata-se de pequeno lote, a organização perde esses descontos, tanto no transporte quanto de 

compras (BALLOU, 1993). 

Então, com base nas escrituras dos autores acima, podemos afirmar que o papel da 

logística é essencial para a Gestão de Estoques. O feedback é também importante na logística, 

pois é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode diminuir o tempo de transporte e reduzir os 

custos das organizações. 

 

6 FEEDBACK EM TERMOS DE SATISFAÇÃO AO CLIENTE E A EMPRESA 

 

O termo feedback é originário de ciências como física, química, biologia e 

engenharia, entre outras. Trata-se, também, de um conceito fundamental em administração, 

pois se refere a uma importante ferramenta gerencial e de liderança. Entende-se por feedback 

o processo que parte de uma cadeia de causa e efeito, onde uma informação sobre o passado 

influencia um mesmo fenômeno no presente e/ou no futuro, permitindo ajustes que 

mantenham um sistema funcionando corretamente. Embora frequentemente traduzido como 

retroalimentação ou simplesmente retorno, considera-se que a melhor maneira de traduzir 

feedback, para maximizar seu efeito gerencial, é: alimentação. Feedback é um processo de 

alimentação que ocorre através do fornecimento de informações críticas para o ajuste de 

desempenho e performance de uma pessoa, seja física ou jurídica. O objetivo fundamental do 

feedback é ajudar as organizações a melhorarem seu desempenho e performance (desempenho 

ao longo do tempo) através do fornecimento de informações, dados, críticas e orientações que 

permitam reposicionar suas ações em um maior nível de eficiência, eficácia, efetividade e 

excelência (HILSDORF, 2012).  



Conforme Las Casas (2001) há várias maneiras de avaliar o nível de satisfação dos 

consumidores de uma empresa. Entretanto, a que o autor sugere, e que tem maior aceitação 

por parte dos empresários, é a avaliação periódica do nível de satisfação dos clientes através 

de um questionário. A empresa deve encaixar as perguntas às necessidades de cada situação. 

É fundamental que tenha uma coluna para o item avaliado, outra para a ordem de importância 

e outra ainda para a avaliação final dada pelo consumidor que já tenha experimentado o 

produto/serviço. 

 Kaplan e Norton (1997) afirmam que muitos clientes dão extremo valor a 

tempos de desenvolvimento curtos, medidos como o tempo transcorrido desde o momento em 

que é feito o pedido até o momento em que o produto ou serviço desejado é recebido. Os 

consumidores valorizam também a confiabilidade dos prazos de desenvolvimento, medida 

pela entrega dentro do prazo. As empresas de manufatura normalmente recorrem a dois 

caminhos para encurtar e acelerar prazos. Um é certificar a qualidade dos processos de 

produção e processamento de pedidos, com eficiência, confiabilidade, sem defeitos e com 

ciclos curtos, capazes de atender velozmente aos pedidos dos clientes. O outro é produzir e 

manter grandes estoques de todos os produtos para qualquer pedido do cliente possa ser 

atendido através da emissão de bens acabados mantidos no estoque existente. A primeira 

alternativa permite que a empresa forneça seus produtos a um custo baixo e dentro do prazo. 

A segunda geralmente leva a custos muito elevados de produção, transporte de estoque e 

obsolescência, bem como a incapacidade de atender rapidamente aos pedidos não existentes 

em estoque. 

Baseado no que Hilsdorf (2012); Las Casas (2001); Kaplan e Norton (1997) e 

Oliveira, Claudino e Queiroz (2009) descrevem, as empresas devem se preocupar mais com a 

satisfação dos clientes em relação ao estoque, pois sempre é bom ter um estoque mínimo, ou 

melhor, sempre é bom ter um estoque de materiais reserva ou também chamado de estoque de 

segurança, para que não venha ter faltas de materiais e corra risco de os clientes dessas 

organizações terem que comprar de uma concorrente. É essencial o cliente ficar satisfeito com 

a empresa, pois a primeira impressão é a que fica. Portanto, uma vez que o cliente fica 

insatisfeito com a empresa o consumidor poderá se tornar cliente da concorrência, e pode ser 

que não compre mais um determinado produto ou prestação de serviço da empresa anterior. 

 

 

 

 



7  DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO 

 

A Gestão de Estoque é essencial para uma empresa, pois sem um estoque organizado 

a empresa deixa de produzir e de atender seus clientes. Outra situação provocada pela falta de 

produtos é a substituição do cliente por outro fornecedor concorrente, corroborando pela 

perda do cliente. A influência do estoque no processo produtivo é extremamente importante, 

já que sua gestão refere-se a compra de matérias-primas com antecedência e em quantidade 

adequada. O SCM deve manter-se informada pelo almoxarifado sobre a quantidade e 

necessidade de aquisição de novos materiais. 

A qualidade e a produtividade dos processos de produção evidenciam que a geração 

de estoque vise a adequação do controle de capacidade da indústria com o objetivo de 

respostas rápidas aos pedidos dos clientes. O planejamento e o controle de capacidade são 

tarefas de determinar a capacidade efetiva da operação produtiva, de forma que possa 

responder a demanda do mercado. A demanda e a capacidade agregada são características 

importantes do planejamento e controle da capacidade, pois visa definir os níveis de 

capacidade nos médios e curtos prazos em termos agregados. Isso significa que toma decisões 

de capacidades amplas e gerais e não se preocupa com todos os detalhes dos produtos e 

serviços individuais oferecidos. Em muitas empresas, o planejamento e o controle da 

capacidade estão preocupados em lidar com flutuações sazonais da demanda, o que favorece o 

atendimento do cliente. 

O objetivo do SCM é satisfazer o consumidor de maneira rápida, gerando um 

diferencial com a concorrência, e minimizar os custos financeiros pelo uso de menos capital 

de giro, e os custos operacionais, reduzindo desperdícios e evitando, ao máximo, tarefas que 

não conciliam valor ao produto, tais como esperas, armazenamentos, transportes e controles 

(DIAS, 2010; MARTINS; ALT, 2006). 

Deve-se evidenciar que uma correta Gestão de Estoque é uma ferramenta de grande 

importância para a logística, já que ela é capaz de proporcionar resultados positivos dentro da 

própria cadeia, esses efeitos podem ser visualizados a partir do nível de serviço ou produto 

oferecido ao cliente. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse artigo foram identificados que o Supply Chain Management abastece as 

necessidades de materiais ou serviços, faz um planejamento de quantidade com a intenção de 



satisfazer no tempo correto com as quantidades certas,certificando se realmente foi recebido o 

material comprado e armazená-los. O SCM evidencia que a influência da Gestão de Estoque 

provê a matéria-prima correta, no local de operação exata, na hora certa e em estado 

aproveitável ao custo mínimo. A Gestão de Estoques consiste em ações que o gestor consegue 

visualizar se os estoques estão sendo utilizados de maneira correta, localizados em seus 

devidos lugares quanto aos setores que os utilizam, bem manuseados e de forma controlada. A 

Gestão de Estoques consiste em Gerenciamento de Estoques e é visto como uma necessidade 

vital para as empresas, pois é através dele que se consegue um retorno dentro da empresa. O 

gerenciamento de estoque tem a responsabilidade por todo aquele material ou produto que 

precisa ser armazenado ou estocado em determinados locais de uma empresa, já que ele 

acrescenta o revezamento de produtos, tornando-o rápido e eficaz. O Gerenciamento de 

Estoques visa utilizar o just-in-time que é atender os clientes de forma rápida, eficiente, com 

qualidade perfeita e sem desperdícios. O foco do JIT nem sempre deixa o estoque zerado, mas 

os tempos de reposição caso não sejam conhecido de uma forma correta, então as quantidades 

ou tempos maiores devem ser utilizados, o que coloca o estoque extra no mínimo. O JIT 

também é utilizado na logística que tem como objetivo, diminuir o tempo de transporte e 

reduzir os custos. A logística tem como responsabilidade, o planejamento, operação e controle 

de todo o fluxo de produtos e conhecimentos, desde o fornecedor até o consumidor. Conclui-

se que é necessária uma gestão de estoque bem planejada e eficiente, que em todos os setores 

de uma empresa trabalhe em conjunto, utilizando as ferramentas certas para trazer resultados 

positivos, conseguindo diminuir o custo com estoques exagerados, no ponto de vista 

financeiro enxugando o estoque, deixando de ter sobras excessivas acarretando alto valor 

agregado no estoque e um atendimento ao cliente com qualidade. 
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