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RESUMO 

 

 

 

Na área de controle de perecíveis buscamos novos conceitos que está presentes em todos os 

lugares da internet para ajudar e agilizar nossas tarefas no trabalho, Através disso é possível 

obter uma melhor organização e planejamento de produtos dentro de uma empresa, evitando 

assim o acúmulo e a falta dos mesmos, e consequentemente ajuda a controlar as finanças. 

Esta pesquisa foi feita para garantir que diversos estoques estejam sempre atualizados e 

corretos para que não ocorram falhas, para reduzir perdas de produtos, agilizando nas 

compras mais corretas no decorrer da empresa no dia-a-dia. Deste modo a pesquisa pretende 

apresentar os critérios necessários para que seja feito o controle das melhores maneiras. 

A pesquisa foi realizada através de livros, artigos bibliográficos e sites da área que podem 

clarear diversas respostas dentro do conteúdo apresentado no resumo. 

 

Palavra-chave: Controle. Produto. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the area of perishable control we seek new concepts that are present everywhere in the 

internet to help and streamline our tasks at work. Through this it is possible to obtain a better 

organization and planning of products within a company, thus avoiding the accumulation and 

the Lack of them, and consequently helps to control finances. 

This research was done to ensure that various stocks are always up-to-date and correct so that 

there are no failures, to reduce product losses, streamlining the most correct purchases 

throughout the company in the day to day. In this way the research intends to present the 

necessary criteria for the control of the best manners. 

The research was carried out through books, bibliographical articles and area websites that can 

clarify several answers within the content presented in the summary. 

 

Keyword: Control. Product. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

O tema abordado é o controle perecíveis mostrando a quantidade de produtos de uma 

empresa com diversas variedades disponíveis para venda ou uso na produção, se aplicando em 

grande partes dos itens de um produto, ou de matérias primas até mesmo de produtos 

acabados  

 

 

Segundo Silva, Reichenback e Karpinski (2010, p.3): 

Um bom controle de estoque e um monitoramento da sua movimentação são atividades 

indispensáveis para a lucratividade e para competência da empresa; porém o custo do 

controle de estoque não deverá exceder os benefícios que ele possa proporcionar. 

Para garantir a melhoria do controle do estoque da empresa que precisa, ou que quer 

melhorar seu lucro, garantir um controle mais amplo de tudo se torna uma necessidade e isso 

deve ser feito de maneira objetiva, para que não ocorram falhas. 

Objetivo é estruturar vários tipos de inventários que possam auxiliar ou ajudar a quem está 

atuando com essa área. O controle de estoque proporciona ao gestor a alternativa de realizar 

suas compras de acordo com a procura de seus clientes. Quando os custos destes produtos 

não são compensados com as vendas, implica que deve ser feita uma reavaliação na 

rotatividade das mercadorias mais vendidas. 

Segundo Corrêa (2001, p.49) estoques são “acúmulos de recursos materiais entre fases 

especificas de processo de transformação”. O mesmo pode ser conservado de forma 

improdutiva por algum tempo, mas que rapidamente consegue ser convertido em um ganho 

de capital. 

A principal escolha do tema foi verificar a importância dos processos de controle de estoque e 

o impacto destes no crescimento econômico da organização. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO  

 

O propósito principal desta pesquisa é se basear-se no conhecimento repassado pelos 

referidos autores e analisar se o âmbito comercial está em conformidade com as adequações 

expostas pelas bibliografias pesquisadas. 

Através de um estudo de caso de natureza aplicada, o presente trabalho fará análises 

mediante a utilização documentos, observações e coletas de  

dados que favoreçam a identificação da empresa em estudo.   

Yin (2005), A importância da utilização da metodologia científica se faz presente na 

consistência de respostas verídicas e úteis na apresentação dos dados colhidos. 

 

Apolinário (2004), Pesquisas são realizadas com o objetivo de solucionar algum problema ou 

resolver necessidades concretas e imediatas, Nisso apresentamos características básicas, uma 

vez que o intuito é expandir o conhecimento adquirido, colaborando na formação de uma 

gestão mais equilibrada e eficiente, independentemente de sua aplicação no ambiente 

organizacional da empresa em estudo. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Martins (2009) Um dos fatores determinantes para o sucesso no ramo comercial está ligado ao 

atendimento diferenciado que a empresa proporciona aos seus clientes. Desta forma, a 

entidade deve está totalmente preparada par a atender a demanda de mercado, não podendo 

deixar de desenvolver estratégias eficientes para manter um controle de estoque padronizado. 

Laugeni (1999) O ato de planejar o que comprar ou armazenar nem sempre é uma tarefa fácil, 

pois o gestor precisa obter informações concretas para finalmente executar uma compra. É 

neste momento que é imprescindível que o estoque esteja alinhado de acordo com o sistema 

operacional. A compra inadequada de um determinado produto pode resultar em uma perda 

significativa no ganho de capital devido ao tempo que o mesmo ficará parado em estoque. 



Conforme o que Tadeu (2010) menciona em seu livro, o manuseio e movimentação dos 

materiais destinados à produção ou venda, é considerado o pulmão na gestão do estoque. Isso 

porque é um ciclo que se inicia no planejamento da compra e finaliza com a venda do produto 

seguido pelo recebimento do pagamento efetuado pelo cliente. Ao mesmo tempo ele destaca 

que o que dificulta uma tomada de decisão concreta é a falta de informações confiáveis 

repassadas pelos sistemas, por este motivo, o mesmo menciona que uma das alternativas de 

driblar este tipo de problema é adotando um Sistema de Informações Gerenciais para auxiliar 

no fluxo de informações transmitidas à empresa, Para obter o sucesso esperado, é preciso 

manter o que está sendo útil e melhorar ou mudar as estratégias que estão sendo falhas. 

 

Martins (2009), Controle perecíveis que merece diversos cuidados e sendo bem especiais, o 

mais importante são o operacional e financeiro, da maioria de pontos de vista o operacional 

cuida das economias do estoque em um todo, regula as diferenças ritmo, nos fluxos de 

entrada e saída de produtos isso em lote econômico.  

Martins (2009), Caso seja uma empresa ou qualquer coisa do tipo que precisa de lote maior, 

são geradas outro componentes, estoque aumenta, demanda de matéria prima simplesmente 

dobra a cada pedido, é sempre bom manter os produtos acabados como um seguro dentro do 

estoque, e ter controle de tudo que estiver saindo do já está feito em cada estoque tem que 

ter a consciência  que existe vários tipos de gestão envolvidas no controle de estoque e podem 

ser ditas em 3 partes, custo de item: É chamado também custo unitário ou preço unitário, 

custo de comprar ou produzir, ai dependerá de cada tipo objeto a ser produzido para ser 

vendido, custo do pedido É somado todos pedido de grande escala e quando ela é estoca em 

grandes quantidades Financeiro: Cuida da liberação do dinheiro para custos de cada pedido 

sendo realizado de forma de adequada para não haja falhas ou meras alterações de preços 

errados. 

Moreira(2009), Os estoques são materiais e suprimentos que uma empresa utiliza para a 

produção de seu produto ou suprimir a necessidade da própria empresa. Nos estoques muitas 

vezes é possível encontrar matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em 

processo ou produtos acabados, que geralmente é sempre feito a rigor um controle, tanto de 

processo como de disponibilidade dos itens. É sempre importante para uma empresa manter 

seus estoques abastecidos, muitas vezes, são constituídos por seus próprios produtos. Com 

isso, a área de estoques sempre vai ser uma local de grande atenção da empresa, pois é onde 

está concentrada a maior parte do capital da empresa. 

Moreira (2009), Um bom controle de estoque consiste em um bom controle de processo 

produtivo que inclui funções, como codificações de materiais, com uso de programas para 

ajudá-lo a fazer a tarefa desejada, são chamados de MRP e MRP II , que planeja toda produção 

e controles adequados  da produtividade ! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a disputa existente no mundo empresarial, é possível identificar as entidades que 

possuem um planejamento eficaz e execução de planos estratégicos são exatamente as que se 

sobressaem diante seus concorrentes. Inovar é necessário, é preciso, isso faz com que se tenha 

ganhos internos e externos. 

Nem todas as empresas possem um gestor com percepção de gerenciamento que relacione o 

crescimento de sua empresa ao controle de estoque, estoque não é tão simples quanto se 

pensa, e um procedimento que requer planejamento, conhecimento e soluções imediatas para 

se manter um controle de estoque contínuo.  

Controlar estoque é um diferencial que influencia na credibilidade e no crescimento 

econômico da empresa. 

Manter um estoque organizado requer atenção do gestor, pois a adequação de sua 

composição se da desde o armazenamento das mercadorias por categoria, por quantidade e 

por preços. 

É essencial que se tenha uma ligação confiável entre a gestão e os demais funcionários, para 

que juntos, consigam implantas um controle de estoque dinâmico e confiável capaz de auxiliar 

o gestor em certas tomadas de decisões.  

É  perceptível que quando uma empresa resolve adotar uma política mais ágil no 

desenvolvimento de suas atividades e do seu controle do estoque, a mesma consegue obter 

resultados favoráveis à continuação da nova sistemática.  

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/estoques-conceitos-basicos-e-objetivos-simples/63732/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/estoques-conceitos-basicos-e-objetivos-simples/63732/


Com um estoque mais controlado é possível realizar compras adequadas à rotatividade de 

cada produto, diminuindo assim a quantidade das mercadorias avariadas e aumentando o seu 

retorno do capital investido. 

Através de dados, foi possível atingir o objetivo principal desta pesquisa, 

sendo concebível destacar tamanha importância que o estoque representa para a empresa e o 

que a ausência do mesmo é  capaz de fazer em determinado períodos. 


