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1 RESUMO 

O estoque é um dos fatores essenciais para o bom desenvolvimento de uma 

instituição, pois quem não o mantém regularizado, sofrerá problemas futuros, 

devido à falta ou excesso de estoque. Nesse artigo será apresentado o 

problema que uma empresa sofre e as soluções cabíveis, tanto para sistema 

que a empresa utiliza quanto para a postura de quem irá operá-lo. As 

informações foram coletadas através de pesquisa exploratória, bibliográfica e 

questionário. Depois disso, foram feitas análises onde chegaram a tal proposta 

de melhoria.  

Palavras-chave: Estoque. Problemas. Organização. Controle. 

 

2 INTRODUÇÃO 

As organizações estão cada vez mais se adequando da melhor forma ao 

processo de globalização, através da inserção de tecnologias e de processos 

gerenciais para manter-se a competitividade.  

Dessa forma, muitas empresas buscam explorar as inovações na área 

de controle de estoque, pois uma eficiente gestão de estoques oferece à 

organização grandes melhorias na sua administração, prevenindo atrasos nas 

entregas de pedidos.  

A empresa em análise apresenta problemas significativos no que diz 

respeito ao planejamento de estoques, onde há resistência da parte dos 

colaboradores no uso correto da ferramenta adotada na organização. 

Como mostrar a importância dos processos de controle de estoque para 

os colaboradores? Acredita-se que com a implantação de um modelo de 

gestão de estoque eficiente, os problemas da empresa em estudo serão 

resolvidos.   

Para Martins (2006), a gestão de estoques constitui uma série de ações 

que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem 

utilizados, bem localizados em relações aos setores que deles utilizam, bem 

manuseados e bem controlados.  

 

 

 

 



3 OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é verificar a importância dos processos de 

controle e planejamento de estoques e desenvolver uma proposta de um 

modelo de gestão que se adeque às características da empresa em estudo.  

 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, 

além de proporcionar uma análise quantitativa sobre modelo de gestão de 

estoque apropriado. (GIL, 2002) 

 

5 DESENVOLVIMENTO  

O estoque é um fator indispensável para a estruturação de uma 

organização, o controle eficaz do mesmo é essencial para a empresa se 

manter competitiva e executar suas atividades de forma otimizada. 

Sendo uma gestão eficiente o administrador consegue ter recursos 

suficientes para manter a empresa sem que ela tenha problemas com faltas ou 

excessos de estoque (PALOMINO; CARLI, 2008). 

 Dessa forma, é de suma importância que não falte produtos para que 

possa suprir as necessidades dos clientes, mas também não pode haver o 

excesso de mercadorias, causando acúmulo deste material.  

Atualmente, com o auxílio da informatização, o gestor da área pode 

contar com diversos tipos de sistemas e ferramentas de gestão de estoque, 

onde o mesmo é alimentado de informações lançadas, oferecendo maior 

habilidade e velocidade nas operações. 

Segundo Martins e Campos (2009), o controle de estoque pode ser 

totalmente informatizado, com a ajuda de um leitor ótico é possível deixar 

registrado no sistema todas as entradas e saídas de materiais, podendo ser 

comparadas com os outros setores e períodos, e fazendo novos pedidos 

quando estoque atinge o nível mínimo estipulado. 

Para que as utilizações desses sistemas sejam eficazes, é indispensável 

o treinamento dos usuários, no qual é necessário adaptar as pessoas aos 

novos projetos, responsabilidades e sistemas de mensuração de dados. São 

vistos como ferramentas que possibilitam o controle e rastreamento de 

resultados, sendo possível identificar os pontos fracos no processo, permitindo 



compor esforços para a melhoria de determinada contrariedade que surgir em 

todos os setores da organização.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

Será feita uma pesquisa numa empresa de importação de motores 

tubulares que não tem o controle efetivo de estoque. O setor de compras tem 

uma lista de materiais que são importados mensalmente da China, a compra é 

feita sem previsão de demanda. Muitas vezes o setor comercial vende 

mercadorias que ainda não estão em estoque, consequentemente demorando 

certa de um à dois meses para o cliente receber a mercadoria. Ocorre também 

o excesso de estoques de motores com baixo giro, problemas decorrentes do 

mal planejamento do controle de estoque e compras.  

A empresa utiliza o sistema Omie, porém não é operado de forma 

correta pelos usuários, fazendo com que aja a escassez de informações 

necessárias.  

É preciso que seja feita uma gestão que busque equilibrar as compras, 

de forma que possa diminuir o que for desnecessário e elevar as compras de 

motores com maior rotatividade. Faz-se necessário a implantação de um novo 

sistema que atenda todas as necessidades da empresa, sendo imprescindível 

o treinamento dos colaboradores, e a conscientização para que todos façam o 

uso adequado da ferramenta. 

 
 

7 FONTES CONSULTADAS  

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

MARTINS, P.G.; ALT, P.R.C. Administração de Materiais e Recursos 

Patrimoniais. 2 ed. Saraiva, 2006. 

 

MARTINS, P.G.; CAMPOS ALT, P. R. Administração de Materiais e 

Recursos Patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

PALOMINO, R. C.; CARLI, F. S. Proposta de modelo de controle de 

estoques em uma empresa de pequeno porte. In: ENCONTRO NACIONAL 

DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 28., 2008, Rio de Janeiro.Anais: Rio de 

Janeiro: ABEPRO, 2008.    


