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1. RESUMO 

 

A maioria das micros e pequenas empresas tem dificuldade em seu controle 

de estoques, ao longo deste trabalho descrevemos os conceitos básicos para um bom 

controle de estoque mostrando técnicas de controle, diante desse contexto, esta 

pesquisa tem o propósito de identificar as dificuldades enfrentadas em relação à 

gestão de seus estoques. O estudo de caso foi desenvolvido na empresa Barreto 

Pneus por se tratar de uma empresa familiar, foi escolhida como objeto deste estudo. 

Empresa que se localiza no município de Santa Fé Do Sul –SP. Por ser uma 

microempresa conclui-se que para otimizar a gestão de estoques, é essencial que 

haja uma integração confiável entre o gestor e os demais funcionários para juntos 

poderem controlar corretamente o estoque. É sugerido ainda que sejam aplicadas as 

ferramentas apresentadas neste trabalho, pois são de fácil aplicação e podem 

contribuir valorosamente para a gestão eficaz dos materiais. E por último, referente 

ao software que a organização possui, que seja utilizado com efetividade, já que a 

tecnologia pode ser uma aliada nesse processo e a empresa paga por ela. 

Palavras-Chave: Controle, Estoque, Microempresa.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A realização de gestão de estoque pode ser fundamental para a boa gestão 

da empresa, adquirindo redução dos custos e garantindo o material requisitado, 

quando realmente se quer. Apesar do tema elaborado, muitas organizações ainda não 

conseguem observar claramente a imensa importância de se adquirir uma gestão de 

estoque, para assim poder organizá-lo, de modo a saber o que há necessidade de 

comprar. 

As pequenas e médias empresas são as que mais fazem parte dessa 

realidade de não observar a necessidade de uma gestão de estoque dentro de sua 

organização, uma hipótese da ausência desse tipo de gestão, pode ser o fato de não 

terem departamentos específicos para realização de tais funções e assim para poder 

manter-se no mercado de forma competitiva, será preciso realizar uma gestão 

estratégica, onde o foco principal deverá ser o estoque. 
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A gestão dos estoques é um elemento imprescindível na agenda dos 

administradores (BERTAGLIA, 2006). Para as micro e pequenas empresas como 

parte importante do comércio e no país não pode ser diferente. 

A gestão dos estoques é um elemento imprescindível na agenda dos 

administradores (OLIVEIRA et al, [s.d], p.2 apud BERTAGLIA, 2006). As micro e 

pequenas empresas, sendo partes importantes do comércio nacional, também estão 

inclusas nesta tese, independentemente do tamanho da sua estrutura física, ou da 

quantidade de capital que movimenta, a gestão de estoques é uma ferramenta positiva 

que pode e deve ser adaptada à realidade de qualquer empresa. 

Sabendo-se que o controle de estoques deve ser uma combinação de 

atividades sincronizadas dos colaboradores, com o uso de ferramentas eficazes, o 

presente trabalho pretende identificar quais as maiores dificuldades encontradas pela 

empresa para controlar seu estoque. Justifica-se sua relevância, através da 

necessidade que a empresa em estudo possui, de uma gestão de estoques mais 

efetiva, como consequência, poderá otimizar os investimentos em materiais estocados 

e utilizar o capital para outras aplicações.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa é fazer um estudo sobre a gestão de estoque e 

apresentar propostas para empresa objeto do estudo de como controlar estoques de 

forma simples e eficaz.  

 

3.2 Objetivos específicos  

• Fazer um levantamento bibliográfico sobre gestão de estoques e suas 

ferramentas; 

• Analisar o layout da empresa e propor possíveis ajustes;  

• Apurar quais são as dificuldades encontradas na empresa em relação aos 

seus estoques. 

• Identificar as ferramentas utilizadas e propor novas para o controle de 

estoque e maior precisão na tomada de decisão. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a pesquisa é revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo do tipo exploratória. Serão utilizados livros, periódicos, artigos e materiais 

extraídos da internet, buscando anteriormente a veracidade das informações 

levantadas. Além, disto o objeto da presente pesquisa será o estudo de caso numa 

microempresa do ramo automotivo da cidade de Santa Fé do Sul. 

Nessa etapa, como o próprio nome indica, analisamos as mais 
recentes obras científicas disponíveis que tratem do assunto ou que 
deem embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento 
do projeto de pesquisa. É aqui também que são explicitados os 
principais conceitos e termos técnicos a serem utilizados na pesquisa. 
A revisão da literatura demonstra que o pesquisador está atualizado 
nas últimas discussões no campo de conhecimento em investigação. 
Além de artigos em periódicos nacionais e internacionais e livros já 
publicados, as monografias, dissertações e teses constituem 
excelentes fontes de consulta (PRODANOV, 2013, p. 131). 
 

De acordo com Lakatos e Marconi (1990, p.15), “A pesquisa é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um trabalho 

científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Gestão de estoques 

Com o entendimento sobre o que é gestão de estoques e quais são as suas 

vantagens de se adotar na organização, serão utilizados alguns parágrafos para 

apresentar o que de fato representa o termo gestão de estoque e as suas funções. 

Controle de estoque é um elemento básico em todas as fases do 
sistema de desenvolvimento, planejamento e administração de 
empresas comerciais e industriais. O executivo da área de materiais 
ou suprimentos de qualquer companhia, geralmente o gerente de 
materiais ou diretor de suprimentos é o responsável pelo sucesso das 
operações na sua área (DIAS,1986, p.26). 

 

Portanto na maioria das micros e pequenas empresas, o responsável pelo 

estoque será o próprio o gerente administrativo, visto que tais empresas possuem uma 

quantidade limitada de colaboradores e analisando as experiências em organização e 

gestão, o gerente seria o elemento mais indicado a realizar a função.  
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Para Dias (1986, p.25) “a finalidade de um controle não é simplesmente a 

verificação da obediência, é mais ampla, no sentido de verificar os objetivos a serem 

alcançados e não somente suas fases intermediárias”. 

Um fato interessante que merece ser destacado quando o tema em questão é 

gestão de estoques, trata-se que “a empresa sofrerá variações de empresa para 

empresa, dependendo do foco estratégico a ser adotado” (OLIVEIRA et al, [s.d], p.3, 

apud BERTAGLIA, 2006, p. 331). Considerando que o objeto de estudo é uma 

microempresa, as estratégias adotadas devem ser coerentes com a realidade vivida 

pela referida empresa, pois nem sempre o que se aplica em uma determinada 

organização, dará certo em outra, pois os contextos se divergem, cada empresa 

possui uma rotina, uma cultura, enfim, uma identidade própria. 

   A classificação dos estoques auxilia o seu processo de gestão, simplificando 

o entendimento da situação da empresa e norteando as ações, sendo assim, é 

possível dar a atenção necessária a cada tipo específico.  

Segundo Chiavenato (2005) os estoques podem ser classificados obedecendo 

as mesmas características utilizadas para a classificação dos materiais. Para o autor 

existem os seguintes tipos de estoque: 

 

• Estoque de matérias-primas 

As matérias primas podem ser conhecidas também como os inputs do 

processo, são as entradas dos principais materiais que compõem o produto final 

São os materiais básicos e necessários para a produção do produto 
acabado; seu consumo é proporcional ao volume de produção. Em 
outras palavras, também podemos dizer que matérias-primas são 
todos os materiais que são agregados ao produto acabado. Em alguns 
casos, em que uma empresa fabrica produtos complexos com 
inúmeras partes, o estoque de matérias-primas pode consistir em itens 
já processados, que foram comprados de outras companhias ou 
transferidos de outra divisão da mesma empresa (DIAS, 1986, p.26). 
 

No caso de um Centro Automotivo, é possível definir como matéria-prima as 

peças utilizadas para realizar os serviços de manutenção dos veículos. 

 

• Estoque de material semiacabado (produto em processo) 

O estoque de produtos em processo consiste em todos os materiais que estão 

sendo usados no processo fabril, neste caso, já houve uma mudança na matéria-

prima, porém, ainda não é o produto acabado. 
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Os materiais em processamento também denominados materiais em 
vias são aqueles que estão sendo processados ao longo das diversas 
seções que compõem o processo produtivo da empresa. São, 
portanto, os materiais em processo ou em vias de serem processados 
em cada uma das seções produtivas da empresa. Não estão nem no 
almoxarifado porque não são mais MPs iniciais - nem estão no 
depósito porque ainda não são P As. Na realidade, os materiais em 
processamento ingressaram na empresa na forma de MPs, estão 
ainda passando pelas etapas do processo produtivo da empresa e 
mais adiante serão transformados em produtos acabados (PAs). 
(CHIAVENATO, 2005 , p.35). 

 

O estoque de material semiacabado do objeto de estudo, pode ser definido 

como os componentes de um veículo, que estão passando por um processo de 

transformação, como por exemplo, um pneu que estava furado e precisa ser 

remendado, para isso, existe uma sequência de tarefas que devem ser realizadas, 

portanto, a cada fase que se cumpre, o produto fica mais próximo de estar 

completamente apto a ser entregue ao cliente. 

 

• Estoque de produtos acabados:  

 

O estoque de produtos acabados são os produtos prontos para 

comercialização. Esse tipo de estoque refere-se ao produto que está sendo ofertado 

no mercado, esperando o interesse de algum cliente, ou até mesmo já possui um 

destino, porém ainda está na empresa, esperando para ser retirado. 

Segundo Chiavenato (2005, p.71) “os estoques de PAs se referem aos 

produtos já prontos e acabados, cujo processamento foi completado inteiramente”. 

Na empresa em estudo, são considerados produtos acabados, os veículos 

que já foram concluídas as manutenções e estão aguardando os donos retirá-los, ou, 

também, acessórios que estão disponíveis para venda, como por exemplo um tapete 

automotivo. 

 

5.2. Principais ferramentas para gestão de estoque  

 

• Just in time (JIT) 

O Just in time surgiu através das estratégias criadas pela Toyota, em oposição 

às estratégias adotadas pelo fordismo, onde visava a eliminação de desperdícios, 

através da quantidade correta de materiais no tempo necessário. 
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O Just in time resume-se basicamente em um conjunto integrado de 
atividades cujo objetivo é fabricar altos volumes de produção usando 
um estoque mínimo de matérias-primas, material de embalagem, 

estoques intermediários e produtos terminados (OLIVEIRA et al, 
[s.d], p.3 apud BERTAGLIA, 2006).  
 

Entende-se que um elevado nível de estoque é sinônimo de capital parado, 

pois o material armazenado teve um custo para a empresa. Já que o JIT preza por 

manter o mínimo de estoque possível, essa ferramenta resulta em redução dos custos 

com estoque, podendo o capital ser utilizado para atender a outras necessidades. 

 

• Fluxo contínuo de material 

O fluxo contínuo de material, é uma ferramenta conhecida por demandar a 

redução do tempo do ciclo do produto, para essa ferramenta ser utilizada com sucesso 

há a necessidade de reorganização do layout funcional do processo, em células de 

manufatura. 

Baseado no conceito do JIT, que inicialmente foi implantado pela 
Toyota, com a refinação e difusão da filosofia e das características do 
JIT, tornou-se o que hoje se descreve como o enfoque do fluxo 
contínuo de materiais. “É comumente conhecido como método de 
puxar estoque pull” (OLIVEIRA et al, [s.d], p.5 apud CHING, 2010 p. 
37). 
 

                A vantagem do estoque puxado é que a produção caminha de acordo com 

as necessidades do cliente, diferente do estoque empurrado, onde primeiro os bens 

são produzidos e só depois são lançados, esperando a aceitação do cliente. Todavia, 

para que haja êxito na utilização dessa ferramenta, é necessária total sincronia com 

os fornecedores de insumos. 

 

• Curva ABC 

Para Dias (1995, p.85) “a curva ABC é um importante instrumento para o 

administrador; ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento 

adequados quanto à sua administração”.  

Portanto a curva ABC é um grande auxiliar para o gestor em relação aos seus 

itens que necessitam de mais atenção. 

A curva ABC fornece a ordenação dos materiais pelos respectivos 
valores de consumo anual. Pela prática, verifica-se que uma pequena 
porcentagem de itens da classe A é responsável por grande 
porcentagem do valor global (investimento anual grande) (DIAS,1986, 
p. 86). 
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Através do uso dessa ferramenta, é possível identificar quais os materiais que 

exigem um maior investimento financeiro, sendo assim, é possível sincronizar seus 

períodos de compra, de acordo com a disponibilidade de pagamento, visto que os 

valores serão significativos. 

Para melhor compreender como fazer essa classificação, Chiavenato define 

a ordenação dos produtos da curva ABC divide-se em três classes: 

Classe A: é constituída de poucos itens (de 15% a 20% do total de 
itens) que são responsáveis pela maior parte (aproximadamente 80% 
do valor monetário dos estoques). 
Classe B: é constituída de uma quantidade média de itens (35% a 40% 
do total de itens) que representam aproximadamente 15% do valor dos 
estoques. 
Classe C: é constituída de uma enorme quantidade de itens (40% a 
50% do total de itens) de pequeno volume e que representam valor 
desprezível (5% a 10% dos estoques) (CHIAVENATO, 2005, p. 79)  

 

 

6. RESULTADOS 

Por meio de coleta de dados, realizada em forma de uma entrevista técnica 

ao responsável pela empresa e pela gestão de estoque, objeto de estudo deste artigo, 

o Centro Automotivo Pedro Barreto Santos Filho – ME “Barreto Pneus”, por se tratar 

de uma micro empresa, os colaboradores exercem diversas atividades simultâneas, 

onde apenas dois deles são responsáveis pela parte de estocagem, no desenvolver 

desse trabalho foi observado que não há muita interação entre o responsável e seu 

estoque o que leva a empresa a cometer muitos erros, tendo um estoque 

desorganizado o que leva a empresa a não conseguir atingir seus objetivos: 

Figura 1: Fotos do estágio atual do estoque da empresa 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Figura 2 e 3: Fotos do estágio atual do estoque da empresa 

    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Figura 4: Fotos do estágio atual do estoque da empresa 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Diante do fato posto, foi sugerido ao micro empreendedor que pudesse aplicar 

as ferramentas de gestão de estoque para poder profissionalizar a empresa auxiliando 

na organização e gerenciamento de seus estoques, utilizando as principais 

ferramentas e analisando diversos aspectos que a empresa possa melhorar para obter 

sucesso, como por exemplo: a empresa poderia capacitar um colaborador para que 

ele seja o auxiliar do estoquista, realizando conferências de mercadorias e 

lançamentos, a segunda sugestão é que toda e qualquer venda seja por meio do 

sistema informatizado de venda para que o mesmo não realize uma vendas o 

acompanhamento total do pedido desde a saída do estoque até sua reposição, é 

necessário também a melhoria do layout e organização do estoque conforme a 

ferramenta 5S’s.  
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Assim sendo, a sugestão de melhoria proposta para a empresa deixaria o 

layout parecido com a imagem a seguir: 

Figura 5: Sugestão de modelo de organização de layout e estoque: 

 

Fonte: Google imagens (2017) 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão de estoque aplicada com eficiência pode contribuir para não deixar 

faltar produto ao cliente e também evitar a compra excessiva e desnecessária de 
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produtos, assim evitando estoque morto. Na empresa em estudo, existem materiais 

que estão estocados, porém no controle do gestor está acusando como se não 

houvesse, por isso existem compras desnecessárias com frequência. Este artigo 

também teve o intuito de levantar os desafios encontrados pela empresa em relação 

ao seu estoque, principalmente pelo fato de o gestor desconhecer as metodologias 

para esse processo e pela baixa quantidade de funcionários, por ser uma 

microempresa, sendo assim, o processo de divisão de tarefas é bastante complexo, 

pois os colaboradores ficam responsáveis por muitas atividades simultaneamente, 

dificultando a sincronia do trabalho.  

Diante dos fatos mencionados, por ser uma microempresa conclui-se que 

para otimizar a gestão de estoques, é essencial que haja uma integração confiável 

entre o gestor e os demais funcionários para juntos poderem controlar corretamente 

o estoque. É sugerido ainda que sejam aplicadas as ferramentas apresentadas neste 

trabalho, pois são de fácil aplicação e podem contribuir valorosamente para a gestão 

eficaz dos materiais. E por último, referente ao software que a organização possui, 

que seja utilizado com efetividade, já que a tecnologia pode ser uma aliada nesse 

processo e a empresa paga por ela. 
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