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1. RESUMO 

Neste artigo é proposto desenvolver discussões sobre a importância na gestão de 

estoques para o sucesso de uma organização. Esta gestão é de fundamental 

importância, visto que muitas empresas por não desempenharem um papel eficiente 

e eficaz na administração do seus estoques, acabam que passando por muitos 

problemas pela falta de um controle assertivo em seus estoques. O objetivo deste 

trabalho é apresentar sugestões e ferramentas para as empresas com relação aos 

problemas encontrados em controle dos estoques, que darão suporte a tomada de 

decisões dos gestores. Ressaltar a importância da utilização do que é realmente 

necessário para a produção, sem o acumulo de materiais para o emprego das 

necessidades reais. Expondo ferramentas como o controle de inventário, onde torna-

se um diferencial para as empresas que a utilizam para o controle de seus estoques. 

Também apresentará as ferramentas just-in-time (JIT) e kanban, ambas tendo sua 

origem no Japão na empresa Toyota como sistemas puxados de produção. 

Por fim como ferramenta de tomada de decisão, o sistema ABC que tem como 

finalidade o gestor saber o gasto com materiais que tem valores monetários de alto, 

médio e baixo custo, facilita-se a visualização para compras mais assertivas em 

relação a real necessidade da empresa, sem tornar os estoques  obsoletos ou gerar 

custos de armazenamento desnecessários. 

2. INTRODUÇÃO 

Antigamente os controles eram feitos todos manuais e causavam perda de recursos, 

sendo um processo crucial para o bom funcionamento da empresa. Nos tempos 

atuais a gestão de estoque melhorou com a criação de ferramentas. 

Os desafios de gestão de estoque em pequenas e médias empresas, é mostrar os 

custos que estão presentes na falta de rotatividade, a dificuldade de barganha com 

fornecedores, preços devido ao volume de compras. Nem sempre existe um 

controle, pois a capacidade produtiva e a demanda constantemente se comportam 

de maneira distintas, o que faz com que a empresa deixe de economizar esforços 

que poderiam ser utilizados em outros processos. 

 

3. OBJETIVOS  

Analisar a aplicabilidade das ferramentas como o controle de inventário, just-in-time 

(JIT), kanban, e a metodologia para tomada de decisão sistema analise ABC, que 



torna-se de estrema importância para a organização, fazendo assim que os gestores 

controlem de maneira mais assertiva os itens necessários para o uso do estoque.  

  

4. METODOLOGIA  

Pesquisa exploratória, que busca como objetivo maior precisão na busca das 

informações, possibilitando maior proximidade com o problema, visando torna-lo o 

mais claro possível, podendo construir conceitos para melhor entende-lo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para composição do presente artigo, realizou-se pesquisas exploratórias com 

consultas a livros atuais e clássicos, artigos que tratavam o tema central e periódicos 

como fonte recente de informações. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

No quadro abaixo, encontra-se os resultados preliminares esperados com a 

utilização das ferramentas e o método: 

 

 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

Alt, Paulo Renato Campos; Martins, Petronio Garcia. Administração de Materiais e 

Recursos Patrimoniais - SF. 3. ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2009.  



Slack, Nigel et al. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo - SP: Atlas, 2009.  

Almeida, Marcelo Cavalcanti. Auditoria : um curso moderno e completo. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012.  

Correa, Henrique L.; Gianesi, Irineu G. N.; Caon, Mauro. Planejamento, 

Programação e Controle da Produção: conceitos, uso e implantação. 5. ed. São 

Paulo - SP: Atlas, 2007.  

Dias, Marco Aurelio P. Administração de Materiais: uma abordagem logistica. 4. 

ed. São Paulo - SP: Atlas, 2009.  

BALLOU, RONALD H. Logística Empresarial: TRANSPORTE, ADMINISTRACAO 

DE MATERIAIS E DISTRIBUICAO FISICA. São Paulo - SP: Atlas, 2015.  

Viana, Joao Jose. Administração de Materiais: UM ENFOQUE PRATICO. São 

Paulo - SP: Atlas, 2009.  

Martins, Petronio Garcia; Laugeni, Fernando P. Administração da Produção . 2. 

ed. Sao Paulo: Saraiva, 2006.  

Padoveze, Clovis Luis. Contabilidade Gerencial: UM ENFOQUE EM SISTEMA DE 

INFORMACAO CONTABIL: UM ENFOQUE EM SISTEMA DE INFORMACAO 

CONTABIL. São Paulo - SP: Atlas, 2008.  

Bertaglia, Paulo Roberto. Logistica e Gerenciamento da Cadeia de 

Abastecimento. 2. ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2009.  

<https://www.culturaagil.com.br/kanban-do-inicio-ao-fim/> Acesso em 13 de abril 

2018 

<https://saiadolugar.com.br/inventario/ > Acesso em 21 de abril 2018  

<https://blog.financas360.com.br/5-vantagens-da-curva-abc-para-gestao-de-

estoques/ > Acesso em 13 de abril 2018 

<https://psicologado.com.br/psicologia-geral/introducao/metodo-de-pesquisa-

qualitativa-usos-e-possibilidades> Acesso em 18 de maio 2018 

 

https://www.culturaagil.com.br/kanban-do-inicio-ao-fim/

