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1) Resumo 

 

A gestão de estoque é um assunto importante para qualquer empresa, pois 

constantemente representa uma parte significativa do cálculo operacional de uma 

companhia. Por não agregar valor ao produto final, quanto menor o nível de estoque com 

que um sistema produtivo possa trabalhar, melhor será a sua eficiência. A capacidade na 

sua administração empresarial poderá trazer benefícios para o negócio, melhorando sua 

qualidade com a redução de desperdícios, redução dos tempos logísticos e 

consequentemente a melhora no custo final para um melhor preço ao cliente. É 

fundamental reduzir os níveis de estoques na cadeia de suprimentos, a fim de se obter 

menores custos de armazenagem e acarretar menos efeitos sob o preço a ser cobrado 

aos clientes. 

2) Introdução 

 

Muitas empresas buscam manter os estoques nos níveis mínimos de operação para 

tentar obter uma vantagem competitiva no mercado. Por ter baixo valor agregado, as 

companhias buscam investir seu capital em produção ao invés de deixá-lo ocioso em 

forma de estoques. Da mesma forma como as contas a receber, os estoques dependem, 

de grande parte, do nível de vendas de uma empresa: enquanto os valores a receber 

aparecem após a efetuação de uma venda, os estoques necessitam ser adquiridos antes 

do faturamento. Por um lado, há a oportunidade de redução e melhoria nos volumes de 

uma firma, mas pelo outro, se ela não possuir o estoque para pronta entrega ao seu 

cliente, o mesmo irá procurar pela concorrência (e assim o risco de perde-los). Além disto, 

se ela não cumprir os prazos de entrega por falta de mercadoria sua imagem denigrirá 

junto ao mercado, e para revertê-la terá de acarretar em altos custos para trazer sua boa 

reputação de volta. O trabalho enfatiza a importância da gestão de estoque nas 

organizações. 

3) Objetivos 

Propor um modelo de gestão e controle de estoque em uma empresa do ramo de 

confecção, baseado na importância dos produtos (classificados como A, B e C) e na 

previsão de demanda da empresa. 

4) Metodologia 

 

O método de pesquisa a ser desenvolvido é de um estudo de caso. Conforme Pedron 

(2008), o estudo de Caso possui três fases, o planejamento (aspectos relacionados com 

a concepção da investigação), recolha de dados e análise de dados. O estudo de caso 

pode ser realizado por três tipos diferentes, descritivo, exploratório e explicativo. No 

trabalho foi realizado um estudo de caso explicativo. 



Para a definição das variáveis da pesquisa, primeiramente a questão principal do 

trabalho foi dividida em três diferentes focos: previsão de demanda, estoque de produto 

acabado e estoque de matéria-prima. Os dados foram obtidos através de visitas na 

fábrica, entrevistas com os colaboradores e documentos da própria empresa foram 

avaliados como fonte de estudo para o trabalho. 

5) Desenvolvimento 

 

A coleta de dados se iniciou durante as visitas previas da empresa, cujo objetivo era 

entender como era o fluxo de funcionamento da fábrica desde a chegada da matéria-

prima até a entrega do produto acabado. Durante essa etapa as principais informações 

obtidas, além do fluxograma físico e de informação, foram o portfólio de produtos da 

empresa, método de decisão do produto a ser produzido no dia e método de venda. 

Em seguida para encontrar as variáveis da pesquisa, foi obtido um histórico de 

produção de 19 meses, a partir de janeiro de 2018 até final de julho de 2019 de 27 itens 

que são produzidos na empresa. Atualmente a empresa não possui um sistema do tipo 

ERP, as informações são armazenadas em planilhas e livros de registro. 

Simultaneamente foram realizadas entrevistas com o dono da empresa e funcionários 

para a identificação de problemas e possíveis melhorias no processo produtivo. A partir 

dessas entrevistas, a coleta de dados e as visitas na empresa foi possível ter uma 

abordagem melhor em relação às variáveis do problema. 

Os dados coletados a partir das observações previas na empresa foram utilizados 

para o mapeamento do fluxo físico, que começa nos fornecedores e se encerra nos 

clientes, e do fluxo de informação, que se inicia nos clientes e termina nos fornecedores, 

da empresa. Com os fluxos definidos junto com as demais informações coletadas, foi 

possível definir um planejamento estratégico para a empresa. 

Na sequência foi desenvolvida uma curva ABC com os dados históricos de 

faturamento de cada produto, com o intuito de classificar cada produto para 

posteriormente, usando essa classificação como critério,  definir o melhor modelo de 

gestão de estoque para cada produto.  

Em seguida, após a organização e tabulação dos dados históricos de venda de cada 

produto, foi desenvolvida uma planilha para o cálculo de demandas futuras utilizando o 

método de projeção histórica com a técnica de ponderação exponencial. 

 

6) Resultados preliminaries 

A partir de uma análise inicial dos dados fornecidos pela empresa, foi possível 

encontrar os produtos classificados como A, segundo a metodologia da curva ABC. Com 

isso foram definidos os produtos que seriam abordados primeiramente. 



Na sequência analisando os dados, foi possível perceber que não há um modelo único 

de previsão de demanda para toda a empresa. A média móvel utilizando 6 meses foi o 

mais assertivo para o produto em análise (calça elástica), em comparação da média 

móvel de 3 meses e o método exponencial com um alpha de 0,7, conforme observado 

na figura 1. Porém ao selecionar outros produtos este método não é necessariamente o 

mais assertivo. 

 

Figura 1 – Previsão de demanda Calça elástica 
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