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RESUMO 

O estoque é parte fundamental de uma empresa. Deste modo, o artigo busca 

demonstrar como uma rotina de controle de estoque pode reduzir custos de 

produção através de uma maior rotatividade e controle, analisando sempre 

quais as principais demandas do estabelecimento necessitam de maior e 

menor volume armazenado. Foi aplicada uma pesquisa na qual envolvia 10 

perguntas destinadas a 10 funcionários atrelados à função de estoque para 

realização do processo metodológico. Com os resultados obtidos através do 

questionário, é possível observar a importância do controle de estoque para os 

meios financeiros, pois quando executado de forma correta, acarreta diversos 

benefícios possibilitando principalmente o aumento da lucratividade, uma vez 

que é possível ter um controle das mercadorias que estão disponíveis ou não, 

e desta forma garantir que os produtos oferecidos sempre estejam acessíveis 

para o consumidor. Efetuado de maneira correta o controle de estoque se torna 

crucial, reduzindo o valor armazenado com recursos parados ou com a falta 

deles. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário de mercados cada vez mais dinâmicos, um pequeno 

diferencial de tempo de entrega ou detalhes na qualidade intrínseca do produto 

geram, preferência do cliente por marcas ou estabelecimentos. E em um 

cenário econômico, na qual a redução de custos pode significar a margem 

entre lucro e prejuízo, o controle se torna imprescindível em todas as etapas do 

processo produtivo. 

O controle de estoque por vezes parece algo simples e insignificante 

para questões financeiras na prática, porém como pode-se ver na literatura é 

algo de importância ímpar, ou seja, por mais que a literatura e os estudos 

demonstrem como este controle, se feito de modo correto, aumenta margens 

de lucratividade minorando os desperdícios com matérias primas, insumos e 

equipamentos. 

 A concepção de estoque enxuto, não é algo novo, porém sua 

aplicação demanda um esforço dos envolvidos, estoques grandes e com pouca 

rotação consistem em uma perda de valor, já que para manter uma certa 

quantia de produtos deve-se ter capital aplicado a produtos que não geram 

valor ao consumidor final. 

A ideia abordada neste artigo visa demonstrar como apesar do 

conceito geral ser simples, pode-se reduzir em muito a perda de tempo com 

estoques sem organização, de forma que o conceito é geral, porém para 

aplicação deve estudar, cada local de aplicação e adapta-lo ao local, já que as 

demandas em uma empresa varejista e em uma indústria podem ser muito 

diferentes. 

Ao abordarmos este conceito, deve-se entender que estoque enxuto, 

consiste em máxima produção, e não em falta de material, já que desta forma a 

perda se dá por falta o que é catastrófico, ocasionando atrasos, cancelamentos 

e retrabalhos. Em uma geral parcela das empresas, o receio por esta falta 



 
acontecer acarreta em grande concentração de produtos o que gera retenção 

de capital. 

A função dos estudos apresentados é tanto de demonstrar como um 

estoque mínimo para produção máxima, não consiste na falta dita a cima, mas 

sim como estas ferramentas auxiliam e facilitam após sua aplicação, o controle 

real de ativos. Onde a perda de tempo também ocasiona aumento de custos, 

logo além de um controle rígido das quantidades, é necessária a maximização 

da organização e clareza no armazenamento. 

Desta maneira, tem-se por objetivo verificar a importância de uma 

rotina de controle de estoque em empresas do município de Toledo, assim 

como a frequência destes controles e o acesso a tais rotinas pelos funcionários 

das empresas.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CONTROLE DE ESTOQUE  

 

 O processo logístico em uma organização influencia diversas funções 

dentro da empresa, principalmente aquelas que incluem compras, produção, 

finanças, contabilidade e marketing. 

 Deste modo aumenta na competitividade e uma redução de custos, 

potencializando proventos as vendas, as empresas que utilizam tecnologias 

conseguem ter um controle maior, facilitando uma melhor administração, 

independentemente do tamanho das empresas. 

  Muitas delas possuem estoques no qual o controle de estoque 

influência bastante, e muitas utilizam sistemas, para um controle melhor do 

fluxo de produtos, mercadorias, informando sobre as vendas, lucros por 

produtos, itens mais vendidos, quantidade máxima existente, quantidade 

mínima, custo unitário de produção, validade. 

 Voltada também para quatro questões básicas segundo Martins 

(2008), quanto pedir, quando pedir, quanto manter em estoque e onde 

armazenar.  



 
 Considerando- se os elementos reguladores entre oferta e demanda/ 

procura, isto é disponibilidade de produto ao cliente. 

 Como enfatizam Martins et al. (2009) a armazenagem contribui de 

forma eficiente para que a empresa conquiste cada vez mais o nível de serviço 

elevado, em tempo de atendimento e disponibilidade de estoque, assim a 

necessidade de reposição de estocagem devido a velocidade da entrada e 

saída dos produtos mantendo o ritmo constante dos itens e vantajoso para a 

empresa com a concorrência. 

 

2.2. MÉTODOS DE CONTROLE DE ESTOQUE 

 

 Nos tempos atuais o investimento em estoque vem crescendo 

constantemente, visto que, o financeiro também aumente. Por esse motivo a 

gestão de estoque é de grande relevância dentro das organizações, se buscar 

uma melhor maneira de controlar os desperdícios e os desvios, isso irá 

proporcionar uma facilidade nos fins de análise, para saber aquilo que está 

afetando o investimento e o capital de giro. 

 No estoque deve haver um nível mínimo, caso a demanda for maior do 

que o esperado. Esse é a segurança de estoque, que irá compensar as 

indecisões de fornecimentos de bens para a empresa e da procura dos bens 

oferecidos. 

 Se empresas alcançarem um controle de estoque eficaz, isso irá 

proporcionar para organização melhorias significantes no setor administrativo, 

se por acaso repercutir uma melhora na competência da efetuação da 

produção planejada, irá possibilitar uma maior garantia nas tomadas de 

decisões, além de precaver possíveis atrasos que poderão ocorrer nas 

entregas de pedidos (FERNANDES, 2008). 

 Em um momento que determinado estoque dentro da empresa estiver 

baixo ou já em falta, deve-se fazer a encomenda dos fornecedores para o 

aumento do estoque. O ponto de pedido é conhecido tecnicamente como lead 

time, ou seja, é o tempo espera do pedido realizado por um cliente até a 

entrega do pedido (SLACK et al., 2009). 



 
 Com antecipações surgem privilégios, que é uma nova forma de 

gestão de estoque, na qual as previsões de planejamento aderem informações 

de grande relevância ao controle de estoque e o processo de gestão. 

 Martins (2009) afirma que LEC (Lote Econômico de Compras) é uma 

ferramenta essencial na gestão de estoque de uma organização, e tem como 

objetivo de apontar a quantidade de itens que foram obtidos para o 

reabastecimento, fazendo com que a empresa iguale os custos de matérias 

que estão armazenados, com os custos do mesmo pedido que são adquiridos 

por clientes. 

 Desse modo os gestores têm como grande importância saber tomar 

medidas corretas, da quantidade de lotes a serem comprados, assim como o 

valor unitário para o estoque, portanto irá trazer vantagens a redução dos 

custos de aquisição e de estocagem.  

Nas empresas é necessário que o estoque seja bem dimensionado, se 

não irá correr grandes riscos de ficar sem mercadoria para atender as 

necessidades dos clientes, e até mesmo prejudicar os recursos financeiros com 

produtos que estão estocados a um bom tempo, tudo isso por falta de um bom 

planejamento de estoque.  

 Visivelmente essa ferramenta de gestão de estoque dispõe uma forma 

de coordenar toda mercadoria que adentra a empresa e as que são 

despachadas. 

 

2.3. INVENTÁRIO DE ESTOQUE 

 

 O inventário é um procedimento que as empresas adotam para a 

verificação das matérias, produtos e mercadorias presentes na empresa. Esse 

processo é feito para a contagem dos itens, assim obtendo o controle do 

estoque. 

 Existem duas formas de inventário: o inventário periódico que 

normalmente é feito anualmente no término de cada período contábil, tem a 

ação fiscal e é feito em todos os produtos do estoque e o inventário rotativo 

que tem como intuito encontrar e corrigir diferenças no estoque, descartar e 



 
minimizar possíveis perdas existentes, e a verificação é feita em uma 

quantidade reduzida de itens, ocorre ao decorrer do período contábil. 

 O inventário físico tem como característica de corrigir as possíveis 

imprecisões nos registros do estoque, segundo Pozo et al. (2010) existem três 

processos a seguir: 

 1° Procedimento: Devem fazer a emissão das listas dos materiais 

presentes no estoque, assim podendo estar fazendo a contagem dos 

determinados itens presentes na empresa.  

 2° Procedimento: Com a lista de contagem, deve ser feita a 

comparação com o estoque físico. Esse mecanismo tem como objetivo de 

mostrar as possíveis deformidades do estoque físico presente com a 

quantidade do inventário. 

 3° Procedimento: Digitação dos produtos inventariados e fazer o ajuste 

dos itens do estoque. Com a contagem da listagem, será feito o reajuste da 

quantidade de cada produto em estoque. 

 

2.3.1. Inventário geral 

 

 O inventário geral é um procedimento adotado para a contagem de 

todos os produtos estocados, e normalmente essa verificação de estoque é 

feita próximo ao fechamento contábil ou em períodos incomum. 

 

Executado no final das atividades, é envolvido todos os produtos que 
estão estocados de uma única vez, são ações com um espaço de 
tempo prolongado, por abranger uma quantidade grande de itens em 
estoque, e com isso, impossibilitando a conciliação, pesquisas para a 
justificação de tais causas e fazendo os ajustes profundos (DIAS, 
2010, p.206). 

 

2.3.2. Inventário gratuito 

 

  Geralmente o inventário gratuito é utilizado quando em determinado 

ocasião, o processo de controle de estoque encontra-se inativo em mão de 

obra e aproveitando as oportunidades para fazer a contagem dos produtos 



 
estocados. De acordo com Gasnier et al. (2008), '' Contando com o processo 

de separação ou aquisição de itens, no momento que o estoque se encontra 

zerado ou na comutação de lotes. 

 

2.3.3. Elaboração e programação do inventário 

 

 Segundo Dias (2010), uma boa elaboração e programação para um 

inventariam é fundamental e de grande importância, visando a busca de 

grandes resultados. Ou melhor, se houver procedimentos propícios para 

efetuar o processo, já será uma parte do caminho andado para o alcance da 

eficiência esperada. 

 Segundo Gasnier et al. (2008), é preciso ter uma em mente algumas 

estratégias para serem aplicadas antes de começar o inventario.  

 Podemos ver alguns pontos importantes para Gasnier et al. (2008). 

 Todos os itens presentes em estoque precisam estar 

identificados corretamente para que não haja nenhuma 

complicação, e devem estar bem condicionados em lugares 

adequados e organizados. 

 Identificar e prover os recursos que serão fundamentais 

(pessoas, movimentação, controle, equipamentos de 

armazenagem, processamento, abastecimento). 

 Preparar um organograma para o inventário, para definir quem 

é quem nas serventias do processo. 

 Fazer um cronograma do processo, mensurando recursos e 

tempo das atividades exercidas. 

 Estabelecer antecipadamente os as medidas de tolerância e 

recontagem. 

 Ordenar para que os terminais estejam retidos para serviço ao 

longo do processo de inventário. 



 
 Informar todos os que estão envolvidos desde os internos e 

externos, sobre o período de intervalo do atendimento e 

tomando medidas necessárias em casos de emergência. 

 Decidir como será servida a alimentação e a deslocação dos 

colaboradores em determinado horário. 

 Aprontar as fichas para a contagem juntamente com as fichas 

adicionais e decidir como ira ser compartilhada. 

 Adiantar algumas contagens, inutilizando e selando 

determinados produtos. 

 Fazer o treinamento de todos os envolvidos no processo, tais 

como: como fazer o preenchimento das fichas e escrever as 

numerações de forma fácil de entender, o que notar, unidades e 

o que cada um deve fazer. Garantir que os digitadores 

conheçam a maneira correta de lançar e as quantidades 

esclarecidas. 

 Preparar relação de vistos dos medidores. 

 

2.4. AS PERDAS E ERROS DE APONTAMENTO 

 

A acurácia em estoques é de grande importância, já que um ambiente 

onde há incerteza por discordância entre sistemas de controle e estoque físico 

tendem a gerar riscos de faltas ou sobras de matérias primas e produtos. 

Assim as informações de estoque são imprescindíveis para a sintonia entre os 

sistemas informatizados e os saldos (NUNES, 2014). 

Para Waller et al. (2006), estoque é definido como a acumulação 

armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Logo 

estoque é o armazenamento de materiais a serem transformados utilizados ao 

longo de um processo ou serviço, sendo que em todas as operações mantém 

estoque de algum tipo. 

Durante a operação dos estoques, tanto em entradas, quanto saídas 

enganos podem ser cometidos, seja de forma acidental ou proposital. Em uma 



 
busca por processos cada vez mais enxutos e ágeis algumas etapas podem 

ser “maquiadas” ou não executadas. 

Para Lapas (2010), deve-se desconfiar dos resultados muito negativos 

quanto dos muitos positivos: os positivos demais também podem ter sido 

manipulados ou estar distorcidos e passar uma falsa sensação de segurança. 

As divergências devem ser identificadas e calculadas, estas têm 

significância, pois seu cálculo pode determinar se um erro de apontamento é 

de grande relevância com relação ao estoque real e o saldo em sistema. A 

divergência pode ser residual, causada tipicamente por pequenos erros de 

contagem (NUNES, 2014). 

Os erros que ocorrem durante o processo de armazenamento e 

estoque, podem também ser definidos como inacuracidade, ou seja, 

discrepâncias geradas por erro de apontamento bem feito. A falta de 

acuracidade de estoque é um problema grave para as organizações, no 

entanto o impacto dependerá do contexto envolvido (WALLER et al., 2006). 

Para Nunes (2014) apud Arnold (1999) os principais fatores 

ocasionadores de erros de registro do estoque estão ligados a falta de 

segurança no armazém; Falta de regularidade na realização dos inventários: 

por exemplo; Falta de treinamento; Retirada de material sem autorização; 

Sistema de registros de estoque com inconsistência: muitos erros nos registros 

de estoque ocorrem no momento do lançamento no sistema informatizado, no 

qual o operador, muitas vezes mal treinado, realiza a operação incorretamente. 

 

2.5. OS SOFTWARES DE GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Os autores Laudon e Laudon (2004) afirmam que sistema de 

informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes 

inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e distribui 

informações, essas informações são responsáveis pela tomada de decisões, a 

coordenação e o controle de uma empresa. 

Para Santos et al. (2012), muitas empresas têm dificuldade no que diz 

respeito à gestão de estoques, pelo fato desses requererem espaço, mão de 



 
obra, máquinas, e outros fatores que contribuem para sua manutenção, 

algumas ferramentas foram criadas para oferecer auxilio ao gerenciamento. 

Para gerir os estoques, existem ferramentas que proporcionam amparo às 

organizações a trabalharem com esta gestão. 

Os sistemas de gestão de estoque, passaram a ter grande importância 

para industrias e empresas desde a grande difusão dos computadores e 

também com o desenvolvimento da produção em série, como por exemplo 

MPR I, MPR II e ERP. Onde MPR consiste em um sistema computadorizado de 

controle de inventário e produção e o ERP que da mesma forma é um artificio 

computacional voltado para gestão de recursos e operações de uma empresa 

(MARTELLI e DANDARO, 2015). 

As ferramentas de gestão de estoque estão diretamente ligadas a 

gestão de produção e manufatura. O papel do MRP é apoiar a decisão sobre a 

quantidade e o momento do fluxo de materiais em condições de demanda e 

serviços. A experiência tem mostrado que um bom MRP pode reduzir os níveis 

dos estoques, liberando capital de giro e espaço físico (LOPES et al., 2012). 

 

Assim, o MRP, como hoje o conhecemos, só se viabilizou com o 
advento do computador. O MRP utiliza softwares cada vez mais 
sofisticados, alguns deles chegando a custar mais de um milhão de 
dólares. (LOPES et al, 2012 apud CORNELIUS, 2011, p.152). 

 

Softwares de controle sobre armazém processam dados que refletem 

nas mudanças nos artigos em estoque. Os sistemas computadorizados de 

controle de estoque auxiliam a empresa a fornecer serviço de alta qualidade 

para os clientes, reduzindo ao mesmo tempo o investimento e os custos de 

manutenção de estoques (RODRIGUES et al., 2008 apud Oliveira, 1999). 

Para Rodrigues e Fernandes (2008), os sistemas de gestão de estoque 

são imprescindíveis, pois ao serem aplicados e executados de forma efetiva, 

custos são reduzidos, através da melhor distribuição de mão de obra, matéria 

prima, tempo e integração dos setores de compras, finanças e vendas com a 

produção e estoque. 



 
Um dos principais motivos para se ter um bom planejamento e controle 

de estoques é o grande impacto financeiro que é possível alcançar através do 

aumento da eficácia e eficiência das operações da Organização (BORGES et 

al., 2010). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 Segundo Rodrigues (2007) metodologia cientifica é um conjunto de 

abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e 

resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira 

sistemática.  

Para Cervo et al. (2007), método é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para tingir certo fim ou um resultado 

desejado. Concretiza-se através do conjunto das diversas etapas ou passos 

que devem ser seguidos para a realização da pesquisa e que configuram as 

técnicas. Os objetos de investigação determinam o tipo de método a ser 

empregado.  

 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa tem como enfoque a pesquisa cientifica, buscando 

aspectos claros e objetivos sobre o estudo. Dado o tipo de estudo, são 

necessários tanto pesquisa qualitativa, quanto quantitativa para melhor 

compreensão do objetivo. 

Partindo da natureza bibliográfica da pesquisa, é possível fazer 

observações baseadas em experiências de estudos já realizados. Ao termino 

do recolhimento das informações de cada entrevistado, serão mais claros os 

dados qualitativos e quantitativos, desta região. 

  



 
3.3.  POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa será realizado um questionário 

direcionado a colaboradores de empresas, de forma direta e individual. Onde 

cada um respondera 10 perguntas com o objetivo de demonstrar como a 

implantação de uma rotina de controle de estoques em empresas do município 

de Toledo, podem reduzir custos de produção através de uma maior 

rotatividade e controle, analisando quais as principais demandas do 

estabelecimento, quais produtos tem uma maior necessidade de volumes e 

quais tem uma menor. 

 

3.4. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados será feita para que possamos alcançar o objetivo do 

estudo. Irá ser aplicado o questionário de forma individual, em funcionários 

atuantes em sistemas de estoque. Ao obter estes dados se torna possível 

mensurar regionalmente através do questionário, os principais pontos a serem 

trabalhados, partindo dos objetivos do artigo e dos problemas propostos pelos 

indivíduos. 

 

 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao longo do desenvolvimento do estudo, foi possível observar a 

importância do controle de estoque para os meios financeiros. O controle de 

estoque apurado para literatura é crucial, reduzindo o valor armazenado em 

estoques com recursos parados ou a falta deles. 

Como foi proposto para a arrecadação de dados, dez questionários 

foram aplicados em profissionais atrelados as funções de estoque. Cada 



 
questionário contendo dez questões, tidas ao longo do processo de estudo 

como pontos cruciais a serem discutidos. 

Analisando os dados, o primeiro questionamento com relação a 

importância do controle de estoque. As respostas foram unânimes em afirmar 

que o mesmo, é indispensável. Mesmo considerando uma amostra pequena, 

na literatura a importância dada a atividade é o mesmo. 

No segundo questionamento o responsável pelo estoque é a questão, 

e durante a pesquisa 60% dos entrevistados (a maioria), assinalou a existência 

de um líder de setor. Na bibliografia temos isso como certo, estoques bem 

administrados são resultado de uma gestão de qualidade. 

A terceira questão trata de como é feito o controle de estoque 

sistemático, as alternativas mais tratadas na literatura foram atribuídas ao 

questionário, sendo essas representadas na figura 1 abaixo:  

1) Através de planilhas no Excel; 

2) Controle manual (planilhas feitas à mão); 

3) Sistema de controle (ERP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descritivo do controle de estoque.  



 

 

Fonte: Da própria pesquisa, 2018.  

 

Salve em raras exceções os estoques demandam uma grande mão de 

obra e é algo que se discute muito sobre onde estão os erros de estoque. A 

quarta questão trata do número de pessoas em contato com a atividade. 

Considerando que durante as pesquisas apenas empresas de pequeno 

e médio porte e o intervalo de resposta mais assinalado foi de 4 a 7 pessoas, 

sendo assim algo que verifica na prática como a literatura está correta ao 

afirmar quanto trabalho é despendido nesta atividade, abaixo se tem 

alternativas e a figura 2, que representa de forma visual a informação. 

1) 0 a 3;   2) 4 a 7;   3) 8 a 11;   4) Acima de 12. 
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Figura 2. Número de funcionário que tem acesso ao estoque. 

 

Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

 

No quinto questionamento, voltou-se a abordar o controle sistêmico do 

estoque, abordando o acesso e indiretamente a segurança dos arquivos de 

estoque. Ao serem abordados de quem tem acesso aos arquivos de controle, 

nesta pequena amostra foi possível obter que nem todos locais priorizam a 

segurança dos dados, com 50% respondendo que todos da empresa tem 

acesso e outros 50% que apenas gerentes e lideres o tem. 

Esta incerteza traz o que a literatura trata como efeito humano, onde 

todos tem acesso aos controles, causando muitas vezes duplicidade e dados 

‘fantasmas’ no sistema de controle, seja ele da forma que for. 

Durante o desenvolvimento pode-se observar como um bom sistema 

de controle de estoque facilita a atividade, assim como também cria uma 

costura fiscal e financeira ao longo do processo de armazenagem.  

Algo periclitante quando o sexto item do questionário é observado, já 

que de forma unanime a alternativa sinalizada, foi a de dificilmente. E por mais 

que entre as alternativas esta não seja a pior, o baixo investimento implica em 

desatualização, ou seja, falta de controle. 

No sétimo item abordado, a balança de estoque entre comprar itens de 

mais e assim grande capital parado, ou a falta de produtos que implica no 
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atraso de entregas e até mesmo falta de produção. Este item é um reflexo do 

terceiro questionamento, já que sistemas informatizados de controle, facilitam e 

muito a atividade de compra. 

Na literatura este assunto é abordado como algo de alta importância, e 

implicando em diversos estudos e melhorias para controle. No estudo, 90% dos 

questionados responderam que as compras são planejadas, o que demonstra 

um bom nível e controle das quantidades em estoque. 

Além da efetividade em controle de estoque, os impactos financeiros 

dessa atividade também são foco neste trabalho, o item oito debate o mesmo, 

apresentando basicamente três propostas, sendo duas delas negativas ao que 

diz respeito sobre a literatura e uma positiva. 

Novamente obteve-se 90% de sucesso ao que diz respeito sobre a 

implantação de sistemas de controle, desta vez no aspecto financeiro, onde o 

controle e implantação de sistemas de controle reduziram os custos com 

matéria prima parada e desnecessária. 

O nono e décimo itens apresentam interação entre si, onde um tem 

contato com a figura do estoquista, administrador, gestor entre outras funções 

que tem acesso ao controle e o décimo que faz referência aos treinamento 

disponibilizados pela organização. 

Em ambos itens as respostas foram unânimes, todos funcionários que 

tiveram contato com estoque gostariam de aprender e ter contato com novas 

tecnologias e técnicas, porém de mesma forma todos afirmaram não receber 

qualificação e atualizações sobre novos sistemas, ou seja, por mais que o 

investimento seja alto em sistemas, a inaptidão do funcionário irá acarretar em 

perdas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Como resultado do desenvolvimento deste artigo foi possível definir qual 

a importância e como controle de estoque pode trazer resultados positivos ou 

negativos dentro de uma empresa, assim como os impactos quando executada 

de forma adequada ou inadequada. 



 
A administração do controle de estoque pode influenciar positivamente 

ou negativamente nos aspectos financeiros de uma determinada empresa, na 

qual quando executada de forma correta, acarreta diversos benefícios 

possibilitando principalmente o aumento da lucratividade, uma vez que é 

possível ter um controle das mercadorias que estão disponíveis ou não, e desta 

forma garantir que os produtos oferecidos sempre estejam acessíveis para o 

consumidor, porém quando efetuada de maneira inadequada, a perda de 

insumos, matérias primas e equipamentos são alguns dos impactos de uma má 

gestão, consequentemente trazendo prejuízos financeiros para um 

empreendimento. 

Diversas empresas vêm implantando a utilização de tecnologias na qual 

permitem a realização do controle de estoque de forma mais precisa, ainda na 

prática esses sistemas não funcionam de forma totalmente autônoma 

necessitando de uma contagem manual do estoque, os mesmos vêm se 

atualizando cada vez mais, melhorando seu desempenho proporcionando uma 

gestão do estoque. 

 Notou-se que no município da pesquisa, de modo geral as empresas 

realizam as rotinas para armazenamento de dados de estoque de forma 

correta, como descrito em estudos prévios. Porém observa-se a presença de 

um padrão, sendo nos empreendimentos maiores o controle é feito de maneira 

mais rigorosa, e empresas menores os controles são menos utilizados, sendo 

que grande parte os funcionários dizem “lembrar” dos itens que tem em 

estoque, dispensando planilhas de controle muitas vezes. 
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QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Empresa:________________________ Ramo de atividade:________________ 

Cargo:__________ Tempo de empresa:_________ Escolaridade:___________ 

 

1 – Você considera o controle de estoque: 
(   ) Importante, e indispensável 
(   ) Importante, porém dispensável 
(   ) Dispensável 
 
2 – Na sua empresa, quem é o responsável pelo estoque: 
(   ) O próprio proprietário da empresa; 
(   ) Existe um líder de setor; 
(   ) Existe um gerente de estoque; 
(   ) Não existe nenhum responsável especifico, todos são responsáveis por 
controlar; 
(   ) Não existe controle de estoque. 
 
3 – Como você faz o controle de estoque: 
(   ) Através de planilhas do Excel; 
(   ) Controle manual (planilhas feita a mão); 
(   ) Usamos sistema de controle. Qual _______________________________ 
 
4- Quantos funcionários trabalham indiretamente ou diretamente no estoque: 
(   ) 0 à 3 
(   ) 4 à 7 
(   ) 8 à 11 
(   ) Acima de 12 
 
5 – Quem tem acesso a estes arquivos de estoque: 
(   ) Todos da empresa; 
(   ) Apenas os gerentes; 
(   ) Apenas o gerente/líder do setor. 
 
6 – Com que frequência você investe no sistema de estoque: 
(   ) Dificilmente (1 a 2 vezes por ano) 
(   ) Mensalmente  
(   ) Diariamente  
(   ) Acho desnecessário tal investimento 
 
7 – No controle de estoque, você: 
(   ) Espera acabar o produto em estoque para fazer orçamento; 
(   ) Não faz orçamentos e compra onde tiver; 
(   ) Mantém os orçamentos em dia e assim que notar a diminuição do produto 
no estoque já faz pedido novamente. 
 
8 – Quanto as finanças, ao controlar o estoque tem notado que: 



 
(   ) Não mudou nada; 
(   ) Passei a economizar e comprar produtos desnecessários; 
(   ) Tive apenas gastos. 
 
9 – Quanto ao nível de conhecimento sobre as tecnologias de controle de 
estoque:  
(   ) Gostaria de conhecer e aprender novas técnicas; 
(   ) Gostaria de conhecer, mas estou satisfeito com meu modo de controlar; 
(   ) Acho desnecessário tecnologias para isso; 
(   ) Não me dou bem com tecnologias.  
 
10 – Com que freqüência seus funcionários, que tem acesso ao controle de 
estoque fazem treinamentos: 
(   ) Nunca; 
(   ) 1 vez ao entrar na empresa; 
(   ) Uma vez a cada 3 meses; 
(   ) Mensalmente. 
 


