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RESUMO 
 
O estudo teve por finalidade apresentar a importância da implantação do controle de 
estoque em uma empresa de pequeno porte no ramo de metal mecânica. A mesma 
não possuía controle documental e nem sistematizado dos seus materiais em seu 
processo de gerenciamento. Ou seja, sua organização gerava transtorno para o 
administrado e funcionários da empresa que foi o objeto desta pesquisa. A 
problemática lançada nesta pesquisa foi como implantar um sistema de controle de 
estoque que fosse eficaz e ao mesmo tempo simples, levando em conta o porte da 
empresa. Inicialmente observou-se como melhor possibilidade a organização do 
estoque com seu controle de saídas e entradas. Além disso, o controle por planilhas 
e controle sistêmico englobou as hipóteses de melhoria. A pesquisa teve caráter 
exploratório-descritivo, evidenciando isso por meio de observações, técnicas e 
procedimentos científicos comprovados descritos ao longo do Trabalho. Desse 
modo, o objetivo geral foi estruturar um modelo de controle, para o desenvolvimento 
de melhor planejamento na organização da empresa.  
 
Palavras - Chave: Controle de estoque; organização; Sistema de controle; 
planejamento; Modelo de controle. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de pequeno porte, que 

iniciou suas atividades no ano de 2009, e que atua no ramo metal mecânica. 

Localiza-se na avenida senador Atílio Fontana na cidade de Toledo, oeste do 

Paraná. A atividade dela consiste na fabricação de maquinas e equipamentos para 

uso na indústria diversa. Também, ela presta serviço de reparos em maquinas e 

instalações industriais. 

A empresa surgiu em virtude da experiência do sócio proprietário que atuou 

no ramo há vários anos. No inicio o quadro societário contava com três sócios, 

sendo dois investidores e um com experiência na área. A empresa chegou a possuir 

vinte colaboradores, porém teve que reduzir seu quadro de funcionário devido à 

ruptura do contrato com os demais sócios, e hoje conta com apenas oito 

funcionários trabalhando.   

No ano 2014 apresentou um faturamento total de R$ 1.226.283,43 (um 

milhão duzentos e vinte seis mil duzentos e oitenta três reais e quarenta e três 

centavos). Sendo R$ 363.911,74 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e onze 

reais com setenta e quatro centavos) de venda de produtos industrializados, e R$ 

862.371,70 (oitocentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e um reais com 

setenta centavos), de receitas de serviços prestados. 

Atualmente possui uma carteira de clientes de renome nacional e 

internacional. Entre esses, incluem grandes frigoríficos, laticínios e outras empresas 

exportadoras da região. Grande parte da receita é auferida no próprio estado do 

Paraná, sendo cerca de 92,60% do total da receita dentro do estado, e o restante se 

dividem entre o estado do Mato Grosso e Santa Catarina. 
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1 CONTROLE DE ESTOQUE 

 
1.1 GESTÃO DO ESTOQUE 

 

A forma de manuseio correto do estoque divide-se em alguns processos 

como, por exemplo, o nível de estoque, conferencia de entrada, transferência para o 

estoque, transferência para a produção, retorno para o estoque, saída de venda e 

saída de material na prestação de serviço. 

O processo adotado pela empresa quando um cliente solicita um serviço ou 

produto, é de verificar junto ao estoque se há o material adequado e a quantidade 

necessária para efetuar o serviço ou produção. Quando não há material suficiente é 

solicitada a compra dele imediatamente. 

No momento da chegada do material, está é conferida pelo responsável 

juntamente com a sua respectiva Nota Fiscal. Utilizam-se métodos de conferencia 

como, por exemplo, a quantidade Unitária e o Metro tendo em vista que são vários 

os modelos de materiais. Caso haja alguma inconsistência, esse material é 

devolvido ao fornecedor. Quanto aos materiais vindos corretamente, esses se 

deslocam até a parte do estoque, que são suportes contendo outros materiais. 

Para a produção, é determinada a quantidade de material a ser retirado do 

estoque. Sendo assim o material é retirado do estoque e levado até as maquinas 

onde são cortadas, dobradas e soldadas. 

Além disso, a empresa presta serviço utilizando materiais como inox e ferro 

fora do estabelecimento. Comenta-se que os materiais a ser utilizado nessas 

prestações de serviço são retirados do estoque sem emissão de Nota Fiscal. 

Além dos materiais retirados da empresa nessas prestações de serviço, se 

retiram também as ferramentas e equipamentos necessários para se realizar o 

trabalho. 
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1.1.2 ANALISE DO ESTOQUE 

 

O Estudo realizado possibilitou concluir que a gestão de estoque utilizada 

pela empresa não é a mais adequada, pois, de acordo com Gonçalves (2010) a 

gestão de compras, de estoque e de distribuição precisa estar alinhada. Conforme 

Gonçalves (2010, p. 4) “uma administração bem estruturada permite a obtenção de 

vantagens competitivas por meio de redução de custos da redução em investimentos 

em estoque”. 

No entanto a empresa não possui um controle de estoque correto, pois, não 

há estoque mínimo e as compras efetuadas tem base apenas em pedidos de vendas 

e serviços trazendo consequências como orçamentos defasados, sem um 

embasamento físico-documental evidenciando a real quantidade de materiais 

necessários presentes no estoque. Há custo desnecessário quanto ao tempo e 

aquisição de materiais, despesas desnecessárias sobre aquisição de ferramentas e 

equipamentos e perdas devido à forma em que são armazenados os produtos. 
 

2. RESULTADOS  E DISCUSSÕES 
 

No local determinado como estoque encontram-se, vários modelos de 

matéria prima que se misturam. Os materiais estão desorganizados, não existe 

separação, isto é, material utilizado misturado com não utilizado ou de composições 

diferentes. Ainda se referenciando a situação que se encontra o estoque, existem 

materiais enferrujados, presumindo-se que esse material está a um determinado 

tempo estocado e sem utilização. 
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FIGURA 1: Estoque 

  
Fonte: Dados coletados pelos autores da pesquisa (2015) 
 

 

 Dessa forma há perda no tempo para a procura do material acarretando em 

atrasos de entrega conforme combinado com os clientes, gerando insatisfação dos 

mesmos, perda do tempo útil de trabalho do colaborador e consequentemente maior 

custo à empresa. 

Identifica-se também que além do local de estoque, existem materiais 

espalhados por diversos pontos da empresa, como retalhos que são materiais que 

ainda tem serventia e podem ser reutilizados. Além disso, materiais que saem para 

industrialização e não foram utilizados não voltam ao estoque, gerando dessa forma 

uma desorganização do mesmo. 

Para auxiliar no gerenciamento do estoque, Gonçalves (2010) mencionou a 

forma de classificação de materiais, usando como critérios a forma, dimensões, tipo, 

uso e etc. 
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FIGURA 2: Estoque Desorganizado 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores da pesquisa (2015) 
 

Denota-se que, há diversos materiais principalmente de formas e tamanhos 

diferentes, sem nenhuma discriminação sendo a maioria já utilizada e que retornou 

para o estoque sem nenhum controle. Atenta-se para o local e forma de 

armazenamento inadequado levando em consideração que os materiais expostos 

perdem sua qualidade e consequentemente seu valor. 

Na empresa há também grande acumulo de sucata, pedaços de materiais 

espalhados e empilhados sem o devido cuidado como, por exemplo, chapas mais 

finas que se dobram facilmente embaixo de materiais mais pesados. Com isso há 

perda de material pelo motivo de não haver o devido cuidado com os mais variados 

tipos de materiais que necessitam de um cuidado diferenciado. Devido à importância 

que os estoques acarretam dentro das empresas elas devem ser bem 

administradas, para não haver desperdícios de materiais, de tempo e 

consequentemente valores significativos para empresa. 

 
. 
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FIGURA 3: Sucatas 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores da pesquisa (2015) 
 

A empresa não possui uma linha de produção certa, ela trabalha com 

pedidos diferenciados, produtos que a empresa talvez nunca tenha feito antes. De 

acordo com relatos, muitas vezes a peça tende ser procurada na internet para ser 

desenvolvido um modelo como a cliente precisa. 

Além disso, determinados trabalhos são fechados com os clientes, sem a 

certeza de que esse material está disponível em seu estoque, apenas deduzindo 

que o material a ser utilizado encontra-se na empresa. 

Levando em conta que a empresa possui como clientes empresas de grande 

porte que levam em consideração orçamentos mais em conta, e que uma 

concorrente possua um bom controle administrativo, principalmente de seu estoque, 

é provável que a empresa perca o trabalho para a concorrente. Essa foi uma das 

preocupações apontadas devido as mudanças no cenário econômico ressalta-se 

que a empresa precisa estar preparada para encarar esses desafios e supera-los. 

Além dos materiais utilizados na industrialização, a empresa presta serviço 

dentro das suas empresas clientes utilizando materiais como chapas e tubos. 

Porem, também não há o devido controle quanto ao material que sai da empresa, 
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não sabendo corretamente o devido destino desse material, sendo teoricamente fácil 

o desvio dele. 

Mencionou-se que há falta de controle quanto ao uso de materiais auxiliares, 

ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e que ocorre grande 

perda de ferramentas acarretando em compras que não seria necessário se 

houvesse o controle do uso dessas ferramentas, inclusive informando que em 

determinada ocasião uma ferramenta de valor considerável foi encontrada na 

residência de um colaborador. 
 

2.1 RECOMENDAÇÕES 

De acordo com as analises feitas e o embasamento teórico, foi possível 

estabelecer relação de melhoria entre o que foi apresentado. A forma de se 

mensurar e o modo que se encontrava o estoque demonstraram a carência do 

controle e a grande necessidade de reformulação. 

Na primeira fase da implantação de controle é necessária a reorganização 

do estoque. Faz-se isso por meio da separação dos modelos e tamanhos. O local 

onde o material será armazenado precisa estar especificado com o tipo de material e 

suas dimensões. Essa especificação pode ser feita de maneira mais elaborada, 

dependendo do porte da empresa. Na empresa em questão, o modelo de 

organização do estoque é simples, demonstrando apenas o tipo e tamanho. 

Além de adequação no local do estoque, é preciso manter essa organização. 

Para que isso ocorra é necessário que haja documentos comprovando as saídas de 

material do estoque especificando a finalidade da saída. Por exemplo, especificar 

por meio de fichas de registro de saídas o material, quantidade, finalidade, quem 

retirou e a data da retirada. 
 

 
 

 
 



ARTIGO 

 
 

 
 

TABELA 1 REGISTROS DE SAIDAS  

Fonte: Autores da pesquisa (2015) 

 

O uso da ferramenta de registro auxilia de modo simples, porém pratico o 

rastreamento e organização do material retirado do estoque. Além de materiais do 

estoque, esse controle permite também o controle de ativos que são utilizados 

dentro e fora da empresa.  

 O controle do estoque, além de organização física, propicia o controle dos 

custos dos materiais, levando em consideração o aumento ou diminuição dos 

preços, quantidade adquirida e seu valor de venda. Para isso existe alguns métodos 

que auxiliam no custeio dos matérias e todos eles dependem do controle correto do 

estoque. Um deles é o PEPS (primeiro a entrar primeiro a sair). Consiste em um 

método rigoroso e preciso do estoque, registrando a data de entrada do material 

quantidade e preço de acordo com sua respectiva nota fiscal. No momento da saída 

ou da venda é dada baixa no material, respectivamente pela ordem cronológica, isto 

é, o material que entrou primeiro é o que sai primeiro. 

Outro modelo é o UEPS (ultimo a entrar primeiro a sair), onde este ao 

contrario do PEPS, controla as entradas e faz a saída ou venda de material dando 

FICHA REGISTRO DE SAIDA

Nome da Empresa

Data Material Quantidade Finalidade Retirante
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baixa no ultimo material adquirido e assim sucessivamente. Depende também de um 

rigoroso controle para determinar as saídas e os custos dos materiais.  

Todavia há um processo mais simples, porem que demanda controle do 

estoque e seu respectivo acompanhamento. O custo médio tem como característica, 

diferentemente do PEPS e UEPS, de não necessitar fazer acompanhamento de 

saídas de acordo com sua entrada ou vice versa. Segue tabela exemplificando. 
 

TABELA 2 PLANILHA CONTROLE DE ESTOQUE  

   
Fonte: Dados fictícios. Autores da pesquisa (2015) 

 

De acordo com a tabela nota-se que no dia 01/08/2015 não há variação 

entre o valor do saldo inicial com o valor de entrada, determinando dessa forma o 

valor de saída do material que continua sendo o mesmo. Porem, a tabela fornece 

uma informação neste dia. O saldo mínimo de estoque desse material é de três 

unidades identificadas na tabela com a cor verde. No momento em que se lança a 

saída, o sistema da tabela identifica a quantidade, destacando com cor diferenciada 

que aquele material se encontra em seu estoque mínimo.   

No dia 02/08/2015 nota-se uma diferença no valor de aquisição do material e 

consequentemente no valor de saída deste. Para calcular usa-se a formula do Custo 

médio Ponderado: 
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QUADRO 1 CALCULO DA FORMAÇÃO DO PREÇO UNITARIO 

    (Quantidade Inicial X Preço inicial)+(Quantidade comprada X Preço de compra) 

                              Quantidade Inicial + Quantidade Comprada 

 

                                           (3 X 2,29) + (3 x 2,40) 

                                                         3 + 3 

                                                            = 

                                                    6,87 + 7,20 

                                                            6 

                             Custo médio unitário igual a 2,35 R$ 
fonte: dados fictícios. Autores da pesquisa (2015) 

 

Nota-se no restante da tabela que, o custo da venda ou da saída do material 

oscila de acordo com a quantidade e o valor comprado. Dessa forma demonstra-se 

que, o custo do material não depende apenas do valor pago no momento em que se 

adquiri o material, mas também das somas das quantidades e valores existentes no 

estoque.  

Nota-se que o estoque da empresa é um estoque simples porem evidencia-

se a necessidade de um sistema de informação com o controle de entradas e 

saídas.  

Há benefícios de se adquirir um sistema de controle de estoque. Por meio 

deste é possível melhorar os processos de produção, tendo em vista a organização 

e planejamento. Por meio de lançamentos no sistema e auditoria no estoque ele 

auxilia no custeio dos materiais facilitando os orçamentos e trazendo maior 

competitividade. 

Uma consequência direta que o sistema de estoque traz é melhor fluxo de 

caixa. Devido a ter valores mínimos de estoque e este ser controlado pelo sistema, 

as compras e as vendas são mais bem planejadas impactando diretamente nas 

entradas e saídas de caixa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O conforme estudos realizados o controle de estoque é de grande e 

fundamental importância para a empresa em estudo para auxiliar o administrador na 

tomada de decisão. O objetivo estabelecido pelo presente trabalha de implantação 

do controle de estoques da referia empresa, conclui-se que esse trabalho 

possibilitou uma implantação e desenvolvimento de um modelo de gestão de 

estoque viável economicamente para a empresa devido seu porte, proporcionando 

vários benéficos para a mesma, desde tempo dos referidos funcionários, até mesmo 

ao atendimento ao cliente, sem deixa-lo de atender por falta de estoque. Fornecendo 

ao administrador algumas ferramentas de gestão como um sistema informatizado 

para auxiliar na sua tomada de decisão.  

Através de observação mostramos ao administrador a importância da 

administração dos estoques e o estudo de custo dessa estocagem, através de 

estudos realizados e de planilhas com exemplos dos custos que incide a cada 

material estocado. Sendo assim a empresa vai ter um controle mais aprimorado dos 

gastos com estocagem de seus produtos. 

Conforme as observações realizadas definiu-se que a tem varias 

possibilidades para a implantação de um modelo de gestão de estoques, esse 

procedimento pode ser realizado de varias maneiras de acordo com o tamanho e 

necessidade da empresa em questão, esse processo não é padronizado de uma 

maneira formal de implantação, portanto os resultados apresentados são validos 

apenas para a empresa analisada, não sendo generalizado para outros casos sem 

um estudo mais detalhado, esse estudo Além de possibilitar o controle e 

acompanhamento dos resultados, contribui na identificação de possíveis pontos 

fraco dentro da organização, e com isso contribui na melhoria continua da empresa.  
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