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RESUMO 

O estoque de uma empresa tem como objetivo a máxima eficiência e o mínimo 
de atraso possível na hora de entregar o material para produzir um produto. 
Mediante isto, este estudo busca identificar e resolver o problema da entrega 
de fitas de alumínio para a produção e evitar as paradas não programadas, 
linhas e colaboradores ociosos. A metodologia aplicada foi um estudo 
qualitativo, com pesquisa descritiva. A análise teórica baseou-se nos conceitos 
de organização e gestão de estoque. Conclui-se que fazendo um estudo do 
ambiente, observou-se que á espaço, um quadro de funcionários adequado, e 
tecnologia, para desenvolver uma solução para o problema. Propondo então 
um projeto de reorganização do setor por endereçamento, como já esta em 
vigor e alocando as fitas de alumínio por ordem alfabética com a inicial do 
nome de cada material, diminuindo os endereços a ser procurado e assim 
otimizando o tempo dos colaboradores envolvidos no processo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual que estamos, onde tudo é muito ágil, as informações 

interligadas e tudo têm que acontecer o mais rápido e da forma mais precisa 

possível, não se permitindo mais erros que interferem no processo produtivo do 

estoque, é de suma importância para isso ocorrer com a máxima eficiência, e o 

mínimo de atraso possível na hora de entregar o material para se produzir um 

produto. 

A boa gestão dos materiais em uma empresa caracteriza-se como uma 

das condições fundamentais para o equilíbrio econômico e financeiro dessa. 

O planejamento adequado do abastecimento de materiais contribui para 

melhorias no desempenho de qualquer organização. Isso porque, do contrário, 

haverá uma má utilização dos recursos financeiros escassos, muitas vezes 

sem resultados para a área produtiva, (FRANCISCHINI; GURGEL, 2002). 

Mesmo em países como os Estados Unidos, onde a adoção da filosofia 

Just inTime é largamente adotada nas indústrias, de acordo com Ballou (2006), 

o investimento anual em estoques chega a 13% do produto interno bruto 

daquele país. 

Com isso, as empresas estão buscando cada vez mais o 

desenvolvimento da capacidade de coordenar o fluxo de bens e serviços entre 

instalações físicas. Ballou (2006, p.341) salienta que, “decidir quanto, quando e 

como movimentar produtos e, onde comprá-los, é preocupação constante”. 

 A boa gestão deve, portanto, coordenar essas decisões de 

programação com outras atividades no todo da empresa, especialmente com a 

produção. Como a função de compras é uma atividade do processo de 

programação dos suprimentos, muitas de suas decisões afetam diretamente o 

fluxo de materiais no canal logístico, (BALLOU, 2006). 

Com a importância da organização do estoque ela ainda é 

negligenciada em muitas empresas. Assim algumas já entenderam a 

importância que tema organização dos mesmos e percebendo que podem 



 
trazer vantagens para a organização e otimização, uma vez que no mercado 

competitivo, os custos de compra são cada vez menos divergentes, o 

diferencial das empresas tem sido a redução dos custos operacionais. 

 Os custos operacionais estão relacionados às atividades de 

movimentação, manuseio e armazenagem, portanto para alcançar esse 

objetivo é necessário uma reorganização e um novo planejamento de alocação 

de produto, que mais provocam atrasos de entrega. 

Atraso no início da produção e também pode ocorrer a parada de uma 

linha de produção, atrasando assim o planejamento da produção e a entrega 

para o consumidor final. 

O objetivo geral do trabalho é avaliar a metodologia de organização do 

estoque da empresa; conhecer o sistema de controle de estoque utilizado na 

empresa; verificar o processo de controle de entrada da material no estoque; 

verificar o sistema de armazenagem de material no estoque; verificar o volume 

de perdas e tipos; identificar os fatores de perda de material no processo, que 

influenciam no controle de estoque.  

A pesquisa tem o intuito de indicar qual é o causador dos atrasos de 

entrega desse material, assim minimizando o máximo possível essas falhas no 

processo, e o produto chegue á produção com a maior agilidade possível, e 

com a qualidade desejada. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 GESTÕES DE ESTOQUES 

 

“Hoje, sabemos que uma empresa em destaque, pronta para enfrentar 

fortemente a concorrência do mercado – além de trazer à tona os problemas de 

todo o ciclo produtivo”, (MOURA, 2004, p1). Outra vantagem da gestão 

eficiente é possibilitar ajustes eficazes em seu processo, resultante em redução 

de custo e economia nas aquisições. O estoque tem efeito impactante no êxito 

das empresas. “Um dos motivos é o alto volume de dinheiro empregado”.  



 
Por isso de se ter uma gestão de estoque de excelência para o sucesso 

da empresa. E é de vital importância que o gestor tenha informações claras e 

de qualidade relativas a todas as áreas envolvidas. As áreas relativas ao 

gerenciamento de estoques como: 

 

• Compras; 

• Acompanhamento; 

• Gestão de armazenagem; 

• Planejamento; 

• Controle de produção; 

• Gestão de distribuição física. 

 

2.2 DEFINIÇÕES DE ESTOQUE 

 

Segundo Ballou (2006, p. 271): “Estoques são acumulações de 

matérias primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos 

acabados que surgem em numerosos pontos do canal de produção e logística 

das empresas.” 

Dessa forma, todo item armazenado em um depósito, almoxarifado, 

prateleira, gaveta ou armário para ser utilizado pela empresa em suas 

atividades– de produção ou administrativa – é considerado um item do estoque 

da organização. Podemos citar alguns exemplos, de acordo com sua natureza: 

 

• Administrativo: lápis, caneta, papéis, clipes, etc.; 

• Manutenção ou reposição: ferramentas, parafusos, óleos etc.; 

• Matérias primas: itens relacionados às atividades da empresa, utilizado sem 

seu processo produtivo; geralmente, os mais caros e os mais estocados, 

devido a sua influência no ciclo. 

Dias (2006, p. 17) observa que : 

 

O estoque é necessário para que o processo de produção e vendas 
da empresa opere com um número mínimo de preocupações e 



 
desníveis. Os estoques podem ser de: matéria prima, produtos em 
fabricação e produtos acabados. O setor de controle de estoque 
acompanha e controla o nível de estoque e o investimento financeiro 
envolvido. 

 
Ainda segundo Dias (2006, p. 19): “sem estoque é impossível uma 

empresa trabalhar, pois ele funciona como amortecedor entre os vários 

estágios da produção até a venda final do produto.” 

Dias (2006) apresenta os principais objetivos do setor de controle de 

estoques: 

- Determinar “o que” deve permanecer no estoque; 

- Determinar “quando” se devem reabastecer os estoques; 

- Determinar “quanto” de estoque será necessário para um período 

predeterminado; 

- Acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque; 

- Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as 

necessidades; 

- Controlar os estoques em termos de quantidade e valor; 

- Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos 

materiais estocados; 

- Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

Há algum tempo a ideia e um bom gerenciamento de estoque, era 

quando se tinha produtos alocados em grandes quantidades, para quando se 

produzisse não faltasse produto/material ou matéria-prima para o perfeito fluxo 

da produção.  

Estoques, como parte do ativo circulante da empresa, representam 

recursos que estão aguardando para se transformar em caixa. Estoques 

representam dinheiro parado, então dentro desse novo contexto de estoque, 

um gestor não mais apenas recebe ordens de compra ou distribuem os itens 

em prateleiras ou longarinas. 

 Nessa nova abordagem devem ser conhecedores de toda a trajetória 

do produto, onde os itens são utilizados, qual a duração do ciclo de sua 

produção, em quanto tempo eles são depositados na expedição, entre outras 

informações pertinentes à atividade de gerenciamento. 



 
Os estoques impulsionam, de forma correta ou não, a vida de uma 

empresa, e “seu perfeito gerenciamento é o que viabiliza a empresa de se 

tornar competitiva”. (MOURA, 2004, p. 3). 

 

2.3 DIMENSIONAMENTOS DE ESTOQUES 

 

“Para gerir com eficiência os estoques de uma organização, é 

necessário conhecer o capital investido, a disponibilidade do estoque existente, 

o custo incorrido” (MOURA, 2004, p. 4). 

Vários aspectos devem ser observados por um gestor de estoques 

como: 

 

• Metas da empresa quanto ao tempo gasto para atendimento ao cliente, em 

relação a produtos e serviços; 

• Definição da rotatividade dos estoques; 

• Definição do espaço a serem utilizados, depósitos, armazéns, etc, e a lista de 

materiais a serem estocados; 

• Qual a quantidade satisfatória para se manter em estoque atendendo a 

flutuação na demanda (alteração no consumo); 

• Ponto de equilíbrio entre comprar antecipadamente para não correr risco de 

falta ou comprar em grande quantidade para usufruir descontos. 

Pois só com o conhecimento dessas informações é possível um 

planejamento consciente e consistente das necessidades da organização, 

evitando assim desperdícios de recursos financeiros e reduzindo o risco de não 

atendimento da demanda. 

 

2.4 PCP E CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

O planejamento e Controle da produção (PCP) tem por objetivo básico, 

garantir que a produção entreguem seus produtos e/ou serviços de forma 

eficiente e eficaz, atendendo as exigências dos consumidores. (SLACK, et al, 

2002) 



 
Para isso é necessário que os recursos produtivos estejam disponíveis 

na quantidade necessária, no momento adequado e dentro dos parâmetros de 

qualidade especificados. 

De acordo com Tubino (2000), as atividades exercidas pelo PCP em 

um sistema de produção, podem ser divididas em três níveis hierárquicos: nível 

estratégico, nível tático e nível operacional. 

No primeiro, são desenvolvidos os planos de longo prazo para o 

sistema produtivo da empresa, formulando um Plano de Produção. Os planos 

de médio prazo para a produção são estabelecidos no nível tático, concebendo 

o Plano-Mestre de Produção-PMP (Master Production Schedule – MPS).  

No último nível, o operacional é preparado os programas de curto 

prazo de produção que incluem a administração dos estoques, o  

sequenciamento da produção e a emissão de ordens de compra e produção. 

Além da programação da produção, nesse nível também é realizado o 

Acompanhamento e Controle da Produção.  

 

2.4PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUES 

 

A Programação da Produção, a partir dos registros de controle de 

estoque, calcula quanto e quando comprar e produzir itens componentes para 

atender às demandas por produtos acabados, geradas pelo Plano-Mestre de 

Produção. A administração dos estoques será, portanto, a primeira atividade 

dentro da gama de atividades da Programação da Produção, executando o 

planejamento e controle dos níveis de estoque, (TUBINO, 2000). 

Dias (2006, p. 17) observa que: 

 

O estoque é necessário para que o processo de produção e vendas 
da empresa opere com um número mínimo de preocupações e 
desníveis. Os estoques podem ser de: matéria prima, produtos em 
fabricação e produtos acabados. O setor de controle de estoque 
acompanha e controla o nível de estoque e o investimento financeiro 
envolvido. 
 



 
Segundo o autor, o planejamento do estoque é de suma importância 

para uma organização, pois ele juntamente com os demais departamentos é 

todo o funcionamento desta empresa. 

Vollmann et al.(2006) indicam planos de materiais baseados em taxas 

de produção para aquelas empresas com uma faixa limitada de produtos. 

Porém em sistemas de produção com ampla variedade de produtos com 

muitas peças por produto, o planejamento detalhado de materiais pode 

envolver necessidades de cálculos para muitas peças e componentes, 

utilizando uma lógica formal chamada Planejamento das Necessidades de 

Materiais (MRP – material srequirement planning). 

2.6 TIPOS DE ESTOQUES 

 

Segundo Slack et al (1997), as varias razões para o desequilíbrio entre 

a taxa de fornecimento e de demanda em diferentes pontos de qualquer 

operação leva a diferente tipos de estoque, há quatro tipos: 

 

• Estoque Isolador: também chamado de estoque de segurança. Seu propósito 

é compensar as incertezas inerentes a fornecimento e demanda, ele compensa 

as incertezas de processo de fornecimento de bens para a loja e da demanda 

de bens para fora da loja; 

• Estoque de Ciclo: ocorre porque um ou mais estágios na operação não 

podem fornecer todos os itens que produzem simultaneamente; 

• Estoque de Antecipação: é mais usado quando as flutuações de demanda 

são significativas, mas relativamente previsíveis. Ele também pode ser usado 

quando as variações de fornecimento são significativas; 

• Estoque no Canal (Distribuição): existem porque o material não pode ser 

transportado instantaneamente entre o ponto de fornecimento e o ponto de 

demanda. Todo estoque, por tanto, em transito, é estoque no canal. 

 

2.7 PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS-MRP 

 



 
O MRP atua na função de planejamento dos materiais componentes 

necessários para completar os pedidos por produtos finais de uma empresa, 

garantindo que os mesmos sejam providenciados a tempo.  

A partir do planejamento da demanda por produtos acabados, o MRP 

verifica as necessidades de itens componentes e calcula quanto e em que 

momento cada tipo será necessário. Vollmann et al. (2006, p.222) definem o 

objetivo gerencial do MRP como “fornecer a peça certa no momento certo”. 

Ainda de acordo com Vollmann et al. (2006), o MRP é fundamental para 

empresas com processos de produção em lote, no fornecimento de planos 

formais detalhados das necessidades de peças.  

Frequentemente essas empresas começam a desenvolver seus 

sistemas de PCP a partir do MRP, devido à familiaridade do planejamento 

defasado no tempo e dos registros associados defasados no tempo, com 

diversos outros aspectos do sistema de PCP. 

 

2.8 ADMINISTRAÇÃO 
 

Segundo Chiavenato (2000, p. 5) “a administração é a tarefa básica de 

fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz.” O bom 

desempenho depende de que o profissional consiga ser um bom líder, capaz 

de lidar com pessoas negociando e comunicando, e também apto a tomar 

decisões.  

De acordo com Druker (2002, p.2) “administração constitui necessidade 

especificas de todas as atividades, da maior a menor”. Conforme as empresas 

adquirem crescimento de economia de mercado, é fundamental que haja 

profissionais com competência para administrar. Ganhando valor diante do 

mercado financeiro, pois busca entender e sistematizar a administração de 

capital, fator essencial na economia atual.  

 

2.9  LOGÍSTICA 

 



 
Para Dias (1993), a logística é responsável pela movimentação de 

materiais e produtos utilizando equipamentos, mão-de-obra e instalações, de 

forma que o consumidor tenha acesso ao produto na hora precisar e com 

menor custo que lhe convenha. 

 
A logística é um verdadeiro paradoxo. É, ao mesmo tempo, uma das 
atividades econômicas mais antigas e um dos conceitos gerenciais 
mais modernos. Desde que o homem abandonou a economia 
extrativista, e deu início as atividades produtivas organizadas, com 
produção especializada e troca dos excedentes com outros 
produtores, surgiram três das mais importantes funções logísticas, ou 
seja, estoque, armazenagem e transporte (FLEURY, 2010, p.27). 

 

Segundo Christopher (2002), logística é o processo de gerenciar de 

forma estratégica a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, 

peças e produtos acabados através da organização e canais de marketing, de 

modo a maximizar os lucros presentes e futuros através do atendimento dos 

pedidos a baixo custo. 

Com essa definição entende-se que a logística é um assunto estratégico 

para as empresa, diminuindo o tempo entre a compra de insumos, produção de 

bens e serviços e sua entrega no seu destino final de acordo com o desejo do 

cliente, levando em conta menor custo e maior qualidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

É importante mostrar a diferença entre metodologia e métodos. A 

metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar 

ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não deve ser confundida com o 

conteúdo (teoria) nem com os procedimentos (métodos e técnicas). Dessa 

forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e 

técnicas a serem utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada 

pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo. 

No entanto, embora não seja a mesma coisa, teoria e método são dois 

termos inseparáveis, 



 
“devendo ser tratados de maneira integrada e apropriada quando se 

escolhe um tema, um objeto, ou um problema de investigação” (MINAYO, 

2007, p. 44). 

 

(...) a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do 
pensamento”que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como 
a apresentação adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos 
instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas 
relativas às indagações da investigação; c) e como a “criatividade do 
pesquisador”,ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de 
articular teoria,métodos, achados experimentais, observacionais ou 
de qualquer outro tipo específico de resposta às indagações 
específicas (MINAYO, 2007, p.44). 

 
A pesquisa consiste na execução de um conjunto de ações e de 

estratégias planejadas no projeto de pesquisa, que são integradas para se 

gerar o conhecimento original. 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos 

e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). •  

Pesquisas Descritivas: tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. E uma de suas características 

mais significativas esta na utilização de técnicas padronizadas de dados, tais 

como questionário e a observação sistemática; 

 

3.1 DELIAMENTO DAPESQUISA 

 

Por meio de um estudo qualitativo, e através de pesquisa descritiva, se 

abordou um problema de uma empresa farmacêutica da região, na qual se 

constatou paradas não planejadas de linhas de produção. 

Foram estudadas as causas dessas paradas não planejadas, e assim 

identificadas, fazendo um estudo para solucionar os problemas.  

Com um embasamento teórico pernitente e uma revisão bibliográfica 

foram feito um estudo da importância da organização da gestão de estoque da 



 
empresa, e o quanto pode ser otimizado no trabalho de uma linha de produção 

com um estoque bem gerenciado e organizado. 

A escolha por esse assunto dentro da indústria farmacêutica se deve 

pelo fato de ser um dos maiores causadores de atraso de entrega de material 

para produção. A empresa apresenta um espaço adequado, tecnologia 

bastante avançada, tendo pessoal suficiente para se realizar um trabalho 

bastante eficiente, não ocorrer esses atrasos. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

A escolha deste assunto ou problema se deve ao fato de ocorrer 

muitas incidências na falta de material, no caso as fitas de alumínio. 

 Este fato esta causando problemas operacionais como; a mistura de 

vários tipos de fitas de alumínio atraso nos empenhos, dificultando na 

movimentação do material do estoque para a produção, gerando paradas não 

programadas nas linhas de produção por falta de material. 

Fazendo disto uma grande insatisfação por parte dos funcionários e 

clientes (internos). 

O espaço é adequado, tem tecnologia a disposição, um quadro de 

colaboradores adequado para a execução do trabalho. 

Mas onde esta o problema então? 

Esta na organização do material dentro do estoque. Não tem uma 

ordem adequada para se acondicionar o material de forma coerente. O 

material, ou seja, as fitas de alumínio de vários tipos de medicamento são 

acondicionadas juntas no mesmo endereço. 

Dificultando muito o trabalho dos colaboradores na execução de suas 

funções. 

A pesquisa aborda sendo fundamental a organização do estoque, e ter 

uma boa gestão, pois com o estoque alinhado e organizado, dificilmente vai se 

ter problemas com o envio de materiais para a produção  

Abordado o problema, se observou o local e se propôs uma solução 

que não envolve custo alto para a empresa. 



 
Ter uma programação e um controle de estoque confiável, comprando 

somente o material necessário. 

Separar todas as fitas de alumínio, por tipos de medicamento e lotes, e 

alocando por endereçamento como já está em vigor hoje, mas com a diferença 

que agora vão ficar em ordem alfabética. 

Assim otimiza o tempo dos colaboradores para executarem suas 

funções como: fazer as devoluções, os empenhos e adicionais. Diminuindo o 

tempo de procura de determinado material. 

Conseguindo assim funcionários mais motivados, para um setor 

organizado, pois diminui muito o espaço a ser procurado. A resolução do 

problema é mais ágil e não se corre mais o risco de se atrasar material para a 

produção. 

O espaço utilizado será o mesmo hoje existente, as modificações 

propostas são de fácil compreensão, o que resultará em um fácil manuseio e 

procura,permitindo que o mesmo colaboradores com baixo grau de instrução a 

executar as atividades com possibilidade de erro menor do que o processo em 

vigor. 

A mudança irá beneficiar todos os envolvidos nos dois elos, do estoque 

e da produção. 

O estoque será beneficiado com organização adequada do processo 

de armazenagem e melhor acurácia do estoque. A produção será beneficiada 

de forma que a demanda esperada será atendida de forma rápida evitando 

ociosidades na produção. 

Hoje o endereçamento é feito por cadastro dos materiais seguindo o 

método do FIFO e alocado no processo de armazenagem de forma aleatória de 

acordo com os espaços que se encontra disponível. 

Na proposta do projeto o endereçamento continua seguindo o FIFO e o 

código do material, porém a armazenagem será feita de acordo com a 

definição das locações em ordem alfabética seguindo a letra inicial de cada 

material. 

 

4 CONCLUSÕES 



 
 

De acordo com os estudos teóricos que demonstram a importância do 

sistema MRP para a gestão de estoques e planejamento da demanda de seus 

materiais, verifica as necessidades de itens componentes e calcula quanto e 

em que momento cada tipo será necessário, assim, fornecer a peça certa no 

momento certo. 

Com um embasamento teórico e uma revisão bibliográfica foram feitos 

um estudo da importância da organização da gestão de estoque da empresa, e 

o quanto pode ser otimizado no trabalho de uma linha de produção com um 

estoque bem gerenciado e organizado. 

Assim, os funcionários ficam mais motivados, diminuindo o espaço e o 

tempo de procura dos materiais. Sendo mais ágil e evitando atrasos na linha de 

produção. 

A partir desse estudo, considera-se que durante a pesquisa pode-se 

observar a importância que o estoque tem dentro da empresa, seu 

planejamento por parte do PCP, sua gestão e organização.  

Nesta pesquisa que se realizou no setor do mezanino de uma empresa 

farmacêutica da região, se levantou o problema das paradas não programadas 

da produção, por falta de abastecimento de fitas de alumínio, identificando um 

problema de gestão e organização do estoque. 

Fazendo um estudo do ambiente, observou-se que á espaço, um 

quadro de funcionários adequado, e tecnologia, para desenvolver uma solução 

para o problema.  

Assim se propôs um projeto de reorganização do setor por 

endereçamento como já esta em vigor e alocando as fitas de alumínio por 

ordem alfabética com a inicial do nome de cada material.  
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