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RESUMO 

Com a grande disputa de mercado existente nos dias atuais, é de extrema 
importância que a empresa se atualize e busque novidades para se reinventar e 
se manter competitiva no cenário econômico em que vivemos. O trabalho foi 
desenvolvido em uma empresa de processamento de subprodutos animais, 
localizada no oeste do Paraná. O presente artigo busca ferramentas que podem 
ser utilizadas na gestão de estoques, para que se haja uma melhor comunicação 
entre o sistema de produção e o departamento de vendas nos quesitos estoques. 
O trabalho é de cunho qualitativo e de estudo de campo, pois surge da 
necessidade da empresa em gerenciar melhor seus estoques. Como a 
organização não detinha de nenhuma ferramenta a não ser o bom e velho 
Microsoft Excel, a ferramenta apresentada foi um sistema de códigos de barras 
junto a um sistema de informação gerencial. Como conclusão da pesquisa, foi 
feita apresentação da ferramenta aos diretores da empresa que a viu com bons 
olhos a implementação da mesma.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a grande concorrência das empresas no mercado, na atualidade, a 

busca de satisfazer os clientes ou até mesmo de encontrar um ponto de equilíbrio 

entre os custos de produção e altos níveis de qualidade estão cada vez mais 

complexos, as empresas procuram uma forma de gerenciar esses pontos e 

saírem vencedoras nesta “briga” dentro do mercado. 

 Dentro deste tema, um ponto muito importante é o gerenciamento dos 

estoques, com intuito de redução de custos de armazenagem e atender os 

clientes no momento desejado. O artigo tem o objetivo de contribuir para uma 

melhor compreensão no que se diz respeito aos tipos de estoque e seus 

impactos dentro da cadeia produtiva, ferramentas de gestão e uma maneira de 

reduzir custos de armazenagem. 

 No presente trabalho, busca-se analisar gestão de estoques, 

administração de materiais e melhorias dentro do setor industrial. O estudo foi 

desenvolvido buscando os pontos mais relevantes para o gerenciamento de 

estoques, procurando a identificação de ferramentas de gestão, busca de melhor 

aproveitamento de espaço físico e redução de custos com a diminuição dos 

estoques, entre outras alternativas para se manter, dentro de um mercado 

competitivo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE 

 

Ballou (2006), são incontáveis os motivos que justificam a presença de 

estoques em um canal de suprimentos, e apesar disso, nos últimos anos a 

manutenção vem sendo cada vez mais criticada, pois seria desnecessária e 

onerosa. 



 
Para Pozo (2010), a função administração de estoque é ampliar o uso 

dos recursos envolvidos na área logística da empresa, e com grande feito dentro 

estoques. 

 Pozo (2010), a boa gerência de materiais, significa coordenar a 

movimentação de suprimentos, com as exigências de produção.  

Isso representa, aplicar o conceito de custo total às atividades de 

suprimentos lógicos, de modo a obter vantagem da contraposição elevada de 

custo, melhor dizendo, o objetivo maior da administração de estoques é procurar 

o material certo, no local de produção certo e no momento certo, em condições 

utilizável ao custo mínimo, para o pleno agrado dos clientes e dos acionistas. 

 

2.2 POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUES 

 

Conforme Pozo (2010), a função de planejar e controlar estoque são 

fator essencial numa boa administração do processo produtivo. Preocupa-se 

com os problemas quantitativos e financeiros dos materiais, sejam ele matérias 

primas, matérias auxiliares, matérias em processo ou produtos acabados. 

Todavia para Pozo (2010), difere a importância do tema da seguinte 

maneira, o objetivo é demonstrar quão importante é o planejamento de estoque 

para o resultado financeiro de uma empresa, e visualizar seu alto impacto no 

custo do produto. Dentro das múltiplas atuações do planejamento dos estoques 

e pelo fato de sua atual configuração estar acompanhando pari passu os 

volumes e projeção de vendas e o processo de manufatura, é imperioso que o 

sistema seja atualizado constantemente e que tenha flexibilidade para 

acompanhar as constantes mudanças de mercado. 

De acordo com Bertaglia (2009) as organizações devem definir e manter 

uma estratégia de administração de estoques, que conduzida adequadamente e 

assegure um balanceamento dos processos de produção e distribuição, além de 

minimizar os custos de estoques. Descreve o gerenciamento dos estoques como 

sendo um ramo que faz parte da administração de empresas e que está 

relacionado ao planejamento e controle de estoques de materiais que serão 

utilizados na produção ou comercializados pelas organizações.  



 
Para Ballou (1993), as vantagens de se manter um estoque são: 

melhorar o nível do serviço, pois o estoque garante a entrega dos produtos para 

os clientes que precisam imediatamente dele; incentivar a economia de 

produção, ou seja, a fábrica produz sem considerar a demanda; manter a força 

de trabalho em níveis estáveis, pois diminui os custos na produção; economizar 

no transporte, pois é possível obter descontos quando os lotes são grandes; 

economizar nas compras, quando se compra grande quantidade de matéria-

prima é natural obterem-se descontos; proteger-se contra variações e alterações 

de preços, pois estocando mercadorias a empresa pode organizar-se e comprar 

mais produtos quando houver previsão de aumento nos preços; proteger-se de 

oscilações na demanda e/ou no tempo de ressuprimento; e proteger-se contra 

contingências, tendo em vista que com a manutenção de estoques de reserva é 

possível garantir o fornecimento de produtos (por exemplo, em caso de greve ou 

incêndio). 

Segundo Ballou (2006), gerenciar estoques é também equilibrar a 

disponibilidade dos produtos, ou serviço ao consumidor, por um lado, são 

necessários para um determinado grau dessa disponibilidade. 

Nota – se a importância dada pelos autores para o tema, ambos citam a 

importância do gerenciamento estratégico sobre o tema. E os impactos 

relevantes gerados pelos estoques. 

 

2.3 TIPOS DE ESTOQUES 

 

Para Pozo (2010), existem diversos tipos ou nomes de estoques, que 

podem ou não ser mantidos em um ou diversos almoxarifados. Usualmente, as 

empresas possuem em sua organização cinco almoxarifados básicos, que são: 

 Almoxarifado de matérias-primas; 

 Almoxarifado de materiais auxiliares; 

 Almoxarifado de manutenção; 

 Almoxarifado intermediário; 

 Almoxarifado de acabados. 



 
2.3.1 Almoxarifado de matérias-primas 

 

Pozo (2010), diz que matéria-prima em geral é o material básico que irá 

receber um processo de transformação dentro da fábrica, para posteriormente 

entrar no estoque de acabados como produto final. Pode ser um laminado de 

aço, uma chapa, um tarugo fundido, uma madeira, ou resina, pós, uma peça 

comprada etc. Em resumo, são todos os materiais que se agregam ao produto, 

fazendo parte integrante de seu estado. Podem ser também itens comprados 

prontos ou já processados por outra unidade ou empresa. 

 

2.3.2 Almoxarifado de materiais auxiliares 

 

Compõe-se dos agregados que participam do processo de 

transformação da matéria-prima dentro da fábrica tais como: rebolos, lixas, 

redames, óleos, ferramentas, etc. Pozo (2010), define como material auxiliar 

como algo que ajuda e participa na execução e transformação do produto, porém 

não se agrega a ele, mas é imprescindível no processo de fabricação. 

 

2.3.3 Almoxarifado de manutenção 

 

Esse estoque é onde estão as peças que servem de apoio à manutenção 

dos equipamentos e edifícios, tais como rolamentos, parafusos, peças, 

ferramentas etc. Normalmente, aqui estão também os materiais de escritório, 

usados na empresa (papel, caneta etc.) 

 

2.3.4 Almoxarifado intermediário 

 

Também conhecido como peças em processos (WIP – WORK In 

Process), esses estoques podem ou não ser restritos, isto é, possuir espaços 

delimitados e controlados; por isso, têm um fator altamente influente no custo do 

produto. Pozo (2010) diz que fazem parte desses almoxarifados as peças que 

estão em processo de fabricação, ou em subconjuntos, que são armazenadas 



 
para compor o produto final. O volume desse estoque é normalmente resultante 

de planejamento do estoque de matéria-prima e do planejamento da produção. 

 

2.3.5 Almoxarifado de acabados 

 

Pozo (2010) conclui dizendo que, os estoques dos produtos prontos e 

embalados que são enviados aos clientes. O resultado do volume desse estoque 

é função da credibilidade de atendimento da empresa e do planejamento dos 

estoques de matéria-prima e em processos. Percebemos que, à medida que os 

estoques de entrada e em processo aumentam, esse estoque também aumenta. 

Seu bom planejamento e seu controle também são de suma importância, visto 

que todo material parado em estoque está onerando o custo do produto, além 

de mostrar forte sujeição à obsolescência. 

O trabalho buscara dar maior atenção ao primeiro e último item, 

almoxarifado de matéria prima e produtos acabados, são onde estão alocados 

os itens de maior valor dentro da organização. 

 

2.4 CONTROLE DE ESTOQUES 

 

Segundo Martins (2006), a busca constante dos gerentes de reduzir os 

estoques, seja de matéria prima, de produtos em processo ou produtos 

acabados, a elaboração de novas técnicas de administração e novas filosofias 

gerenciais é muito importante. 

Para Dias (2005), dimensionar e controlar estoques é um termo 

importante e preocupante, descobrir novos métodos para reduzir estoques sem 

afetar o processo produtivo e sem incremento de custos é um dos maiores 

desafios que os empresários estão encontrando. 

A opinião dos autores é unanime, ambos citam a importância da pró – 

atividade do tomador de decisão quando se diz a respeito controle de estoque. 

 

2.5 CUSTOS DOS ESTOQUES 

 



 
De acordo com Dias (1993), todo tipo de estoques é considerado como 

custos, sejam com juros, depreciação, aluguel, equipamentos de movimentação, 

deterioração, obsolescência, seguros, salários e conservação ou possíveis 

avarias. Para o mesmo, existem duas formas variáveis que afetam os custos 

diretamente, que são a quantidade e o tempo estocado.  

Arnold (1999) classifica os custos de estoques está diretamente ligado 

ao ato de tomada de decisão da alta administração. Desta forma o fato de tomar 

uma boa decisão nas políticas da empresa é fundamental. O mesmo conclui 

classificando os 5 tipos de custos relacionados as definições administrativas 

sobre o tamanho dos estoques.  

- Custo por item: está relacionado com o valor pago do item. Esse custo 

pode ser adquirido no departamento de compras ou contábil da empresa. 

- Custo de estocagem: este se dá com despesas em virtude do volume 

de estoques mantido pela empresa. É proporcional, à medida que os estoques 

aumentam, os custos também aumentam. Esse pode ser subdividido como: 

custo de capital, que está relacionado a um valor que não agrega a nada, não 

pode ser aplicado ou investido; custo de armazenagem: tem a ver com espaço 

físico funcionários disponíveis e maquinários para manutenção; custo de risco: 

está diretamente relacionado a possíveis danos, avarias ou qualquer outro tipo 

de situação que poça vir a danificar o produto estocado. 

- Custo de pedidos: está associado aos pedidos emitidos a fábrica ou 

para os fornecedores. O custo da emissão não está relacionado a quantidade 

pedida. 

- Custo da falta de estoque: pode ser reduzida pela manutenção de um 

estoque extra, para proteger a empresa dessas ocasiões em que a demanda, 

durante o lead time, é maior que a prevista.  

- Custo associado à capacidade – quando é preciso alterar os níveis de 

produção, ou seja, produção de itens em períodos de folga para serem vendidos 

nos períodos de pico. 

Dessa forma é essencial a gestão de estoques para reduzir os custos 

não convenientes para a saúde da organização. 

 



 
2.6 FERRAMANETAS DE GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Como o objetivo maior do presente trabalho foi a de buscar tipos de 

ferramentas que viessem a ajudar a gerenciar melhor estoques, dentre as várias 

ferramentas que há na literatura, será demonstrado aqui as que mais se 

encaixariam no processo da empresa estudada. 

 

2.6.1 Análise ABC 

 

Para Ching (1999), muitas técnicas podem ser implementadas ao 

controle de materiais. O autor ressalta que o estoque deve ser acompanhado 

constantemente e que “o capital estocado e os custos operacionais podem ser 

diminuídos, basta entendermos que não são todos os itens que merecem a 

mesma atenção”. Ainda segundo o autor, “alguns itens possuem uma demanda 

maior. Portanto, cada item deve ser classificado de acordo com seus requisitos 

de demanda e custo, o método da curva ABC atende a esse propósito”. 

Para Dias (1995) a analise ABC é uma ferramenta muito eficaz para os 

administradores, ela consiste em identificar aqueles itens que justificam atenção 

e tratamento adequado quanto sua administração. A curva é obtida através da 

ordenação dos itens de acordo sua importância no processo. 

Pozo (2010) vê a utilização da curva ABC como ferramenta 

extremamente vantajosa, pois ela pode vir a reduzir o estoque físico parado sem 

prejudicar a segurança, pois seu enfoque está sobre produtos de menores 

quantidades e de alto valor agregado e com mais superficialidade os itens de 

classe C, que são mais numerosos porem mais baratos. 

Martins (2002) classifica as classes da curva da seguinte forma: 

Itens A: São os mais significativos podendo representar de 35% a 70% 

do valor movimentado no estoque; 

Itens B: Variam entre 30% a 40%; 

Itens C: Representa o restante do valor de movimentação. 

 
 
 



 
Figura 1. Curva ABC 

 
Fonte: Arnold (2011). 

 

2.7 INVENTÁRIO FÍSICO 

 

Para Martins (2002), O inventário físico consiste na contagem física dos 

itens de estoque. Caso haja diferenças entre o inventário físico e os registros do 

controle de estoques, devem ser feitos os ajustes conforme recomendações 

contábeis e tributárias. 

Já para Pozo (2010), no inventário físico, as organizações efetuam 

contagem física de seus itens em estoques, em processos e no acabado para 

comparar a quantidade física com os dados contabilizados e seus registros, a 

fim de eliminar as discrepâncias que possam existir entre os valores contábeis, 

dos livros, e o que realmente existe em estoque. Serve, também, o inventário, e 

isso é muito importante para a apuração do valor total de estoques para efeito 

de balanço do ano fiscal e seu imposto de renda. 

 O inventário geral é elaborado no fim de cada exercício fiscal de cada 

empresa, abrangente a contagem física de todos os itens de uma só vez, 

incluindo-se almoxarifado de recebimento, almoxarifado intermediário, peças em 

processos e produtos acabados.  

Nesse procedimento, geralmente faz-se necessário a parada total do 

processo operacional da empresa, recebimento, produção e despacho, durante 

o período de inventário, que pode ser de vários dias, dependendo do tamanho 

da empresa. Essa parada é necessária para que possamos efetuar a contagem 

física de todos os itens de estoques, sem sofrer qualquer interferência e sem 

erros. 



 
O inventário físico é geralmente efetuado de dois modos: periódico ou 

rotativo. 

 

2.7.1 Inventário Periódico 

 

Pozo (2010) chama de periódico quando em determinados períodos – 

normalmente no encerramento dos exercícios fiscais, ou duas vezes por ano – 

faz-se a contagem física de todos os itens do estoque. Nessas ocasiões coloca-

se um número bem maior de pessoas com a função específica de contar os itens. 

É uma força – tarefa designada exclusivamente para esse fim, já que tal 

contagem deve ser feita no menor espaço de tempo possível (geralmente de 1 

a 3 dias). 

 

2.7.2 Inventário Rotativo 

 

De acordo com Pozo (2010), inventário é rotativo quando 

permanentemente se contam os itens em estoque. Nesse caso faz-se um 

programa de trabalho de tal forma que todos os itens sejam contados pelo menos 

uma vez dentro do período fiscal (normalmente de um ano). Essa política exigirá 

um certo número de pessoas exclusivamente dedicadas à contagem, em período 

integral, o ano todo. 

O inventário rotativo é feito no decorrer do ano fiscal da empresa, sem 

qualquer tipo de parada no processo operacional, concentrando-se em cada 

grupo de itens em determinados períodos, que podem ser semanas ou meses. 

Tal procedimento é mais vantajoso e mais econômico em razão de não haver 

necessidade de paralisação da fábrica, de permitir melhores condições e tempo 

para avaliação de problemas ou causas de ajustes, bem como por aperfeiçoar o 

sistema de controle. 

Uma maneira de se fazer os inventários de uma organização de maneira 

mais confiável e mais pratica é através de ferramentas do tipo: fichas de controle, 

códigos de barras com através da utilização é possível fazer um controle preciso 

do que entra e do que sai da empresa (matérias primas e produtos acabados).   



 
2.8 CADASTRAMENTO E FERRAMENTAS DE CONTROLE DE ESTOQUE 

 

O cadastramento de um item tem por objetivo o registro com todas as 

características do produto em um sistema cuja sua maior finalidade seja o 

acesso rápido de qualquer interessado. 

Gonçalves (2010) considera que a maior finalidade do cadastramento de 

um produto é o registro de todas as características em um sistema de banco de 

dados. O autor cita algumas vantagens da criação do sistema: 

- Permite a consulta do usuário para certificar as características do 

produto solicitado; 

- O sistema de banco de dados pode a vir ser utilizado como uma fonte 

para a rastreabilidade do produto. 

 

2.8.1 Fichas de Controle 

 

A administração do estoque ajuda, por exemplo, tornar mais eficiente a 

gestão dos custos relacionados à aquisição antecipada de produtos. Assim, a 

ferramenta propõe uma forma direta de registrar produtos que entram e saem do 

estoque da empresa, registrando os valores associados. (Sebrae, 2013) 

As fichas são utilizadas de maneira a controlar a entrada, saída e o saldo 

de produtos da empresa.  

 

Figura 2 – Ficha de Controle 

 

Fonte: Ficha desenvolvida para pesquisa. 



 
As fichas também podem ser transcritas através do Microsoft Excel em 

uma planilha. Esta é uma das formas de se controlar o estoque de maneira 

segura, porém de modo manual. Outra forma de controlar o estoque físico de 

uma organização é através do sistema de código de barras.  

 

2.8.2 Código de Barras 

 

A codificação de materiais tomou grandes proporções com o avanço da 

tecnologia, onde se permite o reconhecimento ótico de caracteres em segundos, 

substituindo a digitação manual de código dos itens. Por exemplo um mercado 

realiza em média cerda de 250.000 digitações por dia, ou seja, para cada item 

precisaria ser digitado uma grande sequência de números, e isso envolveria um 

grande número de pessoas, com grandes possibilidades de ocorrer erros de 

digitação (Gonçalves, 2010). 

O autor ainda aborda que a princípio, duas tecnologias passaram a ser 

estudadas para serem introduzidas nas operações de movimentação de grandes 

volumes de dados que eram digitados em terminais denominados data entry que 

alimentavam os sistemas computacionais: 

- Código Magnético: as informações de cada item da operação são 

armazenadas em um material magnético, tal qual uma tinta especial. Esse 

processo requer um contato físico entre o leitor e o código e apresenta proteção 

contra fraudes, porém, como utiliza óxido de ferrite nas embalagens 

(magnetizável), se tornou um processo muito caro e inviável.  

- Códigos de barras: Amplamente utilizado nos dias atuais, neste sistema 

a informação podem ser gravadas oticamente em matérias e com tintas 

variáveis. 

Segundo Gonçalves (2010), o código de barras veio a revolucionar e 

simplificar as operações, tendo como principais vantagens: 

- Fácil utilização; 

- Grande capacidade de captura dos dados via reconhecimento óptico 

das barras; 

- Baixo custo de operação; 



 
- Implantação relativamente simples; 

- Uso de equipamentos compactos na leitura de dados. 

 

No Brasil, quem este encarregado de fazer a supervisão do 

gerenciamento por códigos de barras é a EAN Brasil. Associação Brasileira de 

Automação Comercial criada pelo decreto 90.095/84 e Portaria 143 do Ministério 

da Industria e Comércio. Dentro dos vários códigos disponíveis, cada 

modalidade tem suas aplicações especificas. Diante do decreto citado o Brasil 

passou a adotar o EAN (Europe Article Number).  

Gonçalves (2010) esclarece que as aplicações do código de barras são 

inúmeras, além de sua vasta utilização em embalagens no setor industrial e 

áreas comerciais, promoveu uma sensível melhora de produtividade no 

manuseio e no despacho de cargas e serviços aos clientes. Com a automação 

dos processos de despacho de cargas unificadas, a utilização de códigos de 

barras veio a criar sistemas muito mais eficientes que permitem separar a carga 

por cliente, em função do código fixado na embalagem.  

O autor também aborda o tema de outra tecnologia que vem a melhorar 

a identificação de produtos está chama – se identificação por radiofrequência. 

 

2.8.3 Identificação por Radiofrequência 

 

Segundo Gonçalves (2010), a tecnologia não parou no código de barras, 

a identificação via radiofrequência é uma nova metodologia que vem sendo 

expandida na coleta de dados automática. A operação de um sistema de 

radiofrequência requer uma serie de equipamentos tais como: etiquetas, também 

chamada de transporder, antenas que utilizam radiofrequência para a leitura das 

etiquetas e os controladores, que atuam na comunicação entre as antenas e os 

computadores responsáveis pela decodificação das etiquetas. As etiquetas 

possuem uma serie de tamanhos, capacidade de armazenamento e vida útil. 

O mesmo autor cita que sua aplicação está totalmente voltada para a 

área de logística, de modo que se possa rastrear, ao longo da cadeia de 

suprimentos, cada produto em particular, em cada processo. 



 
O esbarro maior desta tecnologia está em seu preço de implantação, 

uma etiqueta custa entre US$ 1 e US$ 2, embora há etiquetas que custem 10 

centavos de dólar, porem estas não são regraváveis. O sistema de leitura custa 

na faixa de US$ 3 mil dólares ainda é um valor bastante alto para as empresas 

nacionais (Gonçalves, 2010). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Andrade (1999), pesquisa cientifica é um conjunto de etapas 

sistemáticas, com base em raciocínio lógico, com objetivo de trazer soluções 

para problemas em questão, mediante a utilização de métodos científicos. 

O mesmo Andrade (1999) diz que para a realização de uma pesquisa 

pressupõe requisitos básicos, como qualificação do pesquisador, recursos 

humanos, materiais e financeiros. 

Conforme Gil (2010) A pesquisa bibliográfica é realizada com base em 

material já publicado. Normalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 

impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso representa uma investigação 

empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, 

da coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudo de caso único quanto 

de múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

De acordo com Gil (2010), o estudo de caso é uma modalidade de 

pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento.   

Para Gil (2007), a pesquisa-ação tem sido alvo de discórdias devido a 

relação ativa do pesquisador e à ação por parte das pessoas ou grupos 

envolvidos no problema. Apesar das críticas, este tipo de pesquisa tem sido 

utilizado por pesquisadores identificados pelas ideologias reformistas e 

participativas. 



 
Lakatos (2006), pesquisa exploratória tem por finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Primeiras 

aproximações temáticas. Envolvem levantamento, pesquisa bibliográfica e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

Para Minayo (2003) pesquisa qualitativa, trata-se de uma atividade da 

ciência, que visa a construção da realidade, e também se preocupa com as 

ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros construto 

profundos das relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Natureza do objeto 

O trabalho foi desenvolvido com a intenção de buscar ferramentas que 

são utilizadas na gestão de estoques, ter um maior entendimento sobre eles e 

aplica-los na empresa em questão. 

 

3.1.2 Forma de abordagem 

 

A pesquisa é de gênero qualitativo, pois não está embasada em fatos 

numéricos ou quantificáveis mais sim em fatos que ocorrem no dia – dia da 

empresa, tais como crenças e valores.  

 

3.1.3 Objetivo da Pesquisa 

 

O estudo pode ser classificado com pesquisa exploratória, pois com o 

presente trabalho estará buscando mudar opiniões e criar novos métodos 

através da implantação de novas ferramentas. 

 

3.1.4 Delineamento da Pesquisa 



 
O trabalho partiu com base em pesquisas bibliográficas, para se buscar 

assuntos já trabalhados, afim de retirar ideias e ferramentas, que se pudesse 

aplicar na empresa abordada. Dessa maneira pode se considerar que o presente 

trabalho se divide – se em duas etapas, na primeira busca de referências e a 

segunda em um estudo de campo. 

3.2 Local da coleta de dados 

 O estudo foi realizado em uma indústria de processamento de 

subprodutos de animais, localizada no oeste do paraná. A empresa processa 

vísceras e penas de aves e os transforma em farinha que é utilizada como 

matéria prima para as fabricas de rações. 

4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 FLUXO PRODUTIVOS SEM A MELHORIA  

O processo da empresa funciona da seguinte maneira: 

Figura 3 -  Fluxograma de Processo Atual 

 
Fonte: Ficha desenvolvida para pesquisa. 

 

No fluxograma acima está esquematizado o dia – dia da empresa, que 

recebe as matérias – primas (Vísceras e Penas) de frigoríficos da região, estes 

são descarregados em moegas e inicia – se o processamento. Após este período 

os produtos são estocados em silos ou bags. A partir deste ponto é observado 

uma oportunidade de melhoria. Todos os dias é necessário a contagem unitária 

do estoque e o lançamento no Excel para fechamento do inventario. Algo que 

necessita de muita atenção e habilidade para não fazer contagem de estoque de 
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maneira erronia e requer tempo de um profissional para exercer esta função. E 

de toda forma o estoque só é informado uma vez ao dia (pela manhã), deixando 

o departamento comercial sem informação durante o restante do dia. A 

expedição realiza seus carregamentos, e no dia seguinte novamente se inicia o 

ciclo, coleta de dados, lançamento de dados. 

4.2 FLUXO PRODUTIVO COM A MELHORIA 

 

A proposta de melhoria do autor está descrita a partir do fluxograma 

abaixo: 

Figura 4 -  Fluxograma do processo com o sistema de códigos implantado 

 

Fonte: Ficha desenvolvida para pesquisa. 

O processo de melhoria seria aplicado após o período de estocagem do 

produto, no momento em que o operador está ensacando o produto final em 

bags, ele irá inserir uma etiqueta com um código de barras e registrar o produto 

no sistema por meio de leitura do código. A partir do momento em que é feito o 

registro do produto, o departamento comercial poderá acompanhar o que tem 

em estoque na hora que desejar e assim realizar vendas seguras, pois, terá 

certeza do que se tem para vender. Do mesmo modo, o setor de expedição dará 

baixa a cada bag que carregar por meio do leitor óptico, mantendo sempre o 

estoque atualizado.  

 

 CONCLUSÕES 
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Como toda melhoria requer tempo e investimentos, o recurso do sistema 

de código de barras para a gestão de estoques da organização será de suma 

importância, todavia agregara muito, no quesito rastreabilidade do produto e 

segurança ao vendedor realizar seu papel dentro da organização. 

Para ter uma argumentação mais crítica sobre o tema, foi fundamental 

os autores pesquisados que trabalham o assunto, tais como, Dias, Ballou e Pozo. 

Esses mostram o quão importante é se ter um bom gerenciamento em 

todos os tipos de estoque que a organização possui. Também abordam a 

questão financeira, os impactos que uma má gestão pode vir a impactar na 

organização, esse sem dúvidas foi o ponto crucial do trabalho. 

Os investimentos serão analisados e caso aceito pela diretoria da 

empresa, o sistema de códigos de barras será implantado dentro do sistema de 

produção. 

Como o objetivo maior do trabalho era buscar uma ferramenta que 

suprisse e melhorasse a gestão do estoque dentro da organização, pode – se 

concluir que o sistema de código de barras irá resolver o problema da empresa 

quanto ao seu gerenciamento de estoque. 
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