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RESUMO 

 Os objetivos do referido estudo, podem ser identificados como gerais e específicos, sendo que 

o geral é analisar como a instalação do controle de estoques pode ajudar na organização dos 

materiais de forma que diminua a quantidade de mercadorias estocadas, posteriormente haja a 

redução de custos e espaço físico. Já os objetivos específicos seriam analisar a estrutura da 

empresa no setor de armazenagem, na atividade de controle de estoque, quanto aos aspectos 

organizacionais e estratégicos voltados para oferecer produtos de alta qualidade ao cliente, além 

de aplicar a forma mais adequada de distribuição dos produtos no espaço físico da empresa, 

identificando os itens que se tem no estoque, itens que mais saem, o que menos tem saída e 

quais itens são adquiridos de marca específica. A metodologia do estudo foi através da 

realização de entrevista com o proprietário, buscando conhecer o ambiente interno e externo da 

empresa. A partir das informações obtidas, foram detectados os pontos fortes e fracos da 

empresa quanto ao estoque e posteriormente optou-se pela implementação da curva ABC, 

considerada uma ferramenta eficaz no controle de estoque, como no controle de consumo dos 

clientes.  

Palavras - Chave: Controle de estoque. Mercadoria. Curva ABC. 
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INTRODUÇÃO 

A Gestão de Estoques é um tema que atualmente está ganhando mais espaço dentro 

das empresas. Devido a necessidades que as empresas têm de gerenciar sua matéria-prima de 

forma eficiente e com isso reduzir seus custos, a importância de atender às necessidades do 

cliente vem a ser um diferencial, para as organizações continuarem ganhando mais espaço no 

mercado atual, que é bastante competitivo globalizado e concorrido.  

Deste modo, este estudo efetuou uma explicação conceitual realizada com vários 

autores referentes ao gerenciamento de estoque, seu conceito, a função da gestão de estoque, o 

objetivo do controle de estoque, os custos logísticos, os custos com armazenagem, os custos de 

estoque, o estoque de segurança, o ponto de pedido e o tempo de reposição do estoque, o 

planejamento e controle de produção e o transporte e distribuição. 

Segundo Dias (1993), quando se administra o estoque, se minimiza o capital investido 

em sua totalidade, sendo que ele tem um custo elevado e aumenta toda vez que o custo 

financeiro aumenta. Mas sem estoque se torna impossível uma empresa trabalhar, haja vista 

que ele é considerado como um amortecedor entre os estágios da produção até a venda final do 

produto. O mesmo autor relata que quanto mais se investe nos vários tipos de estoque, maior se 

torna a capacidade e a responsabilidade de cada departamento na empresa, sendo que para a 

gerência financeira, minimizar o estoque é uma das metas prioritárias. 

O autor argumenta ainda que a Gestão de Estoques trata de uma ferramenta que 

promove importantes ganhos com eficiência na redução de custos, falhas, planejando e 

controlando o fluxo de matérias dentro das empresas. Mas apesar de sua complexidade, a 

Gestão de Estoque visa encontrar melhorias na questão dos custos e disponibilidade dos 

produtos, aspectos estes que tem impacto direto na rentabilidade das empresas.  

No entendimento de Viana (2002), o estoque é um conjunto de bens armazenados, em 

que sua manutenção, seja em pequenas ou grandes quantidades, garante à organização que suas 

metas e objetivos sejam atingidos em relação aos clientes e fornecedores. A decisão dos 

volumes a serem estocados é que determinam e definem quais custos a organização terá ao 

longo de sua operação. A manutenção de estoques, materiais e insumos é considerada como 

necessária e impacta no atendimento do cliente. 
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O objeto desta pesquisa é o estudo da aplicação de ferramentas para guarda de 

materiais para o Bar container Hangar77, tendo em vista permitir a gestão adequada dos 

estoques.  

Dentre as principais ferramentas opta-se por curva ABC, que se apresenta como uma 

ferramenta eficaz no controle de estoque e bem como no controle de consumo dos clientes. 

Utilizado um sistema para a gestão do estoque dos bares, busca-se auxiliar na fidelização e 

conquista de novos clientes face à rapidez no atendimento ao público. 

A análise será exploratória, para evidenciar sem modificar a realidade dos dados 

coletados com o uso da entrevista e a observação na organização pesquisada. Além disso, de 

consulta em livros e artigos que tratem do assunto específico, bem como se fez uso, ainda, de 

uma análise interpretativa dos fatos ocorridos no Bar Container Hangar77. 

A principal dificuldade detectada na organização do estudo consiste em: “Como um 

controle de estoque mais eficiente, e que permite gerir a demanda dos clientes, pode reduzir o 

tempo de armazenagem e diminuir os custos para a empresa? ”. 

Estuda-se neste projeto de pesquisa, como deverá ser elaborada uma maneira de 

conseguir suprir a demanda da empresa, de modo que haja um controle de estoques eficaz 

quanto ao controle da matéria prima, de maneira que integralize a melhor forma de saídas e 

entradas de estoque armazenado na empresa.  

Os objetivos do referido estudo, podem ser identificados como gerais e específicos, 

sendo que o geral é analisar como a implementação do controle de estoques pode ajudar na 

organização dos materiais e identificar os itens que mais tem saída de forma que diminua a 

quantidade de mercadorias estocadas, posteriormente haja a redução de custos e espaço físico.  

Já os objetivos específicos seriam: 

- Identificar os tipos de materiais mantidos pela empresa; 

- Descrever o processo de armazenagem;  

- Apontar as dificuldades existentes; 

- Aplicação da Curva ABC. 

A justificativa que temos em abordar o assunto é que normalmente manter um estoque, 

qualquer que seja o produto, gera custos de armazenamento, esse custo por sua vez gera o 

aumento de valor, que com certeza serão agregados ao produto final.  

Uma maneira para eliminar ou reduzir estes custos seria a empresa adotar um sistema 

de estocagem, sendo que a implementação desse sistema, está voltada a oferecer informações 

que ajudará o gestor, a administrar as entradas e saídas de mercadorias no estoque, para que nos 

períodos de baixa demanda tenha somente a quantidade de matéria-prima necessária. Para a 



11 
 

maioria das empresas o estoque é encarado como um mal necessário, para que se consiga 

atender as necessidades de seus clientes no momento em que eles desejarem adquirir 

determinado produto.  

Após aplicação do questionário e verificação das dificuldades existentes quanto ao 

processo de armazenagem no Bar Container Hangar77, pretende-se aplicar a Curva ABC, 

identificando os itens mais utilizados, os que mais tem valor, os produtos que são perecíveis, 

demonstrando assim, a importância de se ter um controle de estoque, bem como, um sistema de 

armazenagem com identificação de todos os produtos quanto a sua importância. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste tópico serão abordados os principais conceitos teóricos relativos ao tema 

supramencionado referentes à gestão de estoque, um tema atual que está ganhando mais espaço 

dentro das empresas, reduzindo custos sem alterar a eficiência do atendimento ao cliente.  

2.1 CONTROLES DE ESTOQUES 

 

A fim de manter a fluidez de seus processos, as organizações, via de regra, optam pela 

manutenção de estoque para suprir uma necessidade de controlar melhor seu material, que antes 

era controlado manualmente através de fichas de prateleiras ou por fichas de controle, sendo 

que ainda hoje existem empresas que trabalham com esses sistemas, sendo que com o 

desenvolvimento de informações e tecnologias, aprimorou muito o controle de estoque, onde 

foi sendo substituídos os antigos sistemas por sistemas de controle informatizado. 

Segundo Viana (2002), o controle de estoques é o procedimento que registra, fiscaliza, 

gerindo a entrada e saída de mercadorias e produtos seja numa indústria ou no comércio. O 

controle de estoque deve ser utilizado tanto para matéria prima, mercadorias produzidas e/ou 

mercadorias vendidas. Seguindo o entendimento do mesmo autor, observamos que tanto a 

indústria como o comércio, devem adotar um procedimento de controle de estoque, para assim, 

fiscalizar a entrada e saída de matéria prima, mercadorias produzidas como mercadorias 

vendidas. 

Conforme Vendrame (2008), o controle de estoque procura manter os níveis 

estabelecidos em equilíbrio com as necessidades de demanda, consumo ou das vendas ou custos 

daí decorrentes. Os níveis dos estoques estão sujeitos a velocidade da demanda. Se a constância 

da procura sobre o material for maior que o tempo de ressuprimento, pode ocorrer a ruptura ou 

esvaziamento do estoque, com prejuízos visíveis para produção, manutenção e vendas. 

Contrapartida, se não dimensionarmos as necessidades do estoque, poderemos chegar ao ponto 

de excesso de material ou ao transbordamento de seus níveis em relação a demanda real, com 

prejuízos para circulação de capital. 
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De acordo com Dias (1993), o controle de estoques exerce influência muito grande na 

rentabilidade da empresa. Os estoques absorvem capital que poderia ser investido de outras 

maneiras, desviam fundos de outros usos potenciais e tem o mesmo custo de capital que 

qualquer outro projeto de investimento da empresa. Sendo uma importante estratégia 

administrativa, pois é através dos estoques que se pode saber o quanto comprar de o que 

determinado produto, o que comprar para não chegar ao desperdício de materiais ou até mesmo 

da falta de material em estoque. 

Por exercer tamanha influência na rentabilidade da empresa, o controle de estoque 

desempenha um papel muito importante na administração da mesma, evitando desperdícios e 

não deixando que o material falte no estoque. 

No mesmo sentido, Pozo (2002), salienta que o gerenciamento de estoque nada mais 

é do que fazer um total planejamento de como controlar os materiais dentro da organização, 

trabalhando exatamente o que a empresa necessita para as determinadas áreas de estocagem, 

objetivando manter o equilíbrio entre estoque e consumo. Assim, planejar e controlar os 

materiais que a empresa necessita é o objetivo do gerenciamento de estoque, mantendo o 

equilíbrio entre o consumo e o estoque existente. 

Vendrame (2008), por sua vez, salienta que o controle de estoque procura manter os 

níveis estabelecidos em equilíbrio com as necessidades de demanda, consumo ou das vendas 

ou custos daí decorrentes. Os níveis dos estoques estão sujeitos a velocidade da demanda. Se a 

constância da procura sobre o material for maior que o tempo de ressuprimento, pode ocorrer a 

ruptura ou esvaziamento do estoque, com prejuízos visíveis para produção, manutenção e 

vendas. Em contrapartida, se não dimensionarmos as necessidades do estoque, poderemos 

chegar ao ponto de excesso de material ou ao transbordamento de seus níveis em relação a 

demanda real, com prejuízos para circulação de capital. 

No entendimento de Viana (2002), as principais causas que exigem estoque 

permanente para o imediato atendimento do consumo interno e das vendas nas empresas são a 

necessidade de continuidade operacional; incerteza da demanda futura ou sua variação ao longo 

do período de planejamento e a disponibilidade imediata do material nos fornecedores e 

cumprimento dos prazos de entrega. 

A incerteza quanto disponibilidade, prazo e entrega de material pelos fornecedores, é 

uma das causas que exigem um estoque permanente para atendimento imediato de consumo 

interno e das vendas nas empresas, principalmente na atividade varejista. 
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De acordo com Dias (1993), o estudo dos estoques está direcionado na previsão do 

consumo ou da demanda do material, que demonstra estimativas futuras dos produtos acabados 

comercializados pela empresa. 

Desta forma como dispõe Ching, (2006), a previsão pode ser considerada como a mais 

provável das hipóteses dos resultados e com apenas informações básicas, permitem decidir 

quais serão as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados, 

podendo classificá-las em duas categorias: quantitativas e qualitativas. 

Segundo Ballou (2001), a perspectiva quantitativa seria a quantidade de itens vendidos 

no passado, cuja evolução e explicação estão ligadas diretamente às vendas. Sendo de fácil 

previsão, ligadas relativamente às vendas e influência da propaganda. Já as Qualitativas são a 

opinião dos gerentes; opinião dos vendedores; opinião dos compradores e pesquisa de mercado. 

Para Ching (2006), a previsão do consumo possui técnicas que podem ser classificadas 

em três grupos: projeção que é de natureza essencialmente quantitativa, onde admitem que o 

futuro seja repetição do passado ou as vendas evoluirão no tempo; explicação cuja evolução é 

conhecida ou previsível, aplicada técnicas de regressão e correlação para possível explicação 

de vendas do passado mediante leis que relacionam as mesmas com outras variáveis e a 

predileção quando funcionários experientes e conhecedores de fatores influentes nas vendas e 

no mercado estabelecem a evolução das vendas futuras. 

Na descrição de Pozo (2002), a previsão de estoque é fundamentada nas informações 

fornecidas pela área de vendas na quais são identificados os níveis de estoque através dos 

valores de demandas de mercado. Tal previsão das quantidades que o mercado irá necessitar é 

importantíssima no planejamento empresarial, devendo se alocar métodos e esforços adequados 

em seu diagnóstico, levando em consideração os fatores que mais afetam o ambiente e tendem 

a mobilizar os clientes, podendo ser informações básicas e confiáveis de toda a dinâmica de 

mercado onde utilizadas para decisão de quais quantidades e prazos a serem estabelecidos. 

Atender aos clientes na hora certa, com a quantidade certa e requerida, tem sido o 

objetivo da maioria das empresas. Assim, a rapidez e presteza na distribuição das mercadorias 

assumem cada vez mais um papel preponderante na obtenção de uma vantagem competitiva, 

aliado a uma boa gestão de estoque que permita a verificação e o bom uso através de um 

controle administrativo. 
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2.2 FUNÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUES 

Uma boa gestão de estoque constitui uma série de ações que permitem ao 

administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação 

aos setores que deles utilizam, bem manuseados e bem controlados. 

De acordo com Ching (2006), entende-se por gestão de estoques, o planejamento, seu 

controle e sua retroalimentação sobre o planejamento. Na fase de planejamento trata-se dos 

valores, das datas de entrada e saída e da determinação dos pontos de pedidos. Quando falamos 

dos registros dos dados, correspondente ao planejamento, nos referimos ao controle. E quanto 

à retroalimentação trata-se da comparação dos dados controlados com os dados do 

planejamento, com a finalidade de identificar os desvios e apurar as causas. 

Segundo Bonaparte (1998), devido à existência de grande dificuldade em manter um 

ótimo sincronismo entre fornecimento e demanda dos produtos em estoque, tem-se, a 

necessidade de um planejamento ajustado à principal característica desses materiais que é a 

incerteza quanto à quantidade e à data de utilização. Esse planejamento se baseia no conceito 

da utilização de médias, de dados passados e de parâmetros para, com base neles, prospectar 

quantidades de estoque a serem mantidas 

No que relata Dias (1993), inicialmente deve-se descrever as funções principais da 

gestão de estoque, função de determinar o que deve permanecer em estoque; função de quando 

se devem reabastecer os estoques; função de verificar o período, quanto de estoque será 

necessário para um período predeterminado; função de acionar o departamento de compras para 

executar aquisição de estoque; função de receber, armazenar e atender os materiais estocados 

de acordo com as necessidades; função de controlar os estoques em termos de quantidades e 

valor e fornecer informações sobre a posição do estoque; função de manter inventários 

periódicos para avaliações das quantidades e estocados; e por fim, função de identificar e retirar 

do estoque os itens obsoletos e danificados. 

De acordo com Viana (2010), uma má gestão no estoque acarretaria em inúmeros 

prejuízos à empresa. Dentre eles elevação do cancelamento de pedidos, parada de produção por 

falta de matérias, falta de espaço para armazenamento, quantidades maiores de estoque 

enquanto a produção permanece constante, e assim vai. Portanto, sua existência em meio ao 

planejamento do controle de estoque torna-se essencial. A gestão age como protetora do 

aumento dos preços é quem incentiva as economias na produção e mais, é a gestão quem protege 

as empresas das incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento do estoque. 
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A gestão de estoque está diretamente ligada aos resultados e à lucratividade que a 

empresa obtém ou poderá obter de acordo com Slack et al.(2001,p.121) 

 

O conceito de gestão de estoques originou-se na função de compras em 

empresas que compreenderam a importância de integrar o fluxo de 

materiais a suas funções de suporte, tanto por meio do negócio, como 

por meio do fornecimento aos clientes imediatos. Isso inclui a função 

compras, acompanhamento, gestão de armazenagem, planejamento e 

controle de produção e gestão de distribuição física. 

 

O autor Dias (1995), relata que a administração do controle de estoque minimiza o 

capital total investido em estoques, além de caro, aumenta com frequência, uma vez que, o 

custo financeiro também se eleva. Independente do porte da empresa, não existe possibilidade 

de se trabalhar sem estoque, pois, sua função amortecedora entre vários estágios de produção 

vai até a venda final do produto. Somente se têm vantagem de estocar algumas matérias-primas 

em razão da influência da entrega do fornecedor, muitas vezes necessitando de dias para 

produzi-la. 

  Para Oliveira (2004), a prioridade para que as empresas alcancem seus objetivos é a 

eliminação dos desperdícios, identificando os que estão gerando perdas em relação ao mau uso 

dos recursos de produção.             

Segundo o mesmo autor, o desperdício pode ser definido como “qualquer atividade 

que não agregue valor ao produto/serviço”. Sendo assim, acredita-se que são aplicados sete 

tipos de desperdícios, tanto em serviços como na manufatura, sendo a superprodução, tempo de 

espera, transporte, processo, movimentação, produtos defeituosos e estoque.  

Quando a empresa mantém um estoque que não é necessário, ocasiona um desperdício, 

que gera dados que induzem decisões onerosas quanto ao seu estoque. 

Segundo Ballou (2001), o monitoramento de desperdícios de produção deve ser 

executado também pela operação, para que seja minimizado o mais breve possível o prejuízo, 

contudo, pode se dizer que, quanto menos desperdício, mais lucro a empresa terá tornando-se 

mais competitiva no mercado.   

2.3 COMPONENTES DAS DECISÕES SOBRE ESTOQUE 

As principais decisões relacionadas a estoque que devem ser tomadas pelos gerentes 

para a criação de cadeias de suprimentos mais responsivas e eficientes. 
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 Para Martins (2009), manter altos níveis de estoque pode ser sinônimo de custos 

desnecessários, seja pelo custo de seu manuseio, produção ou administração. Por isso é 

importante que o administrador tenha um controle de gestão dos estoques eficaz para que possa 

verificar a correta utilização dos estoques, se são bem manuseados e controlados. 

Existem quatro principais razões para a manutenção de estoque, a primeira e chamada 

de estoque de proteção, isolador ou de segurança que lida com interrupções ocasionais e não 

esperadas no fornecimento ou demanda, a segunda é o estoque de ciclo que seria a inabilidade 

de fabricar todos os produtos simultaneamente, a terceira e o estoque de antecipação devido a 

flutuações conhecidas no fornecimento ou demanda e por fim o estoque no canal de distribuição 

que seria o tempo de transporte na rede de suprimentos.  

2.3.1 ESTOQUE DE SEGURANÇA 

Estoque de segurança é aquele que a organização possui em seus armazéns para que 

não falte produto para os consumidores. Portanto são aqueles produtos armazenados para 

qualquer eventualidade de falta de produto ou atraso nas entregas. 

Para Meindl (2009), o estoque mantido como precaução no caso de a demanda exceder 

as expectativas servindo para combater as incertezas é denominado estoque de segurança, pois 

a demanda é incerta e pode exceder as expectativas, e as empresas mantendo o estoque de 

segurança, visam atender a demanda inesperada. Mas determinar a quantidade de estoque de 

segurança a ser mantida é uma decisão difícil para os gerentes, pois envolve a opção entre os 

custos pela manutenção de um estoque muito grande e os custos ocasionados pelas perdas das 

vendas causadas pela manutenção de um estoque de segurança insuficiente. 

A maneira mais comum de lidar com o problema é dimensionar um estoque mínimo 

ou estoque de segurança que fique à disposição dos usuários quando algo ocorra sem ser 

planejado. 

O estoque de segurança tem como objetivo compensar as incertezas inerentes ao 

fornecimento e demanda e permite manter um fluxo regular de produção.  

Fórmula de Estoque de Segurança: 

 ES = (c x ape) + ac (pe + ape) 

 Onde:  

ES: Estoque de Segurança 

 c: Consumo Diário 

 ape: Atraso no prazo de entrega  
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ac: Aumento no consumo diário 

 pe: Prazo de entrega pelo fornecedor 

 De acordo com Pozo (2002), estoque mínimo ou estoque reserva, é uma quantidade 

mínima de peças que tem que existir no estoque com a função de cobrir as possíveis variações 

do sistema, podendo ser eventuais atrasos no tempo de fornecimento pelo fornecedor, rejeição 

do lote de compra ou aumento na demanda do produto. 

Os Pontos de Pedidos, isto é, os pedidos de compra de materiais devem ser emitidos 

quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques de 

segurança (reserva) fixados e os consumos (ou vendas) previstos para os períodos 

correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores.  

Fórmula para estoque mínimo: 

 Emi = ER + PE x C 

 Onde: 

 Emi: Estoque Mínimo  

ER= Estoque de Reserva  

PE= Prazo de Entrega 

 C= Compras 

De acordo com Viana (2002), estoque máximo é a quantidade máxima de estoque 

permitida para o material, podendo ser atingido pelo estoque virtual, quando a emissão de um 

pedido de compra. Sua finalidade principal é indicar a quantidade de ressuprimento, por meio 

da análise do estoque virtual.    

Segundo Pozo (2002), o estoque máximo é o resultado da soma do estoque de 

segurança mais o lote de compra, sendo que seu nível máximo é normalmente determinado de 

forma que seu volume ultrapasse a somatória da quantidade do estoque de segurança como lote 

em um valor suficiente para suportar variações normais de estoque em face de dinâmica de 

mercado, deixando que a cada novo lote, o nível máximo de estoque não cresça e onere os 

custos de manutenção de estoque. 

Como os componentes desse tipo de estoque são o suprimento e o estoque de reserva 

variará todas as vezes que um ou outro ou ambos variarem.  

Fórmula do Estoque Máximo: 

 Emax = ES + Lote de Suprimento  

Onde: 

 Emax: Estoque Máximo 

 ES: Estoque de Segurança 
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 Lote de Suprimento 

Segundo Francischini (2002), as falhas mais críticas no procedimento de reposição de 

estoque ocorrem em três pontos principais, sendo o aumento repentino de demanda, não 

previstos podendo ocorrer por várias causas, como a chegada de um grande pedido do produto 

final para determinado cliente, a demora no processo do pedido de compra, que são geradas por 

falhas no sistema de informação do almoxarifado ou da área de compras podendo incorrer em 

demoras excessivas na expedição do pedido e ainda, os atrasos de entrega pelo fornecedor, que 

nem sempre tem condições de cumprir seus prazos de entrega em virtude de problemas no seu 

sistema de produção, transporte ou dependência de liberação alfandegária.    

A finalidade é não afetar o processo produtivo e não acarretar transtornos aos clientes 

por falta de material e atrasar a entrega do produto ao mercado. Um fato importante é referente 

ao valor do estoque de segurança, haja vista que o ideal é esse estoque igual à zero, porém, os 

materiais não são utilizados em uma taxa uniforme, e que o tempo de reposição para qualquer 

produto não é fixo e garantido por nossos fornecedores em razão das variáveis de mercado. Sob 

esses aspectos, é impossível estabelecer como zero o estoque de segurança. 

 De acordo com Francischini (2002), um dos indicadores da eficiência no varejo é o 

giro de estoque, seja qual for o segmento de atuação. O giro dos estoques é a quantidade 

vendida, em determinado período, do estoque mantido pela empresa, definido também, como 

número de vezes em que o estoque é totalmente renovado em um período de tempo, geralmente 

anual.  

Contudo, o giro de estoque é um dos indicadores mais significativo da eficiência no 

varejo seja qual for o segmento de atuação, quanto mais rápido e eficiente o mesmo valor 

investido, gerará mais lucro.  

De acordo com Slack et al (2002), o estoque de antecipação é usado para compensar 

diferenças de ritmo de fornecimento e demanda, isto é, o produto é produzido procurando 

antecipar-se à demanda. Ele é mais usado quando as flutuações de demanda são significativas, 

mas relativamente previsíveis e também, quando as variações de fornecimento são 

significativas como os períodos de entre as safras agrícolas. 

Para Schwitzky (2001), o estoque de ciclo, são gerados quando o tamanho de lote é 

maior do que o necessário. Ele é maior por várias razões, como descontos em função de compras 

em grande quantidade, lote mínimo do fornecedor ou de fabricação, redução dos custos de 

transportes e custos de escritório. À medida que os pedidos entram, os produtos são entregues, 

os estoques diminuem e são reabastecidos ciclicamente. 
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Segundo Slack et al (2002), o estoque de ciclo acontece quando um ou mais estágios 

na operação não podem fornecer simultaneamente todos os itens que produzem”, então, como 

um produto é produzido por vez, geralmente em lotes, os demais aguardam a sua hora. 

2.4 CLASSIFICAÇÃO ABC 

Uma ferramenta de grande utilidade para análise de estoque é a curva ABC, que 

permite a identificação daqueles itens que mereçam atenção e tratamento adequados quanto a 

sua administração.   

A curva de experiência ABC, também conhecida como Análise de Pareto, ou Regra 

80/20, é um estudo que foi criada pelo economista Vilfredo Pareto, que identificou que 80% 

dos problemas são geralmente causados por 20% dos fatores. E boa parte do entendimento da 

Curva ABC se deve à análise desenvolvida por Pareto. 

Trata-se de classificação estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em 

que se considera a importância dos materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. 

O uso mais comum se dá no gerenciamento de estoque, a fim de realizar um controle mais 

apurado dos produtos em estoque e também pode ser utilizada para classificar clientes em 

relação aos seus volumes de compras ou em relação à lucratividade proporcionada; 

classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada, entre outras. Por isso, 

a Curva ABC auxilia na classificação dos itens em estoque de acordo com sua importância 

relativa, relata Pinto (2002). 

Segundo o mesmo autor, no que diz respeito à análise de clientes, a curva ABC serve 

para analisar a dependência ou risco face a um cliente, ou ainda para que tipo de clientes a 

organização se deve focar. Consiste em ordenar os clientes por ordem decrescente da sua 

contribuição para a empresa, de modo a se poder segmentar por grau de dependência, de risco 

ou ainda por outro critério a definir. 

Para Martins (2002), a técnica ABC, é a única que traz resultados imediatistas em face 

da sua simplicidade de aplicação, ordenando todos os itens pelo seu valor relativo, classificados 

em três grupos chamados A, B e C. 

O autor argumenta ainda que a análise ABC é uma das formas mais usuais de examinar 

estoques. Essa análise consiste na verificação, em certo espaço de tempo, normalmente seis 

meses ou um ano, do consumo, em valor monetário ou quantidade, dos itens de estoque, para 

que eles possam ser classificados em ordem decrescente de importância. Aos itens mais 

http://www.sobreadministracao.com/as-sete-ferramentas-da-qualidade-diagrama-de-pareto-e-folha-de-verificacao-utilizando-o-excel-2003-video-aula/
http://www.sobreadministracao.com/as-sete-ferramentas-da-qualidade-diagrama-de-pareto-e-folha-de-verificacao-utilizando-o-excel-2003-video-aula/
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importantes de todos, segundo a ótica do valor ou da quantidade, dá-se a denominação itens 

classe A, aos intermediários, itens classe B, e aos menos importantes, itens classe C.  

De acordo com Ballou (2006), na classe A, incluem-se todos os itens de valor elevado 

e, portanto, são os que requerem maior cuidado por parte do administrador de matéria-prima. 

Já na classe B, incluem-se os itens de valor intermediários, e pôr fim a classe C, onde se mantém 

os itens de menor valor relativo. 

Seguindo o raciocínio de Slack (2002), a curva ABC, contém critérios utilizados para 

a classificação de estoque, sendo uso anual e do valor, mas outros critérios podem contribuir 

como os efeitos da falta de estoque, fornecimento incerto e risco de deterioração ou 

obsolescência, representa uma grande proporção do valor total em estoque.  Assim utiliza-se 

esse princípio para a classificação dos diversos materiais estocados de acordo com sua 

movimentação de valor, sendo possível que os gestores priorizem seus esforços de acordo com 

os produtos mais significativos. 

Lourenço e Castilho (2006) argumentam que o método da curva ABC permite um 

controle seletivo do estoque, a partir do qual se faz possível adotar uma prática discriminatória 

de importância. Nesse aspecto, os autores afirmam que dispensar o mesmo grau de importância 

a produtos diferenciados não é uma prática recomendável, dadas as peculiaridades de cada 

produto, como: custos, demandas, prazos de entregas e alternativas de fornecimento. 

2.5 LOGÍSTICAS DE SUPRIMENTO 

O conceito de logística existe há muito tempo, sendo utilizado primeiramente pelo 

exército americano. Foi desenvolvido pelos militares, para designar estratégias de 

abastecimento de seus exércitos nos “fronts” de guerra e para que nada lhes faltasse. 

Segundo Ballou (2001), a logística atuará na estratégia de estoque, executando o 

planejamento e controle, auxiliando na tomada de decisões de estocagem e na programação de 

suprimentos. Decidir as quantidades do produto que serão movimentadas, quando, como 

movimentá-las e de onde adquiri-las são algumas das preocupações frequentes de todas as 

empresas. 

De acordo com Christopher (1999), logístico é um processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos 

acabados através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as 

lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo.  
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Segundo Ballou (2001), a estratégia da logística tem três objetivos, sendo eles, a 

redução de custos, que visam minimizar os custos variáveis associados à movimentação e à 

estocagem, a redução de capital, que minimiza o nível de investimento no sistema logístico e 

melhorias no serviço, que normalmente reconhecem que as receitas dependem do nível do 

serviço logístico fornecido. 

No que dispõe Lima (2004), pode ser desmembrada em três macroprocessos, logística 

de suprimento, logística de planta e logística de distribuição. 

De acordo com Ballou (2004), a logística de suprimento, trata do fluxo de produtos 

para a empresa, tendo como tarefas mais importantes a inicialização e transmissão das ordens 

de compra, transporte dos insumos/materiais até a fábrica e a manutenção de estoques.  

Conforme Faria, Robles e Bio (2004), a Logística de Planta envolve as atividades 

desde o recebimento das matérias-primas, todo o suporte logístico à fabricação e a entrega dos 

produtos acabados para a expedição. Corresponde aos processos de abastecimento interno da 

manufatura, relacionado à formação de estoques e movimentação de materiais e produtos 

prontos entre os processos de fabricação e locais de estocagem. Dentre os elementos de custos 

logísticos, que devem estar contemplados à Logística de Planta, devem estar inclusos os custos 

relativos ao Recebimento e os custos com Planejamento, Programação e Controle da Produção. 

Atividades relacionadas ao recebimento, fabricação e entrega de produtos acabados na 

expedição, são atividades ligadas a logística de planta, que corresponde a formação de estoque, 

movimentação de materiais e produtos prontos, além da fabricação e estocagem dos mesmos. 

Entre os elementos de custos, a logística de planta deve estar relacionada, assim como os custos 

de recebimento, planejamento, programação e controle da produção. 

Segundo Lima (2004), os custos com Planejamento, Programação e Controle da 

Produção são gastos inerentes com as entradas de materiais para que as necessidades de saídas 

de produtos sejam atendidas, devendo ser considerados os gastos com a mão de obra do pessoal 

responsável por exercer esta atividade, bem como os gastos gerais existentes nas atividades, 

incluindo os sistemas utilizados com tecnologia de informação. O problema da atividade é 

determinar onde e quando deve ser produzido, observando a capacidade instalada de produção, 

vendas, armazenagem, transporte, envolvendo o planejamento do fluxo de materiais e os 

recursos de transporte, armazenagem e movimentação dos materiais e produtos acabados. 

Em relação à logística de distribuição, o produto pronto pode ser armazenado na 

própria empresa ou despachado para depósitos externos ou centros de distribuição.    

Conforme Faria, Robles e Bio (2004), para que seja realizada a atividade de planejar, 

programar e controlar a produção é relevante que se revise o planejamento da demanda, as 
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políticas de inventário, as restrições de recursos e capacidades, para que o planejamento e 

programação possam ser realizados, levando em consideração, inclusive, mix de produtos, 

necessidades de sequenciamento, visando a que não ocorram desperdícios ou falhas no sistema 

logístico. 

A realização do planejamento e da programação da produção leva em consideração 

necessidades para que não ocorra desperdício ou falhas no sistema logístico, revisando o 

planejamento de demanda, restrições de recursos e capacidade de produção. 

Para Moura (1998), a logística é constituída de um sistema global, formado pelo 

relacionamento dos diversos segmentos ou setores que a compõe, compreendendo a embalagem 

e a armazenagem, o manuseio, a movimentação e o transporte de um modo geral, a estocagem 

em trânsito e todo o transporte necessário, a recepção, o acondicionamento e a manipulação 

final até o local de utilização do produto pelo cliente.  

Para reduzir o tempo de fornecimento de materiais, receber produtos de melhor 

qualidade, reduzir os estoques tanto na empresa quanto no fornecedor, ter produtos disponíveis 

sempre que necessário, planejar de forma precisa a produção, é vital integrar os processos da 

empresa com os fornecedores e estabelecer relações estreitas e duradouras. 

No que dispõe Ching (2008), existe pouco interesse nas atividades logísticas de 

suprimento em muitas organizações, por razões que vão desde o desconhecimento de quanto 

pesa os suprimentos no custo total da empresa, falta de controle sobre a movimentação física 

no fornecimento e a crença de que o poder de negociação pende mais para o lado do vendedor, 

que no caso é o fornecedor. 

Contudo, não se pode esperar que a negociação dependesse mais do fornecedor do que 

da própria organização, essa necessita ter o controle rigoroso de quanto pesa o custo de 

suprimento, assim como o controle da movimentação do mesmo. 

2.6 CUSTO COM ESTOQUES  

 Devido ao alto custo em manter um estoque na empresa, muitas optam em não o ter e 

investir em outras benfeitorias e não cumular estoque e ocupar lugar que poderia ser utilizado 

de outra forma. 

No que relata Ching (2008), os custos com estoques são gerados com a necessidade de 

estocar os materiais, ocorrendo porque não existe harmonia entre fornecimento e demanda. O 

dilema dos estoques é que esses recursos são custosos, representam riscos como deterioração e 
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obsolescência, ocupando espaços consideráveis, porém, proporcionam segurança em ambientes 

complexos e incertos e agilizam o atendimento ao cliente. 

Para Francischini (2002), normalmente os custos envolvidos com estoque e compra de 

produtos seria o custo de pedido, que é o custo de se colocar um pedido, custo de desconto de 

preços, que seria o custo na compra de grandes quantidades, custo de falta de estoque, quando 

há falta de um produto, podendo acarretar internamente um tempo ocioso ou a perda de um 

cliente, custo de capital de giro, associados ao capital empatado em estoques, custo de 

armazenagem, associados à armazenagem física dos bens, custos de obsolescência ou 

deterioração que estão relacionados a riscos ao tempo que o material fica estocado e o custo de 

ineficiência de produção relacionado a altos níveis de estoque, que impedem de ver a complexa 

extensão dos problemas de produção. 

Segundo Messias (1978), várias são as razões para não se ter estoque na empresa, o 

custo, haja vista que é considerado gasto desnecessário, podendo o dinheiro ser aplicado em 

outra benfeitoria e não ficando parado, além de encobrir problema com a qualidade, isolando 

canais da cadeia de suprimentos e como dito anteriormente, ocupando grandes espaços. 

De acordo com Dias (1993), os custos de falta de estoque ou custo de ruptura podem 

ser determinados de diferentes maneiras, como por meio de lucros cessantes, que são devidos 

à incapacidade de fornecer, por perdas de lucros ou com cancelamento de pedidos; por meio de 

custos adicionais, causados por fornecimentos em substituição com material de terceiros; por 

meio de custos causados pelo não cumprimento dos prazos contratuais como multas, prejuízos, 

bloqueio de reajuste; e por meio de quebra de imagem da empresa, com a consequência de 

beneficiar o concorrente.  

Essas diferentes maneiras de determinar os custos de falta de estoque devem ser 

supridas, com cumprimento de prazos, fornecimento correto sem perdas e sem cancelamento 

de pedidos, para que não ocorram multas e nem prejuízos e ainda preservar a imagem da 

empresa não beneficiando o concorrente. 

Portanto, torna-se imperiosa uma perfeita avaliação financeira do estoque para 

proporcionar informações exatas e atualizadas dos produtos em estoques sob responsabilidade 

da empresa. Essa avaliação é feita com base nos preços dos itens que se tem em estoque. 
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2.7 ARMAZENAGEM  

 

O processo de armazenagem é de suma importância dentro da empresa, a limpeza e 

organização facilitam o acesso de utilização dos espaços, bem como a preservação e a proteção 

dos produtos, muitas vezes perecíveis, evitando que ocorram problemas futuros. 

Historicamente o termo armazenagem foi empregado somente há alguns anos, 

referenciados por volta de 1953.  

Empresas de grande porte nos Estados Unidos da América deram importância ao 

controle de material no final da década de 1960, os armazéns tiveram crescente aumento nos 

anos de 1970, sendo que nos anos de 1980, o conceito Toyota surgiu, trazendo a filosofia de 

estoque zero para o controle de inventário. Antes do final da Primeira Guerra Mundial, o 

método mais comum utilizado nos armazéns era o manual, sendo que posteriormente com a 

Segunda Guerra Mundial, foram introduzidas as empilhadeiras e os Palletes, utilizando melhor 

o espaço e movimentado a mercadoria de forma mais rápida. 

Pode-se dizer que armazenar é uma função logística que envolve o tratamento dos 

materiais entre o tempo de produção e a sua venda ao usuário final, não podendo ser vista de 

forma isolada, envolvendo desde a embalagem da mercadoria, sua movimentação até a 

armazenagem. 

A armazenagem se define como: 

 [...] denominação genérica e ampla, que inclui todas as atividades de 

um ponto destinado à guarda temporária e a distribuição de materiais 

(depósitos, centros de distribuição etc.). E estocagem como uma das 

atividades do fluxo de materiais no armazém e ponto destinado à 

locação estática dos materiais. Dentro de um armazém, podem existir 

vários pontos de estocagem (MOURA, 1997, p. 3). 

De acordo com Viana (2002), o objetivo principal do armazenamento é utilizar o 

espaço da maneira mais eficiente possível. As instalações do armazém devem proporcionar a 

movimentação rápida e fácil de suprimentos desde o recebimento até a expedição.  
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O armazenamento objetiva a utilização eficiente do espaço, proporcionando 

movimentação rápida e precisa desde o recebimento até a expedição dos suprimentos. 

Ainda segundo Viana (2002), alguns cuidados essenciais devem ser observados quanto 

ao armazenamento, como a determinação do local, se o recinto será aberto ou não, a definição 

adequada do layout, uma política de preservação com definição de embalagens plenamente 

convenientes aos materiais; constantemente deverá ser feita a limpeza, arrumação e colocada 

em ordem os materiais além de um plano de segurança patrimonial contra furtos, incêndios e 

outros problemas que poderão ocorrer. Otimizando a armazenagem, obtém-se a maximizar a 

utilização do espaço, utilização de recursos disponíveis, como mão de obra e equipamentos de 

forma efetiva, seletividade e facilidade no acesso a todos os itens, boa organização e proteção 

dos itens estocados, além da satisfação das necessidades dos clientes. 

A determinação do local, preservação e limpeza, são cuidados essenciais para o 

armazenamento dos materiais, maximizando a utilização dos espaços, facilitando o acesso, a 

organização e a proteção dos mesmos, evitando que ocorram problemas futuros como a 

insatisfação dos clientes. 

Para Moura (1997), existem dois fatores importantes no processo de estocagem, o 

primeiro em função das características do material, que explora possibilidades de agrupamentos 

por tipo, tamanho, frequência de movimentação, ou mesmo até a estocagem por tipo de material 

que seja usado em um departamento específico. O segundo em função das características do 

espaço, e a forma com que se pretende utilizar este espaço, considerando o tamanho, 

características da construção, localização com as demais áreas de empresa que se relacionam 

critérios de disponibilidade. 

O que faz toda diferença na estocagem são fatores que facilitam o processo, como o 

agrupamento de material pelo tamanho, tipo entes outras semelhanças e as características do 

espaço, como a forma, tamanho, tipo de construção dentre outras. 

De acordo com Viana (2002), a armazenagem pode ser simples ou complexa. Torna-

se complexa em virtude de algumas características como a fragilidade, combustibilidade, 

volatização, oxidação, explosividade, intoxicação, radiação, corrosão, inflamabilidade, volume, 

peso e forma. Os materiais sujeitos à armazenagem complexa demandam de necessidades 

básicas, como preservação especial, equipamentos especiais para prevenção de incêndios, 

equipamentos de movimentação especiais, meio ambiente especial, estrutura de armazenagem 

especial e manuseio especial, por intermédio de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

adequados. 
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A movimentação para Lambert et al. (1998) é o manuseio ou fluxo de matérias-primas, 

estoques de produtos dentro de uma fábrica ou armazém. A movimentação de materiais procura 

atingir objetivos como a eliminação do manuseio de matérias-primas e estoques quando 

possível, minimizando distâncias entre estoque e produtos em processo, proporcionando um 

fluxo uniforme, livre de gargalos, minimizando perdas com refugo, quebra, desperdício e 

desvio. 

O manuseio de matérias primas e de produtos dentro da fábrica é denominado 

movimentação, que visa atingir objetivos, minimizando distância entre o estoque e produtos em 

processo, minimizando desperdícios. 

Para Viana (2002), não existem regras que regulem o modo como os materiais devem 

ser dispostos no almoxarifado, para decidir pelo tipo físico mais conveniente, selecionando qual 

das alternativas melhor atendem a seu fluxo de materiais. 

Ainda segunda Viana (2002) tem a armazenagem por agrupamento, que facilita as 

tarefas de arrumação e busca, mas nem sempre permite o melhor aproveitamento do espaço, a 

armazenagem por tamanhos, que permite bom aproveitamento do espaço, a armazenagem por 

frequência, que implica armazenar tão próximo quanto possível da saída os materiais que 

tenham maior frequência de movimento e a armazenagem especial: por meio desse critério, 

destacam-se o ambiente climatizado, que se destina a materiais cujas propriedades físicas 

exigem tratamento especial, os inflamáveis, cujos produtos inflamáveis devem ser armazenados 

em ambientes próprios e isolados, projetados sob rígidas normas de segurança e para finalizar, 

os perecíveis, que devem ser armazenados segundo o método FIFO (Firstïn First Out), ou seja, 

primeiro que entra primeiro que sai. 

Segundo Moura (1998), os tipos de estruturas de armazenagem podem ser estantes de 

grande comprimento, estrutura tipo drive-in, estrutura tipo drive-trough, estrutura tipo flow-

rack, estrutura tipo push-back; porta-paletes convencional, porta-paletes deslizante entre outros. 

Cada empresa deve verificar qual a melhor forma de armazenagem dentro de sua 

estrutura, objetivando a facilidade, minimizando distância e desperdícios e assim, gerando 

lucro. 

2.8 COMPRAS 

Cada empresa e cada situação exige um perfil de comprador diferente, negociando e 

assegurando disponibilidade dos materiais em tempo e quantidade certos, com preço e 

fornecedores certos, evitando assim, gastos desnecessários.  
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No entendimento de Plantullo (2000), a missão de compras é obter do exterior da 

empresa os materiais, produtos e os serviços necessários para o seu funcionamento, com 

quantidades e prazos estabelecidos em seu planejamento estratégico, sempre respeitando a 

qualidade e o menor preço que seja possível no mercado. 

Cabem ao setor de compras obterem para empresa, materiais, produtos e serviços de 

boa qualidade, com menor preço, quantidades e prazos estabelecidos dentro do seu 

planejamento estratégico. 

Segundo Dias (1993) é de responsabilidade do compras assegurar que as matérias-

primas exigidas pela produção estejam à disposição nas quantidades certas, nos períodos 

desejados, além de ser responsável pela quantidade e pelo prazo, precisa também realizar a 

compra em preço mais favorável possível, já que o custo da matéria-prima é um componente 

fundamental no custo no produto. 

Para Ballou (2004), as compras envolvem a aquisição de matérias-primas, suprimentos 

e componentes para a organização. Entre as atividades do setor, incluem-se selecionar e 

qualificar fornecedores, avaliar o desempenho dos fornecedores, negociar contratos, 

comparação de preços, qualidade e serviços, programar as compras, estabelecer os termos das 

vendas e mensurar a qualidade recebida. 

São atividades do setor de compras, selecionar, qualificar e avaliar o desempenho de 

seus fornecedores, assim como negociar contratos, comparação de preços, qualidade e prazos, 

tudo que envolva a aquisição de suprimentos, serviços e matéria prima para a empresa. 

Conforme Arnold (1999), o setor de compras possui alguns objetivos, sendo eles, 

movimentar e controlar o fluxo de dinheiro da melhor forma, em virtude das compras 

representarem um investimento, obter mercadorias e serviços com qualidade e quantidade certa 

com menor custo, garantir o melhor serviço de entregas por parte do fornecedor, além de manter 

boas relações com os mesmos e ser eficaz na consecução de matérias-primas e artigos 

indispensáveis à fabricação, comercialização de produtos e serviços com intuito de manter a 

empresa em operação. 

Segundo Parente (2000), existem elementos de uma negociação de compras a serem 

seguidos, sendo citado inicialmente o custo dos produtos, que representa o preço a ser pago 

pelos produtos adquiridos, o prazo de pagamento, sendo o período entre a realização do pedido 

de compra, até o pagamento, as bonificações que seriam participações financeiras em eventos 

e promoções organizadas pela empresa, os serviços, que representam o desempenho do 

fornecedor com treinamentos aos funcionários da empresa, equipamentos, material de 

divulgação e brindes. Por fim, mas não menos importante, temos os descontos, sendo 
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considerada por quantidade adquirida, negociação, desconto sazonal, por pagamento à vista, 

enfim, qualquer abatimento que o fornecedor possa fazer no valor total da compra. 

Para uma boa negociação, o departamento de compras deve observar alguns requisitos, 

como o custo de produtos, prazo para pagamento, bonificações financeiras para a empresa 

cliente participar de evento, assim como material de divulgação e brindes, além dos descontos 

para pagamento a vista. 

Para Grazziotin (2006), o gestor de compras deve se atualizar em várias fontes, haja 

vista que o consumidor muda seus gostos e necessidades frequentemente, evitando assim, 

repetir a compra só porque ela foi satisfatória no último pedido, correndo o risco de efetuar uma 

péssima compra, devido à rapidez da mudança da demanda dos produtos. 

Deve também ser observado pelo gestor de compras o gosto e a necessidade do 

consumidor a cada novo pedido de compras, para não correr o risco de efetuar um pedido que 

não tenha saída levando a empresa ao prejuízo. 

Com base em Morgado e Gonçalves (1999), todo comprador necessita de fontes de 

informações, podendo ser a compra passada, devido conter dados armazenados de vendas 

anteriores, o julgamento, que tem por base a experiência acumulada pelo profissional, durante 

sua profissão, as publicações especializadas, sendo revistas e outros periódicos que trazem 

sempre produtos novos, mais vendidos, que apresentam pesquisa de mercado indicando a 

preferência do consumidor, outra fonte de informação é o fornecedor, que possui um trabalho 

em cima dos produtos, desde detalhes técnicos com informações da concorrência e pesquisas 

entre os consumidores, e pôr fim a pesquisa na concorrência, pois saber o que os concorrentes 

estão adquirindo e os preços que estão praticando é muito importante para o comprador tomar 

sua decisão de compra. 

Resumindo, o comprador deve fazer, constantemente, uma análise do público e de sua 

demanda, antes de efetivar a compra de determinado produto, podendo ser através de revistas, 

da compra anterior efetuada, pesquisa de mercado, além do próprio fornecedor que sempre 

atualizado tanto no mercado quanto na concorrência podendo indicar até mesmo os valores 

praticados na venda das mercadorias. 
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3. METODOLOGIA 

  

Este capítulo se refere aos procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho, 

norteado por uma pesquisa qualitativa, em que o objetivo principal é analisar como a instalação 

do controle de estoques pode ajudar na organização dos materiais de forma que diminua a 

quantidade de mercadorias estocadas, posteriormente haja a redução de custos e espaço físico. 

 Segundo Glazier (1992), o método qualitativo não é um conjunto de procedimentos 

que depende fortemente de análise estatística para suas inferências ou de métodos quantitativos 

para a coleta de dados. Na pesquisa qualitativa, cabe ao pesquisador a interpretação da realidade. 

Com relação à classificação da pesquisa, foi utilizada a metodologia apresentada por 

Vergara (1997), que a classificou em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, 

aplicada e intervencionista. Quanto aos meios, a pesquisa é classificada como bibliográfica, 

documental, experimental, participante, pesquisa de campo e estudo de caso. 

A pesquisa apresentada foi classificada quanto aos fins como exploratória e quanto aos 

meios, bibliográfica. 

O desenvolvimento da pesquisa foi planejado por etapas, sendo que a primeira consiste 

na elaboração da introdução do trabalho, sendo descritas as razões para investigar a temática, a 

delimitação do problema, as hipóteses e o resumo dos capítulos, quanto aos fins, a pesquisa foi 

classificada como exploratória. 

O capítulo seguinte trata da pesquisa bibliográfica, que foi desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos, permitindo ao investigador a 

cobertura mais ampla dos fenômenos do que aquela pesquisa direta. (GIL, 2006, p.45) 

A partir da existência de registros na própria organização, foi feita a análise 

documental, que é de suma importância para garantir a obtenção de dados em curto espaço de 

tempo e também realizado questionário com questões abertas e objetivas, que foram entregues 

ao proprietário e a alguns funcionários que trabalham e possuem conhecimento sobre os 

processos e as dificuldades que a empresa sofre quanto ao controle e pedido de estoque.  

Baseado nas variáveis citadas anteriormente, coletaram-se os dados através de 

entrevistas, observações diretas e análise documental. Em seguida, esses dados serão analisados 

e tabulados para se extraírem as informações relevantes ao estudo. 

A pesquisa foi realizada quanto aos procedimentos, como estudo de caso, que 

geralmente são assuntos relacionados com atividades técnicas utilizadas no Bar container 
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Hangar77 com pouco ou com nenhum estudo anterior a seu respeito, buscando padrões, 

podendo-se levar em conta, a natureza dos dados, os objetivos, ideias com o objetivo de aplicar 

a ferramenta propostas no primeiro capítulo desta pesquisa que seria a curva ABC. 
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4. ANALISE DOS RESULTADOS  

Neste tópico serão apresentados os principais resultados apreendidos a partir da 

aplicação, na prática, das questões teóricas trabalhadas. Assim, inicialmente será apresentada a 

empresa, que é objeto deste estudo. A partir disso, discorreremos a respeito dos dados 

encontrados, em relação à gestão do estoque, bem como a análise dos mesmos.  

4.1. A EMPRESA  

Objetivando inovar a gama de lanchonetes do município de Toledo, o Hangar veio 

para diversificar o ramo alimentício. Suas atividades iniciaram em julho de 2014, quando dois 

sócios sem muita experiência no ramo de bar e lanchonete, mas com um sonho grande de propor 

diversão e algo diferente na cidade, foram inovadores, conseguiram uma ótima localização no 

Lago Municipal de Toledo, que é considerada uma região privilegiada pois há uma intensa 

circulação de pessoas durante o ano todo. Montaram toda a estrutura em contêiner que é algo 

completamente inovador e diferente de tudo o que tem na região, uma ideia que um dos sócios 

trouxe dos anos em que morou em Londres.  

Quando deram início as atividades do negócio, contavam com o apoio de sete 

colaboradores fixos mais cinco auxiliares temporários. Porém, com o passar do tempo, 

perceberam que não havia necessidade de tantos funcionários. Para o bom andamento do 

empreendimento, perceberam que a melhor decisão era reduzir a equipe de trabalho, pois, não 

havia necessidade deste número de pessoas. 

Atualmente a empresa conta com o apoio de quatro colaboradores fixos, com registro 

em carteira que cumprem uma rotina semanal que vai de quarta a segunda feira em horários que 

podem variar conforme o número de clientes. A organização conta ainda com quatro auxiliares 

que trabalham de maneira temporária, de acordo com a demanda da mesma, geralmente aos 

finais de semana e em dias de maior movimento, lembrando também que estão sempre sendo 

supervisionados e coordenados pelos próprios sócios. 

O público-alvo da empresa são pessoas que independentemente da idade, tenham seu 

próprio estilo e estejam procurando algo diferente do convencional para momentos de laser, 

sair da rotina do dia-a-dia, escutar uma boa música em companhia de amigos e também de 

familiares. Mas deve-se levar em conta que os principais tipos de músicas, que foi escolhido 
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pelos empresários são o Rock Nacional e Internacional, Reggae, Dj's e musicais acústicos. Isso 

faz com que o empreendimento tenha a sua própria roupagem, correspondendo assim, ao que 

realmente tem para oferecer. 

A satisfação dos clientes é concluída pelo ótimo atendimento que toda a equipe 

desempenha, com grande variedade porções, burger's, drinks e bebidas que podem ser 

consumidos no local, ou até mesmo solicitada através do ` Hangar Delivery`, que é a novidade 

da empresa. 

4.2 PROBLEMA DA PESQUISA  

 

 A ideia inicial, quando da abertura do empreendimento, era trazer um cardápio que fosse 

recheado de muitas variedades, tanto na parte de bebidas como na área gastronômica. 

Devido a inexperiência dos em empreendedores, no início, o Hangar tinha uma grande 

variedade de cervejas, chopp, drinks, porções e espetinhos. Com o passar do tempo, os jovens 

perceberam que a demanda de certos produtos não superava as expectativas, desta forma, alguns 

produtos que haviam sido comprados em maior quantidade, começaram a perder o prazo de 

validade. Foi então, que os mesmos chegaram à conclusão de que uma reformulação no 

cardápio era a melhor atitude a se tomar.  

Renovaram seu estoque e retirando de circulação todos os itens vencidos, optaram por 

deixar somente duas marcas de cervejas, chopp e drinks. Na área de gastronomia era oferecido 

aos frequentadores, além de lanches e porções, os espetinhos, mas percebeu-se que para aquela 

clientela essa opção não agradava tanto, fazendo com que fosse retirado do cardápio e 

consequentemente diminuindo as despesas, pois, para que os espetinhos fossem preparados na 

hora, era necessário um local especifico para tal, e também um colaborador disponível somente 

para esta função. 

Junto com toda essa mudança foi contratada uma colaboradora para desenvolver a parte 

administrativa da empresa e todo o controle de estoque que antes não era feito. Diante de tal 

realidade retomamos aqui o nosso problema de pesquisa, para a partir dele, realizar a análise 

dos dados que coletamos no período da pesquisa.  
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Ao realizarmos a pesquisa com Marcelo, detectamos que a principal dificuldade 

encontrada era realmente uma falta administração do estoque, algum método de definição de 

produtos com maior demanda, relacionando o valor que é necessário investir-se para telo em 

estoque, uma classificação do grau de importância de cada mercadoria.  

Após essa análise, decidimos que a melhor técnica para implantarmos no Hangar era 

sem dúvidas, o sistema de controle de entoque da curva ABC, que de forma clara e objetiva 

define o grau de importância dos produtos, sempre relacionando o valor que é necessário para 

possui-lo estocado, com o grau de importância de cada item, e a quantidade da demanda dos 

clientes.  

A empresa oferece aos seus clientes tanto a parte de bebidas, quanto a parte de comidas. 

No entanto, optou-se, neste estudo, pela ênfase nas bebidas comercializadas, uma vez que são 

o carro chefe do Hangar, e por tratar-se do principal produto oferecido aos clientes. Ainda era 

nessa linha de produtos que a empresa possuía maior dificuldade de manter uma administração 

adequada as suas necessidades. 

4.3 ANALISE DA CURVA ABC 

A Gestão de Estoques é um diferencial para os administradores, tanto para a gestão do 

espaço físico quanto da redução dos custos. No entanto para que essa gestão possa ser realizada 

adequadamente, faz-se necessário que sejam adotados modelos que possibilitem que isso 

ocorra. Dentre os modelos disponíveis para a gestão do estoque, optou-se neste estudo pela 

análise a partir da curva ABC. A curva ABC, é uma importante ferramenta para auxiliar nessa 

gestão, com melhor controle de informações e materiais. O método consiste em analisar de 

forma criteriosa cada item de estoque, de maneira, a identificar quais os itens, em relação a seu 

consumo e custo que mais impactam nos resultados organizacionais. Diante desta perspectiva, 

este estudo foi realizado com o objetivo de verificar como a curva ABC pode auxiliar os 

gestores de estoque a obter menor custo possível, referente aos itens da instituição. 

Foi escolhido a curva ABC por trata-se de um sistema de administração e classificação 

por estatísticas de materiais, que considera a importância de cada um, baseadas nas quantidades 

de mercadorias vendidas e seu valor. Segundo o que diz Pinto (2002), geralmente é utilizado 

para o gerenciamento dos estoques, com o objetivo de controle mais eficiente dos produtos em 

armazenados, e por relacionar o volume de compras de cada mercadoria com a lucratividade 
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proporcionada, entre outras vantagens. É por estes motivos que a curva ABC ajuda da 

classificação dos itens em estoque de acordo com sua importância. 

A técnica desenvolvida pelo programa ABC, é considerada a única que traz resultados 

instantâneos, em relação a facilidade e simplicidade de aplicação, onde organiza todos os itens 

por ordem de valor e o número da demanda dos clientes, segundo o que diz Martins (2002). 

 Conforme afirma o mesmo autor, a análise ABC, pode ser considerada uma das 

formas mais utilizadas para avaliar os estoques. A análise é baseada na verificação de tempo de 

saída, com relação ao valor monetário, dos itens de estoque, para que possam ser classificados 

em ordem decrescente de importância. As mercadorias mais importantes, classifica-se com a 

denominação itens classe A, aos intermediários, itens classe B, e aos menos importantes, itens 

classe C. 

Desta forma, fez-se o levantamento dos itens em estoques de bebias na empresa, bem 

como, o seu consumo no período de abril a setembro de 2015. A partir deste levantamento 

inicial, conseguimos determinar a classificação que cada bebida se encaixa, e direcionar maior 

cuidado em relação as mercadorias classe A, já que são as mais importantes, e por serem 

responsáveis por aproximadamente 80% dos valores vendidos de bebidas.  

Mantivemos o estudo direcionado a essa área da empresa, pois é fundamental que os 

sócios, tenham clareza em relação ao produto que proporciona maior rentabilidade do negócio.  

O método ABC, permite ainda um controle seletivo do estoque, a partir do qual é 

possível adotar uma prática rigorosa de importâncias. Deste modo Lourenco e Castilho (2006), 

afirmam que ignorar o nível de importância do produto diferentes não é recomendável, 

considerando os aspectos de cada produto, como por exemplo custo, demanda, prazos de 

entrega etc.  

Foi escolhido este sistema para aplicarmos no Hangar, pois, após análise das principais 

dificuldades encontradas pelos sócios, que era no controle de gerenciamento dos estoques, o 

método ABC se encaixaria exatamente na demanda da organização. 

Após realizarmos a implantação da curva ABC, classificamos os itens de acordo com 

o volume de vendas. Levando em consideração a teoria do método, os produtos que se 

enquadram na categoria A, são as cervejas, pois, correspondem a maior parte das vendas. Na 

categoria B enquadram-se as bebidas destiladas, como os whiskys, já que sua demanda é 
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consideravelmente inferior aos produtos da categoria A. para finaliza a divisão das categorias, 

caracterizamos as aguas e refrigerantes como pertencentes ao item C. 

Segue anexo a tabela e o gráfico com a curva ABC, que foi implementado no Hangar, 

com número de itens e as porcentagens de vendas referentes aos últimos seis meses do estoque 

da empresa. 

4.4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Segue dados obtidos através da pesquisa realizada na empresa, com a auxiliar 

administrativa, onde podemos observar os números reais e valores referentes às mercadorias 

analisadas.  

 

Quadro 1: Volume de vendas últimos 6 meses  

Analise dos resultados Abril a Setembro 2015 

Produto Total comprado Total vendido 

Cervejas A 10181 10181 

Refrigerante B 1980 1263 

Whisky e Agua C 1292 1216 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

O quadro 1 representa o número de compras e venda dos últimos seis meses (Abril a Setembro 

2015) do estoque do Hangar, nele observa-se que todo o estoque de cervejas comprado, foi 

comercializado, os refrigerantes ainda possuem um estoque de 717 latas, e o whisky somado 

com agua tem um total armazenado de 76 itens. A partir esses dados é possível gerar a curva 

ABC, do estoque de bebidas da empresa.  
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Gráfico 1: Curva ABC Hangar 

 

Fonte: Sistema da empresa, consultado por Lilian Buss em 11/09/2015. 

 

Nesta tabela foi dividido e classificado, os produtos nas três categorias do método 

ABC, onde a soma das duas marcas de cerveja representa o principal produto “A”, o refrigerante 

o secundário “B” e a categoria “C” enquadramos o whisky e a agua.   

 

Gráfico 2:  Total de compras dos últimos seis meses da empresa  
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Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

 

O gráfico número 2 representa a quantidade de produtos adquiridos para revenda em 

um período de seis meses (Abril a Setembro 2015). Dos 100% das mercadorias compradas, 

76% foram referentes as cervejas, contempladas na categoria “A”, os refrigerantes estão 

classificados com 15% na categoria “B”, e whisky somado com a agua representa a categoria 

“C” com 9% do total comprado.  

 

Gráfico 3: Total de vendas dos últimos seis meses da empresa 

76%

15%

9%

Analise dos resultados Abril a Setembro 2015 - Total 
comprado

Cervejas A Refrigerante B Whisky e Agua C



39 
 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

O gráfico 3 representa o número de vendas de mercadorias dos últimos seis meses (Abril a 

Setembro 2015) da empresa, sendo que as mercadorias da classificação “A” as cervejas são 

responsáveis por 82% da vendas da empresa neste período, na categoria “B” os refrigerantes 

são responsáveis por 10% saída de bebidas, e 8% do item “C” que são whisky e agua.    
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CONCLUSÃO 

 

 

Conforme observou-se no texto na parte da fundamentação teórica, as empresas que 

possuem grandes quantidades de estoque estão sujeitas a cometerem grandes erros na hora da 

tomada de decisão. 

Principalmente na hora da compra de produtos, se as mesmas não possuírem um 

sistema de informação e suas técnicas de processos automatizados. Estoques parados e mal 

administrados são classificados por especialistas como um dos maiores custos para a empresa.  

Devido a este fato, desenvolveu –se a curva ABC, por trata-se de um sistema de 

administração e classificação por estatísticas de materiais, que considera a importância de 

cada um, baseadas nas quantidades de mercadorias vendidas e seu valor, sendo essencial para 

a tomada de decisão dos sócios da empresa, para que sejam analisados os produtos essenciais 

a empresa, deixando de lado, produtos que apenas geram custo devido e sua baixa saída 

Os objetivos foram alcançados, pois após a implementação da curva ABC, a empresa 

já está com o sistema em utilização, auxiliando no controle dos seus produtos de acordo com o 

volume de vendas, se enquadrando como categoria A, cervejas, pois, correspondem a maior 

parte das vendas, categoria B são as bebidas destiladas, como os whiskys, já que sua demanda 

é consideravelmente inferior aos produtos da categoria A. para finaliza a divisão das categorias, 

caracterizamos as aguas e refrigerantes como pertencentes ao item C. 

Conclui-se assim, que com essa classificação, só ficará em estoque produtos com 

grande volume de vendas, não acontecendo o que anteriormente acontecia, ficando em estoque 

produtos sem saída, já vencidos, gerando prejuízos. 
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APÊNDICE A- PERGUNTAS GERAIS SOBRE A EMPRESA E O ENTREVISTADO 

 

1) Qual seu nome, cargo e função na empresa? 

R: Marcelo Luiz Nardi, sócio proprietário, gerente geral. 

2) Qual sua formação e quanto tempo trabalham nela? 

R: Estudei Internacional Business & Marketing Management na instituição de 

ensino LCIBS, em Londres, mas atualmente não trabalho na área.  

3) Quanto tempo de fundação tem a empresa? 

R: 1 ano e 4 meses. 

4) Qual o mercado alvo da empresa e seus principais produtos de venda? 

R: Público em geral, os principais produtos são cervejas, sucos, destilados porções 

e lanches. 

5) Quais os principais concorrentes e qual a classificação da empresa, micro,                       

pequena, média ou grande porte? 

R: Os principais concorrentes são o Engenho bar, Vila Real cachaçaria, Jhony’s 

restaurante. A empresa é caracterizada como pequena empresa. 
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APÊNDICE B: CONTROLE DE ESTOQUE DENTRO DA EMPRESA 

 

 

1) Quais são os tipos de materiais mantidos em estoque?  

R: Bebidas, como cervejas, destilados, whisky, vodcas, tequila, espumantes, 

vinhos, sucos, refrigerantes, energéticos e água. Alimentos, como carnes, 

presuntos, verduras, queijo, palmito, azeitona, batatas, sal, açúcar, vinagres, 

temperos, pães, arroz, feijão, farinhas, óleo. Produtos de limpeza em geral. 

2) Quais as técnicas utilizadas para controle de estoque dentro da empresa? 

R: Utilizamos um sistema para o controle, e o estoque é contato manualmente uma 

vez por semana e conferido junto ao sistema.  

3) O estoque é controlado manualmente ou informatizado?  

R: Informatizado, conforme os produtos vão sendo vendidos o sistema dá baixa 

automaticamente. 

4) A empresa trabalha com estoque de segurança? 

R: Sim, não se tem um valor especificado, porém sempre deixamos uma quantia 

de produtos no estoque para que não falte. 

5) Como é feita a reposição dos estoques?  

R: A reposição é feita antes que acabe o produto, dependendo do produto a 

reposição ocorre semanalmente ou mensalmente. 

6) Quem é o responsável pelas compras? 

R: Lilian Buss e Marcelo Nardi. 

7) Qual o prazo médio para recebimento dos pedidos após a data de compra? E qual 

a forma de pagamento? 

R: O prazo é de no máximo 5 dias, o pagamento é feito através de boleto, cheque 

avista e pré-datados ou avista no dinheiro. 

8) Qual o critério utilizado na seleção da marca dos produtos e dos fornecedores? 

R: Qualidade e preço. 

9) Dos fornecedores selecionados, algum trabalha com sistema de troca ou devolução 

de mercadoria? 

R: Sim, praticamente todos. 

10) Acontece de sobrar quantidade grande de mercadorias comprada? Se acontece a 

sobra, qual seu destino, estocagem? Gera algum tipo de problema para empresa 

esse fato? 
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R: Atualmente não, pois já temos uma média de quanto devemos comprar. 

11). Quais os mecanismos de controle de estoques? 

 R: Comprar produtos conforme a venda das mercadorias.  

11) É feito o controle do giro de estoque? Como?  

R: Ainda não. 

12) Qual a importância do controle de estoques para a tomada de decisões? 

R: É de extrema importância, pois para saber qual a quantidade de produtos que 

devemos comprar, e preciso saber o quanto ainda se tem. Além disso, o estoque 

aloca os recursos financeiros da empresa, por isso deve ser bem controlado.  

13) Quais as principais dificuldades enfrentadas no gerenciamento de estoque? 

R: Ainda ocorre falta de alguns produtos, acreditamos que seja erro dos 

funcionários que as vezes consomem e não anotam, ou o produto vai pra mesa do 

cliente sem ter sido lançado.  
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APÊNDICE C: PROCESSO DE ARMAZENAGEM 

 

1) Na empresa existe um setor separado para o que ocorra o processo de armazenagem?  

R: Sim. 

2) Qual o tipo de estrutura utilizada para armazenagem?  

R: Temos uma sala para armazenar os produtos, com câmera fria, frízer, e palhetes 

para que os produtos não fiquem no chão.  

3) Qual o procedimento de armazenagem da empresa, desde a chegada dos materiais até 

a saída? 

R: Assim que chegam, eles são guardados dependendo do produto, colocamos nos 

frízer e na câmera fria ou nos palhetes. Conforme vai sendo vendido e feito à reposição 

nas geladeiras do bar ou na cozinha. 

4) Quais os tipos de materiais são armazenados? Existe algum tipo de material que 

necessita de forma especial de armazenagem? 

R: Bebidas, como cervejas, destilados, whisky, vodcas, tequila, espumantes, 

vinhos, sucos, refrigerantes, energéticos e água. Alimentos, como carnes, 

presuntos, verduras, queijo, palmito, azeitona, batatas, sal, açúcar, vinagres, 

temperos, pães, arroz, feijão, farinhas, óleo e produtos de limpeza em geral. Os 

alimentos perecíveis são armazenados com mais cuidado, o restante não precisa, pois 

não são tão sensíveis.  

5) Como é realizada a identificação dos materiais no local de armazenagem?  

R: Pela própria embalagem do produto e pelo local onde esta. 

6) É realizado o controle de localização física dos materiais no processo de 

armazenagem?  

R: Sim, mais não tem nada formal, ou por escrito. 

7) Qual a forma utilizada para separação e retirada dos materiais do local de 

armazenagem? 

R: São separados conforme a categoria, por exemplo, cervejas, refrigerantes e litros 

de destilados são colocados cada um no seu lugar. A retirada ocorre conforme vão 

sendo vendidos, ela é feita manualmente por um funcionário autorizado pelo 

proprietário. 

8) Ocorre perdas por causa de métodos inadequados de movimentação e armazenagem 

dos materiais na empresa?  

R: Antes sim, mais agora organizamos para que isso não ocorra mais, porém as vezes 

durante o manuseio do produto ele pode cair e quebrar, mais isso raramente acontece. 


