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RESUMO  

 

A Administração de Materiais é um conjunto de atividades que tem como 

finalidade, assegurar o suprimento de materiais, fazendo com que não falte 

material em estoque, produzindo quantidade necessária e evitar a imobilização 

desnecessária de capital em estoque, minimizando impactos financeiros, mais 

para que isso aconteça é preciso planejar, organizar, coordenar e controlar as 

tarefas, pois os estoques são uma forma da organização proteger-se da 

imprevisibilidade dos processos com os quais lida ou está envolvida, a falta de 

qualidade de seus processos internos bem como dos externos dos quais 

depende pressionam no sentido de elevar o volume de estoques e outro 

método que também ajuda no controle de estoque, é classificar o material de 

acordo com sua prioridade, a mais conhecida como “Classificação ABC”, que 

foi baseada nas conclusões de um economista italiano, Vilfredo Pareto (1842-

1923) como um método que é aplicado a muitas situações onde seja possível 

estabelecer prioridades, aonde a classe A merece uma atenção especial, a 

classe B composto por itens intermediários e a classe C para os itens que 

precisam de menos atenção. Sendo assim o objetivo dessa monografia, é 

apresentar o estudo sobre a Administração de Estoque, permitindo que os 

gestores possa diagnosticar os problemas e implementar ações que corrijam os 

procedimentos e processos.  
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho, é a pesquisa feita através de 

livros, internet e apostilhas, visto apresentarem coleta de dados e análise 

compara tória que ajudou bastante no desenvolvimento da monografia. 

O assunto abordado foi escolhido com base na aula de Administração 

de Estoques e Armazenagem do curso e pela experiência profissional, pois já 

trabalhei nessa área durante um tempo.  
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INTRODUÇÃO 

 

As empresas devem continuamente procurar reduzir seus custos e 

aumentar suas receitas. 

O assunto apresentado foi desenvolvido através de uma pesquisa 

bibliográfica na qual foi enfatizada uma importância da logística de estoque. 

 
            O objetivo geral do trabalho é “Otimizar o investimento em estoque, 

aumentando o uso eficiente dos meios internos de uma empresa e minimizar 

as necessidades de capital investido em estoque” segundo Marco Aurélio Dias, 

Administração de Materiais, 1995. 

 

            E o objetivo específico é: 

- Determinar a quantidade de estoque que será necessário para um período 

pré-determinado. 

- Controlar o estoque em termos de quantidade e valor, e fornecer informações 

sobre sua posição. 

- Manter inventários periódicos para avaliar a quantidade e estados dos 

materiais estocados. 

 

As empresas vem enfrentando uma competição intensa de um número 

crescente de empresais rivais.E para permanecerem competitivos, é preciso 

manter o foco constante na eficiência da cadeira de suprimentos,controlando o 

estoque, mantendo os níveis dos produtos apropriados para que evite o capital 

parado. 

A gestão de estoque tem se tornado uma operação altamente complexa. 

Se alguém mantém um estoque elevado demais as despesas aumentam, mais 

se reduzir exageradamente a empresa não terá nada para vender. 

Uma empresa de sucesso para se manter ativa no mercado, precisa 

preservar seus clientes, que dever ser muito bem atendidos e satisfeitos. 
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Gestão de estoque é uma mina de ouro, para aumentar a receita de 

qualquer empresa, sem dúvida o maior desafio é minimizar o risco entre sobra 

ou falta de produtos para atender o cliente. 

 

Este trabalho também pretende demonstrar como é o sistema de 

controle integrado a logística em estoque, e evidência a sua importância dentro 

dos processos administrativos, contábil e gerencial das empresas. 
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CAPITULO I 

A FUNÇÃO DA LOGÍSTICA NAS EMPRESAS 

 

A Logística nos últimos anos, se tornou uma ferramenta que traz 

vantagens competitivas quando bem utilizadas, aonde somente os inovadores 

conseguem alcançar seus objetivos. Além da agilidade que ela irá manusear, 

armazenar, deslocar, adquirir, controlar os produtos e ajudar na redução de 

custo. 

A logística teve origem militar, designando estratégicas de 

abastecimento aos exércitos enquanto nos campos de guerras, visando supris 

necessidades de armamentos, munições, medicamentos e alimentos no 

momento certo, no momento certo evitando que os soldados ficassem 

suprimentos suficientes para manter as estratégicas de guerra. 

Na década de cinqüenta, professores da Harvard Business School 

desenvolveram, em conjunto com a Inteligência Americana (CIA) estratégias 

para a Segunda Guerra Mundial, tornando na seqüência, matéria obrigatória 

nas cadeiras de Administração de Empresas e Engenharia daquela 

Universidade. 

No início de 1991, o mundo participou de um exemplo prático e 

dramático da importância da logística. Como preparativos para a Guerra do 

Golfo, os Estados Unidos e seus aliados tiveram que deslocar grandes 

quantidades de materiais a grandes distâncias, o que se pensava fazer em um 

tempo extremamente curto. Meio milhão de pessoas e mais de meio milhão de 

materiais e suprimentos tiveram que ser transportados através de 12.000 

quilômetros por via aérea, e mais de 2,3 milhões de toneladas de 

equipamentos transportados pelo mar, tudo isto feito em questão de meses. 

Ao longo da história do homem, as guerras têm sido ganhas ou perdidas 

através do poder e da capacidade da logística, ou a falta deles. 
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Na definição de Ferreira (1986), Logística, do francês Logistique, 

significa a parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de 

atividades de projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, 

transporte, distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material, tanto 

para fins operativos como administrativos. 

  Atualmente aqui no Brasil, devido a competitividade, as empresas 

buscam métodos logísticos para melhor gestar, para aperfeiçoar os processos 

e diminuir seus custos. Para isso é preciso muita dedicação e 

dimensionamento adequado aos estoques. 

A medida que uma economia progride ao longo de uma curva natural de 

crescimento, ela apresenta cadê vez mais atrativos às empresas que estejam 

propensas a se estabelecer dentro dela. Seus mercados se expandem graças 

ao aumento da sua capacidade de consumo interno; aumenta também sua 

capacidade de exportação. Seus recursos financeiros também expandem, 

permitindo-lhe desfrutar de um potencial de crescimento auto-sustentável; seus 

quadros de pessoal administrativos e de mão-de-obra especializada crescem, 

graças à atração exercida pela maior potencialidade global, a disposição das 

empresas instaladas em uma estrutura como essa. 

É preciso que a empresa busque processos de padronização para 

facilitar o controle de estoque, para que o pedido solicitado possa ser atendido 

rapidamente para garantir a confiança do cliente 

De acordo com Ballou (1993, p. 17):  

Logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor 

nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, 

através de planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de 

movimentação e armazenamento que visam facilitar o fluxo de produtos.  

A Logística é um assunto vital. É um fato econômico que tanto os 

recursos quanto os seus consumidores estão espalhados numa ampla área 

geográfica. Com a logística, as empresas reuni informações mais  rápidas a 
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respeito de seus processos e mantém o equilíbrio conforme a demanda, 

porque se a empresa demorar a reagir, acaba perdendo suas vendas. 

Conforme Bowersox, Closs (2001, p. 21), o gerenciamento logístico inclui o 

projeto e a administração de sistemas para controlar o fluxo de materiais, os 

estoques em processo e os produtos acabados, com o objetivo de fortalecer a 

estratégia das unidades de negócios da empresa. Levando em consideração 

que o objetivo principal da logística é ter os produtos e serviços no local 

desejado e no momento em que é solicitado com o menor custo possível. É 

preciso ter o domínio do fluxo de material e os serviços, gestando de forma 

conjunta todas as atividades logísticas da empresa.  

O principal desafio da empresa para Bowersox, Closs (2001, p.20) é:  

[...] coordenar o conhecimento específico de tarefas individuais 
numa competência integrada concentrada no atendimento ao 
cliente. Na maior parte das situações, o âmbito desejado dessa 
coordenação transcende a própria empresa e amplia-se para 
incluir clientes, assim como fornecedores de materiais e de 
serviços. Em sentido estratégico, o executivo principal de 
logística assume a iniciativa de expandir as fronteiras 
empresariais para facilitar o efetivo relacionamento na cadeia 
de suprimento. O que faz a logística contemporânea 
interessante é o desafio de tornar os resultados combinados da 
integração interna e externa numa das competências centrais 
da empresa. 

Conforme foi mencionado pelo autor, as empresas têm que ficar atentas 

as ameaças e oportunidades que o mercado oferece, usando a logística como 

auxilio para melhorar o fluxo de informação. 

Ver índice de anexo (Anexo 1 – Figura 1) 
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CAPÍTULO II 

CONCEITOS SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 

 

A administração de materiais na empresa é um conjunto de atividades 

com a finalidade de assegurar o suprimento de materiais necessários ao 

funcionamento da organização, no tempo correto, na quantidade necessária, 

na qualidade requerida e pelo melhor preço. 

Tem como função abastecer os artigos necessários e capazes de 

atender as demandas dos setores produtivos ou ainda cuidar de todos 

problemas que tenham relação com os suprimentos e tudo o mais que possa 

representar investimento de capital de uma organização, fiscalizando, zelando 

e controlando, para que os abastecimentos sejam efetuados a tempo e na hora 

certa. 

As organizações necessitam de um considerevel esforço de controle em 

suas operações e atividades. O controle é uma função administrativa. 

Controle significa planejamento bem executado e que os objetivos sejam 

alcaçados. Antes de uma empresa tomar algum decisão de redução do 

estoque, é preciso verificar se houve algum aumento da eficiência operacional, 

na armazenagem, nas áreas de transportes e no processamento de pedidos. 

O estoque mantem uma participaçõa significativa nos investimentos 

ativos das empresas industricais e comerciais. 

Podemos também dizer que Administração de Estoques corresponde ao 

planejamento, organização,direção,coordenação e controle das tarefas 

necessárias à definição de qualidade, aquisição,controle e plicação dos 

materiais destinados às atividades operacionais de uma organização. 

Para Dias, (1995, p,14), “ o estoque é necessário para que o processo 

de produção/vendas da empresa, opere com um número mínimo de 

preocupações e desníveis”. 
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Para Martins (2002), o estoque também pode ser definido como a 

porção armazenada de mercadoriais para venda, exportação ou uso, e/ou 

porção disponivel de mercadoria. 

O estoques podem ser classificados em Matérias – Primas, produtos em 

processos, produtos acabados, peças de manutenção e materiais 

administrativos. 

MATÉRIAIS – PRIMAS: são todos e quaisquer materiais considerados básicos 

e necessários para a execução de um produto acabado. 

PRODUTOS EM PROCESSOS: peças ou componentes que de alguma forma 

já passaram por um processo de produção,mais que ainda deverão sofrer 

algum tipo de modificação até o final do mesmo. 

PRODUTOS ACABADOS: são aqueles que já passaram por todo o processo 

produtivo, mais cuja a venda não foi concretizada. 

PEÇAS DE MANUTENÇÃO: peças necessárias para que a produção nunca 

seja interrompida, por isso a maioria das empresas as transformam em um tipo 

de estoque. 

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS: itens de plicação geral, produtos que 

normalmente são utilizados pela área administrativa da empresa. 

A urtilização de modernas técnas para gerenciar o estoque, possibilita 

meios de minimizar impactos financeiros negativos  pela imobilização 

desnecessária de capital em estoques.Mas, antes de tudo, é preciso lembrar 

que uma empresa de sucesso, para se manter de pé e ativa no mercado, 

precisa preservar seus clientes, que devem ser muito bem atendidos e 

satisfeitos. Por isso, o foco dos negócios sempre deve estar no cliente - sem 

jamais, obviamente, deixar de lado os resultados positivos e os lucros. 

Para  Dias (1995), a função da Gestão de Estoques é maximizar o efeito 

lubrificante no feedback de vendas e o ajuste do planejamento da produção. A 

Administração de Estoques deve minimizar o capitão total investido em 

estoques. Para Dias umas das principais dificuldades dentro da Gestão de 

Estoques, está em buscar conciliar da melhor maneira possível os diferentes 
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objetivos de cada departamento da empresa para os estoque, sem prejudicar a 

operacionalidade da empresa. 

A administração de materiais visa abastecer, de modo contínuo, a 

empresa com material que seja necessário para as suas atividades. São 5 

requisitos básicos para o abastecimento: 

• Qualidade do material - O material deverá apresentar qualidade tal que 

possibilite sua aceitação dentro e fora da empresa (mercado). 

• Quantidade - Deverá ser estritamente suficiente para suprir as 

necessidades da produção e estoque, evitando a falta de material para o 

abastecimento geral da empresa bem como o excesso em estoque. 

• Prazo de Entrega - Deverá ser o menor possível, a fim de levar um 

melhor atendimento aos consumidores e evitar falta do material. 

• Menor Preço - O preço do produto deverá ser tal que possa situá-lo em 

posição de concorrência no mercado, proporcionando à empresa um 

lucro maior. 

• Condições de pagamento - Deverão ser as melhores possíveis para que 

a empresa tenha maior flexibilidade na transformação ou venda do 

produto. 

Segundo Dias (1993) para a organização de um setor de estoques é 

necessário: 

• O número de itens que devem permanecer em estoque; 

• Qual o período de reposição para os itens em estoque; 

• O quanto deve-se manter em estoque para um período determinado; 

• Acionar o departamento de compras para a aquisição do produto; 

• Receber, armazenar e distribuir os materiais de acordo com a 

necessidade; 

• Exercer o controle sobre as quantidades e valores em estoque, 

fornecendo essas informações; 
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• Manter a acuracidade e avaliar a situação dos estoques com inventários 

periódicos e ainda identificar e retirar do estoque materiais obsoletos e 

materiais danificados. 

 

2.1 -  Custo de Estoque 

Para Dias (1993), todos os custos gerados pelo armazenamento de 

materiais, podem ser chamados de custo de armazenagem, e deve ser 

calculado da seguinte forma: 

• Custo de armazenamento = (quantidade de material em estoque / 2) X 

tempo X preço unitário X Taxa de armazenamento (geralmente em % do 

custo unitário) 

• Custo de pedido = mão-de-obra+material+custos indiretos / número 

anual de pedidos. Já o custo total, é igual ao custo de armazenagem 

total + custo total de pedido. 

Segundo Fernandes (2006), custo de carregamento é o valor de 

estocagem do material. Custo de Armazenagem (CA) somado ao Custo de 

Capital (CP) que é a taxa de aplicação ou empréstimo (i), multiplicado pelo 

preço de compra do item (p). As fórmulas são: 

CP = i * p CC = CA + CP 

Pode-se dizer que para garantir que sucesso de uma empresa, depende 

do abastecimento garantido, a tempo e a hora em função de um estoque bem 

calculado para o atendimento das necessidades da organização. 

  Para Martins ; Alt (2004), gestão ou Administração  é o processo de 

conseguir que as atividades sejam feitas de forma eficiente e eficaz com e por 

meio de outras pessoas. As funções clássicas da Administração são 

planejamento, organização, direção e controle. 

Dessa linha de pensamento participa Novaes (2004, p. 328), para quem 

“sem estoque é impossível uma empresa trabalhar, pois ele funciona como 

amortecedor entre os vários estágios da produção até a venda final do 
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produto”. Neste sentido entende-se que todas as decisões tomadas neste setor 

se refletirão no desempenho das empresas, e se eles precisarem de um 

determinado material para produzir e não dispuserem dele a produção irá parar 

e a entrega irá atrasar. Isso não é difícil ocorrer, devido ao mau planejamento 

ou atraso do fornecedor na entrega, trazendo prejuízo para a empresa podendo 

esta até perder o cliente devido a esta falha.  

 

    Então, para organizar um setor de controle de estoque conforme Dias (2008, 

p. 25) é necessário:  

a. Determinar “o que” deve permanecer em estoque: número de itens;  

b. Determinar “quando” se devem reabastecer os estoques: periodicidade;  

c. Determinar “quanto” de estoque será necessário para um período 

predeterminado: quantidade de compra;  

d. Acionar o departamento de compra para executar a aquisição de 

estoque: solicitação de compra;  

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

necessidades;  

f. Controlar os estoques em termos de quantidade e valor; fornecer 

informações sobre a posição do estoque;  

g. Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados 

dos materiais estocados;  

h. Identificar e retirar do estoque os item obsoletos e danificados.  

Abaixo um exemplo de como é o ciclo da Administração de Materiais em uma 

empresa: 

Ver índice de anexo (Anexo 1 – Figura 2) 
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Para Ballou , (apud Martins ; Alt,2004) , os estoques são importantes 

porque: 

• Melhoram o serviço ao cliente; 

• Geram economia de escala; 

• Protegem contra mudança de preços em tempo de inflação alta; 

• Protege contra incertezas de demanda e no tempo de entrega; 

•  Asseguram proteção contra contingências por exemplo: greves, 

incêndios, instabilidades políticas, e entre outras. 

 

O custo de estoque podem ser subdivididos em Custo de Capital e Custo de 

Armazenagem. 

Custo de Capital, é o custo de capital investido ao estoque, expresso em 

valores monetários. 

Custo de Armazenagem, é soma dos custos com a própria armazenagem, 

manuseio e perdas. 

Nível de Serviço ou de Atendimento – indicador de quão eficaz é o estoque 

pata atender as solicitações dos clientes, quanto mais solicitações forem 

atendidas, melhor será o nível do serviço. 

Nível de Serviço =  

Giro de Estoques – mede quantas vezes por unidade de tempo, o estoque se 

renovou. 

Giro de Estoques =  

Cobertura de Estoques – indica o número de unidades do tempo que o estoque 

médio será suficiente para cobrir a demanda média. 
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Cobertura (em dias) =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPÍTULO III 

 POLÍTICAS DE ESTOQUE 

 

A política de estoque consiste em tomada de decisões a respeito de 

estoques cíclicos e de segurança, além do grau de atendimento do produto e 

do nível de serviço. 

Ballou (2001) defende que a política que envolve a logística de uma 

empresa passa por uma análise de compensações (trade-off), que, por sua vez 

leva a um conceito que o autor definiu como custo total. A compensação de 

custos é o reconhecimento de que os padrões de custo de várias atividades da 

empresa apresentam freqüentemente características conflitantes entre si.  

Esse conflito deve ser gerenciado pelo equilíbrio das atividades de forma 

que elas possam ser otimizadas coletivamente. O problema básico em logística 

refere-se ao gerenciamento do conflito de custo. 

Dias (1993,p.45), afirma que:  

 O estoque se caracteriza pela armazenagem e manutenção de 
produtos acabados ou aoo, que são produzidos pelas 
empresas com a finalidade de satisfazer com esses produtos 
os consumidores intermediários ou finais  

A maioria das empresas, estão envolvidas em um dilema: quanto se deve 

estocar? 

O setor de vendas certamente quer um estoque elevado para que não 

falte material para o cliente, a área de produção prefere trabalhar com margem 

de segurança de estoque e o setor financeiro quer estoques reduzidos para a 

diminuição do capital investido e melhor o fluxo de caixa. 

O planejamento, é o principal instrumento para estabelecer uma política 

de estoque eficiente. Para isso a empresa deverá acompanhar 

sistematicamente: 

a) os itens em estoque,  
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b) o recebimento e a correta armazenagem das mercadorias; 

c) inventários periódicos para avaliação das quantidades e do estado 

dos materiais estocados  

d) o tempo de reposição de cada mercadoria. 

Para Slack (1996:381), o estoque deve ser atendido como uma 

acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de 

transformação. A transformação poderá ocorrer em uma empresa de 

manufatura, com estoques de materiais ou num escritório contábil.  

A administração geral da empresa deverá determinar o departamento de 

controle de estoque, o programa de objetivo a serem atingidos, estabelecendo 

padrões para servir de guia. 

Planejamento integrado 

Planejamento de demanda deve considerar não só bases históricas de 

consumo de determinados produtos, mas também fatores externos que 

influenciam nessas bases históricas, inclusive para o futuro consumo forescast 

preciso. Isso é o que a empresa chama de planejamento de demanda, tanto de 

longo quanto de curto prazo, podendo trabalhar com simulações de novos 

produtos, crescimento de demanda, e trabalhando com planejamento de 

demanda colaborativo. Baseado no conceito de comercio colaborativo 

compartilha-se dados e processos com parceiros de negócio ao longo de toda 

cadeia. 

O planejamento torna-se cada vez mais necessário quanto mais 

crescem as incertezas, seja do mercado ou da operação, e que visa minimizar 

surpresas. 

Premissas 

Na montagem do planejamento da logística existem premissas a serem 

considerados. 

• Alinhamentos das estratégias escolhidas deverão estar alinhados com 

os objetivos da organização, não devendo haver conflitos. 
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• Não adianta manter estratégias que estejam muito longe da realidade, 

nem implementarmos vários de uma vez, pois aumentamos o risco de 

perdermos o foco, que é uma das finalidades do planejamento 

estratégico. 

• Não prejudicar demais uma dimensão logística em detrimento de outro, 

devemos procurar equilibrar. 

No objetivo redução de custos logísticos, não se concede a diminuição do 

nível de serviço nem perda dos controles vitais, o que caracterizaria uma 

estratégia com visão de resultado de curto prazo e que também se confronta 

com o planejamento estratégico, que preza ações e resultados de médio e 

longo prazo. 

Objetivo:  

• Buscar um equilíbrio saudável entre planejamento e ação. 

• Antecipar as necessidades. 

• Visibilidade da demanda. 

A falta de assertividade na definição de metas, estratégias, políticas pode 

gerar problemas em vários pontos no gerenciamento da cadeia de 

abastecimento. 

É importante possuir uma estratégia logística bem elaborada e formalizada 

para definir quais são suas metas (níveis de serviço e custos, entre outros) e 

como seus esforços serão canalizados em benefício dos objetivos definidos, 

através de política e procedimentos internos. Mas tão importante quanto ter 

objetivos e metas claramente definidas é ter dinamismo e agilidade para 

perceber que as tendências e influências de todos os fatores de mercado, além 

das novas tecnologias, podem causar mudanças nas expectativas da empresa. 

Por isso, suas estratégias e metas devem ser revisados e redirecionados 

sempre que haja riscos ou oportunidades de melhorias ou ganhos, ou seja 

continuamente. 
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O gerenciamento da cadeia de abastecimento quer buscar um equilíbrio 

entre o nível de serviço desejado e os custos logísticos dos processos 

envolvidos tais como: custo de aquisição, fabricação, armazenagem, 

transporte, capital investido, entre outros. Esse equilíbrio entre o resultado 

esperado e os custos relacionados deve ser continuamente monitorado e os 

estágios empresariais devem ser revistos e redirecionados sempre que sejam 

evidenciados ineficiência ou perdas em processos ou interfaces entre parceiros 

internos e externos. 

Para atingir o equilíbrio entre atender à demanda e evitar custos 

desnecessários, tornase indispensável o planejamento e gerenciamento 

adequados das necessidades e dos estoques. O processo de planejamento e 

gerenciamento dos estoques exige que se faça um estudo detalhado por SKU, 

com base em históricos de consumo e previsões de crescimento da empresa. 

Política de estoque; 

Modernizar o sistema de gestão de estoque com a finalidade em obter 

redução no tempo de estocagem e minimizar o número de ocorrências de falta 

de materiais nas unidades/lojas, além de otimizar o abastecimento. 

Tempo é estoque. A melhor maneira de reduzi-lo é encurtar os ciclos do 

pedido e é a logística que viabiliza isso. 

Definir a política de estoques, relacionando o valor de inventário vezes o 

tempo de reabastecimento dos fornecedores e a velocidade de atendimento do 

pedido. 

Abaixo o exemplo de uma maneira em que o controlador de estoque 

deverá adquirir para um eficiente programa de controle: 

 

3.1 -  Classificação ABC  

Classificação ABC, conforme definição encontrada no glossário de 

termos publicado pelo Council of Supply Chain Management Professionals , “... 

é uma proposta de planejamento de estoques baseada na classificação ABC 
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de um volume ou valor de vendas onde os itens A teriam o maior volume ou 

maior valor de vendas, os itens B um volume ou valor médio e os itens C 

seriam de um menor valor ou volume. O grupo A representa 10 – 20% do 

número de itens e 50 – 70% do volume financeiro projetado. O grupo B 

representa, aproximadamente, 20% dos itens e por volta de 20% do volume 

financeiro. A classe C contém 60 – 70% dos itens e representa por volta de 10 

– 30% do volume financeiro”. 

Segundo Partovi ; Anandarajan (2002), em ambientes com centenas de 

itens de estoque para controle, o gerenciamento se torna mais complexo 

devido à diversidade. Uma alternativa é a separação dos itens em subgrupos, 

permitindo a escolha e adoção da política mais adequada para cada um deles.  

A Curva ABC é uma forma de classificação muito utilizada que usa o 

critério valor de uso anual (quantidade utilizada por ano x valor unitário). 

Entretanto, essa técnica só é considerada eficiente para classificação de itens 

quase homogêneos, em que o valor de uso é a principal diferença 

(RANATATHAN, 2004). Por meio da Curva ABC, pode-se dedicar mais atenção 

aos itens A por representarem alta participação nos valores movimentados de 

estoque.  

Uma grande variedade de itens no estoque aumenta consideravelmente 

a complexidade do gerenciamento, criando a necessidade de classificá-los com 

multicritérios. Esses critérios podem ser vários, tais como: lead time, existência 

de atributos comuns, obsolescência, facilidade de substituição, escassez, 

durabilidade, distribuição de demanda, dentre outros. 

Esta relação de percentuais pode ser representada conforme figura: 

Ver índice de anexo (Anexo 2 – Figura 3) 

 

A Curva ABC, tornou-se útil nos diversos setores em que necessário a 

tomada de decisão envolvendo grande volume de dados. 
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A classificação ABC pode ser feita de diversas formas, mais a 

considerada correta é a que considera o valor de custo da demanda anual de 

cada material em estoque. 

Alguns elementos que são necessários para que a classificação possa 

ser feita, é a relação de todos os materiais em estoque, o preço unitário de 

cada material, o consumo anual e o montante do capital investido na aquisição 

desses produtos. 

Ver índice de anexo (Anexo 7– Gráfico 1) 

 

 

3.2-  Estoque de segurança e ponto de ressuprimento 

Os estoques de segurança existem por causa das incertezas 

da demanda e do lead time de fornecimento. Segundo Ballou (2001), 

se a demanda fosse determinística e a reposição fosse instantânea, 

não haveria a necessidade desse tipo de estoque. 

Conhecer e mensurar as incertezas presentes nos processos logísticos 

é o primeiro passo para uma boa política de gestão de estoques. A criação de 

indicadores dessas incertezas é essencial para o correto dimensionamento dos 

estoques de segurança, garantindo o nível de serviço desejado ao menor custo 

total de operação. 

Além da redução nos níveis de estoque e da melhoria do nível de 

serviço a unidade/loja, uma política de gestão de estoques com embasamento 

mais formal e científico pode auxiliar na mensuração do impacto de certas 

atividades no processo logístico da empresa, identificando pontos críticos e 

apontando oportunidades de melhorias. 

De acordo com Buzzacott ; Shanthikumar (1994), uma alternativa para 

reduzir estas incertezas é o tempo de segurança que é aplicável quando se 

tem uma previsão bem acurada, variando apenas o lead time. Entretanto, 

flutuações da demanda durante o lead time diminuem sua atratividade por 
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considerar a demanda constante. O tempo de segurança, que é o desvio 

padrão do lead time (ES = slt), incrementa o lead time de entrega médio, da 

mesma forma que o estoque de segurança incrementa a demanda média 

durante o lead time. Quando a demanda de um material segue uma distribuição 

Normal, o cálculo do estoque de segurança pode ser feito pelo desvio padrão 

da soma das variâncias do lead time e da demanda: 

 

 

 

Em que, LT é o tempo de reabastecimento; (sd)2 é variância da demanda 

durante o lead time; (sLT)2 é a variância do lead time de entrega dos 

fornecedores; e Z é o número de desvios tabelado que garante o nível de 

serviço requerido. 

Krupp (1997) propõe uma forma de cálculo, considerando o Z como o 

ponto de equilíbrio entre o valor investido em estoque de segurança e o lucro 

recuperado por vendas que seriam perdidas. 

Segundo Inderfurth ; Minner (1998), esta fórmula é aplicada quando os 

comportamentos da demanda e do lead time obedecem a uma distribuição 

Normal. Na prática, essa normalidade da distribuição não é garantida, o que 

leva a rupturas no estoque (Eppen e Martin, 1988). 

Eppen ; Martin (1988) complementam dizendo que somente em alguns 

casos se pode encontrar um material com uma distribuição Normal de 

demanda. Dada essa dificuldade, o procedimento padrão é assumir a 

distribuição como sendo Normal com média e variância conhecidas para 

determinar o estoque de segurança e o ponto de ressuprimento. Este 

procedimento facilita, mas infelizmente incorre em erros, levando a rupturas no 

estoque ou a excesso do mesmo. 

Ainda, segundo Krupp (1997), quando as distribuições são 

desconhecidas, o que é comum, e algum método de estimativa é usado para 
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calcular a demanda em cada período, o sistema pode computar os erros 

médios absolutos da previsão (MAD) em relação à demanda real e usá-los 

para definir os estoques de segurança, calculado da seguinte maneira: 

 

 

 

Sendo que,   

 

 

 

Em que, ui é a previsão para o período i; xi é a demanda real no período 

i; n é o total de períodos considerados; e k é o coeficiente de proporcionalidade 

do estoque de segurança, sendo encontrado numa tabela específica 

apresentada por Krupp (1997). 

Chan et al. (1999) afirmam que, em muitas empresas, os estoques de 

segurança estão diretamente relacionados ao desvio padrão da previsão e que 

há vários estudos que combinam diferentes modelos de previsão com obtenção 

de melhores resultados. 

Segundo Inderfurth; Minner (1998), usualmente, a proteção contra as 

incertezas não é conseguida somente com os estoques de segurança, mas 

pelo esforço gerencial, da flexibilidade e da capacidade de resposta dos 

processos para reagir a uma situação inesperada. 

Para a definição do ponto de ressuprimento, o estoque de segurança 

deve ser somado com a demanda durante o lead time, independente da 

fórmula de cálculo (Ballou, 2001). 

Krever et al. (2003) propõem uma expressão analítica para o ponto de 

ressuprimento baseados nas demandas individuais com comportamento 
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esporádico. Haksever ; Moussourakis (2003) apresentam um modelo para lidar 

com o problema do ressuprimento de materiais sujeito a algumas restrições de 

tempo, espaço e recursos financeiros. 

 

3.3- Outros aspectos ligados ao gerenciamento de estoques 

Lenard; Roy (1995) apresentam algumas críticas referentes aos modelos 

clássicos de estoque: i) os custos de pedido, de manutenção e de falta são 

difíceis de serem mensurados; ii) a complexidade para serem compreendidos 

requer um relaxamento na implementação, o que enfraquece o realismo dos 

modelos; e iii) são inflexíveis e fazem uma confusão entre variáveis de ação 

(níveis de ressuprimento e lotes de compra) e de monitoramento (níveis de 

estoque, nível de serviço ao cliente e carga de trabalho) no controle de 

estoques. Portanto, para os autores, existe uma grande lacuna entre teoria e 

prática. 

Para Zomerdijk ; Vries (2003), esses modelos e técnicas normalmente 

são baseados em modelagem matemática e são bons na determinação de 

parâmetros de estoques e planejamento de recursos, porém, quando os 

modelos são confrontados com o mundo real, apresentam grandes limitações. 

Atualmente, é reconhecido pelas empresas que o desempenho dos 

sistemas de estoque não depende somente de como são planejados ou 

controlados, mas também da arquitetura organizacional. Por isso, muitas delas, 

com o intuito de melhorá-lo, implementam, simultaneamente, avançados 

sistemas com o uso de medidas organizacionais (Vries, 2004). 

Segundo Martins (1992), um bom funcionamento do controle de 

estoques depende de políticas bem definidas. Para que seja facilitada a 

elaboração de uma política correta de estoques, deve-se adotar algumas 

regras simples e práticas, como apresentadas a seguir: 
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1- Evitar manter estoques de produtos acabados 

– Somente estocar matéria prima que será utilizada na produção de curto 

prazo. Surgindo hipótese de ter que escolher entre manter níveis elevados de 

estoques ou diminuir o ritmo de produção, a última opção é preferível. 

- Suspender momentaneamente a compra de matérias-primas e componentes, 

adequando a produção à capacidade de absorção do mercado. 

- Estocar somente produtos acabados para atender pedidos de curto prazo. É 

importante destacar que normalmente produtos acabados são pagos à vista ou 

dentro de um curto prazo de tempo, ou seja, possuem boa liquidez. 

2- Pensar no fornecedor 

- Manter uma boa relação com o fornecedor normalmente pode trazer 

vantagens extraordinárias. É importante ser correto com ele informando-lhe 

com razoável precisão sobre as necessidades a curto e médio prazos, para 

que ele possa planejar sua produção, evitando estoques excessivos que 

elevem seus custos. 

3 – Verificar o estoque mínimo necessário 

- Toda empresa precisa ter um estoque mínimo ou de segurança para evitar a 

falta de material em estoque. 

4 – Manter a limpeza do almoxarifado 

- As empresas devem realizar periodicamente uma limpeza em seu 

almoxarifado, para que os itens que estão estocados e que não sejam mais 

utilizados sejam retirados. Isto geram grande economia e de dinheiro. 

Segundo Dias (1995) , o departamento de Gestão de Estoques deverão 

atentar aos objetivos  a serem atingidos, isto é, estabelecer certos padrões que 

sirvam de guia aos programadores e controladores e também de critérios para 

medir a performance do Departamento . De maneira geral, as diretriz são as 

seguintes: 

• Metas quanto a tempo de entrega  de materiais aos clientes; 
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• Definição do número de depósitos  e/ou de almoxarifados e das  listas 

de materiais a serem estocados neles; 

• Até que nível deverão flutuar os estoques  pata atender uma alta  ou 

baixa de vendas ou uma alteração no mercado; 

• Até que ponto será permitida a especulação com estoques, fazendo 

compra antecipada com preços baixos ou comprando quantidade maior 

para obter desconto. 

• Definição da rotatividade do estoque. 

 

3.4. Atividades de suprimentos 

Filho(1982) , as principais atividades de suprimentos, também chamadas 

de atividades  fundamentais da Administração de Material são: 

• Previsão e controle de estoque; 

• Compra de material ; e 

• Armazenamento. 

Além dessas atividades , possui as atividades complementares para a 

composição dos elos da imensa cadeia de suprimentos. Que são elas: 

• Classificação, codificação e catalogação de materiais e de fornecedores; 

• recebimento e inspeção de material; 

• fornecimentos, transferências  e devoluções de materiais; 

• triagem e alienação de materiais; 

• prevenção de materiais estocados; 

• execução de inventários  

• inspeção de suprimentos;  

• distribuição e transportes.  
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CAPÍTULO IV 

 ARMAZENAGEM COMO MANEIRA ESTRATÉGICA 

PARA DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS. 

O custo de armazenagem, controle e manuseio são elevados, no 

entanto tem que haver a seleção dos locais aonde serão feito esse processo.É 

difícil especificar a demanda com precisão, por isso temos que minimizar o 

espaço, reduzindo os custos com armazenagem. 

Para Oliveira (1999,p.46)  “ o planejamento estratégico é um processo 

gerencial que possibilita o executivo  estabelecer o rumo  a se seguido  pela 

empresa e é de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa” 

As empresas estão aplicando a filosofia JUST-IN-TIME, isso evita a 

necessidade de estoque. È importante que a demanda por produtos acabados, 

seja conhecida com alto grau de precisão, para evitar gastos com 

armazenagem. Os custos com armazenagem  e manuseio de mercadorias 

podem absorver de 10 a 40% das despesas logísticas de uma empresa. 

A Armazenagem é constituída por um conjunto de funções de recepção, 

descarga, carregamento, arrumação e conservação de matérias-primas, 

produtos acabados ou semi-acabados. 

Segundo Martins (2002,p.25), o armazenamento de materiais consistem 

em armazenar adequadamente os materiais para que seja possível sua rápida 

recuperação e a manutenção dos níveis de qualidade, e ainda para que a 

entrega seja facilitada. 

É uma atividade especializada necessária para: 

• reduzir os custos dos fretes. 

• reduzir os custos de produção. 

• atender melhor os clientes. 
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Para identificar se a área de armazenagem é um lugar apropriado para 

estocar materiais, é preciso definir a melhor localização geográfica,verificar se 

é um lugar de fácil acesso para o fornecedor,o custo para a preparação do 

terreno, a disponibilidade de mão-de-obra, condições das estradas,gastos com 

pedágios. Depois que o lugar ideal for identificado, é preciso avaliar os gastos 

com construção e logo após verificar os cuidados específicos para estocar 

determinado tipo de produto. 

 

4.1- Conceito de Just-in-Time 

A idéia do just-in-time é suprir produtos para linhas de produção, 

depósito ou clientes apenas quando eles são necessários. Se as necessidades 

de material ou produtos e os tempos de ressuprimento são conhecidos com 

certeza, pode-se evitar o uso de estoques. Os lotes são pedidos apenas nas 

quantidades suficientes para atender o consumo com antecedência de apenas 

um tempo de ressuprimento. Chave do planejamento de necessidades de 

materiais e do planejamento de necessidades de distribuição. 

O enfoque do just-in-time nem sempre leva ao “ estoque zero”. Caso as 

necessidades ou os tempos de reposição não sejam conhecidos com certeza, 

então quantidades ou os tempos maiores deverão ser usados o que acaba 

colocando estoque extra no sistema. Portanto, a técnica just-in-time é 

vantajosa quando (1) os produtos tem alto valor unitário e necessitam de alto 

nível de controle, (2) as necessidades ou demandas são conhecidos com alto 

grau de certeza, (3) os tempos de reposição são pequenos e conhecidos e (4) 

não há benefícios econômicos em supri-se com quantidades maiores que as 

requeridas. 

Na prática, o controle de estoques nem sempre pode ser ótimo, 

conforme a teoria sugere. Pelo contrário, é justamente a mistura de políticas 

ótimas que é o mais conveniente. 

Pedidos conjuntos ou agregados. Nem todos os itens de uma linha de 

produtos pode justificar lotes de reposição que alcancem os volumes 
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necessários para obter descontos. Como desconto de preços ou fretes 

freqüentemente oferecem economias substanciais, os administradores de 

estoques muitas vezes agregam mais de um item num pedido ou entrega. Na 

prática, pedidos conjuntos são administrados de forma bastante direta. Quando 

o estoque de certo item cai abaixo do ponto de pedido, o administrador do 

estoque examina os registros para todos itens fornecidos pela mesma fonte. Os 

itens cujos níveis de estoque estejam mais próximos do seu ponto mínimo são 

colocados no pedido, de maneira a formar uma entrega com maior volume. 

Manter estoque significa comprar no presente momento em antecipação 

a demanda futura, com base em previsões de vendas. Para definir a política de 

compras mais adequada, deve ser observada não apenas a decisão sobre a 

coordenação do fluxo de produtos, mas também outras características do 

produto e do processo, exemplo: custo adicionado total, grau de obsolescência 

e o grau de perecibilidade. Dentre as caracterísitcas de processo destaca-se a 

estrutura de custos fixos e variáveis. 

 

4.2- Crossdocking 

Crossdocking ou distribuição "flow-through" é conhecido como o método 

de manuseio do produto,reduz custos, defini-se como um sistema de 

distribuição no qual a mercadoria recebida em um armazém, não é estocada 

como é normalmente, mais sim imediatamente preparada para o carregamento 

e para a distribuição ou expedição a fim de ser entregue ao cliente ou 

consumidor. 

A técnica do crossdocking não é fácil de ser implementada, os custos e 

esforços dos outros membros aumentam, pois isso todos os membros da 

cadeia de suprimentos, devem ser capazes de suportar as operações do cross 

docking. 

Uma definição simplificada de cross-docking, é a operação os produtos 

são roteados aos seus destinos tão logo são recebidos em um armazém ou 

centro de distribuição, sem uma armazenagem longa. Requer alto 
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conhecimento dos produtos de entrada, seus destinos, e um sistema para 

roteá-los apropriadamente aos veículos de saída. 

Alguns pontos essenciais em que uma operação é conhecida como cross-

docking: 

• O tempo total de permanência da mercadoria na empresa é o mínimo 

possível; 

• Após o recebimento, o material tem que ser enviado imediatamente para 

o veículo de saída, ou permanecer na área de picking, mais nunca o 

material poderá ir para o estoque. 

• É necessário que um sistema seja capaz de coordenar as trocas de 

produtos e informação. 

 

Ver índice de anexo (Anexo 3 – Figura 4) 

 

 

 

4.2.1 Benefícios e desvantagens do cross-docking  

Para que podemos conseguir atingir os objetivos do cross-docking, é 

preciso tomar cuidado na escolha dos produtos, fornecedores, com as 

informações e com as pessoas. Por exemplo, os produtos que requerem um 

mínimo de manuseio, possuem alto custo de estocagem possuem códigos de 

barras que auxiliam o processo de roteamento e possuem um padrão de 

demanda conhecido e de baixa variabilidade são ideais para serem distribuídos 

por cross-docking.  

A escolha dos fornecedores também tem que ser feita com cuidado, pois 

eles precisam disponibilizar a quantidade de produtos no tempo certo .  

Alguns beneficios que o cross-docking pode oferecer,é a redução de 

custos de manuseio, dá suporte às estratégias de Just-In-Time, da suporte às 
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estratégias de Just-In-Time, Reduz danos aos produtos por causa do menor 

manuseio e reduz furtos e compressão dos produtos. 

Mais também o sistema de cross-docking tem as suas desvantagens, 

que são requer sincronização dos fornecedores e demanda, e os sindicatos 

temem perda de empregos. 

Na corrida do reabastecimento, as empresas estão enviando seus 

produtos diretamente de suas fábricas através dos centros de distribuições 

para os clientes, eliminando os custos com armazenagem corrida pelo Dessa 

forma, os fabricantes eliminam os custos de armazenamento. Com o 

surgimento do JIT (Just-In-Time), EDI (Eletronic Data Interchange) e ECR 

(Efficient Consumer) as empresas  estão mais atentas a esta prática, mais 

econômica e mais rápida, de fornecimento. 

Muitas empresas tem percebido que as embalagens dos produtos e o 

transporte influenciam no sucesso das vendas.  

Segundo Zinn (1998), o Cross Docking combina a administração de 

estoques com o processamento de informações para criar um sistema capaz 

de reabastecer com freqüência grande número de entregas. 

 

As principais ferramentas e práticas da tecnologia de informação que 

são importantes para o Cross Docking são EDI, ECR, Código de Barra, 

Scanning, Rádio Freqüência e WMS. 

O sistema Cross Docking apresenta grande potencial para o controle 

dos custos da logística, mantendo o nível de serviço aos cliente, eliminando os 

custos, o tempo e trabalho necessário para o gerenciamento, segundo 

Richardson (1999), variam de 5% a 20% dos custos de manuseio de materiais, 

podendo atingir economias maiores.  
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CAPÍTULO V 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À 

LOGISTICA 

Segundo Laudon (1999, p. 4), um sistema de informações pode ser 

definido como “ um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando 

juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações 

com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a 

análise e o processo decisório em empresas” 

Os sistemas de informações em uma organização quando bem 

empregado, vai juntar informações de todos os setores e de todos os 

procedimentos realizados por essa empresa para melhor orientar a rotina de 

trabalho e ajuda na tomada de decisões. 

Laudon (1999) explica que o funcionamento dos sistemas de 

informações se dá através de três ciclos: A entrada (input), que envolve a 

captação ou coleta de fontes de dados brutos interno ou externos da 

organização. O processamento, que envolve a conversão dessa entrada bruta 

em uma forma mais útil e apropriada. E a saída (output), que envolve a 

transferência da informação processada às pessoas ou atividades que as 

usarão.   

  

Segundo Ballou (1993), uma empresa que necessita de uma boa fluidez 

de informações, precisa de um SI automatizado. Atualmente há no mercado um 

grande número de softwares que tornam o processamento das informações 

mais fácil.  

A avanço da tecnologia, vem contribuindo bastante no processo de 

informações de uma maneira rápida e confiável. Antes usávamos papéis na 

execução dos processos, hoje em dia usamos hardware e software para medir, 

controlar e gerenciar as operações nas empresas. 
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Como hardware temos computadores, dispositivos para armazenar 

dados, instrumentos de entrada e saída de dados, como códigos de barra, 

leitores ópticos, GPS (Global Position System) etc Nazário, (1999). 

A redução de custos pode ser feita através da redução do estoque total 

ao longo da cadeia de suprimentos e de recursos humanos. Isto porque com 

informações mais precisas sobre a demanda, não há necessidade de grande 

estoque. Também, as informações fluem com alte velocidade e há uma maior 

comunicação entre fornecedores e clientes sendo possível conciliar os limites 

de produção dos fornecedores com as necessidades de seus clientes.  

A partir do momento que os processos da empresa passam a ser 

automatizados há uma diminuição de custos com os recursos humanos. Isto 

ocorre já que não há necessidade de um grande número de trabalhadores para 

controlar o fluxo das informações, porém na verdade, será necessária uma 

mão-de-obra mais bem treinada e qualificada.  

 

5.1 Sistemas de Informações Gerenciais - SIGS 

Segundo Ballou (1993, pag 278), “Os sistemas de informações 

gerenciais refere-se a todo equipamento, procedimentos e pessoal que criam 

um fluxo de informações utilizadas nas operações diárias de uma organização 

e no planejamento e controle global das atividades da mesma”. 

Os sistemas de informações gerenciais geram aos administradores, 

informações úteis para que eles possam controlar, organizar e planejar com 

maior eficácia as operações empresariais. Stair (1998).  

Os sistemas de informações gerenciais geram aos administradores, 

informações úteis para que eles possam controlar, organizar e planejar com 

maior eficácia as operações empresariais. (Stair 1998).  

Ver índice de anexo (Anexo 8 – Quadro 1) 
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A maioria dos sistemas fornecem relatórios resusmidos que vêm de 

forma de banco de dados que trazem informações das transações e 

apresentação dos resultados de forma clara e pronta ajudando no processo de 

tomada de decissão. 

Segundo Stair (1998), todos os dados que entram no SIG são internos 

da empresa. A maior fonte de dados do SIG é o SPT, e o papel do SPT é 

coletar e armazenar dados resultantes de transações empresariais em 

andamento. Sendo assim informações referentes a todos os departamentos da 

empresa como jurídico, financeiro, de produção etc, são atualizadas no SPT e 

então passadas ao SIG.  

Stair (1998) afirma que o funcionamento do SIG vai muito além de ser  

apenas um coletor de dados.  Um exemplo citado por ele é referente as 

informações das vendas semanais de uma empresa. Um gerente qualquer 

poderia escolher o modo como seu relatório vai se apresentar podendo ter 

informações referentes as vendas por região, por representante local, por 

produto e até mesmo com comparação as vendas dos últimos anos.  

 

5.2  Módulo de Estoque 

Módulo reservado ao controle do estoque da Empresa, sendo este divido 

em três categorias. 

• Lançamentos: automáticos (faturamento, recebimento) e manuais  

• Relatórios: ficha de movimentação de materiais (individual), resumo do 

estoque, giro do estoque, estatísticas, controle de materiais com estoque 

baixo 

• Consulta: sistema de consulta rápida do estoque 

• Controle de Itens Negativos 

 

Ver índice de anexo (Anexo 4 – Figura 5) 
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Quanto aos relatórios gerados pelo SIG, eles podem ser divididos 

segundo Stair (1998) em: 

• Relatórios programados; que são produzidos periodicamente, podendo 

ser diariamente, semanalmente ou mensalmente. Cada departamento 

da empresa gera o seu próprio relatório que contém sempre os mesmos 

tipos de informações e são usadas com bastante freqüência. 

• Relatórios indicadores de ponto crítico; são relatórios que geram 

informações que determinam o sucesso de uma organização. Como 

exemplo, as vendas, o nível de estoque, atividade de produção etc. 

Possuem informações resumidas e de rápida assimilação para tomada 

de decisão. 

• Relatórios sob solicitação; são produzidos para dar informações 

relevantes solicitadas pelo administrador.  

 

• Relatórios de exceção; são gerados mediante uma determinação prévia 

para quando acontecer algo incomum ou que requeira atitude da 

administração. Geralmente são estabelecidos parâmetros para melhor 

administrar a produção destes relatórios.  

 

Planejamento estratégico 

Processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a 

seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as 

condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. Também 

considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o 

processo tenha coerência e sustentação. Para Bateman;Snell (1998), a 

administração estratégica é um processo envolvendo administradores de todos 

os níveis da organização, que formulam e implementam objetivos estratégicos.  

Ver índice de anexo (Anexo 5– Figura 6) 
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Já o Planejamento Estratégico seria o processo de elaboração da 

estratégia, na qual se definiria a relação entre a organização e o ambiente 

interno e externo, bem como os objetivos organizacionais, com a definição de 

estratégias alternativas (MAXIMIANO, 2006). 

 

 

EDI 

O EDI(Electronic Data Interchange, ou Intercâmbio Eletrônico de Dados), 

pode ser plicado em qualquer área de negócio.As relações mais evidenciadas 

do uso do EDI está entre instituições privadas e públicas, onde podemos 

determinar o relacionamento cliente e o  fornecedor, organização e a instituição 

financeira e contribuinte e o orgão fiscalizador.  

A relação cliente e fornecedor poder ser feita através do planejamento 

mensal ou semana das compras e o aviso de embarque da mercadoria.  

Para o entendimento do EDI dentro do ambiente da organização, é 

necessário entender os componentes necessários para uma gestão efetiva das 

transações.Os componentes de um EDI são: 

Modelo de Documento 

Definição em qual contexto será utilizada a mensagem.  

Exemplos: 

• Programação de Entrega; 

• Aviso de Embarque; 

• Pedido de Compra; 

• Tabela de preços; 

• Cotações; 

• Bancários; 
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• Outros. 

 

VMI 

Vendor Managed Inventory (VMI) significa Inventário Gerenciado pelo 

Fornecedor. 

O fornecedor que é responsável em manter os níveis de inventário do 

cliente, tendo acesso aos dados de inventário do cliente (normalmente via EDI), 

ficando responsável por gerar ordem de compra para o seu próprio material. 

A implementação desse processo (VMI) envolve grandes mudanças nas 

empresas participantes.A confiança e senso de parceria passa ser a base do 

relacionamento. 

Existe benefícios e riscos associados a esse programa, portanto, para 

que a empresa não corra nenhum risco, é preciso que as atividades sejam bem 

planejadas, executadas e lideradas. 

Algumas vantagens dessa  relação entre fornecedor e comprador: 

• Reforça parceria entre as empresas; 

• Redução dos tempos na cadeia de suprimento. 

• Um melhor atendimento ao cliente final, com a disponibilização do 

material. 

• Melhor Timing das ordens de compras.  

Vantagem para o comprador: 

• Estabilidade no inventário, correndo menor risco de falta de material no 

estoque. 

• Redução do custo com a emissão e processamento de pedidos; 

• Melhor o nível de serviço; 

• Redução do risco. 

Para o fornecedor as suas vantagens: 
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• Melhor previsão de demanda, já que possui acesso aos dados do 

comprador; 

• Facilidade de corporar promoções; 

• Redução de erros. 

Fluxograma de como funciona a relação entre o fornecedor, comprador e 

cliente final. 

Ver índice de anexo (Anexo 6 – Figura 7) 
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CONCLUSÃO 

No trabalho, foi comentado as principais decisões que temos que tomar 

para formalizar a política de estoques para a cadeia de suprimentos: aonde 

localizar, solicitar a quantidade certa de material ao setor de Compras e manter 

o estoque de segurança. 

Também foi explorado a motivação para a redução do estoque, fazendo 

com que a empresa trabalhe com tamanho de lotes de ressuprimento cada vez 

menor, fazendo com que aumente a eficiência no transporte, na armazenagem, 

etc. 

A Administração de Estoques se destaca como um item alvo na redução 

de custos, a empresa que possui um bom controle, evita que produtos fiquem 

parado em estoques, evitando a imobilização desnecessária de capital e fazer 

com que não falte material para suprir a necessidade do cliente. 

Os fornecedores e clientes são elos de uma corrente, sempre temos que 

avaliar suas necessidades e expectativas estão sendo atendidas.  

  A empresa que tem um bom relacionamento com seu fornecedor, faz 

com que os pedidos sejam atendidos rapidamente e minimizando o custo na 

compra do suprimento. E o relacionamento com o cliente é importante para 

buscar sua fidelidade, evitando que procurem a concorrência por atraso de 

material e até mesmo pela qualidade, por isso também foi destacado no 

trabalho a importância da armazenagem dos itens para que não sejam 

danificados no estoque e para que o processo da retirada do produto seja 

eficaz, assim agilizando o processo. 

Outra maneira que uma empresa pode reduzir seus custos, é evitar que 

o material fique estocado, aplicando a idéia do Just-in-Time, que é produzir o 

material na hora em que o cliente estiver precisando. Mais esse método é mais 

utilizado quando os produtos são de valores altos, necessitando de nível alto 

de controle, quando as necessidades ou demandas são conhecidos com alto 

grau de certeza, os tempos de reposição são pequenos e quando não há 

benefícios econômicos em supri-se quantidade maiores. 
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ANEXOS 

Índice de anexos 

Anexo 1 >> Figura 1 e 2 
 

Anexo 2 >> Figuras 3 

 

Anexo 3 >> Figuras 4 

 

Anexo 4 >> Figuras 5 

 

Anexo 5 >> Figura 6 

 

 Anexo 6 >> Figura 7 

 

Anexo 7 >> Figura 8 

 

Anexo 8 >> Gráfico 1 

 

Anexo 9 >> Quadro 1 
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ANEXO 1 

 

 

 

Figura 1:Processo do planejamento dos produtos. Fonte: Portal da 

Administração. 

 

Figura 2: O ciclo da Administração de Materiais. Fonte: Intranet – Vulcan 

Material Plástico. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama da relação entre o número de itens em estoque e o valor 

total das vendas normalmente estabelecida em uma classificação ABC.Fonte: 

Portal da Administração. 
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ANEXO 3 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de Crossdocking.Fonte: Logística empresarial: o processo de 

integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

Figura 5 – Fluxo  de Controle de Estoques. Fonte: Eumed. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Pirâmide  do Planejamento Estratégico.Fonte: Intranet – Vulcan 
Material Plástico. 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

Figura 7 – Relação entre Fornecedor, Comprador e Cliente Final.Fonte: 
Sistemas de Informação. Rio de Janeiro : LTC, 1999 
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ANEXO 7 

 

 

Gráfico 1 – Classificação ABC, Fonte: Portal da Administração. 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Áreas de aplicação dos sistemas considerados mais importantes 

.Fonte: Administração para empreendedores: fundamentos de criação e da 

gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
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