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RESUMO 

 

MATOS, Thaís Souza de. Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Impactos 
da Gestão de Estoques em uma indústria integrante do Pólo de Informática de 
Ilhéus/BA. Orientador: MORETT, Amarildo José. Dezembro de 2008. 64 p. 
 

 

O presente relatório mostra um estudo realizado na Empresa X, com o objetivo de 
identificar a influência que a Gestão de Estoques tem no desempenho do setor de 
Compras dessa empresa, e quais, consequentemente, são os impactos 
operacionais. Para isso, utilizou-se de uma abordagem descritiva e exploratória. 
Para coleta dos dados, empregou-se a pesquisa observacional. Durante os meses 
de estudo foi observado como eram realizadas as atividades em cada setor bem 
como ocorre o fluxo de informações entre os mesmos.  De uma forma geral, foi 
descoberto durante a observação que o modelo de gestão de estoques adotado pela 
empresa é o mais adequado para o setor/ramo onde a mesma atua, no entanto o 
processo como um todo apresenta alguns gargalos, relacionados, em sua essência, 
à execução das atividades.  No final deste relatório são propostas algumas 
sugestões de melhorias no sentido de sanar as falhas do processo. Essas sugestões 
referem-se, basicamente, a uma mudança na gestão dos recursos humanos. 
 
 
 
Palavras-chave: Gestão de Estoques, Compras, integração, informações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Administração de Materiais é a atividade que tem por finalidade prover e 

assegurar o contínuo abastecimento de artigos próprios, necessários e capazes de 

atender à função produção da empresa. Para cumprir esse objetivo, a Administração 

de Materiais conta com duas funções fundamentais: Estoques de matérias-primas e 

Compras. 

Estoque de matérias-primas pode ser entendido como toda reserva física, o 

armazenamento dos insumos que serão utilizados no processo produtivo, ou seja, 

que irão compor o produto. Este estoque é um elemento importante da eficácia 

operacional, uma vez que é essencial ao processo produção – vendas da empresa 

opere com o mínimo de preocupações e desníveis. 

Pouco tempo atrás, o conceito de estoques de matérias-primas que se tinha 

era um galpão enorme, coberto de materiais suficientes para atender a produção de 

um ano ou mais. Esse conceito de estoques, entretanto, mudou. Não se concebe 

mais nos tempos atuais estoques estratosféricos que representam até mais da 

metade do ativo circulante da empresa. O que não significa que não deva mais 

existir estoque de matérias-primas. O ideal é o estabelecimento de estoques 

mínimos, ou seja, quantidades de segurança que irão garantir a empresa no caso de 

eventualidades. 

Compras, por sua vez, é a função que tem por finalidade suprir as 

necessidades de materiais ou serviços. Ela preocupa-se sobremaneira com o 

estoque de matérias-primas. 

Até recentemente, Compras tinha somente como objetivo definir como 

comprar a qualidade de material correta, no tempo certo, na quantidade exata, da 

fonte certa, ao preço adequado. Ou seja, a função de Compras restringia-se a 

comprar no fornecedor que oferecesse a melhor condição de preços, dentro das 

especificações exigidas, na quantidade necessária e econômica e que atendesse ao 

prazo estipulado. 
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Hoje, no entanto, a atividade de Compras é vista como estratégica para a 

empresa, sendo sua maior concentração voltada ao estabelecimento de parcerias, 

através de negociação de relacionamentos a prazos mais longos, desenvolvimento 

de fornecedores e redução do custo total, em vez de fazê-lo em rotinas de pedidos e 

reposição de estoques. Deixou de simplesmente reagir às necessidades dos 

usuários para se tornar mais proativa. 

Dessa forma, Compras deixou ser uma atividade de simples emissão de 

pedidos aos fornecedores para se tornar uma função estratégica, essencial ao 

atingimento dos objetivos estratégicos da Organização, uma vez que é uma 

atividade com interface com as demais atividades da empresa: financeiro, produção, 

vendas e etc.  

Conforme já comentado, a preocupação primordial do setor de Compras é 

com o estoque de matérias-primas, ou seja, seu papel é prover a função produção 

dos materiais necessários à sua realização. No entanto, com o advento da visão 

mais estratégica do seu papel organizacional e do enxugamento dos estoques, 

passou a ser primordial que Compras e Estoques funcionem como atividades 

integradas, ou seja, as diretrizes e objetivos dos mesmos, apesar de serem 

específicos para o setor, devem estar de mão dadas, interligadas e em perfeita 

harmonia uma com as outras. 

 

 

1.1 Definição do problema 

 

 

Estoques representam grande parte do ativo de uma empresa. Ativo este, que 

se não for de fácil convenção, se apresentará como grande empecilho à sua saúde 

financeira. Isso porque, material em estoque é capital parado que poderia estar 

sendo investido em outras áreas. Por outro lado, existe uma necessidade precípua 

de que se exista uma quantidade mínima de material em estoque, de forma a 

permitir que a empresa der continuidade às suas atividades. Assim, o grande dilema 

de toda empresa é como equilibrar a quantidade necessária de material que se deve 

ter em estoque sem, contudo, deixar que os recursos financeiros da empresa fiquem 

empatados. 
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Compras é atividade que tem como principal função suprir as necessidades 

do estoque. Dessa forma, ela é o único instrumento que a empresa tem para atingir 

o equilíbrio do dilema gerado por Estoques. Isso porque, se a empresa tiver uma 

função Compras eficiente, conseguirá garantir a continuidade das suas atividades 

produtivas, sem que a mesma perca o seu capital de giro. Para que Compras atinja 

essa eficiência operacional, no entanto, ela depende de uma contrapartida do 

estoque, pois seu desempenho está diretamente relacionado ao desempenho das 

atividades de Estoques e às informações que este lhe passa. 

Dessa forma, surge-se a seguinte questão para as Organizações: como 

manter uma relação saudável entre Estoques e Compras e, dessa forma, garantir o 

bom funcionamento operacional bem como a saúde financeira da empresa? 

 

 

1.2       Objetivo Geral 

 

 

Analisar a influência da gestão de estoques no setor de compras e, 

conseqüentemente, quais os impactos nos resultados operacionais e financeiros da 

empresa. 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 

1. Identificar e descrever o sistema de gestão de estoques utilizado pela 

organização; 

2. Identificar e descrever o sistema de informações utilizado pela 

organização; 

3. Identificar e descrever como ocorre o processo de compras na 

empresa; 

4. Identificar os pontos de interferência e impactos do Estoque no 

processo de compras; 

5. Identificar a influência do setor de Compras na Produção e Financeiro 

da empresa. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Estoques e Compras são grandes indicadores de eficiência operacional e 

financeira da empresa. Indicadores operacionais, porque deles depende diretamente 

a atividade produção, uma vez que esta só funciona se tiver disponível para si os 

materiais necessários à fabricação dos produtos. Financeiro porque, de um lado o 

estoque é um ativo da empresa, e como todo ativo representa capital investido e que 

deve gerar um retorno e, do outro, Compras é um grande fator de lucratividade, uma 

vez que impacta diretamente na relação Custo X Preço dos produtos. Dessa forma, 

é de fundamental importância para empresa que essas duas atividades sejam bem 

desempenhadas. 

Aliado a isso, essas duas atividades estão diretamente interligadas, onde o 

desempenho de uma tem impacto direto no desempenho da outra. Isso porque 

Estoque preocupa-se com a guarda do material enquanto a função de Compras é a 

aquisição dos mesmos. Assim, Compras é o fornecedor do Estoque e como em toda 

relação de fornecimento é necessário que Estoques informe as suas necessidades 

para que Compras possa saná-las. Para que Compras desempenhe bem seu papel, 

portanto, é necessário que o Estoque execute bem a sua função, mantendo-a 

sempre informada de suas necessidades. 

A finalidade deste trabalho é analisar a influência que a Gestão de Estoques 

tem no setor de Compras da empresa objeto do estudo. Seu foco identificar como 

ocorre essa relação entre estoques e compras e qual o impacto para os resultados 

operacionais e financeiros da empresa. A importância em realizar esse estudo será 

permitir a empresa identificar em quais etapas do processo estão os gargalos e, 

dessa forma, agir sobre elas de forma a evitar os problemas.   

É importante ressaltar, que por se tratar de um estudo de caso, as conclusões 

tiradas e as soluções e alternativas sugeridas servirão apenas para empresa objeto 

de estudo, uma vez que não poderão ser extrapoladas para outras, já que cada 

organização tem a sua própria dinamicidade. No entanto, as informações aqui 

expostas poderão servir de base para outros estudos. 



 

 

16

 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 A Administração de Materiais 

 

 

A Administração de materiais é a atividade que tem como função precípua o 

gerenciamento do fluxo de materiais, desde a saída do fornecedor até o consumidor, 

de forma a garantir que as atividades fins da empresa – a produção e venda – 

possam ser realizadas e, dessa forma, possa-se atingir os objetivos estratégicos 

propostos. Assim, a Administração de materiais envolve as atividades controle de 

produção, compras, controle de estoques, movimentação de materiais, tráfego, 

recebimento, embarque e armazenagem. Apesar da importância dessa atividade, 

ainda são poucos as empresas que efetivamente a praticam e utilizam de uma forma 

estruturada. 

 

Qualquer atividade industrial requer materiais e suprimentos com os quais 
possa trabalhar. Antes que uma simples engrenagem possa começar a 
girar, no processo da manufatura, os materiais devem estar disponíveis e 
deve haver a certeza de que o suprimento será contínuo, para satisfazer as 
necessidades e o programa de produção. A qualidade dos materiais deve 
ser adequada ao propósito a que se destinam e apropriada ao processo e 
equipamento que se está empregando. A deficiência em qualquer um 
destes pontos poderá provocar demoras onerosas (com o custo 
frequentemente excedendo, por larga margem, o valor dos próprios 
materiais), produção ineficiente, produtos inferiores, o não cumprimento de 
promessas de entregas e clientes insatisfeitos. (HEINRITZ, 1988, p. 15) 

 

Arnold (1999) discursando sobre a Administração de Materiais, descreveu-a 

como uma função coordenadora responsável pelo planejamento e controle do fluxo 

de materiais, cujos objetivos são a maximização da utilização dos recursos da 

empresa e fornecer o nível requerido de serviço ao consumidor. Ainda segundo o 

autor, a Administração de Materiais pode reduzir custos, através da certeza de que 

os materiais certos estarão no local certo, no tempo certo, e de que os recursos da 

empresa serão utilizados adequadamente, e custos, como sabemos, é um quesito 
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importantíssimo e um indicador de eficiência da empresa, impactando diretamente 

no lucro. 

A finalidade da Administração de materiais é assegurar o abastecimento 

contínuo de artigos próprios, necessários e capazes de atender aos serviços 

executados pela empresa. Esse abastecimento deve processar-se em conformidade 

com a qualidade produtiva, a data de entrega e menor custo de aquisição, com o 

objetivo de diminuir os custos operacionais da empresa para que ela e seus 

produtos possam ser competitivos no mercado (MESSIAS, 1987). 

 

 

3.1.1 Informações e a Administração de Materiais 

 

 

Para que a Administração de materiais possa atingir aos seus objetivos e 

atender à finalidade aos quais se propõe é necessário que as atividades envolvidas 

na mesma estejam integradas. Para que isso ocorra, a Administração de Materiais 

tem uma infinidade de ferramentas que auxiliam nessa integração, tais como: ERP, 

EDI, Just in Time, Manufatura e suprimentos Enxutos, Logística integrada, 

Administração da Qualidade Total, Conceitos de fluxo de valor e etc. 

O principal elo de integração entre essas atividades é a troca de informações. 

Dessa forma, a Administração de Materiais precisa garantir que o fluxo dessas 

informações seja contínuo e apresente o máximo de clareza possível, refletindo a 

realidade. O fluxo de informação dentro da Organização pode ocorrer de forma 

informatizada e não informativa. Devido à globalização, caracterizada pela 

dinamicidade e agilidade, já não se concebe mais Organizações que tratem suas 

informações sem a ajuda da Tecnologia da Informação (TI), uma vez que a forma e 

a velocidade com que processam as mesmas têm impacto direto na sua 

competitividade. 

 O instrumento de TI mais conhecido e utilizado para tratamento do fluxo de 

informações relativo à Administração de materiais é o ERP. Para Davenport (1998 

apud  Limas, Scandelares e Kovalesky) ele é um software que promete a integração 

das informações que fluem pela empresa. Esse sistema impõe sua própria lógica à 

estratégia, à cultura e à organização da empresa. É uma solução genérica que 

procura atender a todo tipo de empresa e seu projeto reflete uma série de hipóteses 
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sobre como operam as organizações. É desenvolvido para refletir as melhores 

práticas de negócio, porém são os clientes que devem definir a melhor prática para 

sua empresa. 

A utilização do ERP propicia a Organização maior agilidade e eficiência nos 

processos, através da confiabilidade dos dados; eliminação do retrabalho e do uso 

de interfaces manuais; redução de custos, dos limites de tempo de resposta ao 

mercado e das incertezas do lead-time; e, otimização do fluxo da informação e da 

qualidade da mesma dentro da organização e do processo de tomada de decisão. 

Porém, a utilização do ERP em si não garante que a empresa torne-se 

verdadeiramente integrada. É necessário que as pessoas envolvidas no processo e 

responsáveis pela alimentação do sistema, estejam devidamente treinadas para 

execução dessa tarefa, de forma a evitar distorções e informações que estejam em 

desacordo com a realidade e se comprometam com a sua atualização contínua. 

 

 

3.2 Administração de Estoques 

 

 

Estoques refere-se a toda reserva física, o armazenamento dos insumos que 

serão utilizados no processo produtivo ou dos produtos acabados. Este estoque é 

um elemento importante da eficácia operacional, uma vez que é essencial ao 

processo produção – vendas da empresa opere o mais eficientemente possível. 

Estoques representam custos, uma vez que é um item que compõe o ativo da 

empresa. Devido a isso, sua administração deve ser o mais eficiente possível de 

forma a reduzir esses custos, através da manutenção do nível mínimo de estoque 

necessário ao bom funcionamento da função produção da empresa. 

 Segundo Baily e outros (2000, p. 144), “O estoque é ainda um elemento 

importante da eficácia operacional e, freqüentemente, aparece no balanço como o 

item mais expressivo do ativo circulante, representando muito dinheiro”. 

Estes autores defendem ainda em seu livro que a estocagem custa caro e, 

por isso, a administração de estoques precisa adotar algumas abordagens relativas 

a redução destes estoques, tais como: organizar os itens a ser entregues just in time 

em vez de estocá-los apenas quando uma necessidade surge; encontrar maneiras 

de reduzir os custos de pedido, custos de set-up (ajustes de fabricação) e os leads 
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times (tempo de espera) para que as quantidades ótimas sejam menores; e fazer 

previsões mais rigorosas, assegurando registros corretos e melhor planejamento. 

Dias (1995) descreve os estoques como necessário para que o processo 

produção - vendas opere com um número mínimo de preocupações e desníveis. 

Deve ser função da administração de estoques encontrar um método adequado para 

estocar materiais, de forma a permitir diminuição de custos, melhorar a qualidade 

dos produtos e acelerar os ritmos dos trabalhos. 

 

A função da administração de estoques é maximizar o efeito lubrificante no 
feedback de vendas e o ajuste do planejamento da produção. 
Simultaneamente, a administração de estoques deve minimizar o capital 
total investido em estoques, pois ele é caro e aumenta continuamente, uma 
vez que o custo financeiro aumenta. Sem estoque é impossível uma 
empresa trabalhar, pois ele funciona como amortecedor entre os vários 
estágios da produção até a venda final do produto. Quanto maior o 
investimento nos vários tipos de estoque (supondo que este estoque seja o 
estritamente necessário), tanto maior é a capacidade e a responsabilidade 
de cada departamento. (DIAS, 1995, p. 19) 

 

Para Araújo (1973, p. 185), “genericamente a palavra estoques (“Stoks”) 

significa “aquilo que é reservado para ser utilizado em tempo oportuno”; poderá, 

outrossim, significar “poupança” ou “previsão””. 

Segundo este autor, a concepção do verdadeiro significado do estoque está 

condicionada ao seu uso ou utilidade para a empresa. Cada empresa tem sua 

própria concepção sobre as vantagens e desvantagens de manter estoques, porém 

é comum a todas elas a definição que estoques custam caro e representam 

investimento de capital e, por isso, devem ser bastante zelados. 

 

[...] no momento atual as mercadorias, as matérias-primas, os materiais, os 
equipamentos etc. em estoque numa empresa industrial, comercial ou em 
outros ramos de atividade humana, valem tanto ou mais do que dinheiro 
depositado em estabelecimentos de crédito [...] (ARAÚJO, 1973, p. 186). 

 

Ainda segundo o autor, o estoque deve ser encarado como a válvula 

reguladora entre os abastecedores e os departamentos da empresa, sendo sua 

principal função controlar, policiar e manter o necessário equilíbrio entre as 

aquisições e as necessidades de consumo. 

 

A saúde e a vida de uma empresa, ou seja, a sua estabilidade financeira e 
os lucros necessários ao seu desenvolvimento, estão intimamente 
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relacionados e dependentes de um bom trabalho de controle dos seus 
estoques. (ARAÚJO, 1973, p. 187). 

 

Arnold (1999) define estoques como os materiais e suprimentos que a 

empresa mantém, seja para vender ou para suprir as necessidades de produção. 

Ele acredita que todas as empresas precisam manter estoques e que estes 

constituem uma parte substancial do ativo total da mesma. 

Ainda segundo este autor, a administração do estoque deve lidar com o 

mesmo dependendo de sua classificação (matérias-primas, produtos em processo 

ou produtos acabados) e com a sua função, e não com o nível dos itens finais. 

Assim, ele defende que a administração de estoques envolve o fluxo e o tipo de 

estoques necessários, os padrões de suprimentos e demandas, as funções 

desempenhadas pelo estoque, os objetivos da administração de estoques e os 

custos associados aos estoques. 

Defende também que a administração deve estabelecer regras de decisão 

concernentes aos estoques por item, de modo que o controle dos estoques possa 

ser desempenhado com eficiência. Essas regras devem incluir a definição dos itens 

individuais de estoque mais importantes, como esses itens devem ser controlados, 

quando de cada item deve ser comprado de cada vez e quando deve ser comprado. 

Os estoques são vistos por esse autor como indicadores de eficiência 

profissional. Eles ajudam a tornar mais produtiva a operação de produção uma vez 

que permitem que operações com taxas diferentes sejam desempenhadas 

separadamente e de modo mais econômico, menores custos através da organização 

de estoques de antecipação, que a produção mantenha operações mais longas e 

que a mesma compre em quantidades maiores, reduzindo custo de pedidos e 

ganhando descontos sobre quantidades. 

Ainda, a grande questão do estoque, para Arnold (1999), é equilibrar o 

investimento em estoques com o atendimento aos clientes, com os custos 

associados a mudanças de níveis de produção, custos de emissão de pedidos e 

custos de transporte. Se o estoque for mantido, deve haver benefícios que excedam 

os custos manutenção. 

Os custos relacionados aos estoques, e que são essenciais na decisão de 

sua administração, são assim classificados pelo autor: 
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• Custo por item: referente ao preço pago pelo item. Para um item 

fabricado dentro da própria empresa, esse custo inclui o custo do 

material direto, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação. 

• Custos de estocagem: referente aos custos incorridos do volume de 

estoque mantidos. Podem ser subdivididos em três categorias: custos 

de capital, relativo ao dinheiro investido na aquisição do estoque; custo 

de armazenagem, relativo ao espaço utilizado para armazenar os 

materiais; e custos de riscos, referente às riscos de obsolescência, 

danos, furtos e deterioração dos materiais em estoque. 

• Custos de pedidos: associados à emissão do pedido. Incluem os 

custos de controle de produção, os custos de preparação e 

desmontagem, os custos de capacidade perdida e os custos de pedido 

de compra. 

• Custo de falta de estoque: referente ao custo de pedidos não 

atendidos, de vendas e clientes possivelmente perdidos. 

• Custos associados à capacidade: relativo à necessidade de alterar os 

níveis de produção, incorrer em horas extras, contratações, 

treinamentos, turnos extras e demissões. 

 

 

3.2.1 Tipos de estoque 

 

 

Arnold (1999) classifica os tipos estoques em: 

• Matérias-primas: São itens comprados e recebidos que ainda não 

entraram no processo de produção. Incluem materiais comprados, 

peças componentes e subconjuntos. 

• Produtos em processo: Matérias-primas que já entraram no processo 

de produção e estão em operação ou aguardam para entrar em 

operação. 

• Produtos acabados: Os produtos acabados do processo de produção 

que estão prontos para ser vendidos como itens completos. Podem ser 
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retirados na fábrica ou no depósito central, ou ainda em vários pontos 

do sistema de distribuição. 

• Estoques de distribuição. Produtos acabados localizados no sistema 

de distribuição. 

• Suprimentos de manutenção, de reparo e de operação (MRO). Itens 

utilizados na produção que não se tornam partes do produto. Incluem 

ferramentas manuais, peças sobressalentes, lubrificantes e materiais 

de limpeza. 

Para o autor, os estoques ainda podem definidos em função de sua 

finalidade: 

• Estoques de antecipação: Aqueles que são criados para auxiliar o 

nivelamento da produção e reduzir custos de mudanças das taxas de 

produção. São criados antecipando-se uma demanda futura. 

• Estoques de flutuação: Feito para cobrir flutuações aleatórias e 

imprevisíveis do suprimento, da demanda ou do lead time. Sua 

finalidade é prevenir perturbações na produção ou no atendimento aos 

clientes. 

• Estoques de tamanho de lote: Feito para se tirar vantagem dos 

descontos sobre a quantidade, para reduzir as despesas de transporte, 

os custos de escritório e preparação e nos casos que é impossível 

fabricar ou comprar itens na mesma velocidade em que eles serão 

utilizados ou vendidos. 

• Estoque de transporte: Existem devido ao tempo necessário para 

transportar as mercadorias de um lugar para outro. Não dependem do 

tamanho da remessa, mas do tempo de trânsito e da demanda atual. 

• Estoque hedge: Relaciona-se a produtos que sofrem grandes 

flutuações de preços e que, por isso, os compradores, a fim de se 

proteger do risco de elevações no preço, adquire as mercadorias 

quando os preços estão baixos. 

• Suprimentos de manutenção, reparo e operação (MRO): Utilizados 

para dar suporte a operações gerais e à manutenção, porém não são 

itens que se tornam diretamente parte dos produtos. 
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3.2.2 Objetivos do estoque 

 

 

Para Ching (2001), os objetivos de estoque referem-se basicamente a custo e 

nível de serviço. 

1) Objetivos de custos. Uma questão crítica da administração de estoques 

é como balancear os custos de manter e pedir estoque, uma vez que 

esses custos têm comportamento conflitantes. Quanto maiores as 

quantidades estocadas, maiores são os custos de manutenção. 

Quanto maior a quantidade do pedido, maior será o estoque médio e 

mais alto será o custo de mantê-lo. Entretanto, se maiores quantidades 

forem solicitadas, menos pedidos serão feitos e, assim, menores serão 

os custos de pedir. Dessa forma, o grande desafio é encontrar um 

ponto intermediário entre esses dois custos de forma que o custo total 

(pedir + manter) seja o menor possível. 

2) Objetivos de nível de serviço. Às vezes, a dificuldade em estimar os 

custos de faltas leva ao estabelecimento de um objetivo ligeiramente 

diferente para o controle de estoque.ao fixar a disponibilidade 

conforme a política, devem ajustar-se os custos de manter e de pedir 

de modo que sua soma seja minimizada. Ao fixar-se a disponibilidade-

alvo, os custos de falta de estoque são considerados indiretamente. 

Exige-se grande cautela na definição do nível de serviço. O objetivo é 

obter o maior equilíbrio possível entre a produção e o custo total de 

estoque, de um lado, e o nível de serviços prestado ao cliente, de outro 

lado. 

 

 

3.2.3 Atividades da Administração de estoque 

 

 

As atividades da administração de estoques envolvem o planejamento de 

estoques, o controle, a administração de almoxarifado, a definição do estoque 
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mínimo, controle de qualidade e recebimento, a movimentação dos materiais, o 

registro das movimentações de materiais e auditoria nos registros de estoques. 

 

a) Planejamento. Para Baily e outros (2000) planejar estoques refere-se a 

calcular quando e que quantidades são necessárias para atender às exigências de 

estoque ou de produção. Pode ser definido como as políticas e os procedimentos 

que determinam e regulam sistematicamente que itens e que quantidades são 

mantidas em estoque. Para cada item estocado são necessárias decisões sobre o 

nível de estoque exigido, o momento do pedido ser feito e a quantidade a ser 

encomendada. 

 

b) Controle. Araújo (1973) define a atividade de controle de estoque como 

aquela que tem por objetivo controlar o fluxo de materiais pertinentes ao setor de 

Estoque. É considerada por ele uma atividade bastante complexa, sendo a principal 

atividade da administração de estoques, englobando as demais, tais como: cálculo 

mínimo do estoque a ser mantido, cálculo do lote de suprimento, cálculo do lote 

máximo, emissão de ficha controladora de estoque, atualização da ficha, 

replanejamentos dos dados de estoque quando preciso, solicitar compra de 

materiais necessários, fornecer dados aos demais departamentos da empresa, 

recebimento de material, identificação de material, conferência de material, guarda 

de material, lançamento de material, conservação do material, entrega de material 

requisitado pelos outros setores, registro das movimentações, arquivo da 

documentação de registro e organização dos almoxarifados.  Para ele é uma 

atividade imprescindível para se atingir a meta de boas aquisições da empresa e 

para garantir o bom funcionamento da função produção. 

 

Uma das atribuições específicas do setor “CONTROLE DOS ESTOQUES” é 
evitar que a produção venha a ser paralisada por falta de um item em 
estoque. [...] A falta de um pequeno item pode parar a produção [...]” 
(ARAÚJO, 1973, p. 191) 

 

Segundo England (1973), essa função – controle de estoque – é a 

responsável pela existência de registros detalhados das peças e materiais usados 

na produção. Responsabiliza-se também pelo registro das peças e materiais pedidos 

e pelo inventário físico para verificar ou ajustar os registros. Esta função 
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proporciona, ainda, informações sobre aquilo que se deve comprar ou pedir em 

qualquer momento determinado. 

Para Heinritz (1988), a atividade de controle de estoque refere-se a 

determinação da quantidade, cobertura e saldo de itens a serem mantidos em 

estoque. É considerado da mais alta importância para as diretrizes da 

Administração, com um significativo efeito sobre os custos gerais de operações da 

empresa. Ainda, é considerado também como um meio de implementar muitas das 

metas e funções de Compras, uma vez que promove a eles a garantia dos itens à 

mão, proporciona a proteção adicional de reservas de estoques e a flexibilidade que 

permite aos departamentos de Compras aplicar as diretrizes de compras 

economicamente interessantes. 

Arnold (1999) define o controle de estoques como uma atividade necessária, 

pois o mesmo é composto de objetos tangíveis que podem ser perdidos, roubados, 

ou desaparecerem. Assim, o controle de estoque deve ser composto por um bom 

funcionamento de numeração de peças, um sistema de transação simples e bem 

documentado, identificação precisa de itens, conferência adequada de quantidade, 

bom registro de transação e execução física da transação. O controle de estoque 

deve definir também um acesso limitado ao estoque e uma força de trabalho bem 

treinada para lidar com eles. 

 

c) Administração de Almoxarifado. Segundo Dias (1995, p. 15), “O 

Almoxarifado é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque, com 

exceção dos produtos em processo. É o local onde ficam armazenados os produtos, 

para atender a produção e os materiais entregues pelos fornecedores”. Ainda 

segundo o autor, um sistema correto de almoxarifado influi no aproveitamento da 

matéria-prima e dos meios de movimentação, além de evitar a rejeição de peças por 

efeito de batidas e impactos, reduz as perdas de materiais no manuseio e impede 

outros extravios. 

 

Um objetivo final do controle de almoxarifados é a revelação de itens de 
estoque que estejam inativos, o que aumenta o investimento dos estoques 
sem contribuir com qualquer serviço ou utilidade correspondentes. Tal 
situação pode surgir em função de muitas causas: requisições excessivas, 
compras excessivas ou entregas excessivas; abandono de projetos ou 
cancelamento de encomendas de vendas; modificações nos desenhos ou 
especificações; erros não descobertos nos controles dos materiais; 
materiais estocados nos lugares errados e, portanto, “perdidos”. Essas 
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condições raramente vêm a lume por si próprias. Um encarregado do 
almoxarifado, que seja experiente e que esteja familiarizado com seu 
estoque, poderá notar itens específicos, ou mesmo lotes deles, que não 
estão sendo pedidos, e poderá indagar da exatidão de sua posição no 
estoque. Porém, ao lidar com o estoque de vários milhares, e itens 
independentes, não poderá depender inteiramente dessa possibilidade. Um 
sistema amplo de controle de estoques, portanto, dá início a uma ação 
direta, que pode ser exercida de três formas: revisão periódica dos registros 
dos estoques, análise do estoque físico e campanhas periódicas de 
“limpeza”. (HEINRITZ, 1988, p. 191) 

 

d) Definição do estoque mínimo. Dias (1995) define o estoque mínimo 

como a quantidade mínima que deve existir em estoque para cobrir eventuais 

retardamentos no ressuprimento, garantindo assim o funcionamento contínuo e 

ininterrupto do processo produtivo. O estoque mínimo é uma das mais importantes 

informações para administração do estoque. Essa importância está diretamente 

ligada ao grau de imobilização financeira. 

 

e) Controle de qualidade e recebimento. England (1973) descreve o 

recebimento como o departamento responsável pela movimentação física dos 

embarques chegados, pela identificação desses materiais, verificação das 

quantidades, preparação dos relatórios e encaminhamento dos materiais ao lugar de 

uso ou armazenamento. O controle de qualidade e o recebimento são as duas 

funções que proporcionam as informações que determinam se os fornecedores 

entregaram os materiais de acordo com as especificações do pedido de compra. 

São funções essenciais ao bom funcionamento de Compras. 

 

O Departamento de Recebimento está, em geral, anexado ao Departamento 
dos Almoxarifados, que pode ou não ser uma parte do Departamento de 
Compras. Suas funções são as de receber os artigos que entram, assinar a 
nota de entrega apresentada pelo transportador ou fornecedor do despacho 
em questão, identificar e registrar todos os materiais recebidos, relatar seu 
recebimento ao Departamento de Compras e ao Almoxarifado, aos 
departamentos usuários ou de inspeção, conforme for o caso, e efetuar uma 
pronta distribuição dos artigos para os departamentos apropriados. 
(HEINRITZ, 1988, p. 343) 

 

f) Movimentação dos materiais. Para England (1973, p. 19), “A função de 

movimentação de materiais diz respeito ao movimento de materiais dentro do 

complexo manufator”. 
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g) Registro das movimentações. Dias (1995) defende que toda a 

movimentação do estoque deve ser registrada pelos documentos adequados. Tendo 

a administração de estoque a função de controle efetivo de todo estoque, sua 

operação deve vir de encontro aos objetivos de custo e de serviços pretendidos pela 

alta administração da empresa. 

Para Arnold (1999) a utilidade do registro de estoque está diretamente ligada 

à sua eficiência. Com base nesse registro, a empresa determina as exigências 

líquidas para um item, libera os pedidos com base na disponibilidade de materiais e 

executa análise de estoques. Se houver imprecisão nesses registros, poderá 

provocar falta de materiais, programas descaracterizados, entregas atrasadas, 

vendas perdidas, baixa produtividade e excesso de estoque. Três informações 

devem ser precisas: a descrição da peça, a quantidade e a localização. 

Ainda segundo o autor, registros precisos permitem a empresa operar um 

sistema eficaz de administração de materiais, manter um nível satisfatório de 

atendimento aos clientes, operar com eficácia e eficiência e analisar o estoque. Por 

outro lado, registros imprecisos resultam em vendas perdidas, falta de materiais e 

programas perturbados, excesso de estoque de itens errados, baixa produtividade, 

baixo desempenho nas entregas e expedição excessiva. 

 

[...] Ocasionalmente, são feitos erros matemáticos na subtração. Os 
funcionários se esquecem de anotar uma saída na ficha da prateleira. 
Material é roubado. As vezes a quantidade indicada como tendo sido 
retirada é incorreta. É até possível que o lançamento seja feito na ficha de 
prateleira errada. É obviamente desejável evitar essas discrepâncias tanto 
quanto possível. (ENGLAND, 1973, p. 82 e 83) 

 

Arnold (1999) defende ainda que as principais causas de erros em registro de 

estoque são: retirada de material sem autorização; depósito sem, segurança; 

pessoal mal treinado; registro de transações ruins; sistema de registro de transações 

ruins; e falta de capacitação para realizar auditorias. Todos esses erros resultam 

basicamente de sistema ruins de manutenção de registros e de pessoal mal 

treinado. 

Como medida para precisão dos registros de estoque, o autor sugere a 

especificação de tolerância - margem de erro no registro - para cada peça, que deve 

ser fixada para itens individuais com base no seu valor, natureza crítica, 
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disponibilidade, lead time, possibilidade de interrupção da produção, problemas de 

segurança ou dificuldade de se obter uma mensuração precisa. 

 

h) Auditoria nos registros de estoque.  

 

Os erros acontecem e devem ser detectados, de modo que a precisão dos 
estoques seja mantida. Há dois métodos básicos para se verificar a 
precisão dos registros: contagens periódicas (geralmente anuais) de todos 
os itens e contagens cíclicas (geralmente diárias) de determinados itens. É 
importante fazer a auditoria da precisão dos registros de estoque, embora 
seja mais importante fazer uma auditoria do sistema para encontrar as 
causas de registros imprecisos e eliminá-las. A contagem cíclica faz isso; a 
auditoria periódica tende a não fazê-lo (ARNOLD, 1999, p. 365) 

 

 

3.2.4 Gestão de Estoques 

 

 

 De acordo com Slack, Chambers, Harland et al. (1997:423, citado por Ching 

2001), o conceito de gestão de estoques originou-se na função compras de 

empresas que compreenderam a importância de integrar o fluxo de materiais à suas 

funções de suporte, tanto por meio do negócio como por meio do fornecimento aos 

clientes imediatos, incluindo a função de compras, de acompanhamento, gestão de 

armazenagem, planejamento e controle de produção e gestão de distribuição física. 

Quando criada, a gestão de estoques era vista como um meio de reduzir os custos 

totais associados com a aquisição e a gestão de materiais.  

 

 

3.2.4.1 Objetivos da gestão de estoques 

 

 

Para Ching (2001), a própria definição de gestão de estoque evidencia seus 

objetivos que é planejar o estoque, as quantidades de materiais que entram e saem, 

as épocas que devem ocorrer as entradas e saídas, o tempo decorrente entre essas 

épocas e os pontos de pedidos de materiais. 

Ainda segundo o autor, esses objetivos podem ser atingidos pela consecução 

das funções básicas abaixo citadas: 
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• Fazer cálculo do estoque mínimo; 

• Fazer cálculo do lote de suprimento; 

• Fazer cálculo do estoque máximo; 

• Manter atualizada a ficha de estoque; 

• Replanejar os dados quando houver razões para modificação; 

• Emitir solicitações de compra quando atingir o ponto de ressuprimento; 

• Receber o material do fornecedor; 

• Identificar o material e armazena-lo; 

• Conservar o material em condições adequadas; 

• Entregar o material mediante requisição; 

• Atualizar a ficha de estoque e guardar a documentação de 

movimentação do material; 

• Organizar o almoxarifado e manter sua organização. 

 

 

3.2.4.2 Conceitos e técnicas de gestão de estoques 

 

 

Existem conceitos e técnicas que estão diretamente ligados a gestão de 

estoques. Abaixo, seguem alguns de grande importância e que bastante utilizados 

pela empresas: 

 

 

3.2.4.2.1 JIT – Just in Time 

 

 

Segundo Ching (2001, p. 38), o JIT “Visa atender a demanda 

instantaneamente, com qualidade e sem desperdícios”. Dessa forma, possibilita a 

produção eficaz em termos de custos e, também, em termos de fornecimento da 

quantidade necessária de componentes, no momento e local corretos, com a 

utilização mínima de recursos. 

Ainda segundo o autor, o JIT requer princípios como a qualidade, tanto dos 

processos como produtos; a velocidade, relacionado ao processo produtivo; a 
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confiabilidade, considerado pré-requisito para o fluxo rápido da produção; 

flexibilidade, também relacionado ao processo produtivo; e compromisso, ligado ao 

relacionamento com os fornecedores. 

Para ele, o propósito do JIT é disponibilizar o material necessário à produção 

quando e onde é necessário. É uma atividade de valor agregado que identifica e 

ataca os problemas fundamentais e gargalos, elimina perdas e desperdícios, elimina 

processos complexos e implementa sistemas e procedimentos. 

Considera que para que se obtenha sucesso com um sistema JIT é 

necessária uma construção de um relacionamento confiável com fornecedores, de 

forma a conduzir contratos de logo prazo; demandas previsíveis, com solicitações 

flexíveis; comunicação das mudanças mais rápida e em tempo real; produto de alta 

qualidade e com constância; tempos de entrega curtos e garantidos e proximidade 

dos fornecedores nos clientes, inclusive física. 

Dos benefícios proporcionados pelo sistema, o autor cita a redução do custo 

de compras, a diminuição do número de fornecedores e burocracia; a redução dos 

níveis de estoque e, consequentemente, redução do espaço físico para estocagem, 

lead time reduzido, melhores níveis de serviços ao cliente; e redução da perda de 

matérias-primas e refugo. 

 

 

3.2.4.2.2 Fluxo descontínuo de material 

 

 

Esse sistema, considerado como clássico, é caracterizado pelo fluxo de 

material ser empurrado ao longo do processo pela fábrica até a distribuição, para 

suprir os clientes. Ele inicia-se com a previsão de vendas, que é a base para os 

programas de produção, os quais são convertidos para os planos de compras 

(CHING, 2001). 

Nesse sistema, são considerados alguns fatores como: o estoque para 

demanda, o ponto de reposição e a reposição periódica. Estoque para demanda 

refere-se à idéia básica de se manter os níveis de estoque proporcionais a sua 

demanda, baseando-se na duração de tempo de ressuprimento do item, previsão da 

demanda para o mesmo e determinação do período de segurança. 
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Ponto de ressuprimento, refere-se a quantidade mínima que é necessária 

para se manter em estoque. A partir dessa quantidade, deve ser efetuada a 

reposição do material. O ponto de ressuprimento é calculado como o produto entre o 

tempo de ressuprimento e o consumo previsto. Ele auxilia a controlar a quantidade 

adicional de estoque, necessária como proteção contra oscilações de demanda e no 

lead time de ressuprimento. A reposição periódica, por sua vez, refere-se ao período 

necessário para se efetuar as reposições. 

 

 

3.2.4.2.3 Curva ABC 

 

 

“A curva ABC baseia-se no raciocínio do diagrama de Pareto, em que nem 

todos os itens têm a mesma importância e a atenção de ser dada para os mais 

significativos” (CHING, 2001, p. 47). 

Nesse método, os itens do estoque são classificados como A, B ou C de 

acordo com sua importância ou representatividade no total financeiro do estoque. A 

grosso modo poderia assim ser definida: 20% os itens que representam 80% do total 

do estoque (classe A), 30% dos itens que representam 15% do estoque (classe B) e 

50% dos itens que representam 5% dos estoques (classe C). Os itens classificados 

como A são aqueles a que se deve dar maior importância. Para se calcular a 

representatividade de cada item em estoque, é multiplicada o consumo anual de 

cada item por seu custo. 

 

 

3.2.4.2.4 Balanceamento de capacidade 

 

 

Segundo Ching (2001), uma fábrica balanceada não é algo possível ou 

desejável. Ela trabalha desbalanceada e tem recurso com capacidade menor que os 

demais. Para que seja tirado o máximo dela, é necessário que todos os seus 

recursos tenham uma capacidade mínima a mais que o recurso com menor 

capacidade (a restrição), de forma que o fluxo não seja interrompido por ele. Essa 

quantidade adicional de capacidade é denominada protetora. 



 

 

32

O autor cita a teoria das restrições TOC (teory of constraints) que classifica a 

capacidade de um recurso em capacidade produtiva, referente ao que será utilizado 

efetivamente do recurso para produção; capacidade protetora, que é o adicional 

necessário nos recursos não-restrição; e a capacidade ociosa, que é a que sobra 

entre a capacidade produtiva e a protetora, ou seja, aquela que não está sendo 

efetivamente utilizada. 

 

 

3.2.4.2.5 Fluxo contínuo de material 

 

 

Comumente conhecido como método de puxar estoque. Nele, as previsões 

de vendas são usadas para planejar as necessidades de compra e devem refletir a 

sazonalidade da demanda. Segundo esse enfoque, o estoque de produtos acabados 

é evitado o quanto possível, pois a produção deve ocorrer contra a demanda real. 

No entanto, é permitido que um pequeno estoque seja produzido contra previsão, 

funcionando como estoque regulador, que facilita o transporte e reduz os custos 

(CHING, 2001). 

 

 

3.2.4.2.6 Fluxo sincrônico de material 

 

 

É uma tendência emergente em que a produção e a distribuição se tornam 

integradas por meio da tecnologia da informação. O fluxo de material é balanceado 

uma única vez ao longo do processo de compras/produção/distribuição por um 

sistema automatizado de gestão de materiais, que fornece um fluxo sincronizado de 

informação que atualiza simultânea e instantaneamente todas as partes envolvidas 

no processo: fornecedores, fábricas, estoque regulador e distribuição (CHING, 

2001). 
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3.2.4.3 Monitoramento da Gestão de estoques 

 

 

Arolzo (2002), em seu artigo sobre o monitoramento na gestão de estoques, 

afirma que um sistema de monitoramento pode ser utilizado para duas finalidades, 

medir e acompanhar o desempenho do processo como um todo e fornecer subsídios 

para programas de reconhecimento e recompensa de funcionários. 

O sistema de monitoramento baseia-se basicamente na medição de alguns 

indicadores comparado aquilo que foi efetivamente realizado ou atingido com o que 

foi programado para aquele indicado. Na gestão de estoques, o autor aponta os 

seguintes indicadores como parâmetros para realização do seu monitoramento: 

custo, serviço e conformidade do processo. 

Custo e serviço estão relacionados aos resultados do processo que compõem 

o trade-off básico da gestão de estoque, ou seja, o balanceamento do nível de 

estoque com o nível de serviço com o objetivo de obter-se o menor custo total. E a 

conformidade do processo, por sua vez, está associado às razões pelo qual o 

desempenho é alcançado. 

 

 

3.3 Compras 

 

 

3.3.1 Conceito e funções 

 

 

Compras é a função que tem por finalidade suprir as necessidades de 

materiais ou serviços. Ela preocupa-se sobremaneira com o estoque de matérias-

primas. Sua finalidade é assegurar que as matérias-primas estejam à disposição nas 

quantidades certas e nos períodos desejados atendendo, assim, às necessidades da 

produção. É também seu papel realizar a compra em preço mais favorável possível, 

já que o custo de matéria-prima é um componente fundamental no custo do produto. 

Ao longo do tempo, a função de Compras foi evoluindo deixando de ser vista apenas 

como um executor de pedidos de materiais, passando a ter um papel mais crucial e 

importante para o atingimento dos objetivos estratégicos da empresa. 
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Para England (1973, p.5), “[...] A responsabilidade da função de comprar é 

frequentemente definida como a aquisição de materiais, equipamentos e 

suprimentos da qualidade certa, na quantidade certa, ao preço certo, entregues no 

momento certo”. 

 

A função compra é um segmento essencial do Departamento de Materiais 
ou Suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais 
ou serviços, planeja-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo, 
com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi 
comprado e providenciar armazenamento. Compras é, portanto, uma 
operação da área de materiais, mas essencial entre as que compõem o 
processo de suprimento (DIAS, 1995, p. 237). 

 

Baily e outros (2000) defende que uma operação de compras estratégica 

pode dar à organização uma vantagem competitiva ao reduzir o desperdício na 

cadeia de valor. Entretanto, essas estratégias não podem ser desenvolvidas 

isoladamente. Elas precisam estar integradas à estratégia corporativa para ser bem-

sucedidas. Para eles, a função compras é importante sempre que a organização 

gastar parte significativa de seu faturamento na aquisição dos bens e serviços 

necessários para o negócio, quando o negócio em questão relacionar-se 

significativamente com o mercado ou mercados voláteis. 

Ainda segundo estes autores, as principais razões para o crescimento do 

envolvimento de compras na tomada de decisões estratégicas são: o fato de serem 

uma área de agregação de valor, não simplesmente de redução de custos; a 

inovação rápida do produto exigir uma equipe gerencial mais integrada, que envolva 

todas as funções e adote uma abordagem de processo em vez de funcional para a 

administração; a movimentação para a visão holística em relação à integração de 

fluxos de materiais e de informações, tanto interna quanto externamente, 

considerando o envolvimento ativo do fornecedor pode reduzir custos; o empenho 

com os custos estratégicos de suprimentos em vez de com os preços a curto prazo; 

e, a maior consciência do crescimento do gasto em materiais e do potencial de lucro 

das compras. 

 

O custo dos materiais e produtos comprados representa uma parte 
importante do valor final de vendas – tipicamente 45%. Compras, portanto, 
está tipicamente envolvido na negociação e em assegurar disponibilidade 
de materiais no momento certo, na quantidade e a qualidade certa e ao 
preço certo. Isso envolve selecionar fornecedores, acelerar pedidos e criar 
relacionamentos com outras funções da empresa. (IMAM, 2000, p. 47) 
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Araújo (1973) acredita que as compras da empresa devem ser equilibradas 

com os programas de vendas, no tange a disponibilidade do material e no que tange 

aos preços do produto. No que tange a disponibilidade, é que o material precisa 

estar disponível quando o Comercial efetua a venda do produto para o cliente. Com 

relação ao preço, porque o efeito da compra sobre o custo do produto é de tal ordem 

que poderia facilmente representar a diferença entre a liderança em uma indústria e 

uma incontestável posição competitiva. Isso ocorre porque os preços são arbitrados 

pelo mercado e, por isso, dificilmente poderão ser alterados sem que acarrete para a 

Organização o ônus da perda de clientes. Por outro lado, se o preço é mantido 

mesmo com altos custos, a lucratividade da empresa é sacrificada. 

 

“Em muitos casos não é o custo que determina o preço de venda, mas o 
inverso. O preço de venda necessário determina qual deve ser o custo. 
Qualquer economia resultando em redução do custo de compra, que é uma 
parte de despesa de operação de uma indústria, é 100% lucro. Os lucros 
das compras são líquidos”. – Henry Ford (ARAÚJO, 1973, p. 26) 

 

Heinritz (1988) define Compras como uma atividade de importância 

substancial, com grande potencial para obtenção de lucro. Isso porque, a eficiência 

no comprar pode proporcionar oportunidades de se fazer importantes poupanças e 

de se evitar sérias perdas e desperdícios. Para ele, os gastos diretos com os 

materiais em geral não é, de modo algum, a única maneira pela qual as Compras 

afetam os custos dos produtos acabados. O efeito de demoras e atraso devido à 

falta de materiais necessários, provocando interrupções de funcionamento e 

ociosidade aos equipamentos e mão-de-obra, também têm o efeito de aumentar os 

custos, e consequentemente diminuir a lucratividade. 

 

 

3.3.2 Atividades inerentes à função Compras 

 

 

Para Arnold (1999), o ciclo de atividades de compras consiste no recebimento 

e análise das requisições de compras; seleção dos fornecedores adequados; 

determinação e negociação do preço correto; emissão dos pedidos de compras; e, 



 

 

36

follow up, ou seja, acompanhamento dos prazos de entrega; e recebimentos da 

mercadoria. 

Baily e outros (2000), por outro lado, acreditam que a atividade precípua de 

Compras é o estabelecimento e o desenvolvimento de relacionamentos apropriados 

com fornecedores. Sendo as demais atividades apenas um complemento necessário 

à realização do processo. 

Já Dias (1995) define atividades mais complexas como responsabilidade de 

Compras, dividindo-as em quatro categorias: atividades de pesquisa – envolve 

estudo de mercado e dos materiais, análise dos custos, investigação e inspeção das 

fontes de fornecimento, desenvolvimento de fontes de fornecimento e de materiais 

alternativos; atividades de aquisição – envolve conferência de requisições, análise 

das cotações, decisões de forma de compra, entrevista com vendedores, efetuar as 

encomendas de compras e acompanhamento do recebimento dos materiais; 

atividades de administração – manutenção de estoques mínimos, transferência de 

materiais; evitar excessos e obsolescências de materiais; e padronização do que for 

possível; e, por fim, atividades diversas, englobando estimativas de custos, desfazer 

de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes e cuidar das relações 

comerciais recíprocas.  

De qualquer modo, independente do enfoque ou prioridade que a 

Organização dê a cada atividade realizada pelo setor de compras é importantíssimo 

que as mesmas sejam realizadas da forma mais adequada possível de maneira a 

permitir que a função estratégica de Compras, ou seja, que seu potencial para 

obtenção de lucro, possa ser atingido.  

 

 

3.3.3 Objetivos 

 

 

Arnold (1999), em seu livro Administração de Materiais, define quatro macro-

objetivos para Compras: obter mercadorias e serviços na quantidade e com a 

qualidade necessárias; Obter mercadorias e serviços ao menor custo; Garantir o 

melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor; e Desenvolver e 

manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais. 

Para que esses objetivos possam ser satisfeitos, ainda segundo o autor, algumas 
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funções básicas devem ser desempenhadas: determinar as especificações de 

compra: qualidade certa, quantidade certa e entrega certa (tempo e lugar); 

selecionar o fornecedor (fonte certa); negociar os termos e condições de compras; e 

emitir e administrar pedidos de compras. 

Heinritz (1988) resume as seguintes metas como fundamentais de Compras: 

a manutenção da continuidade de suprimentos, para dar cobertura aos 

organogramas de produção; propiciar tal cobertura com o mínimo de investimento 

em estoques de materiais, desde que representem vantagens econômicas e 

segurança para o plano total; evitar a duplicação, desperdício e obsolescência de 

materiais; a manutenção de padrões de qualidade dos materiais, baseando-se na 

propriedade para o uso; a aquisição de materiais aos custos mais baixos, desde que 

satisfaçam as exigências de qualidade e de finalidade requeridas; e a sustentação 

da posição competitiva da empresa dentro da sua indústria, especificamente no que 

tange aos custos dos materiais. 

Para Dias (1995), os objetivos básicos de compras seriam a obtenção do 

fluxo contínuo de suprimento para produção e a coordenação desse fluxo, a compra 

de materiais e insumos aos menores preços possíveis, dentro dos padrões de 

qualidade e quantidade definidos e a procuro pelas melhores condições para 

empresa, principalmente ao que se refere ao prazo de pagamento, dentro de uma 

negociação justa e honrada. 

Baily e outros (2000), por fim, definem os objetivos de Compras como sendo 

os de suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e serviços para 

atender as suas necessidades, assegurar a continuidade de suprimentos para 

manter relacionamentos efetivos com as fontes de fornecimento, desenvolver outras 

fontes alternativas para atender necessidades emergentes ou planejadas, comprar 

eficientemente e sabiamente, administrar estoques para proporcionar o melhor 

serviço possível aos usuários e ao menor custo, manter relacionamentos 

cooperativos sólidos com outros departamentos, fornecendo informações e 

aconselhamentos necessários para assegurar a operação eficaz de toda a 

organização e desenvolver funcionários, políticas, procedimentos e organização 

para assegurar o alcance dos objetivos previstos. Compras teria ainda objetivos 

mais específicos, tais como: Selecionar os melhores fornecedores do mercado; 

ajudar a gerar o desenvolvimento eficaz de novos produtos; proteger a estrutura de 

custos da empresa; manter o equilíbrio correto de qualidade/valor; monitorar as 
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tendências do mercado de suprimentos; e negociar eficazmente para trabalhar com 

fornecedores que buscarão benefício mútuo por meio de desempenho 

economicamente superior. 

 

 

3.4 Estoques de matérias-primas X Compras 

 

 

Como já comentado, a preocupação precípua de Compras é com o estoque 

de matérias-primas. Aliado a isso, a evolução do conceito de Compras vem exigindo 

que as informações repassadas por esse estoque sejam cada vez mais precisas de 

forma a permitir que essa nova concepção de Compras possa ser realizada. Assim, 

é de crucial importância que Compras e Estoques estejam totalmente integrados. 

 

A relação existente entre Compras e Almoxarifado é inerentemente tão 
estreita e tão fundamental que ambos encontram-se combinados em mais 
da metade das organizações industriais. Do ponto de vista funcional, o 
efeito almejado por esta estreita colaboração é estender a responsabilidade 
pelos materiais desde o momento de aquisição até ao de entrega e 
emprego. As atividades que se encontram entre esses dois pontos extremos 
são, principalmente, de natureza de custódia, incluindo o recebimento e a 
atenção que se deve dar aos itens adquiridos e as responsabilidades pelos 
estoques de materiais, tanto nos seus aspectos físicos quanto no de 
registros acurados. E isso é a simples continuação de um processo único. 
Salvo pelas verificações das quantidades realmente recebidas, e conferidas 
pelos pedidos de compras, não há qualquer boa razão para que se separe 
as duas funções daqueles departamentos. A administração dos 
Almoxarifados pode ser um trabalho de considerável magnitude de per si, 
porém a experiência de muitos tem demonstrado que ele pode ser 
desempenho de forma eficiente dentro da estrutura geral do Departamento 
de Compras. (HEINRITZ , 1988, p. 49) 

 

Compras e Estoques trocam informações diariamente. As atividades 

exercidas pelo setor de Estoques fornecem à Compras o subsídio necessário ao 

bom desempenho de sua atividade (por isso a necessidade de serem efetuadas da 

forma mais precisa possível). Para que o fluxo dessas informações seja preciso, a 

Administração de Materiais se utilizada de algumas ferramentas, sendo o principal 

os sistemas de ERP (como já comentado neste trabalho). 

 

De qualquer modo deve haver um fluxo diário e detalhado de informações 
entre as Divisões de Compras e Almoxarifado. A de Compras deve levar 
conhecimento ao Almoxarifado as encomendas feitas e as entregas que 
serão esperadas, da forma mais detalhada possível para permitir que elas 
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possam ser imediatamente identificadas, prontamente colocadas ao serviço 
e disposição dos departamentos que as vão entregar e cuidar daí por 
diante. O Almoxarifado, por seu turno, deve manter as Compras informadas 
sobre o término de uma determinada encomenda e das condições dos 
estoques, como foi dito acima. (HEINRITZ , 1988, p. 50) 

 

Assim, para que esse fluxo de informações seja eficiente é necessário que as 

diretrizes de ação relativas às compras e aos estoques andem de mãos dadas, 

porém sem representarem uma diretriz única e uniforme. Ambas têm o objetivo 

comum de buscar o custo final mais baixo e viável para os materiais comprados 

(ARAÚJO, 1973). 

 

 

3.5 Mudança Organizacional 

 

 

Para sobreviver, uma organização precisa responder às mudanças do seu 

ambiente. Quando ocorre qualquer mudança no cenário de uma organização, seja 

ela financeira, social, ambiental e etc, ela precisa adaptar-se a esse novo cenário, 

pois o seu sucesso ou fracasso está diretamente ligado à sua capacidade e ao de 

seus colaboradores de realizar mudanças. (ROBBINS, 2005). 

No entanto, nem sempre é tão simples assim para organização adaptar-se a 

esses cenários. Segundo Robbins (2005), a organização e seus membros resistem à 

mudança.  Resistência essa que pode se apresentar como um entrave para o 

crescimento e sucesso da empresa. Devido a isso, é necessário que a organização 

utilize-se de instrumentos capazes de adaptar os seus colaboradores ao novo, sem 

que resistam. 

Alguns métodos citados pelo autor para esse fim são: educação e 

comunicação, pois através delas pode-se fazer com que os colaboradores 

compreendam a importância da mudança e, dessa forma, minimiza-se a resistência; 

estimulo à participação, deixando com que os funcionários participem da transição; 

proporcionar facilidade e apoio aos colaboradores durante o processo; oferecer 

estímulos para maior disponibilidade à mudança; influenciar uma atitude mais 

flexível; e, em última instância, usar de coerção para acabar com a resistência. Seja 

qual for a atitude tomada, é importante que a empresa crie uma política eficaz de 

mudança, onde existam todos os parâmetros e planos referentes ao processo. 
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4 METOLOGIA 

 

 

Esse projeto procura analisar a influência da gestão de Estoques no setor de 

Compras uma empresa do Pólo de Informática de Ilhéus, Bahia, e quais os 

respectivos impactos nos resultados operacionais e financeiros da mesma. 

 

 

4.1 Quanto ao tipo de pesquisa 

 

 

Para a qualificação da pesquisa, foi adotada a definida por Vergara (2003), 

em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta 

pesquisa apresenta caráter exploratório. 

Segundo Vergara (2003), a pesquisa exploratória é realizada em área na qual 

há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de 

sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final 

da pesquisa. Esse tipo de pesquisa é caracterizado por flexibilidade e 

versatibilidade, o que é o caso do objeto de estudo, onde não se verificou a 

existência de estudos anteriores que abordassem o tema. 

 Ainda no que diz respeito aos fins, a pesquisa é classificada, também, como 

descritiva. Segundo Vergara (2003) pesquisa descritiva é aquela que expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno, podendo 

ainda estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

Referente aos meios, a pesquisa foi bibliográfica e documental. Vergara 

(2005) define a pesquisa bibliográfica como estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado em livros, revistas, jornais e redes eletrônicas. Materiais 

esses, acessíveis ao público em geral. 
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A pesquisa bibliográfica, onde se encontra a fundamentação teórica e 

metodológica do trabalho foi realizada investigando sobre os seguintes assuntos: a 

Administração de Materiais, Função Estoques e Função Compras. 

A característica da pesquisa documental, segundo Lakatos e Marconi (1991), 

é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias Para. Estas podem ser feitas no 

momento em que o fato ou fenômeno pesquisado ocorre, ou depois. 

Como citado, a investigação também foi documental porque se valeu de 

documentos internos da empresa, que dizem respeito ao objeto de estudo, tais como 

os procedimentos operacionais de cada setor, e-mails trocados entre os setores, 

relatórios de necessidade de compras, relatórios de saldo de itens e relatórios de 

movimentação de materiais, dentre outros. 

 

 

4.2 Definição da área ou população 

 

 

A pesquisa restringiu-se as áreas de Estoques e Compras da Empresa 

estudada. Foi observado e acompanhado o desempenho das atividades de todos os 

colaboradores relacionados a essas áreas, totalizando em 13 pessoas, sendo 7 do 

estoque e 6 de compras. 

 

 

4.3 Plano e instrumentos de coleta 

 

 

Os dados foram coletados em duas etapas. Na primeira, para obtenção dos 

dados foi utilizada uma pesquisa bibliográfica que incluiu a análise de dados, 

selecionados e coletados em livros, monografias, revistas, artigos científicos, 

pesquisas na internet e documentos internos da empresa. 

A segunda etapa foi a realização efetiva da pesquisa por meio do método 

observacional. Segundo Silva e Menezes (2001), a pesquisa de observação é 

caracterizada pela utilização dos sentidos na obtenção de dados de determinados 

aspectos da realidade. 
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Essa etapa da pesquisa consistiu na observação de como as atividades 

inerentes às áreas estudadas eram desempenhadas por seus colaboradores. A 

forma de execução dessas atividades foi comparada com o que estava descrito no 

manual de procedimentos operacionais da área. 

Cada etapa foi transcrita nesse relatório e seguiram registradas nos 

Resultados. 

 

 

4.4 Limitações da Pesquisa 

 

 

Não obstante a pesquisa ser um estudo de caso único, alguns aspectos 

referentes às suas limitações são importantes de serem colocados. Primeiro a 

empresa objeto da pesquisa não autorizou a aplicação de questionários e 

entrevistas bem como a divulgação do seu nome ou de quaisquer dos seus 

colaboradores e acesso a dados quantitativo-financeiros. Outra limitação refere-se a 

impossibilidade de expandir os resultados da pesquisa para outras empresas, uma 

vez que trata-se de um estudo de caso e também pela especificidade do tema da 

pesquisa. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU AMBIENTE 

 

 

5.1 Descrição da empresa objeto do estudo 

 

 

Com capital 100% nacional, foi fundada em 1989 a Empresa X que atua no 

segmento de automação comercial e bancária. Acompanhando as tendências 

tecnológicas do mercado, são desenvolvidos e fabricados produtos inovadores que 

atendem às necessidades de seus distribuidores e parceiros. 

A experiência e tradição da Empresa X no mercado podem ser traduzidas nos 

seus mais de 950.000 equipamentos produzidos. Desde 2002, exporta para: África 

do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Estados 

Unidos, Peru, Polônia, Rússia, Suécia, Turquia, Venezuela. Conta com distribuidores 

no exterior e também fornece para empresas integradoras de soluções. As soluções 

da empresa são parte integrante em pontos de venda, controle de estacionamentos, 

loterias, ATM bancário, terminais web, supermercados, etc. 

Em sua estrutura a organização possui duas fábricas: uma localizada no 

interior de São Paulo e outra em Ilhéus, Bahia, totalizando 4000 m2 de área. Ambas 

trabalham e produzem seguindo as normas de qualidade ISO 9001:2000. A unidade 

de Ilhéus é responsável pelo processo manufatureiro, enquanto a unidade de São 

Paulo concentra seus esforços na área Comercial e de Desenvolvimento. Os dois 

ambientes possuem quadro de colaboradores maior que 150 profissionais.  

 

 

5.2 Histórico da empresa 

 

 

A empresa nasceu em 1989 num bairro residencial do Rio de Janeiro. O seu 

foco de atuação era o mercado de comunicações através do sucesso que eram os 

aparelhos de telex e que mais tarde seriam sufocados pelo advento e valorização da 
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telefonia fixa, móvel e principalmente a Internet. Nesta fase, de operação no Rio de 

Janeiro, o quadro de funcionários era formado por cinco colaboradores. 

Possuía alguns clientes importantes, que encomendavam para suas soluções 

teclados matriciais que não passavam de uma matriz com botões plásticos que eram 

agregados a equipamentos de maior porte para formação dos kits de solução para 

balcão de venda em lojas que já incrementavam a informatização e automação para 

melhor atender aos seus clientes. 

Além de atender a pedidos específicos, a empresa confirmou que o mercado 

tenderia para automatizar o segmento comercial e bancário e partiu então para o 

desenvolvimento de soluções próprias de modo que não precisava ficar na 

dependência de encomendas de grandes empresas para atuar neste mercado. 

Aos poucos foi acabando a era do Telex e devido às inovações tecnológicas, 

a empresa se fortaleceu no mercado e passou para um quadro de 30 colaboradores. 

Após um momento de reflexão sobre a sua atuação no mercado, identificou 

que os principais clientes estavam na região da Grande São Paulo e que sua 

estrutura precisava ser ampliada e adequada para uma indústria de pequeno porte 

de modo a oferecer recursos que permitiriam uma melhor obtenção de resultados. 

Em 1995 mudou para um galpão alugado no interior de São Paulo firmando-

se no grande centro comercial e industrial do Brasil. Com a mudança, além de 

conseguir uma estrutura em galpão apropriado para funcionamento de indústria e a 

redução da distância para os maiores clientes, reduziu consideravelmente à 

distância com os fornecedores melhorando tempo de reposição de insumos e 

custos. 

Nos anos seguintes, a empresa cresceu em número de produtos de 

desenvolvimento e fabricação próprios, produtos sob encomenda, carteira de 

clientes e a sua marca passou a ser referência em inovação e qualidade no 

segmento de automação comercial e bancária. 

Em 1998 iniciou o processo de adequação para certificações de qualidade 

adequando a empresa para os padrões internacionais o que permitiria sua entrada 

em vários países. 

Sempre presente em eventos como feiras, workshops e convenções a 

empresa não parou de crescer e a unidade de São Paulo começou a se mostrar 

insuficiente para o volume de material processado e profissionais que precisavam de 

boas instalações para incremento de resultados. Em 1999 comprou o galpão ao lado 
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do qual funcionava, que não foi suficiente, pois não era de tamanho muito maior do 

que aquele onde funcionava. 

Com o incentivo fiscal oferecido para a formação do Pólo Industrial da cidade 

de Ilhéus-BA e a necessidade de uma nova unidade fabril, a empresa iniciou suas 

operações na Bahia em pequeno galpão que fora adequado para o funcionamento 

da empresa. 

A data de início de suas operações foi em setembro de 2000 com cinco 

funcionários. Em fevereiro de 2001 a unidade ilheense já contava com 25 

funcionários em seu quadro e o volume de produção já era considerável obrigando à 

organização fazer investimentos em infra-estrutura para comportar o volume de 

dados trocados entre as unidades assim como na estrutura física do galpão 

improvisado para comportar o volume produtivo. 

A empresa direcionou para a unidade de Ilhéus-BA toda operação fabril, 

deixando em funcionamento a sua estrutura comercial e equipe de Desenvolvimento 

que já era formada por mais de cinco Engenheiros. 

Em 2002, sem condições de ampliar a capacidade produtiva por limitações 

físicas do galpão e com volume de fabricação alto causado inclusive pela produção 

das urnas eleitorais, decidiu comprar um grande e antigo galpão de cacau e o 

reformou totalmente para instalar ali o que seria uma das mais modernas fábricas do 

Pólo Industrial de Ilhéus. 

Já em 2003 iniciou as operações na nova sede baiana e nos anos seguintes 

assiste-se a um crescimento de produção, faturamento e conseqüentemente no 

quadro de colaboradores chegando a ter na unidade baiana mais de 100 pessoas 

trabalhando em boas condições.  

O ano de 2006 foi muito importante já que diante do mercado cada vez mais 

competitivo e que foi marco do surgimento de muitos concorrentes os investimentos 

foram significativos em programas de melhoria na gestão dos processos com a 

finalidade de permitir à empresa sua posição de líder no segmento em que atua. 

Após várias reuniões envolvendo toda a equipe gestora, foi formulada e 

apresentada aos demais colaboradores a Visão, Missão e Valores da organização, 

conforme relacionados abaixo: 
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a) Visão 

 

Ser escolhido no mercado nacional como o melhor parceiro de negócios em 

automação. Obter projeção no mercado internacional. 

 

b) Missão 

 

Desenvolver e comercializar produtos inovadores, competitivos e rentáveis. 

Trabalhar com ética e comprometimento, conquistando assim a preferência e a 

satisfação dos clientes. 

 

c) Valores: 

 

Os Valores estão ligados ao: compromisso com o cliente; responsabilidade 

fiscal; respeito às pessoas; excelência na gestão; ética; Pioneirismo; trabalho em 

equipe; lucratividade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

6.1 Sistema de Gestão de estoques adotado pela empresa 

 

 

O modelo de gestão de estoques adotado pela empresa é o de Fluxo 

contínuo de material, ou seja, o método de puxar estoque. Para que a necessidade 

de uma compra seja sinalizada, é necessário que haja a entrada do pedido do 

cliente. Dessa forma, os insumos são somente adquiridos quando há a real 

necessidade de produção do produto para atendimento da demanda do mercado. 

Salvo os casos dos insumos considerados como críticos, que são utilizados em 

diversos produtos e têm alto consumo ou que apresentem problemas relativos ao 

fornecimento - fornecedor exclusivo e lead time alto, por exemplo – e, por isso, é 

estipulado um estoque de segurança desses itens que deve ser mantido. 

É importante ressaltar que a empresa efetua uma previsão de vendas anual 

e, através da análise dessa previsão, alguns produtos, pelo comportamento de sua 

demanda e importância no faturamento da empresa, são considerados como 

estratégicos e, por isso, a empresa define uma quantidade mínima que deve ser 

mantida em estoque, normalmente calculada em cima da demanda de 03 meses, de 

forma a evitar a falta do material no mercado e garantir a pronta entrega ao cliente. 

A política da empresa, é manter o mínimo de estoque possível, sem contudo que 

isso comprometa o seu bom funcionamento. 

Com relação às atividades inerentes ao estoque, no que tange às matérias-

primas, as mesmas são realizadas da seguinte forma: 

Planejamento – O planejamento de estoques é efetuado no final de cada ano 

na reunião do executivo da empresa para o planejamento estratégico do próximo 

ano. Ele é efetuado com base na previsão de vendas, que é resultado da projeção 

dos vendedores para o próximo ano e na análise do comportamento da demanda no 

ano corrente. Com base nessa previsão de vendas, o Estoque juntamente com o 

PCP, define algumas programações de produção somente no que tange aos 
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produtos estratégicos. As previsões são anuais, porém são implantadas somente as 

programações para o trimestre, uma vez que o planejamento pode sofrer alterações, 

de acordo com a demanda real dos produtos. Com relação aos demais produtos, 

que são mais específicos e sofrem demanda esporádica, não é feita nenhuma 

previsão ou programação de produção. A programação da produção só é gerada 

quando entra o pedido do cliente. Com relação às definições dos lotes de matérias-

primas, das quantidades a serem adquiridas, o Estoque não tem nenhuma atuação 

sobre essa tarefa. A mesma fica a critério do setor de Compras que com base em 

fatores internos (programações da produção, pendência do item para atendimento 

da necessidade da produção, data da necessidade e consumo desse item) e fatores 

externos (lead time do item, preço, embalagem, prazo de pagamento e frete, dentre 

outros) define a melhor quantidade a ser comprada, quando o material será 

internado e de que forma. 

Controle – No manual de procedimentos operacionais da empresa consta 

que o controle de estoque deve ser efetuado pelo funcionário responsável pela 

separação dos materiais para atendimento das necessidades da produção. Assim 

que a produção requisita um material, o responsável deve registrar no sistema essa 

solicitação para que seja efetuado a baixa no saldo do mesmo. Existem dois tipos 

básicos de requisição de material: o primeiro é a requisição ordinária, ou seja, é 

aberta uma Ordem de Produção (OP) e o estoque separa todo material que será 

necessário para atendimento dessa OP; e a segunda, é a requisição extraordinária, 

para os casos em que no percorrer do processo produtivo a produção requisita 

determinado insumo que está em falta para a OP que está em processo, decorrente 

de perdas de material durante o processo ou rejeição de determinado lote daquele 

insumo que esteja com algum problema relativo a qualidade (quebrado ou não 

funcionado, dentre outros).  É de responsabilidade de Compras a verificação diária 

do saldo dos itens para averiguar se há necessidade de aquisição de algum item 

bem como a manutenção do estoque mínimo. Essa foi uma atividade, que através 

da pesquisa, foi identificada como deficitária. Isso porque, verificou-se que quando a 

produção requisita determinado material ao estoque nem sempre essa requisição é 

registrada. Verificou-se também, que essas faltas de registro são mais comuns nas 

requisições extraordinárias. Assim, é comum na empresa os casos denominados 

“divergências de saldo” que consistem na diferença entre o saldo físico em estoque 

e aquele que consta no sistema. Compras efetua a verificação diária do saldo - feita 
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através da consulta de relatório denominado “Relatório de Planejamento de 

Compras – SEG”  - com base na informação que é registrada pela estoque. Dessa 

forma, quando há os casos de divergências, a análise feita por Compras é 

prejudicada, uma vez que a informação está distorcida.  

Administração de almoxarifado – A administração dos almoxarifados deve 

ser efetuada por funcionário determinado pelo gestor do estoque. Cabe a esse 

funcionário garantir a boa manutenção da matéria-prima em estoque, zelar pelo seu 

correto manuseio, garantir que a mesma seja armazenada no local correto e que o 

material retirado para atender as requisições da produção também seja o correto 

bem como acompanhar a validade desses insumos em estoque. Foi observado que 

há um desempenho eficiente nas tarefas manutenção, manuseio, armazenamento e 

retirada do material. No que tange ao acompanhamento do prazo de validade dos 

insumos o mesmo mostra-se ineficaz, sendo registrado caso de perdas de insumos 

decorrente de perda de material que não estavam mais funcionando. Esse 

problema, entretanto, não é muito complexo, pois são poucos os insumos utilizados 

pela empresa que têm prazo de validade. Aliado a isso, o próprio modelo de gestão 

de estoque impede que esses problemas ocorram já que as quantidades a serem 

mantidas em estoque devem ser mínimas. 

Definição do estoque mínimo – é definido um estoque mínimo de 

determinados insumos, que são classificados como críticos, decorrente de sua 

utilização em diversos produtos, seu alto consumo, lead time e condições de 

fornecimento. O registro desse estoque mínimo é efetuado pelo Estoque, porém é 

Compras juntamente com a engenharia de produtos que definem quais insumos 

devem entrar no crítico e qual a quantidade de segurança necessária. Compras 

ainda faz o monitoramento, para observar se há necessidade de reajuste de 

quantidades ou até mesmo a retirada de algum item do estoque crítico. 

Controle de qualidade e recebimento – é de responsabilidade do estoque o 

recebimento do material na hora da entrega da transportadora. O mesmo é efetuado 

da seguinte forma: o responsável pega a NF e confere com o que está sendo 

entregue no físico. Constatado a veracidade das informações, o material é aceito. A 

conferência das quantidades bem como se o material está sendo entregue na data 

correta, é de responsabilidade de Compras, que na data da saída do material do 

fornecedor deve exigir uma cópia da NF para conferência com o pedido de compra. 

Assim, Estoque não verifica essas informações no recebimento. Referente a 
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inspeção do material, ou seja, o controle de qualidade, o Estoque tem dois dias para 

efetuar as inspeções no material recebido. Cada tipo de material é inspecionado de 

determinada forma que é definida pela sua própria natureza. Assim, em alguns itens 

é feita por amostragem de 10%, outros 20% e outros no lote todo. Dá-se em duas 

etapas: a primeira é o comparativo entre a amostra homologada e as informações 

constantes no sistema da engenharia referente à homologação com o material que 

foi recebido. Caso esteja em desacordo, o mesmo é rejeitado. Já se for o material 

correto, passa-se para segunda etapa. A segunda constitui-se no teste elétrico para 

materiais eletrônicos e mecânico para os não eletrônicos. O teste elétrico testa o 

funcionamento da mercadoria e o mecânico verifica se as dimensões da mesma 

estão de acordo com o estipulado. De forma geral, constatou-se na pesquisa que 

essas duas atividades são bem desempenhadas, sendo raros os casos em que há 

erro na inspeção. O que acontece em alguns casos em que a inspeção é feita por 

amostragem é que nas amostras testadas não há erro, mas algumas peças do lote 

estão em desacordo, o que só é descoberto na hora da utilização da produção. 

Devido a isso, é que alguns itens, devido a sua natureza, são inspecionados 100%. 

O problema maior encontrado na atividade de inspeção foi relativo ao cumprimento 

do prazo de dois dias, pois foi verificado que, em épocas de pico, onde são 

recebidos muitos materiais por dia, alguns demoram em ser inspecionados até 10 

dias. 

Movimentação de materiais e registro das movimentações – a 

responsabilidade pela movimentação do material desde a entrada do mesmo na 

empresa até a saída do mesmo para utilização é de responsabilidade do Estoque. 

Assim, toda e qualquer movimentação nesse período deve ser registrada pelo 

estoque. Essas movimentações incluem a entrada da matéria-prima no Estoque, a 

saída do insumo para produção e transferência entre estoques (ativo para o inativo, 

por exemplo). O registro de movimentações do material em processo na produção é 

de responsabilidade da mesma até o retorno do produto acabado para o estoque. Aí 

a responsabilidade retorna para o estoque, porém essa etapa do processo não foi 

analisada, uma vez que o objeto de estudo desse trabalho contempla apenas o 

estoque de matérias-primas.  Verificou-se no estudo que nem sempre as 

movimentações são registradas de forma fidedigna pelo estoque, sendo em alguns 

casos que a mesma nem mesma é registrada, ocorrendo aí o problema já apontado 

no controle de estoques, as divergências de saldo. Além da divergência, no caso do 



 

 

51

registro das movimentações pode ocorrer a perda do material nas transferências, já 

que não consegue identificar de forma correta onde o mesmo está localizado. Existe 

uma margem de erro aceitável para o registro dos itens menores e mais 

consumíveis, e isso é estipulado para uma quantidade mínima de 500 peças que 

deve ter em estoque desses itens. Compras deve acompanhar esse saldo e quando 

o estoque chegar a esse nível, deve efetuar reposição com base no consumo 

registrado do material para 3 meses e as novas programações de produção 

previstas para o mesmo. 

Auditoria nos registros de estoques – As auditorias nos registros de 

estoques são feitas anualmente, no fim do ano corrente. São os chamados 

inventários anuais. Somente em casos de solicitação da diretoria ou quando é 

descoberta uma divergência muita alta de saldo é que é feito um inventário 

extraordinário naquele insumo. Salvo estes casos, o mesmo só é realizado no fim do 

ano. Foi constatado na pesquisa, que alguns itens pelo seu teor e natureza, 

deveriam ser inventariados com mais freqüências. São os componentes mais 

utilizados, as peças pequenas e itens de valores mais altos. 

O estudo também constatou a necessidade de se efetuar um monitoramento 

mais efetivo na gestão do estoque, uma vez que foi verificado que alguns problemas 

não são percebidos pelo gestor ou o mesmo tem conhecimento desses problemas, 

porém não traça um plano de ação para agir sobre os mesmos. Dessa forma, é 

comum encontrar problemas reincidentes, ou seja, ocorre o mesmo problema várias 

vezes por falta de uma ação corretiva eficaz. O que se faz na maioria dos casos, são 

ações paliativas para amenizar os impactos. Existem indicadores que são feitos 

mensalmente para avaliar o desempenho das atividades executadas, porém não são 

traçados planos de ações eficazes para corrigir os desvios. 

 

 

6.2 O Sistema de Informações utilizado pela empresa 

 

 

O sistema de informações utilizado pela empresa é o Star Sorft da empresa 

Starsys. O mesmo foi implantado em 2006. Antes disso, quase todo o processo da 

empresa era feito através de planilha, o que dificultava muito a consolidação e 

integração de dados entre os setores. É um sistema ERP que funciona sob uma 
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plataforma Windows, é baseado em uma estrutura de rede interna, não fazendo uso 

de recursos Web. Esse sistema atende as funções administrativas de marketing, 

finanças e produção integrando-as. Quanto ao nível hierárquico, consegue atingir a 

média gerência, supervisão e áreas operacionais, sendo que o perfil de acesso é 

definido de acordo com o cargo do usuário. 

As informações de todos os departamentos são organizadas de forma 

racional e prática e podem ser acessadas através do módulo específico do mesmo 

no sistema. A vantagem do sistema é que ele gera relatórios que consolidam as 

informações dos diversos setores, proporcionando uma integração completa de 

todos os processos da organização. Os relatórios gerados são definidos pelo próprio 

setor que irá utilizá-lo e, dessa forma, constam apenas as informações necessárias 

para a execução da atividade. Para que o sistema seja eficaz, é necessário que as 

informações sejam fidedignas. 

 

 

6.3 O processo de Compras 

 

 

O Setor de Compras da empresa tem seis colaboradores (cinco na fábrica em 

Ilhéus e uma na filial em São Paulo), assim distribuídos: uma coordenadora (a que 

fica em SP), que é responsável pela elaboração das estratégias, metas, diretrizes e 

políticas do Setor; uma supervisora, que é responsável em assessorar as 

compradoras - orientando-as e intervindo no processo de aquisição quando 

necessário, divulgar as políticas e decisões estratégicas da empresa que dependem 

direta ou indiretamente de Compras e qual o plano de ação que foi estipulado para o 

setor e monitorar o processo bem como os resultados alcançados; um auxiliar de 

compras, que é responsável pela parte burocrática do setor - emissão de relatórios, 

controles internos, emissão do pedido de compra e etc; e três compradoras, que são 

responsáveis pelo processo de compras em si, desde a aquisição do material até a 

entrada do mesmo no estoque da empresa. As atividades das compradoras também 

envolvem o processo de desenvolvimento, qualificação e formação de parcerias com 

fornecedores, homologação de amostras de insumos, aquisição de amostras para 

projetos de novos produtos e devolução e reposição de material rejeitado. Cada 

compradora é responsável por uma carteira específica de insumos. 
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Diariamente o PCP encaminha para o setor de Compras uma planilha onde 

consta a relação de todas as Ordens de Produção (OP) abertas no dia. Cada 

compradora, a partir dessa informação, consulta o relatório de necessidades de 

compras – SEG que é gerado pelo sistema ERP, com o número da OP, para 

verificar se há necessidade de compra para os insumos de sua carteira. Esse 

relatório é onde constam cada insumo, seu saldo e as programações de produção 

para o mesmo, com as quantidades e datas. A necessidade de compra pode ser 

para atender a produção programada ou para repor o estoque mínimo do item. 

Havendo a necessidade de compra a compradora deve preencher um 

formulário denominado “Planilha de análise”, onde devem constar as seguintes 

informações: o código do item, descrição, consumo de três e seis meses, quantidade 

necessária para produção, data prevista para utilização do item e os dados referente 

à última compra (fornecedor, quantidade, data da compra e preço). A partir dessa 

planilha a compradora faz sua análise para definir qual a quantidade deve ser 

comprada e como deverá ser efetuada a entrega do item (entrega única ou várias 

programações). 

O próximo passo é o início da cotação com os fornecedores – que devem ser 

no mínimo três, salvo os casos de fornecimento exclusivo. O material é cotado 

somente em fornecedores que já estão devidamente qualificados e com os quais a 

empresa já mantém uma relação de parceria. Como em um processo de licitação, de 

posse das cotações a compradora vai decidir por aquele que tenha as melhores 

condições para fornecimento. Essa escolha é baseada nos seguintes fatores: preço, 

prazo de entrega e condição de pagamento. Primeiro passo é verificar se o prazo do 

fornecedor atende a necessidade da produção e se o item cotado está de acordo 

com as especificações da engenharia para o mesmo. Atendendo a esses dois 

requisitos, é priorizado o fornecedor de menor preço. Inicia-se, então, uma 

negociação com esse fornecedor, para uma possível redução no preço ou uma 

melhoria da condição de pagamento. 

Após a negociação, a compradora deve solicitar autorização para emissão de 

pedido. Existe na empresa um sistema de alçadas: até R$ 500,00 a própria 

compradora autoriza a compra; acima de R$ 500,00 até R$ 1.000,00 deve-se 

solicitar autorização para supervisora; acima de R$ 1.000,00 até R$ 5.000,00 quem 

autoriza é a coordenadora; e acima de R$ 5.000,00 é ainda a coordenadora quem 

autoriza, porém esta deve ter aval do diretor da empresa. O prazo estipulado para a 
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realização desse processo é de dois dias, a partir da data em que surge a 

necessidade da compra. Autorizada a compra, a compradora solicita a emissão do 

pedido ao auxiliar de compras. 

Emitido o pedido, o mesmo é encaminhado para o fornecedor. A partir daí 

inicia-se o acompanhamento da compra. A compradora deve fazer follow up com o 

fornecedor duas vezes na semana até a data da entrega do material. Na data da 

entrega a compradora solicita uma cópia da NF para conferir se os dados da mesma 

estão de acordo com o pedido de compra, define a transportadora, com base nos 

dados da carga, e providencia para que o material seja retirado no fornecedor. Após 

o material retirado, a compradora acompanha o mesmo junto com a transportadora, 

sendo finalizado o processo apenas quando o material é recebido, inspecionado e 

aprovado pelo estoque. 

 

 

6.4 Pontos de interferência e impactos do Estoque no processo de compras 

 

 

Conforme já citado, a aquisição do material depende do aparecimento da 

necessidade do mesmo, seja para produção ou reposição do estoque mínimo. Para 

que a avaliação da necessidade seja feita corretamente, é primordial que as 

informações constantes no relatório referente ao saldo do item estejam em 

consonância com o saldo real existente no físico. A decisão da quantidade a ser 

comprada depende da informação do consumo desse item, que é calculado com 

base nas saídas do material naquele período que é consultado. Nesse caso, 

também, é primordial a veracidade das informações constantes. Por fim, para que o 

processo seja finalizado Compras depende do retorno do Estoque referente a 

aprovação do material, pois caso haja necessidade de devolução e reposição, é 

essencial que o mesmo seja feito em tempo hábil, de forma a evitar atrasos para 

produção. 

Assim, verifica-se que os pontos de interferência do Estoque em Compras 

estão relacionados às atividades de Controle, Movimentações e registro das 

mesmas, Recebimento e controle de qualidade e auditoria nos registros. O Controle 

porque está diretamente ligado as entradas e saídas de material. Assim, interfere 

diretamente na análise do consumo do item que serve como subsídio para decisão 
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da quantidade a ser adquirida. As movimentações e registro das mesmas refletem 

diretamente no saldo em estoque, interferindo, dessa forma, na análise da 

necessidade da compra. O Recebimento e controle da qualidade referem-se ao 

retorno da aprovação do material. Daí verifica-se a importância que essas atividades 

sejam efetuadas de forma correta. Todos os registros devem ser efetuados e 

corretamente e o prazo para recebimento e inspeção deve ser cumprido. A auditoria 

nos registros, por sua vez, serve para verificar a veracidade dos mesmos e efetuar 

os ajustes, caso necessário. 

Quando ocorrem erros nos registros ou falta dos mesmos, as já comentadas 

divergências de saldo que, conforme observado, são comuns na empresa, vários 

problemas são ocasionados, impactando diretamente no processo de compra. O 

impacto mais incisivo relaciona-se à perda do poder de negociação. Isso porque as 

divergências normalmente são descobertas na hora em que o material é separado 

para ser encaminhado para produção. Dessa forma, havendo pendência de algum 

insumo, Compras não terá o tempo hábil e necessário para iniciar uma negociação. 

Assim, muitas vezes tem que adquirir o item a preço maior para atender a 

necessidade imediata e as condições de pagamento não são tão boas. Aliado a isso, 

tem-se que considerar que cada insumo tem um tempo para entrega do fornecedor e 

nem sempre se consegue o material em tempo hábil para atender a necessidade.  

Além da perda de negociação em preço, outros custos são gerados em 

decorrência dos problemas de divergência de saldo: custo por atraso na produção, 

custo de frete maior em decorrência da urgência do material, custo do tempo 

despendido para solucionar o problema e custo operacional (hora extra, telefone e 

etc). A auditoria nos registros, nesses casos, ajudaria uma vez que divergências 

seriam identificadas antes da data em que o material será utilizado, dando a 

Compras um tempo maior para a reposição do estoque. 

Os erros nos registros também ocasionam erros na análise do consumo do 

material, impactando na definição do lote a ser adquirido, que pode desencadear em 

dois problemas: compra a menor do material, o que terá o mesmo efeito do já 

comentado referente às divergências, além na perda da redução de preço por 

quantidade; compras a maior, que impacta diretamente no estoque que fica com 

material parado, o que vai de encontro com a própria política da empresa. No estudo 

foi identificado que ambos os casos são comuns, sendo que o segundo é denotado 

pelo excesso de alguns materiais em estoque, sendo alguns até transferidos para o 
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estoque de inativos, ou seja, material que não está sendo utilizado a muito tempo.  

Os casos de atraso no recebimento e inspeção de material, não impactam na 

questão de custo do material, já que todos os custos referente a frete de devolução 

e reposição do material fica por conta do fornecedor que enviou o material em 

desacordo com as especificações do pedido. Porém, impacta no que tange a prazo, 

já que Compras deve efetuar a reposição o mais rápido possível para não prejudicar 

as programações de produção. 

 

 

6.5 A influência de Compras na Produção e Financeiro 

 

 

A influência de Compras na produção da empresa está diretamente ligada ao 

operacional. Quando um material atrasa, a produção fica parada ou é necessário um 

remanejamento das programações. Aliado a isso, em casos que há urgência para 

entrega de algum pedido ao cliente, a produção tem que efetuar hora extra para que 

o pedido seja atendido. Existe na empresa um indicado denominado “Emendas”. 

Essas emendas referem-se a atrasos nas programações da produção, sejam eles 

decorrentes de problemas na produção em si ou problemas gerados por outros 

Setores. As emendas podem ser de OP, quando o atraso impacta somente a 

produção, não refletindo no cliente final ou quando a OP é para estoque estratégico, 

ou podem ser emendas de PV, quando o atraso é na entrega do pedido ao cliente. A 

Empresa estipulou uma meta de 98% do cumprimento dos prazos da produção – os 

dois 2% calculou os imprevistos que não podem ser evitados, como problemas de 

importação, quebra de máquina, quebra de caminhão, dentre outros -, uma vez que 

a empresa conta com um quadro de clientes restrito e qualquer descumprimento em 

programações pode abalar o relacionamento com os mesmos. Até agosto desse ano 

foram registradas quarenta e sete emendas na empresa, representando atraso em 

6,6% das programações, muito além da meta estipulada, sendo treze dessas 

emendas foram atribuídas ao setor de Compras, seis ao setor de Estoque, oito da 

engenharia, onze de importação, três da produção Eletrônica, duas do TI da fábrica 

e uma para cada setor: PCP, Administração, TI SP e Outros.  
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Tabela 1: Emendas de OP’s 2008 

Emendas de OP'S 2008 - c/ impacto 

SETOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO Total 

Suprimentos 1     2   3     6 

Compras 3     1 5 3 1   13 

Engenharia   1   1 4 2     8 

Importação 1 3   5     1 1 11 

PCP 1               1 

Administração       1         1 

Eletrônica           3     3 

TI-BA           2     2 

TI-SP         1       1 

Outros           1 0   1 

Total 

Emendas 6 4 0 10 10 14 2 1 47 

                    

Total de Ops 94 105 93 104 123 107 118 95 839 

% Emendas 

OP's (Índice de 

Op's no prazo) 93,60% 96,20% 100,00% 90,40% 92,00% 87,00% 98,30% 99,00% 94,40% 

Fonte: Empresa X 

 

Das treze emendas de OP’s registradas em decorrência de Compras, duas 

foram por atraso de transportadora (o impacto a mesma é baixo devido a parceria da 

empresa com as mesmas e já existir um prazo padrão para entregas, que são 

efetuadas duas vezes por semana), seis por atraso de fornecedor e cinco material 

rejeitado. Com referência à rejeitados, percebemos a contribuição de Estoques, no 

que refere-se ao tempo hábil de retorno da inspeção do material recebido. 
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Figura 1: Emendas de Compras 

Emendas de Compras

Fornecedor
47%

Rejeição
38%

Transportadora
15%

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Já as emendas efetivas de Estoque foram todas decorrentes de divergência 

de saldo. Apesar de parecer um valor baixo, as emendas que a empresa teve em 

suas programações geraram muitos transtornos relativos a necessidade de 

reprogramações e aumento de custos. Aliado a isso, esse indicador de emendas 

considera apenas os atrasos com impacto, não considerando os demais atrasos que 

foram contornados pela produção, mas que também não são raros na empresa e, 

também, causam transtornos. 

No que tange a financeiro, Compras influencia basicamente em: indicador de 

prazo de pagamento, custo operacional, lucratividade e faturamento. A empresa tem 

uma meta de prazo de pagamento de 25 dias, sendo que a meta de compras dos 

insumos é de 35 dias. Compras em 100% dos casos conseguem ultrapassar essa 

meta, pois apesar de perder a negociação do prazo nos casos em que tem que 

efetuar aquisições de urgência para suprir as divergências de estoque, consegue 

prazos maiores nas compras bem negociadas. O custo operacional é decorrente do 

próprio processo em si. Quando há a influencia negativa do estoque, conforme já 

comentado, esse custo se torna mais oneroso para a empresa. A lucratividade 

refere-se ao fato de preços não poderem ser alterados em função do custo do 

produto, uma vez que o mercado não comporta mais esse tipo de comportamento. É 

ele que regula preços e não a empresa. Assim, é fundamental que Compras consiga 

as melhores condições de preço possível para os insumos - atendendo qualidade e 

as especificações do mesmo – para que a empresa mantenha a lucratividade. A 
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influencia no faturamento está relacionado às emendas de produção. Isso porque, a 

empresa tem contrato com seus clientes, os quais constam cláusulas referente a 

atrasos que envolvem desde multas por dias de atraso até possibilidade de 

cancelamento do pedido. Todos esses fatores só vêm a comprovar a influência do 

desempenho de Estoques e Compras no sucesso organizacional. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A empresa teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos. O número de 

funcionários cresceu de 05 (cinco) desde sua instalação na cidade no ano de 2000 

para 112 (cento e doze). Somente do ano de 2006 para 2007 a empresa teve um 

acréscimo em seu faturamento em 20%. O aumento de faturamento, 

consequentemente, desencadeou no aumento do fluxo de materiais dentro da 

empresa. 

Para se adequar a essa nova realidade, a empresa adotou várias estratégias 

organizacionais, dentre elas a utilização da Tecnologia de Informações, ERP, e 

redefiniu alguns setores, a exemplo da individualização dos setores de Estoques e 

Compras, que antes eram um setor único. Adotou também o conceito de Estoques e 

Compras mais estratégico, como atividades agregadoras de valor à organização. 

Assim cada atividade teve suas responsabilidades bem definidas, permitindo um 

foco maior na eficiência. 

Acontece, no entanto, que toda essa redefinição restringiu-se a processos, 

não se estendendo à mudanças de paradigmas e de comportamento de 

colaboradores. A empresa investiu bastante em melhoria de processos, porém não 

criou um programa de treinamento e capacitação para adequar, inserir os 

colaboradores a essa nova realidade.  

Assim os mesmos tiveram que ir se adequando no dia-a-dia, no decorrer das 

próprias atividades, o que fez com que vícios do processo anterior permanecessem. 

Aliado a isso, os novos colaboradores que ingressam na organização não passam 

por um processo de capacitação formal. São treinados durante o próprio processo, 

pelos colaboradores antigos, o que faz com que os vícios sejam transferidos. 

De uma forma geral o estudo denotou que o modelo adotado para gestão de 

estoques pela organização é adequado ao mercado e aos objetivos ao qual a 

empresa se propõe. No que tange ao planejamento, a empresa vai bem, consegue 

atender as demandas do mercado, tem a flexibilidade e dinamicidade exigida para o 

setor. No entanto, no momento da parte operacional é que se observam as falhas. O 
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problema não está no modelo adotado e sim na gestão dos recursos humanos, já 

que trata-se de erros caracteristicamente humanos. 

As grandes falhas no processo, como se observou no estudo, estão 

diretamente relacionadas a registros das transações de estoque, que envolve as 

atividades de controle, movimentações e registro, e no recebimento e inspeção do 

material. No que tange ao registro das transações, observa-se a necessidade de 

inserção de um sistema de monitoramento mais rígido, uma vez que é comum 

ocorrer falha nessa parte do processo e não há por parte da gestão de Estoques 

iniciativa para tomadas de medidas que visem evitar a ocorrência desses mesmos 

erros no futuro. Assim, o índice de reincidência, nessa área, é alto. 

Falta ao gestor do estoque uma atitude mais pró-ativa de procurar qual a 

origem das falhas e os motivos das mesmas. Observou-se que é uma pessoa de 

grande conhecimento técnico, porém tem atitude de liderança deficitária. 

Demonstrou ter receio em assumir erros e cobrar dos seus subordinados. Quando 

ocorre os erros perde muito tempo em justificá-los do que procurar corrigi-los e com 

relação aos subordinados, tem uma atitude paternalista, não exigindo muito e nem 

punindo. Punir no sentido de chamar a atenção do colaborador, de exigir que as 

coisas sejam feitas da forma correta.  

A empresa implantou um programa de incentivo educacional, onde todos os 

gestores tiveram que ingressar em um curso de nível superior de Administração. 

Porém, os avanços alcançados não chegaram ao nível que realmente interessa, que 

é o estilo de gestão.  

Diante do exposto, sugere-se a adoção de algumas medidas de melhoria para 

combate das falhas operacionais, dentre elas: 

• Adoção de um sistema de monitoramento mais rigoroso, de forma a 

que se possa identificar a origem das falhas e agir sobre elas. Com um 

sistema de monitoramento mais rigoroso, seria possível identificar 

quais os colaboradores que não estão efetuando o registro correto das 

transações e, dessa forma, iniciar um trabalho em cima desses 

funcionários; 

• Implantar um programa de reciclagem. Para que os colaboradores 

sejam treinados e capacitados sempre que necessário, permitindo um 

acompanhamento das novas tendências da empresa; 
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• Criação de um programa adequado para treinamento e capacitação de 

novos funcionários, de forma a evitar que esses tenham contatos com 

os vícios dos colaboradores mais antigos; 

• Criação de um método de avaliação dos resultados obtidos com o 

programa de incentivo educacional para os gestores, pois a empresa 

está investindo no mesmo e é necessário que se tenha o retorno 

esperado. Caso não tenha, talvez seja a hora de mudar o gestor ou o 

curso/faculdade que está pagando. 

Com relação às atividades do Estoque em si: 

• Implantar um sistema de requisições eletrônicas em módulo específico 

do próprio sistema e, dessa forma, a saída do material estaria 

automaticamente ligada à baixa do saldo. Isso eliminaria as falhas 

decorrentes de falta de registro; 

• Adoção de auditorias de registro mensais para os itens mais críticos. É 

uma medida eficaz, pois para alguns itens é quase que impossível não 

ocorrer a divergência em decorrência da própria natureza do material e 

do processo produtivo. Com a auditoria mensal, no entanto, essa 

divergência seria descoberta antes da necessidade real de utilização, o 

que daria a Compras mais tempo para efetuar a reposição desse 

material; 

• Com referência às falhas decorrentes de atraso na inspeção, nas 

épocas de pico disponibilizar mais colaboradores para realizar a 

atividade, de forma que a mesma seja concluída em tempo hábil. 

As medidas sugeridas são de natureza simples e não exigiriam da empresa 

grande dispêndio de recursos financeiros e/ou humanos. Aliado a isso são medidas 

que a própria literatura referente ao tema sugere. 
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