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RESUMO 

Os processos logísticos passaram a ser parte imprescindível para as empresas poderem se 
organizar e melhorar seus custos e faturamento. Ao longo do tempo, as organizações deixaram de 
considerar a Logística apenas como a atividade de transporte, mas como parte da administração e 
gerenciamento, seja em compras, faturamento, estocagem. É importante ter um sistema que faça 
o controle de estoque para a realização de compras assertivas e realizar uma estocagem eficiente 
na chegada de mercadorias, para que não ocorram riscos de ter mercadorias obsoletas ou até 
mesmo não conseguir encontrá-las dentro do armazém. Devido a falta de profissional 
especializado, as empresas têm dificuldades de aplicar o controle de estoques com a utilização das 
ferramentas necessárias indicadas na teoria, como ponto de pedido, estoque mínimo, lote 
econômico de compras e classificação ABC. Embora algumas as empresas já possuam ferramentas 
para aplicar esse controle de forma efetiva. 
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ABSTRACT 

The logistics processes have become indispensable part for businesses they can organize and 
enhance your costs and revenues.  Over time, organizations no longer consider the logistics just as 
transport activity, but as part of the Administration and management, purchasing, billing, storage. 
It is important to have a system that makes the stock control for realization of purchases and 
perform a storage efficient probes on arrival of goods, to avoid risks of having obsolete goods or 
even not be able to find them in the warehouse.  Due to the lack of specialized professional 
organizations have difficulty applying the inventory control by using the tools listed in the theory, 
as a point of order, minimum stock, lot shopping and economic classification ABC. Although some 
companies already have tools to apply this control effectively. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Atualmente, a logística tem se tornado 
uma peça crucial para as empresas, ela abrange 
vários setores que podem ter algum tipo de 
deficiência, desde a parte gerencial até o 
atendimento do cliente final.  
 É crucial à empresa saber a previsão de 
entrega de produtos, pois isso pode acarretar o 
atendimento ou não do cliente.  
 A gestão de estoque deve ser 
acompanhada com seriedade porque a má 
administração dos setores de compra e vendas 
pode gerar problemas de falta de produtos ou 
até mesmo de obsolescência de mercadorias. 
 É necessário um acompanhamento 
minucioso desde a chegada dos produtos até a 
sua estocagem no armazém. 
 Essas mudanças são cruciais para que as 
empresas consigam atingir crescimento no 
mercado, pois não terá mais faltas constantes 
de produtos e conseguirá atender os clientes 
de forma mais eficiente. 
 
METODOLOGIA 
 
 Este artigo tem como objetivo 
identificar os processos de gestão de estoques 
em uma empresa varejista de embalagens, 
identificando os pontos críticos nestes 
processos e indicando propostas de melhoria 
com base no referencial teórico. 
 A técnica de pesquisa qualitativa é 
utilizada para percepção e entendimento sobre 
um tema em especifico e é desenvolvido pelo 
pesquisador conceitos, ideias e entendimentos 
a partir dos dados coletados. Godoy (1995, 
p.21) afirma que existe pelo menos três 
diferentes possibilidades oferecidas pela 
abordagem qualitativa: a pesquisa documental, 
o estudo de caso e a etnografia”. 
 
 
CONCEITO, EVOLUÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
LOGÍSTICA 
 

 A logística se iniciou ligada as operações 
militares, pois os generais tinham a 
necessidade de reposição de armamento, 
alimentação, socorro médico na hora certa no 
campo de batalha. 
 A logística foi por muito tempo 
confundida com transporte e armazenagem. 
Conforme foi evoluindo a fabricação e 
distribuição de produtos o conceito logístico foi 
se modificando. Atualmente a logística 
empresarial está em crescimento, porém não 
foi sempre assim. 
 A evolução da logística empresarial é 
dividida em três eras, que serão tratadas a 
seguir. Antes de 1950: até esta data, a logística 
dentro das empresas era cuidada por setores 
distintos. Era comum o transporte ser 
comandado gerencialmente pela produção; 
estoques pelo marketing, finanças e produção; 
processamento de pedidos por vendas ou 
finanças.  
 Dessa forma resultava em conflito de 
objetivos e responsabilidades nas atividades 
logísticas. Segundo Ballou (2012, p.28): “Até 
cerca de 1950, o campo permanecia em estado 
de dormência. As empresas fragmentavam a 
administração de atividades-chave em 
logística”. 
 Logo após a segunda guerra mundial, 
muito conceitos logísticos foram gerados e 
começaram a ser utilizados atualmente. Essa 
influência durou poucos anos, mas em 1945 as 
empresas começaram a colocar o transporte e 
armazenagem na responsabilidade de um único 
gerente. 
 Segundo Pozo (2010, p.04): “As Forças 
Armadas da América foram os primeiros a 
utilizar esse conceito de logística, na Segunda 
Guerra Mundial, e com sucesso [...] no início 
dos anos 50”. 
 Entre 1950 e 1970 - o desenvolvimento: 
entre o início dos anos 50 e a década de 60 
houve uma evolução muito grande da teoria e a 
prática da logística.  
 Com essa evolução da teoria, 
professores de marketing e administração 
ficaram contrariados porque as empresas 
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davam mais atenção à compra e venda do que 
à distribuição física. 
 Depois de 1970 - anos do crescimento: a 
logística empresarial começou a colher os 
benefícios de seu uso, porém as empresas 
pareciam estar mais preocupas com lucros do 
que com controle dos custos. 
 
 
ATIVIDADES PRIMÁRIAS 
 
 É uma das atividades logísticas mais 
importantes porque absorve em média de um a 
dois terços dos custos logísticos. 
 Nenhuma empresa mesmo a mais 
moderna pode trabalhar sem uma forma de 
transporte porque ela sempre terá produtos 
acabados e terá que levá-los até o consumidor 
final. 
 Transporte refere-se aos vários modais 
disponíveis para movimentação de matéria-
prima, materiais, produtos e serviços, são eles: 
rodoviário, ferroviário, hidroviário, duto viário e 
o aeroviário. 
 Segundo Pozo (2010, p.10), “Ele refere-
se aos vários modelos disponíveis para se 
movimentar matéria-prima, materiais, 
produtos e serviços, e os modais utilizados são: 
rodoviário, ferroviário, hidroviário, duto viário e 
o aeroviário”. 
 O transporte adiciona valor de "lugar" 
ao produto e tem sua importância reconhecida 
em um grande número de empresas, tanto de 
pequeno quanto de grande porte. 
 
MANUTENÇÃO DE ESTOQUES 
 
 O estoque agrega valor de tempo ao 
produto, pois envolve a disponibilidade do 
mesmo a ser entregue para o consumidor final.  
 É necessário manter estoques, porém 
sua administração se torna um desafio para as 
empresas pois envolve manter níveis os mais 
baixos possíveis pelo alto custo, mas ao mesmo 
tempo, tendo que prover a disponibilidade 
certa para atender aos clientes e isso requer 
uma administração cuidadosa. 

 Segundo Ballou (2012, p.24), “O uso 
extensivo de estoques resulta no fato de que 
em média eles são responsáveis por 
aproximadamente um a dois terços dos custos 
logísticos o que torna a manutenção de 
estoques uma atividade - chave da logística”. 
 Para uma agregação de valor dinâmico 
ao estoque ele deve estar posicionado próximo 
aos consumidores ou às fábricas.  
 Manter vários pontos de estoque gera 
um alto custo fazendo com que os produtos 
armazenados tenham adicionados ao seu valor 
de mercado de 20 a 25% por ano por isso 
requer uma administração bem cautelosa. 
 
PLANEJAMENTO 
 
 Essa área é responsável pelo fluxo de 
saída de produtos cuida da produção de 
quantidades agregadas que devem ser 
produzidas e quando e onde devem ser 
fabricadas não tem relação com a programação 
detalhada feita diariamente pelos 
programadores de produção. 
 Refere-se primeiramente às 
quantidades agregadas que devem ser 
produzidas bem como quando, onde e por 
quem devem ser fabricadas, é a base que 
servirá de informação à programação 
detalhada da produção dentro da fábrica. É o 
evento que permitirá o cumprimento dos 
prazos exigidos pelo mercado. (POZO 
2010, p.12) 
 
GESTÃO DE ESTOQUE 
 
 A administração de estoques tem como 
objetivo maximizar o efeito feedback de vendas 
e ajustar o planejamento da produção. 
 Deve-se diminuir sempre o capital 
investido em estoques pois são caros e sempre 
estão aumentando.  
 Não há possibilidade de as empresas 
trabalharem sem estoques e quanto maior este 
estoque mais responsabilidade. Os gerentes 
financeiros têm como meta prioritária a 
redução dos estoques. 
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 Dias (2009, p.7) destaca que “O 
objetivo, portanto é otimizar o investimento, 
aumentando o uso eficiente dos meios 
financeiros minimizando as necessidades de 
capital investido em estoques. ” 
 O controle de estoque dentro da 
logística estipula quais os níveis de materiais e 
produtos que as empresas devem manter 
dentro de seus parâmetros econômicos. 
 O estoque é composto por diversos 
materiais e produtos como: matéria-prima, 
material auxiliar, material de manutenção, 
material de escritório, material e peças em 
processos e produtos acabados. 
 Para Pozo (2010, p.26), “A razão pela 
qual é preciso tomar uma decisão acerca das 
quantidades dos materiais a serem mantidos 
em estoque está relacionada com os custos de 
estocar”. 
 A função principal da administração de 
estoque é maximizar os recursos da área 
logística da empresa, com grande efeito dentro 
dos estoques. 
 A administração de estoques foi 
recentemente integrada à logística. O fato de 
não ser inclusa antes está provavelmente 
relacionado a duas razões: os custos de 
movimentação de materiais tendem a ser 
menores que o custo de distribuição que em 
média é de 5 a 15% das vendas e a distribuição 
física dos produtos têm custo duas vezes maior 
que os custos de materiais. 
 A segunda razão é definir o local de 
materiais dentro das atividades logísticas o que 
não é uma tarefa fácil, pois cria várias 
divergências e debates mesmo fazendo parte 
da logística. 
 A seguir serão apresentados os tipos de 
estoque, custos de estoque e as principais 
ferramentas de controle dos estoques. 
 
 
CUSTOS DE ESTOQUE 
 
 Os custos de estoques estão 
diretamente relacionados à administração de 
estoques. 

 A logística e a racionalidade podem ser 
utilizadas com êxito para resolução de 
problemas de estoque.  
 Podemos dividir os custos em três 
principais tópicos: custo de estoque, custo de 
pedido e custo de falta de estoque. (BALLOU, 
2012) Custo de manutenção de estoque são 
todos os custos para manter mercadorias 
estocadas, dentro do custo de estoque 
podemos fazer uma divisão como custo de 
oportunidade de capital, pois o mesmo 
permanece imobilizado ao invés de ser 
investido de alguma forma dentro ou fora da 
empresa. 
 O segundo custo de armazenagem está 
relacionado a impostos e seguros, a taxa de 
impostos está diretamente ligada à quantidade 
de material e quanto tempo é necessário 
mantê-la estocada já a taxa de seguro está 
indiretamente relacionada à quantidade de 
mercadoria mantida.  
 A terceira indicação de custo de 
manutenção é o de armazenagem que está 
diretamente ligada à quantidade de estoque 
mantido no armazém além de existir também 
os riscos de manter o estoque como produtos 
deteriorados, obsolescência, danos e até 
mesmo furtos. 
 Custos de pedido relacionam-se ao 
processo de aquisição de materiais para 
reposição do estoque.  
 Quando ocorre a emissão de uma 
ordem de compra e chega ao fornecedor acaba 
gerando mais custos como, por exemplo, custo 
de processamento de pedidos; custo de envio 
até o fornecedor; custo de preparação da 
produção; custo de desvio e por fim o preço da 
mercadoria. 
  
 É também difícil a mensuração uma vez 
que exige a capacidade de prever as intenções 
futuras do cliente quanto às novas compras. ” 
Temos também o custo de atraso que por mais 
que o cliente concorde com o atraso na entrega 
gera gastos adicionais com a administração 
vendas no reprocessamento do pedido além de 
custos extraordinários de transporte e 
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manuseio caso tenha que ser remanejado para 
outro canal de distribuição. 
 De acordo com Pozo (2010, p.31), “Tal 
fato, normalmente, ocorre por falta de um 
adequado planejamento e controle de estoque.  
Não entregar ou atrasar um produto por falta 
de um item causa enormes transtornos ao 
cliente”. 
 
ESTOQUE MINÍMO 
 
 É também conhecido como estoque de 
segurança, é responsável pela quantidade de 
produtos que se deve ter em estoque para dar 
início a execução do ponto de pedido.  
 O estoque mínimo da empresa poderia 
ser muito alto para que nunca ocorra falta de 
produtos, porém há muitas empresas que não 
tem capital e a maioria quer ter seu capital 
investido em estoques, por isso é importante 
que o estoque mínimo e o ponto de pedido 
sejam realizados com sucesso para que não 
ocorra falta de mercadoria. 
 Dias (2009, p. 51) afirma que: “Deve ser 
atendida uma parte do consumo, isto é, que 
seja alcançado o grau de atendimento 
adequado e definido. ” 
 
 
CLASSIFICAÇÃO ABC 
 
 Esse método é muito importante para 
se classificar os materiais por seu grau de 
importância. 
 Ele pode ser usado em vários setores e 
diversas formas, porém é mais utilizado na 
administração de estoques. 
 Segundo Dias (2009, p.73), “Uma vez 
que é obtida a sequência de itens e sua 
classificação ABC, disso resulta imediatamente 
a aplicação preferencial das técnicas de gestão 
administrativa, conforme a importância dos 
itens. ” 
 Os itens são definidos por classes A B ou 
C. Sendo que a classe A são os itens mais 
importantes que devem ter uma atenção 
especial pela administração; classe B são os 

itens de importância intermediária e já os da 
classe C são itens de menor importância, que 
não representam tanto no valor monetário da 
empresa. 
 
CONCEITO E EVOLUÇÃO 
 
 Pode-se afirmar que a armazenagem foi 
descoberta pelo homem primitivo que sentiu a 
necessidade de guardar os produtos que 
sobraram para utilizar no futuro, ou ainda 
poderia trocar o produto que sobrou por 
aquele que não possuía, o famoso escambo. 
 Aproximadamente há 3000 anos a.C, os 
egípcios construíram os primeiros armazéns 
para estocarem papiros e trigos excedentes 
para depois transportarem até os navios e 
fazerem a troca por madeiras do Líbano. 
 Segundo Rodrigues (2011), os armazéns 
eram importantes para esses povos porque eles 
guardavam tudo que os faraós achavam 
importante para levarem para outra vida. 
Estocagem e armazenagem são duas palavras 
muito confundidas, tanto em suas definições 
quanto na prática. 
 A matéria-prima e materiais são 
guardados em ordem de prioridade de uso e 
também peças que serão utilizadas na 
montagem dos produtos, sendo definida assim 
a estocagem. Já a armazenagem são todos os 
produtos acabados estocados na própria 
fábrica ou que serão distribuídos, também 
separados de forma ordenada. 
 O objetivo da armazenagem é manter o 
abastecimento de produtos acabados 
mantendo assim um sistema de alimentação 
controlado sabendo sempre as quantidades 
estocadas permitindo que o setor de vendas 
possa trabalhar de forma objetiva e contínua, 
podendo atender os consumidores de forma 
eficiente. 
 Segundo Moura (2008, p.5), “As funções 
do armazém não se limitam ao simples 
recebimento conservação e expedição dos 
materiais eles também incluem tarefas do tipo 
administrativo e contábil”. 
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 Além das funções administrativas e 
contábeis, os armazéns têm uma 
responsabilidade muito grande em relação à 
produção e ao consumidor ou até mesmo entre 
fornecedor e consumidor. Mesmo sabendo 
como atuar, ainda existem dúvidas de como os 
armazéns devem funcionar e como não trazer 
prejuízos para as empresas.  
 Hoje eles são responsáveis por um 
investimento de 50 a 80% do capital e seus 
custos anuais podem variar entre 10 a 20% do 
valor estimado. 
 egundo Moura (2008, p.6), “Em 
contraste com o transporte, a armazenagem 
acontece em primeiro lugar, nos pontos modais 
da rede de distribuição”. 
 
LAYOUT 
 
 A localização do armazém e sua 
estrutura interna e externa são muito 
importantes, por isso devemos saber 
exatamente quais as dimensões e pesos dos 
produtos que serão estocados. 
 Segundo Rodrigues (2011, p.88), 
“conhecimento das dimensões da área 
condições do piso e o arranjo físico além da 
posse de uma planta administrativa, são 
informações limitadas, totalmente eficientes 
para o gerenciamento técnico. ” 
 Tendo todas essas informações 
podemos analisar a largura dos corredores 
medidas e localização das docas o pátio externo 
a situação do piso para saber se vai ter 
condições de suportar peso e a passagem de 
equipamentos de movimentação caminhões e 
até carretas. 
 Rodrigues (2011, p.88) afirma que 
“denomina-se layout operacional ao arranjo 
físico de uma área de armazenagem levando 
em conta a separação das pilhas a 
acessibilidade dos volumes e os fluxos de 
tráfego de equipamentos. ” 
 Ao fazer a utilização de um armazém já 
construído e estruturado pode causar alguns 
problemas como por exemplo: modificação no 
layout existente readaptação do layout do 

prédio a ampliação do mesmo e até um projeto 
de um novo armazém. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O objetivo desta pesquisa foi de analisar 
o processo de gestão de estoques. Verificar 
como o sistema de gestão de estoques 
funciona é importante para o desenvolvimento 
das empresas em geral seja para organização 
ou crescimento. 
 Verificou-se que a deficiência nesse 
sistema pode acarretar diversos problemas 
operacionais além de não satisfazer a 
necessidade dos clientes. 
 Muitas empresas não tem um sistema 
de gestão de estoques, e isso pode interferir 
negativamente no desenvolvimento e 
crescimento geral das empresas. 
 Essa falta de acompanhamento do 
estoque os obriga a fazer um número muito 
grande de compras emergências e não 
conseguem ter definida qual a quantidade 
exata a ser comprada e qual a programação de 
compras ideal para reposição do mesmo 
conseguindo assim evitar a falta de itens ou até 
mesmo zerá-las. 
 Classificação de materiais e sistema de 
localização de produtos dentro do armazém 
prejudica no atendimento eficiente porque 
pode ocorrer de o responsável não estar na 
empresa por qualquer motivo que seja e quem 
for substituí-lo terá grande dificuldade de 
localizar os produtos armazenados.  
 Estando cientes dessas falhas, a 
empresa carece de um sistema de 
planejamento e controle dos estoques que 
possa auxiliar na realização das compras, 
identificação do ponto de pedido estoque de 
segurança e da sistematização da 
armazenagem de seus produtos proporcionado 
um atendimento ao cliente sem falhas. 
 Com todos esses problemas verificados 
têm a expectativa que com a implantação do 
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sistema os problemas poderão ser solucionados 
com a utilização efetiva do sistema. 
 Concluiu-se com esse estudo que a 
aplicação das ferramentas de controle de 
 Estoques podem auxiliar no 
desenvolvimento das empresas em questão e 
em diversas outras que passem por esse 
mesmo tipo de problema. 
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