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RESUMO 

 
 
A administração de materiais dentro de uma empresa é indispensável, para seu 
desenvolvimento. Hoje com atual concorrência as empresas precisam minimizar os custos, 
para serem competitivas. O estoque encontra-se dentro dessa redução por ser um dos ativos 
com maior capital investido dentro das empresas. A gestão de estoques, assim como outras 
áreas relacionadas à operação, nem sempre recebe a atenção necessária dos empresários. Isso 
pode prejudicar a empresa e reduzir sua lucratividade. Por isso o trabalho tem como objetivo 
diagnosticar as deficiências no gerenciamento do estoque atual; diagnosticar as deficiências do 
processo de compra; propor melhorias no gerenciamento do estoque. Para que o administrador 
da empresa perceba a relevância do estoque, e que as sugestões propostas no trabalho devem 
ser implantadas para auxiliar a empresa no gerenciamento. Realizou-se uma coleta de dados 
do estoque, durante os meses de setembro e outubro de 2012 na empresa Mello e Fontana. 
Verificou-se que o estoque obsoleto da empresa é 8% maior que o estoque bom, ou seja, 54% 
do estoque total são de materiais obsoletos. Esse acúmulo de matéria-prima é devido às falhas 
que foram diagnosticadas em seu gerenciamento como a falta de espaço, a divergência entre o 
estoque físico e contábil, livre acesso de pessoas não autorizadas ao estoque, extravio de 
materiais e implantação recente de sistema para o controle do estoque. Com o análise dos 
dados pode-se observar que grande parte do acúmulo de materiais dentro da organização 
ocorre na junção desses fatores, que facilitam as falhas no gerenciamento desses materiais. 
Após a identificação dos problemas foram apresentadas à empresa sugestões para facilitar o 
controle do estoque como: a implantação do programa 5S, reorganização física do estoque, 
melhorar o gerenciamento e as responsabilidades sobre o estoque, implementar inventários 
periódicos, melhorias no setor de compras e desenvolvimento de uma nova marca. 
 
 
Palavras-chave: Gerenciamento; Estoque; Materiais.  
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ABSTRACT 

 

 

The management of stock in a company is essential for its growth. Nowadays, with 
competition, the companies need no lower the costs to be competitive. The stock is among 
them because it is an asset where most of the company capital is invested. The  management, 
as well as other areas related to its operation, does not always receive the necessary attention 
from the businessmen, which can hurt the company and reduce is profits. That is why this 
work has the objective to diagnose the flaws in the management of current stock; to diagnose 
the flaws in the shopping process; and to propose improvements in the stock management so 
that the company manager can notice the importance of stock and then, implement the 
suggestions in this work to help the company in the management process. A data collection 
from the stock was done during the months of September and October of 2012 at the company 
Mello and Fontana. It was observed that the obsolete stock of the company is 8% bigger than 
the good stock, that is, 54% of the stock is composed of obsolete goods. This accumulation of 
goods happened due to flaws that were diagnosed in the management, such as, lack of space, 
difference between physical stock and accounting stock, free access to non authorized 
personnel, misplacement of goods and implementation of a recent system for stock 
management. With the data analysis it was possible to notice that a large part of the 
accumulation of goods in the organization is a result of these factors. After the identification 
of the problems some suggestions were presented to the company to make the management of 
stock easier: implementation of a 5S program, physical reorganization of the stock, 
improvement of management and responsibilities about the stock, implementation of 
periodical inventories, improvement in the shopping sector and development of a new brand.  
 

Key words: Management; Stock; Goods 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a globalização, a fácil troca de informação e comercialização de produtos que há 

atualmente no mundo, as empresas estão em constante mudança para poder competir no 

mercado e garantir um espaço nele. Para que elas possam competir é necessário acompanhar 

os avanços tecnológicos e as tendências do mercado, assim oferecendo ao cliente o que ele 

quer antes de seu concorrente. Porém, isso requer das empresas um alto valor de 

investimentos em matéria-prima, capacitação da mão-de-obra, compra de equipamentos mais 

modernos entre outros investimentos necessários. 

Nesse sentido, com o planejamento do gerenciamento do estoque é possível que as 

empresas possam minimizar os custos com a aquisição de matéria-prima e aplicar esse valor 

para outros investimentos de médio e longo prazo necessários nas mesmas. O planejamento e 

controle do estoque nas organizações são importantes, pois os custos e riscos envolvidos nesse 

setor são grandes.  

Aprimorar os processos no controle do estoque para que a empresa possa diminuir a 

quantidade de itens obsoletos e os custos resultantes desses excessos é o objetivo dessa 

pesquisa. É necessário que a empresa identifique através de análises de dados e coleta de 

informações as deficiências em seus processos de compra e gerenciamento do estoque, para 

que a partir dessas informações ela possa buscar as soluções necessárias para eliminar ou pelo 

menos reduzir os excessos de materiais e os custos envolvidos nesse processo. 

Sabe-se que o estoque deve garantir um bom atendimento aos clientes e serviço ao 

setor de produção. Porém ao mesmo tempo ele precisa controlar esses materiais para que, não 

haja acúmulo de itens desnecessários.  

Esse trabalho tem como objetivo geral analisar o planejamento de estoque na empresa 

Mello e Fontana Indústria e Comércio de Confecção Ltda e propor melhorias em seu 

gerenciamento. Para que possa ser cumprido esse objetivo geral o trabalho tem quatro 

objetivos específicos que são: mensurar quanto há de perda por estoque obsoleto; diagnosticar 
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as deficiências no gerenciamento do estoque atual; diagnosticar as deficiências do processo de 

compra; propor melhorias no gerenciamento do estoque, assim minimizando os custos com o 

estoque obsoleto. 

Diante disso, o trabalho tem como finalidade responder a seguinte questão: a real 

função do estoque é evitar a falta de matéria-prima nas empresas, e ao mesmo tempo precisa 

evitar as sobras, gerando custo financeiro. Como encontrar o equilíbrio nesta questão? 

 Foi utilizado um índice para apresentar os dados do estoque, esse índice foi utilizado 

para preservar os dados reais da empresa Mello e Fontana Ind. E Com. de Confecção.  
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1. JUSTIFICATIVA 

 

 
Hoje, com as mudanças que estão ocorrendo, no mundo, com a crescente concorrência 

e a exigência do consumidor por qualidade e preço, cada vez mais as empresas precisam 

reduzir as margens para poder competir no mercado. O estoque influência diretamente nessa 

redução, por ser um dos ativos que mais retém valor financeiro das organizações. Saber 

gerenciar o estoque das empresas passou a ser essencial para estabelecer a margem de lucro 

que elas pretendem obter.  

Sabe-se que, é necessário manter um estoque de segurança nas empresas, pois 

imprevistos como greves, atrasos nas entregas, acidentes, entre outros, podem ocorrer a 

qualquer momento e as empresas precisam estar preparadas, para não atrasar ou deixar de 

entregar os pedidos a seus clientes. No entanto é necessário saber controlar a quantidade de 

estoque, por que o custo de manutenção do mesmo é alto. A sobra de itens significa capital 

das empresas parado, dinheiro que não trará retorno nenhum e que deixou de ser aplicado em 

outros investimentos que poderiam dar retorno a elas.  

Porém, não se pode deixar de levar em conta que a falta de matéria-prima, pode trazer 

vários problemas as empresas. Se as empresas pararem a produção, atrasar pedidos ou planejar 

mal suas demandas e ficarem comprando em pequenas quantidades, por exemplo, os custos 

com esses problemas citados acima são enormes. Caso o setor da produção necessite parar 

devido à falta de suprimentos por uma hora que seja é uma hora que a empresa esta pagando 

seus empregados sem trabalhar, uma hora sem produzir e consequentemente um ou mais 

pedidos parados esperando pelo item que esta faltando.  

A empresa Mello e Fontana trabalha com coleções. São duas coleções ao ano: uma é a 

coleção de primavera/verão que começa em julho e vai até dezembro e a outra é a coleção de 

outono/inverno que começa em janeiro e vai até junho. Durante essas coleções são lançadas 

mais algumas peças, em abril para o dia dos namorados e em setembro para o final do ano. 

Nas coleções de primavera/verão e outono /inverno é lançado em média 150 a 160 peças 

(corpete, camisolas, soutien e calcinha, acessórios (meias, luvas, per sexy, robes e boleros)). 
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  A matéria-prima sofre adaptações a cada coleção, pois dependendo dos itens, como 

os tecidos e as rendas a cada coleção muda o desenho e/ou a estampa independente se é cor 

tradicional (branco, preto e vermelho) ou não. Já os aviamentos como linha, argola, passador, 

elásticos entre outros só mudam as cores da tendência. 

Essa é a dificuldade encontrada, para gerenciar o estoque. É necessário analisar item 

por item toda coleção. Não há um padrão a ser seguido, pois a cada coleção mudam 

praticamente todos os itens do estoque, não muda a matéria-prima utilizada na produção dos 

novos produtos, mas mudam principalmente às referências e cores. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 METODOLOGIA 

  

 

A metodologia ajuda no desenvolvimento do trabalho. Suas etapas facilitam o caminho 

na busca do resultado. Segundo Roesch (2005, p. 85) o objetivo da metodologia é 

“desenvolver no aluno familiaridade com a prática da pesquisa científica, sob a supervisão de 

um orientador qualificado”. 

Cada observador vai usar etapas diferentes no desenvolvimento do trabalho. A seguir 

serão explicados os tipos de etapas que foram utilizadas no decorrer do trabalho. 

  

 

2.2 ABORDAGEM 

 

 

Nesta pesquisa foi usada a abordagem quantitativa para a coleta de dados do estoque 

obsoleto, e a qualitativa para a interpretação dos dados encontrados na abordagem anterior. A 

partir dessas abordagens é possível um melhor entendimento do problema no gerenciamento 

do estoque da empresa Mello e Fontana. 

 

 

2.2.1 QUANTITATIVA 

 

 

Para melhor entender como minimizar os custos com estoque obsoleto na empresa, foi 

coletado dados do seu estoque atual. Como é abordado por Ficagna [et.al] (2007, p.72). 
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A abordagem quantitativa é caracterizada pela quantificação, tanto na coleta de 
informações quanto no tratamento dessas, através de técnicas estatísticas, desde a 
mais simples (percentual, média, desvio padrão) às mais complexas (coeficiente de 
correlação, análise de regressão etc.). 

 

 

Esses dados foram apresentados em tabelas e gráficos. A cada apresentação de dados 

foram feitas as análises pertinentes aos mesmos. 

 

 

2.2.2 QUALITATIVA 

 

 

Após a coleta de dados na abordagem quantitativa os mesmos são analisados 

qualitativamente para melhor entendimento. Segundo Ficagna [et.al] (op. cit. p.72). “[...] as 

pesquisas qualitativas preocupam-se com o significado dos fenômenos e processos sociais, 

levando em consideração as motivações, crenças, valores, representações sociais, que 

permeiam a rede de relações sociais”. 

 
 
 

2.3 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Essa pesquisa se desenvolveu através de pesquisa bibliográfica, incluindo internet e 

também se constituiu de um estudo de caso, pois o mesmo é aplicado no caso específico da 

empresa Mello e Fontana.  A seguir as mesmas serão explicadas. 

 

 

2.3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A pesquisa bibliográfica é utilizada pelo pesquisador como base teórica em sua 

pesquisa. Como foi citado por Ficagna [et.al] (op. cit. p.74). 
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O sucesso de uma investigação depende, fundamentalmente, das leituras realizadas 
pelo acadêmico, onde poderá confrontar o tema de seu interesse com estudos já 
realizados, assim como complementar, questionários e integrar os seus próprios 
conhecimentos. 

 

 

É necessário que o mesmo desenvolva sua pesquisa baseando-se em informações já 

existentes para tornar verídicos os resultados que foram encontrados com término do trabalho. 

A pesquisa bibliográfica é buscar em fontes já publicadas como livros, artigos científicos, 

teses entre outras fontes que podem ser utilizadas para pesquisa.   

 

 

2.3.2 PESQUISA NA INTERNET 

 

 

Com o avanço tecnológico o acesso a informação tornou-se mais fácil. A internet 

possibilita ao pesquisador buscar novas informações com atualizações mais recentes que 

encontradas em livros. Nela encontra-se uma infinidade de informações que possibilita a 

acadêmica uma ampla visão do assunto em estudo. Mas é necessário que a acadêmica saiba 

como utilizar essa ferramenta.  

Seu uso em pesquisas acadêmicas tem aumentado significativamente conforme Fachin 

(2006, p. 124) afirma “Atualmente, o uso da internet na atividade estudantil, ampliou-se de 

maneira entusiástica sob forma de pesquisa e até mesmo de estudos nas diversas áreas 

pedagógicas, [...]”. 

 

 

2.3.3 ESTUDO DE CASO 

 

 

Essa pesquisa é utilizada para um melhor entendimento do assunto que esta sendo 

estudado. Segundo Costa e Beluzzo (2008, p.47) a pesquisa estudo de caso “consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 
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detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados”. 

Esse tipo de pesquisa foi utilizada nesse trabalho para um melhor entendimento do 

assunto em estudo pela pesquisadora. A apresentação dos dados coletados com essa pesquisa 

não podem ser considerados conclusivos, mas sim hipóteses como afirma Costa e Beluzzo 

(op. cit., p.47) “Seus resultados, de modo geral, são apresentados em aberto, ou seja, na 

condição de hipóteses, não de conclusões”. 

 

 

2.4 MÉTODOS 

 

 

São modos de pesquisa que são seguidos no decorrer do trabalho. Após definidos os 

métodos as regras de cada um devem ser seguidas. Trujillo apud Marconi e Lakatos (2006, 

p.44) “métodos é a forma de proceder ao longo de um caminho. [...] traçam de modo ordenado 

a forma de proceder [...] ao longo de um percurso para alcançar um objetivo”. 

A seguir serão apresentados os métodos utilizados nesse trabalho. 

 

 

2.5 INDUTIVO OU INDUÇÃO 

 

 

Neste trabalho a utilização da indução, se deu uma vez que, a partir dos dados 

coletados e suficientemente analisados, foram elaboradas premissas a cerca do comportamento 

do estoque e das ações para controle do mesmo. Partindo dos dados encontrados e das ações 

sugeridas ao final do projeto, infere-se que o comportamento dos estoques segue o encontrado 

na pesquisa. 

Conforme Ruiz apud Medeiros (2003, p. 44) “A indução científica parte do fenômeno 

para chegar à lei geral. Observa, experimenta, descobre a relação casual entre dois fenômenos 

e generaliza esta relação em lei, para efeito de predições”. 

 

 

2.6 DIALÉTICO 
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     Conforme Marconi e Lakatos (op. cit. p.81) “Na antiga Grécia o termo dialética era o 

mesmo que diálogo, com o tempo passou a ser ainda dentro do mesmo, uma argumentação 

que compunha a discussão”. 

De acordo com Ficagna [et.al] (op. cit. p.83)  

 

 
O dialético é considerado um método, pois, possibilita ao pesquisador alcançar suas 
metas. Através deste método é possível que o pesquisador consiga analisar em uma 
conversa informal durante a pesquisa o argumento das partes envolvidas juntamente 
com sua própria percepção do tema, e se há nexo nesses argumentos, e assim chegar 
a uma nova conclusão. 

 

 

2.7 COLETA DE DADOS 

 

 

Consiste na coleta de informações para um melhor entendimento da pesquisadora 

sobre o assunto em estudo. Esses dados foram extraídos através da pesquisa documental 

indireta e direta. 

É necessário salientar que a empresa não possui muitos documentos arquivados com 

dados sobre o tema do trabalho, sendo assim a coleta dos dados desse trabalho também 

ocorreu através da observação e de conversas informais com os colaboradores envolvidos na 

área de estoque e compras. A coleta dos dados ocorreu através de inventário onde foram 

contados todos os itens do estoque. 

 

 

2.8 PESQUISA DOCUMENTAL INDIRETA 

 

 

Nesse projeto, a pesquisa documental é realizada para a coleta de informações 

necessárias sobre o estoque. Na pesquisa foram coletados e classificados dados do estoque 

obsoleto da empresa, para que a pesquisadora possa analisar essas informações 

posteriormente. Fachin (op. cit. P.146) afirma que: 
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A pesquisa documental corresponde a toda a informação coletada, seja de forma oral, 
escrita ou visualizada. Ela consiste na coleta, classificação, seleção difusa e 
utilização de toda a espécie de informações, compreendendo também as técnicas e os 
métodos que facilitam a sua busca e sua identificação. 

 

 

2.8.1 Pesquisa bibliográfica 

 

 

Essa pesquisa é utilizada para embasamento teórico do projeto. Após a coleta dos 

dados os mesmos são analisados, e a partir dessa interpretação pesquisador vai propor 

possíveis soluções e técnicas para um melhor gerenciamento do estoque da empresa Mello e 

Fontana. Gil (2010, p.29) afirma que: 

 

 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 
livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, 
em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas 
passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem 
como o material disponibilizado pela internet. 

  

 

2.9 DOCUMENTAÇÃO DIRETA 

 

 

Conforme Ficagna [et.al] (op. cit. p.87) “documentação direta é a coleta de dados no 

próprio local onde há o problema em estudo.” Neste trabalho, são utilizados os dados 

registrados em documentos, tanto no sistema de informações informatizado, quanto em 

registros de forma manual. 

 

 

2.9.1 Técnica de observação 

 

 

Conforme Martins (2004. p. 37-38) a observação pode ocorrer de duas maneiras o 

pesquisador é apenas observadora no ambiente ou ela pode fazer parte do ambiente em 
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observação. No segundo caso é mais difícil para a pesquisadora, pois será necessário que ela 

observe os processos de um ângulo diferente do habitual para que seja possível identificar 

situações que na rotina passam despercebidas. 

Nesse projeto, a observação para coletas de dados é realizada por um individuo 

participante do ambiente em estudo. Essa técnica tem a finalidade de analisar em períodos pré-

definidos, o gerenciamento do estoque e o processo de compra e assim tentar identificar os 

possíveis problemas que estão gerando o excesso de estoque de matéria-prima na empresa. 

 

 

2.9.2 Análise e interpretação de dados  

 

 

Depois de realizado todo o processo citado acima, os dados e informações foram 

selecionados e analisados para que não haja informações erradas ou desnecessárias no 

trabalho. Após o término dessa etapa, as mesmas foram codificadas e tabuladas através de 

estatística simples para facilitar o entendimento das informações apresentadas pela 

pesquisadora. 

A pesquisadora num segundo momento fez a interpretação da pesquisa, explicando os 

resultados da mesma de forma que haja um entendimento de como ela chegou a essa 

conclusão e por fim esclarecer até que ponto suas teorias estavam de acordo com o resultado 

encontrado ao término do trabalho. 

Concluindo as etapas foi apresentado o diagnóstico obtido com o trabalho, e sugeridas 

às propostas para os problemas encontrados. Essas propostas visam melhorar o processo de 

gerenciamento do estoque da empresa Mello e Fontana.  
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3 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

Empresa com sede em Tapejara, fundada em novembro de 2007, pelos empresários, 

Sr. Marcos Leandro Tomazzi de Mello e sua esposa Sra. Adriana Fontana de Mello. 

Os proprietários iniciaram as atividades da fábrica de confecção de lingerie com outra 

sociedade por um período de 08 meses. Esta fábrica possuía outra razão social e nome 

fantasia. Nesse período eles abriram uma loja a “Belíssima Mulher”, e em abril de 2008 

desfizeram a sociedade e fundaram a fábrica de lingerie Mello e Fontana Ind. e Com. De 

Confecção Ltda, com a marca M’lev.  

 

 

Imagem1: Logo marca da empresa 

 
Fonte: Empresa 

 

 

A sociedade foi encerrada por discordância entre os sócios em relação ao mercado de 

atuação e visão de negócios. Ambos os sócios não possuíam experiência no ramo, entraram na 

sociedade por questão de investimento, identificaram-se e decidiram levar adiante. 
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Eles continuaram com a loja e assim a fábrica pode apresentar seus produtos à cidade e 

a região e tornar a marca conhecida. A loja também é utilizada para vender o estoque de 

produtos acabados que sobram no final de cada coleção. 

No início a fábrica, trabalhava com uma linha de produtos mais tradicional (popular). 

Com o tempo os proprietários mudaram o foco e o público alvo. Teve início então a produção 

de lingeries mais sofisticados, com diferencial competitivo e criando um estilo próprio da 

marca. Seus produtos são para mulheres que buscam conforto e qualidade, e valorizando ainda 

mais a sensualidade da mulher brasileira. 
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Imagem2: Produtos da empresa 

 
 Fonte: Empresa 
  

 

Hoje a empresa atua nas regiões de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, vende também pela internet pelo site www.mlev.com.br para todos os estados do 

Brasil. Já exportaram seus produtos para os Estados Unidos da América. A empresa não 

exporta com regularidade, pois não possui capacidade produtiva e também devido à 

burocracia necessária para realizar está operação, mas a mesma está se adaptando as 

exigências do mercado para que a médio e longo prazo passe a exportar regularmente. 
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 Foi desenvolvido há uns dois anos uma consultoria através do SEBRAE destinada à 

área da produção para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos, 

padronizando os processos de fabricação. A empresa adquiriu um sistema o “Organiza: 

soluções em software” para melhorar o gerenciamento dos processos da organização, com isso 

o estoque passou a ser controlado através do sistema. Antes de controlar o estoque através do 

sistema os pedidos eram efetuados de acordo com as necessidades sem um controle da 

quantidade e itens que deviam ser pedidos, esse processo gerou um grande acúmulo de 

materiais obsoletos na empresa.  

 

 

Imagem3: Estoque tecidos usados na coleção atual 

  
Fonte: A pesquisadora 
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Imagem 4: Estoque de tecidos obsoletos na empresa 

 
Fonte: A pesquisadora 
 

 

Imagem5: Estoque de bojos obsoletos na empresa 

 
Fonte: A pesquisadora 
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Imagem 6: Estoque de aviamentos e tecidos usados na coleção atual 

 
Fonte: A pesquisadora 

 

 

A empresa tem hoje 14 funcionárias, e ela oferece alguns benefícios a elas como: 

- Plano de saúde; 

- 10% de desconto nos produtos da fábrica; 

- 30% de desconto nos outros itens da loja; 

- e alguns incentivos na área de educação, como: liberação para viagens acadêmicas, cursos, 

entre outros. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A seguir serão abordados os conteúdos necessários para o desenvolvimento teórico da 

pesquisa. Com o auxílio de autores como Ballou, Bertaglia, Rodrigues, Bowersox, Closs entre 

outros mencionados a seguir. A pesquisadora propôs soluções para os problemas que foram 

encontrados no decorrer do trabalho. 

 

 

4.1 LOGÍSTICA 

 

 

Hoje nas empresas tornou-se necessária a redução do custo dos produtos e o 

cumprimento do prazo de entrega estabelecido no fechamento do pedido. Com o aumento do 

custo para manter estoque e o curto ciclo de vida dos produtos a logística é uma das áreas da 

administração que esta diretamente ligada a essa nova realidade enfrentada nas empresas. Ela 

é responsável desde a aquisição de materiais, até a entrega estratégica do produto ao cliente, 

seja ele o cliente final ou um revendedor. Entende-se por logística segundo Ballou apud 

Velhinho (1995, p.24). 

 

 

A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da 
matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação 
que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de 
serviço adequados aos clientes a um custo razoável.  

  

 

Ainda podemos descrever a logística de maneira mais simples segundo Rodrigues 

apud Rodrigues (2010, p.2). 
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Conjunto de atividades direcionadas a agregar valor, otimizando o fluxo de 
materiais, desde a fonte produtora até o consumidor final, garantindo o suprimento 
na quantidade certa, de maneira adequada, assegurando sua integridade, a um custo 
razoável, no menor tempo possível e atendendo a todas as necessidades do cliente. 
 

 

Segundo Bowersox e Closs (2007, p.23) ”A logística tem por finalidade agregar valor 

ao produto na percepção do cliente com um custo total inferior as demais empresas, buscando 

através da logística facilitar os processos da produção e do marketing existentes nas 

empresas.” 

Rodrigues [et al] (2010) esclarece que no modelo de mercado que as empresas estão 

inseridas hoje, é importante que elas inovem cada vez mais seus produtos e/ou serviços, mas 

além disso, precisam oferecer ambos ao cliente com um custo acessível para poder competir 

com as demais organizações. Por isso as mesmas estão procurando com mais frequência 

utilizar à logística e seus benefícios como ferramenta na busca de melhorar a satisfação do 

cliente. 

Porém as empresas precisam lembrar que a logística nunca melhora a qualidade dos 

produtos, o máximo que ela pode fazer é manter a qualidade dos mesmos. Portanto é 

necessário que as organizações além de ter uma logística de distribuição eficaz precisam que 

seus produtos tenham qualidade e que ela seja percebida pelo cliente. 

Conforme afirma o instituto IMAM (2000, p.20). 

 

 

A direção esta cada vez mais ciente da importância do serviço ao cliente e sua 
contribuição significativa para manter e melhorar a lucratividade e participação de 
mercado num ambiente altamente competitivo e exigente. O serviço ao cliente é o 
principal resultado da logística – é o que é entregue. 

 

 

Com isso é importante que as empresas atendam as exigências dos clientes, e para isso 

elas precisam utilizar a logística como um dos meios de cumprir com seus compromissos. 

Conforme afirma Rodrigues (2012, p. 54). 

 

 

A indústria brasileira de confecção de hoje tem que ter todas as áreas completamente 
integradas e se relacionando. São elas: 
 Criação � Estilo � Marketing � Compras � Logística �Ponto de venda. 
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Essa cadeia deve funcionar com o máximo de sinergia, pois qualquer falha no meio 
de qualquer um desses processos pode decretar o fracasso e/ou o prejuízo de uma 
coleção inteira. 

 

 

 Segundo Rodrigues (op. cit.) é necessário acompanhar e avaliar todos os detalhes do 

funcionamento dessas áreas principalmente na área de logística, pois qualquer problema na 

mesma pode por em risco o trabalho que foi desenvolvido nas demais áreas envolvidas nessa 

cadeia. 

Ainda Rodrigues (op. cit., p. 54) afirma que: 

 

 

É necessário que o departamento de logística tenha:  

1- Uma área reservada para sua operação, que deverá estar muito bem 
estruturada e com equipamentos que auxiliem em seu processo operacional; 
2- Uma boa e organizada área de recepção, armazenagem e liberação dos 
produtos acabados; 
3- Sistemas integrados de controle (ERP/WMS/BI); 
4- Transporte organizado: bons veículos, rotas e horários bem definidos; 
5- Recursos humanos devidamente treinados e comprometidos com a operação. 
[...] esses são os fatores críticos de sucesso para que a operação logística dentro de 
uma confecção tenha êxito, não comprometa tudo que foi feito anteriormente e 
contribua comercialmente para o negócio da empresa. 

 

 

Esse controle deve ser independente da quantidade ou volume que é administrado por 

esse departamento. 

 

 

4.2 PRODUÇÃO  

 

 

 A administração da produção segundo Chambers, Johnston e Slack (2002, p.29) “Trata 

da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços.” É necessário elaborar planos 

de produção ou roteiros de produção, para que os setores de compras e de estoque se 

organizem para que não falte matéria-prima quando um determinado produto entrar na linha 

de produção. 

Segundo Porcena e Lazzari (2007, p.20). 
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A produção apresenta grande importância nos resultados empresariais, pois grande 
parte da lucratividade das empresas está relacionada aos processos produtivos. A 
redução do tempo de produção, a eliminação dos problemas no decorrer do processo 
e a eliminação de perdas são alguns dos principais objetivos relacionados à 
otimização da produção. 
 

 

 A administração da produção muda dependendo o tamanho da empresa. Nas 

organizações de pequeno ou médio porte o gerenciamento da produção é mais difícil, pois elas 

não possuem condições estruturais e financeiras para manter um funcionário para cada área 

como ocorre nas empresas de grande porte. Com isso fica mais difícil a identificação dos 

problemas na a administração da produção, por que cada funcionário desempenha mais que 

uma função, assim ele acaba não conseguindo identificar e resolver de imediato os problemas 

que surgem. Como afirma Chambers, Johnston e Slack (op. cit. p.33). 

 

 

 Isso significa que as pessoas podem ter que executar diferentes trabalhos, conforme 
a necessidade. [...] Essa estrutura informal permite à empresa reagir mais 
prontamente conforme surgem às oportunidades e problemas. O processo decisório, 
no entanto, pode também ficar confuso à medida que as funções se justapõem. 
Empresas pequenas podem ter exatamente as mesmas questões de administração da 
produção que as empresas grandes, mas podem ter dificuldades em isolar as questões 
da organização. 

 

  

 Hoje as empresas enfrentam um mercado competitivo, onde os consumidores buscam 

produtos inovadores que satisfaçam seus desejos e necessidades com qualidade, praticidade e 

com preço acessível. Portanto as indústrias precisam adaptar-se a essa realidade com agilidade 

e margens de rentabilidade cada vez menores o que aumenta a necessidade dos setores da 

empresa estarem organizados como ressalta Bornia (op. cit. p.26). 

 

 

O controle efetivo das atividades produtivas é condição indispensável para que 
qualquer empresa possa competir em igualdade de condições com seus concorrentes. 
Sem esse controle, ou seja, sem a capacidade de avaliar o desempenho de suas 
atividades e intervir rapidamente para a correção e melhoria dos processos, a 
empresa estará em desvantagem frente à competição mais eficiente. 
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 Assim nota-se que é fundamental um bom controle dos artigos que vão entrar na linha 

de produção e como esse processo vai ser realizado, para que o setor de abastecimento dessa 

linha de produção esteja preparado evitando falta de matéria-prima que podem gerar 

problemas no abastecimento comprometendo o controle do processo produtivo. Conforme 

ressalta Bornia (op. cit., p 28) “Com lotes de produção pequenos e com baixo inventário, o 

processo produtivo deve estar bem ajustado e balanceado, pois qualquer falha pode causar 

sérios prejuízos à empresa, já que a mesma não dispõe de grandes estoques de segurança”. 

 

 

4.3 CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

 

O controle da produção e a organização do processo produtivo são essenciais para o 

bom funcionamento da organização. Ela precisa estar organizada para cumprir com seus 

prazos e alcançar suas metas e objetivos.  

Também tem que ser analisado o aprimoramento contínuo que o processo produtivo 

vem enfrentando. Com o aumento da concorrência, as quedas das barreiras alfandegárias e o 

surgimento de grandes mercados livres estão obrigando as empresas a se renovar e mudar seu 

processo produtivo para acompanhar as mudanças na demanda, conforme Bornia (2002, p. 

25). 

 

 

A produção típica da empresa tradicional era composta por poucos artigos, feitos em 
grandes lotes, com alto volume de produção. Na empresa moderna, há uma 
necessidade de grandes flexibilidades na produção, isto é, cada vez mais é preciso 
fabricar produtos com muitos modelos, feitos em prazos mais curtos, com menor 
vida útil e com menor prazo de entrega ao cliente. Essas exigências fazem com que a 
produção deva ser efetuada em lotes pequenos, com alta qualidade. 
Enquanto a empresa tradicional não necessita do aprimoramento contínuo da 
eficiência, pois o mercado, menos competitivo absorvia as ineficiências e suportava 
preços razoavelmente altos, uma das principais preocupações da empresa moderna é 
a busca incessante pela melhoria da eficiência e da produtividade. Dessa forma, a 
produção da empresa moderna deve evitar ao máximo a ineficiência decorrente de 
má qualidade e o trabalho improdutivo. 

 

 

Na indústria têxtil que é o segmento de mercado estudado pela pesquisadora é mais 

importante ainda, pois esse segmento trabalha com coleções o que aumenta a necessidade de 

entregar no prazo os pedidos, pois seus produtos têm que acompanhar as tendências da moda. 



34 

 

 

 

4.4 ESTOQUE 

 

 

Estoque são acúmulos de materiais com finalidade de suprir a demanda de um 

determinado produto vendido pela empresa. Esses produtos (matéria-prima) são utilizados na 

fabricação de novos produtos. Ele pode ser dividido em estoque de matéria-prima, estoque de 

produtos em processo e estoque de produtos acabados.  

Estoque de matéria-prima: são itens que as empresas utilizam na fabricação de outro 

produto. Cada empresa possuirá uma matéria-prima diferente, ou seja, o que é produto 

acabado para uma empresa pode ser matéria-prima para outra organização. Segundo Bertaglia 

(2006. p. 325) matéria-prima são “itens comprados ou extraídos que sofrem transformação 

durante o processo produtivo”. 

Material em processo: é todo material que está esperando para entrar na linha de 

produção ou que já está na mesma, mas há também algumas outras formas de estoque de 

material em processo. Conforme Bertaglia (op. cit. p. 325) “Produto em processo refere-se ao 

produto em seus diferentes estágios nos processos de fabricação. Um produto acabado 

esperando liberação de qualidade é considerado um produto em processo”. 

Na visão de Sanvicente (1987) esse tipo de estoque tem por objetivo minimizar a 

dependência mútua entre as etapas dos processos da produção dentro das empresas, assim 

ampliando a elasticidade operacional das mesmas.     

Produto acabado: estoque de produto acabado é quando o produto já sofreu as 

transformações necessárias e este pronto para ser consumido. Bertaglia (op. cit. p. 326) afirma 

que: 

 

 

Produtos acabados são os produtos em que todas as operações de manufatura foram 
realizadas e completadas, incluindo os testes finais e a respectiva aprovação pelo 
controle de qualidade. Uma vez considerado disposto nessa categoria, estará 
disponível para ser transportado para o cliente como produto final de consumo ou 
peça de reparo em caso de itens de manutenção. 
 

  

4.5 FUNÇÕES DOS ESTOQUES 
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O estoque tem por finalidade assegurar que a empresa cumpra com os prazos 

estabelecidos pelas equipes de vendas no fechamento dos pedidos com os clientes. Ele é o 

equilíbrio entre a oferta e a procura. O mesmo ajuda a empresa a manter a linha de produção 

trabalhando mesmo em épocas com baixas nas vendas, assim quando a demanda aumentar 

haverá um estoque de produtos acabados que ajudará a empresa cumprir seus prazos, sem a 

necessidade de horas extras. 

 

 

4.5.1 Estoque de segurança 

 

 

Estoque de segurança é uma quantidade a mais de materiais mantido pela empresa para 

amortecer possíveis problemas na produção, demanda e/ou tempo de ressuprimento dos 

fornecedores entre outros imprevistos que podem ocorrer. Segundo Bertaglia (op.cit., p. 323) 

“A função do estoque de segurança é proteger a empresa contra imprevistos na demanda e no 

suprimento. Atrasos na entrega de materiais e produtos ou aumentos inesperados no consumo 

podem gerar falta de produtos”. 

Conforme Bertaglia (2006) a falta de matéria-prima ou do produto acabado pode 

ocasionar perdas significativas de vendas para as empresas, ou até mesmo a perda do cliente 

para o concorrente dependendo do produto vendido pela organização. Portanto, ao definir o 

estoque de segurança nas empresas é necessário levar em conta o quanto se quer satisfazer os 

clientes e assim dar a atenção necessária a essa tarefa conforme o grau de importância 

agregado ao mesmo pela empresa. 

Outra questão que deve ser estudada pela organização ao definir o estoque mínimo de 

cada item é o custo de armazenagem. A mesma precisa saber se é vantagem estocar esse item, 

se a economia com a aquisição de grande quantidade, se os riscos que envolvem essa operação 

são viáveis, apenas com o objetivo de criar um bom relacionamento com os clientes. 

 

 

4.6 PONTO DE PEDIDO OU REVISÃO CONTÍNUA 
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Revisão contínua é o acompanhamento do estoque diário ou semanal, para que não 

haja falta ou sobras de materiais. Essa técnica leva em conta tudo que afeta o estoque real 

existente na empresa como: estoque em trânsito, estoque programado, estoque comprometido, 

entre outros. Para um melhor gerenciamento é calculado uma quantidade mínima de peças que 

o estoque deve conter, esse cálculo é feito através de uma análise dos fatores que influenciam 

seu abastecimento. Segundo Bertaglia (op.cit. P. 335) o método de revisão continua “baseia-se 

na avaliação de quantidade sempre que ocorre um consumo ou retirada do estoque a fim de 

identificar se é o momento de fazer a reposição do item”. 

      A revisão continua é calculada conforme mostrado no quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Ponto de Pedido  
 

Ponto de pedido = demanda média durante o prazo de entrega + estoque de segurança 

Fonte: Bertaglia (2006, p.336) 
 

 

Além dos fatores apresentados acima há outros que influenciam na quantidade de 

estoque que a empresa deve manter e do momento em que outro pedido deve ser efetuado. 

Sanvicente (op.cit., p. 129) destaca outros fatores que devem ser analisados. 

 

 

O volume de estoques mantidos por uma empresa deve depender: 
a) Da disponibilidade relativa dos itens necessários, isto é, da rapidez com que 
podem ser obtidos; quanto mais fácil for esse acesso, naturalmente o estoque 
necessário, de qualquer tipo, deverá ser menor; 
b) Da duração do ciclo de produção no caso de empresa industrial; quanto mais 
longo for esse ciclo, maior tenderá a ser a necessidade de estoque de matéria-prima e 
produção em andamento; 
c) Dos hábitos de compra dos clientes, pois a maior previsibilidade das 
encomendas poderá permitir a redução relativa dos investimentos em estoques; 
d) Da durabilidade dos itens estocados, em vista da possibilidade de que sejam 
perecíveis ou deterioráveis, ou da situação em que o item estocado usa manter 
estoques significativos não é aconselhável, pois o risco de perda parcial ou total do 
investimento é excessivamente alto. 

 

 

4.7 GERENCIAMENTO DO ESTOQUE 
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Hoje o gerenciamento do estoque nas empresas é questão fundamental para sua 

sobrevivência e também para determinar a margem de lucro que a mesma pretende obter. De 

acordo com Bowersox e Closs (op. cit., p. 224) “A redução de alguns pontos percentuais em 

recursos comprometidos em estoque pode resultar em aumento substancial da lucratividade”. 

Segundo Moura apud Falcão (2012, p. 2). 

 

 

 [...] Outra vantagem da gestão eficiente é possibilitar ajustes eficazes em seu 
processo, resultante em redução de custo e economia nas aquisições. O estoque tem 
efeito impactante no êxito das empresas. Um dos motivos é o alto volume de 
dinheiro empregado.  
 

 

Nele está investido uma grande porcentagem de capital da empresa, por isso a 

importância de um bom gerenciamento de materiais. Nas micro e pequenas empresas essa 

tarefa se torna ainda mais importante, pois elas não possuem condições financeiras de manter 

um estoque maior do que necessitam para produzir e entregar seus pedidos, pois se aplicarem 

recursos com estoques desnecessários vão prejudicar futuros investimentos em outra área da 

empresa. 

 

 

4.8 CONTROLE DE ESTOQUE 

 

 

Segundo Bowersox e Closs (op. cit. p.255) A conferência dos níveis de estoque deve 

ser um procedimento de rotina nas empresas, é necessário que se cumpra as normas de 

controle de estoque estabelecidas pela entidade para que haja um acompanhamento contínuo 

ao longo do período das variações ocorridas no mesmo. Portanto, para programar uma política 

eficaz de gerenciamento, é necessário desenvolver um bom planejamento de procedimentos de 

controle de estoque, que especifiquem como deve ser controlado o mesmo, seus níveis devem 

ser analisados antes de ser efetuado um pedido.  

Desse modo, pode-se perceber que há necessidade, das empresas criarem uma política 

de controle de estoque, para uma melhor inspeção dos materiais utilizados na empresa, assim 
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evitando faltas ou excesso de materiais, impedindo imprevistos no funcionamento das 

organizações. Bertaglia (op. cit. p. 315) afirma que: 

 

 

O capital investido em estoque e o impacto que exerce sobre as atividades 
operacionais das organizações são razões essenciais para que as empresas 
estabeleçam prioridades efetivas na sua administração. A cadeia de abastecimento 
não pode ser eficiente e eficazmente administrada, sem que os estoques recebam um 
enfoque prioritário. [...] É evidente que toda organização deve estabelecer e manter 
uma estratégia adequada para administrar o estoque. Uma estratégia bem aplicada e 
bem conduzida não só assegurara o desempenho apropriado dos diferentes processos 
e funções empresariais, bem como poderá minimizar custos. 
 

 

Conforme Ciribeli e Leocádio (2012, p. 131) “Os suprimentos necessários ao processo 

produtivo são de vital importância para as organizações empresariais, principalmente àquelas 

ligadas ao setor industrial, afinal não há como produzir se não houver matéria-prima”.  

Ciribeli e Leocádio (op. cit., p. 132) também ressaltam que: 

 

 

Um fator relevante é que toda empresa precisa manter o equilíbrio entre volume e a 
rotatividade dos estoques. O ideal para uma empresa é que ela consiga manter um 
estoque mínimo possível com rotatividade praticamente instantânea, para que o 
capital empenhado esteja sempre em giro, mantendo assim o custo reduzido. 
[...] 
O Administrador de Suprimentos deve gerir os estoques para que sempre haja o 
material para a produção, buscando a regularidade de fornecimento, lotes 
econômicos de compras, material em perfeito estado de uso, além disso, o transporte 
deste material, do fornecedor até a empresa, deve ser de custo baixo, assegurando o 
ciclo de rotatividade com o menor custo possível. É neste setor que a empresa 
investe um de seus maiores capitais, nos fornecedores de insumos, que compõem a 
maior parte das contas a pagar de uma empresa. 
 

 

Assim pode-se ressaltar a importância do profissional responsável pelo controle do 

estoque nas organizações. É relevante que ele conheça o produto e sua sequência operacional 

para uma melhor administração das entradas e saídas desses itens no estoque. 

 

 

4.9 ESTOQUE OBSOLETO 
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Estoque obsoleto é o acúmulo de matéria-prima não utilizada mais pela empresa. Esse 

excesso de produtos ocorre na junção de vários fatores como: erro na previsão de demanda, 

problemas no gerenciamento do estoque, problemas na elaboração de pedidos de 

reabastecimento, entre outros. Com as falhas no processo de gerenciamento do estoque ao 

efetuar uma compra produtos que não são incluídos nos pedidos e outros que seriam itens que 

seriam necessários não são incluídos. Bowersx e Closs (op. cit. p. 227) ressaltam que “na 

realidade, a maioria dos excessos de estoque é resultante de mau planejamento”. Com isso 

pode-se afirmar que a falta de estoque também é resultado de um mau planejamento. 

Bowersox e Closs (op. cit., p. 223) destacam outros problemas gerados pelo excesso de 

estoque ele “aumenta custos e reduz a lucratividade, em razão de armazenagem mais longa, 

imobilização de capital de giro, deterioração, custos de seguro e obsolescência”. 

 

 

     4.10  CUSTOS DE MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES 

 

 

Tanto a falta como o excesso de estoques pode gerar custos a uma empresa, portanto é 

necessário que ela consiga analisar em qual das duas situações há uma perda menor de 

recursos e que gere menos problemas. Com isso a empresa precisa saber quando ocorrer essas 

situações e analisar o que é melhor financeiramente para ela antes de tomar uma decisão.  

Conforme Sanvicente (1987) tem dois tipos de custos. Custos decorrentes do investido 

ou quantidade de estoque ou a situação inversa a falta de estoque. Com o excesso de estoque a 

empresa precisa contabilizar os seguintes itens: 

- Riscos com obsolescência ou deterioração; 

- Retorno do valor investido; 

- Despesas de movimentação dos itens; 

- Despesas com armazenagem; 

- Tributação; 

- Seguros; 

- Custos com pessoal para o controle do mesmo. 

      Porém, a falta também trás problemas: 

- Aumento do valor unitário em compras de pequenas quantidades; 

- Transtornos na produção; 
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- Perdas de vendas ou atrasos de pedidos; 

- entre outros gastos extras gerados com essa situação. 

 Também pode-se citar como custo de manutenção de estoque a matéria-prima que é 

utilizada na preparação e ajustes das máquinas e equipamentos, quando a linha de produção 

troca de modelo. Toda vez que essa troca acontece, ela pode gerar problemas como o produto 

final com imperfeições, ou itens específicos que precisem de reposição, assim não gerando 

uma perda total dos itens utilizados pelo produto, mas apenas de determinados itens. Esse 

custo é chamado de custo de preparação conforme afirma Mayer (1988, p.219).  

 

 

Os custos de preparação ocorrem toda vez que uma empresa inicia a produção de um 
dado artigo. Esses custos são fixados por unidade produzida, pois a mesma despesa é 
realizada para iniciar o funcionamento de um equipamento, que será, então, utilizado 
tanto para fabricar uma unidade, como para fabricar 1000 unidades. 

 

 

Com isso, nota-se a importância do gerenciamento adequado do estoque dentro de uma 

organização. O estoque é um dos setores que mais precisa de atenção dentro de uma empresa, 

pois ele é um dos fatores que determina o bom funcionamento da entidade e sua rentabilidade.  

O responsável pelo seu gerenciamento deve estar preparado para qualquer imprevisto, ele 

precisa antecipar-se aos problemas, evitando maiores custos com emergências.  

 

 

    4.11 COMPRAS E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 

Compras é a aquisição de matéria-prima utilizada pela empresa na fabricação de um 

novo produto. Conforme Bertaglia (op.cit. p.27) compras envolve muito mais que a aquisição 

de materiais, ela também é responsável pela procura e seleção de fornecedores, análise e 

tomada de decisão de como e de quem a empresa deve comprar elaborando e efetuando o 

pedido junto ao fornecedor previamente selecionado e também o acompanhamento do mesmo 

para que não ocorram atrasos na entrega. Bertaglia (op.cit. p.27) ainda afirma que: 

 

 

A gestão de compras não se limita ao ato de comprar e monitorar. É um processo 
estratégico, que envolve custo, qualidade e velocidade de resposta. E tarefa crucial 
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para a organização, seja de que tipo for: manufatura, distribuição, varejo ou atacado. 
Os profissionais da área de compras devem ter um entendimento global de negócio e 
tecnologia. O comprador, hoje, em função da tecnologia, é muito mais um analista 
de suprimentos e um gerenciador do que propriamente dito um operador de 
transações que fazem pedidos e monitora-os. 
 

 

Segundo Frazier e Gaither (2006, p. 430) “Diversos fatores estão aumentando a 

importância da atividade de compras atualmente: o enorme impacto dos custos de materiais 

sobre os lucros, a crescente importância da manufatura automatizada, a popularidade da 

manufatura JIT-Just in time e a crescente competição global. 

Baily [et.al] (2000, p. 16) ainda afirma que “o fato de o papel estratégico e de 

contribuição  de compras e suprimentos serem bem reconhecidos em muitos negócios 

relevantes significa que as decisões estratégicas de compras podem ser tomadas no nível de 

diretoria, em vez de serem por um gerente departamental.” Pois o setor de compras é uma das 

áreas responsável pela ampliação dos  relacionamentos estratégicos da empresa,  é nesse setor 

que grandes parcerias com fornecedores são iniciadas. O setor de compras também tem como 

objetivo ajudar a controlar os custos das empresas, entre outros como afirma Baily [et.al] 

(2000, p. 31). 

 

 

Definição ampla de objetivos. 
 
- Suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e serviços para atender suas 
necessidades; 
[...] 
- Comprar eficiente e sabiamente, obtendo por meios éticos o melhor valor por 
centavo gasto; 
- Administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível aos usuários e ao 
menor custo; 
[...].  
Podem-se acrescentar objetivos mais específicos: 
 - 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 tendências do mercado de suprimentos;  
- Negociar eficazmente para trabalhar com fornecedores que buscarão benefício 
mútuo por meio de desempenho economicamente superior.   
 

 

Também é nas compras que as empresas começam construir sua imagem de empresa 

ecologicamente corretas, pois na hora de selecionar os fornecedores esse requisito deve ser 

analisado. Conforme afirma Baily [et.al] (2000, p. 18). 
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O reconhecimento tem despertado, talvez tardiamente, que é bom negócio ser 
“verde” e ser visto com responsável a esse respeito. A reciclagem, a especificação 
das matérias-primas renováveis, a maior preocupação com os efeitos dos dejetos e 
subprodutos, a preocupação mais ampla pelo uso de embalagem retornável e muitas 
outras questões relacionadas, todas têm implicações para a área de compras e estão 
afetando as percepções da função.  

 

 

Hoje com as exigências dos clientes por produtos ecologicamente corretos, é 

necessário que os responsáveis pelas compras e seleção dos fornecedores sejam capacitados e 

comprometidos com a empresa para que selecionem fornecedores adequados as necessidades 

da organização, mas sem deixar de atender as exigências dos clientes. Portanto pode-se dizer 

que compras é um dos setores estratégicos da organização. Assim torna-se necessário que a 

cúpula das organizações acompanhe mais atentamente a aquisição da matéria-prima em suas 

empresas. 

Conforme afirma Andrade (2012, p. 4) “O empresário brasileiro enxerga a 

sustentabilidade como uma necessidade para que os negócios se tornem mais competitivos. 

Sendo assim, não faz sentido algum que suas indústrias não pratiquem, não invistam, não 

planejem, não atuem com consciência sobre suas atividades”. 

 

 

    4.12 ADMINISTRAÇÃO DE FORNECEDOR  

 

 

É necessário entender a importância estratégica de um eficiente relacionamento com 

fornecedores e a criação de parcerias com os mesmos. Muitas das vantagens já foram 

mencionadas acima, mas outras devem ser lembradas para que a empresa tenha em seus 

fornecedores aliados que possibilitem a redução dos custos. 

O setor de compras precisa estar constantemente em busca de novos fornecedores, pois 

não é seguro a empresa ser totalmente dependente dos seus fornecedores atuais. É importante 

criar vínculos, mas ela tem que ter outras opções que possam suprir suas necessidades caso 

seja necessário. O mesmo tem por obrigação armazenar o maior número de informações sobre 

possíveis fornecedores, para estar sempre atualizado em relação às novidades do mercado de 

abastecimento, assim melhorando as negociações de compras para a empresa. 



43 

 

Conforme afirma Frazier e Gaither (op. cit., p. 432-433) O departamento de compras 

precisa envolver-se com essas questões quando compra materiais para a empresa: 

 

 

- Manter um banco de dados de fornecedores disponíveis; 
- Selecionar fornecedores para suprir cada material; 
- Negociar contratos de suprimentos com fornecedores; 
- Agir como intermediário entre empresa e seus fornecedores. 

 

 

  Negociar novos valores, lotes mínimos, prazos de entregas e trocar informações com 

fornecedores fazem parte da administração de fornecedores, assim criando um relacionamento 

que traga vantagens para ambas às partes. Com os dois lados juntos torna-se mais fácil 

alcançar os objetivos de ambos, facilitando o processo de vendas do fornecedor e o de 

compras da empresa compradora, e consequentemente poderá vender melhor seus produtos 

criando um ciclo onde todos os envolvidos acabam se beneficiando. 

   

 

    4.13 LOTE ECONÔMICO DE COMPRA 

 

 

É a aquisição de uma quantidade a mais de produtos fechando assim o lote mínimo do 

fornecedor para minimizar o custo unitário dos itens. Esse modelo também é conhecido como 

“tamanho de lote econômico” ou ainda “pedido com custo mínimo”. Sua abreviatura EOQ 

vem do inglês Economic Order Quantity. 

Ele é utilizado para minimizar os custos que compõem o preço da matéria-prima, pois 

quanto maior a quantidade comprada menor se tornará o valor das despesas com a aquisição 

repassada para cada unidade. Baily [et al] (op. cit., p. 145) afirma que o lote econômico “é a 

quantidade resultante do custo variável total mais baixo.” O autor ainda ressalta que “ele é 

econômico por representar uma quantidade pedida adequada e eficiente que evita custos 

desnecessários.” No entanto é necessário que a empresa leve em conta muitos fatores, antes de 

comprar pelo lote econômico, entre esses fatores pode-se citar: a oscilação da demanda, o 

tempo de vida do produto, o custo da armazenagem, quanto capital a mais será necessário 

investir na compra, entre outros. 
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    4.14 ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

 

Está cada vez mais difícil fidelizar os clientes devido à crescente concorrência. Criar 

novos produtos e fazer grandes investimentos em marketing já não atrai os clientes, além 

disso, é necessário que a empresa atenda bem seus clientes na hora da venda e principalmente 

na entrega do pedido. É fundamental que as empresas cumpram com o que foi acertado entre 

vendedor e cliente no momento da compra. Além de cumprir com o prazo determinado é 

importante que o cliente receba exatamente o que pediu.  Assim nota-se a importância do setor 

de compras e estoque na organização, pois é responsabilidade deles assegurar que não falte 

matéria-prima para a produção, e também garantir que o produto adquirido do fornecedor seja 

sempre igual no decorrer das compras para que o produto final entregue ao consumidor não 

sofra alterações. 

O cliente precisa perceber como ele é importante para a empresa, que a mesma se 

importa com ele e que sua satisfação é importante. Agregar valor ao produto para que o cliente 

volte a consumir nosso produto e lembre-se da marca quando for comprar. 

Martina apud Arruda e Miranda (2004, p. 6) fazem as seguintes observações:  

 

 

As empresas precisam, cada vez mais, usar seu conhecimento, ou seja, seus dados, 
para guiar suas ações futuras; a separação entre as áreas produto e serviço vai ser 
cada vez menor; as organizações devem manter o contato com o cliente, fazendo 
com que cada relação seja diferente como cada cliente. “É a nova era do custo 
merempowerment”; as organizações devem levar o consumidor a lhes dar o maior 
volume de informações possíveis sobre seus hábitos e necessidades; as organizações 
devem fazer com que o processo interativo seja o produto. O Modelo de Valor 
Futuro trata do desempenho do lado intangível do negócio, isto é, o valor da 
companhia que vai além de seus ativos. Na nova economia, o valor do conjunto de 
relações com os clientes é geralmente maior que o valor dos ativos usados para 
fabricar o produto ou realizar um serviço. 

 

 

Nas organizações os setores acima mencionados estão interligados. Assim qualquer 

erro que houver no gerenciamento do estoque vai gerar problemas nos outros departamentos 

da empresa. Como afirma Bowersox e Closs (2007, p. 223). 
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Do ponto de vista da logística, decisões que envolvem estoque são de alto impacto.  
O comprometimento com determinado nível de estoque e subsequência expedição de 
produtos para mercados em antecipação a vendas futuras, acarretam várias atividades 
logísticas. Sem um estoque adequado, a atividade do marketing poderá detectar 
perdas de vendas e declínio da satisfação dos clientes. Por outro lado, o 
planejamento de estoque também tem papel crítico para a produção. Faltas de 
matérias-primas podem parar linhas de produção ou alterar programações da 
produção, o que, por sua vez, aumenta os custos e a possibilidade de falta de produto 
acabado. Além da falta, que pode prejudicar tanto o planejamento de marketing 
quanto as operação, o estoque excessivo também gera problemas: aumenta custos e 
reduz a lucratividade, em razão de armazenagem mais longa, imobilização de capital 
de giro, deterioração, custos de seguro e obsolescência. 
 

 

Portanto, é necessário que as organizações percebam sua relevância dentro delas e 

busquem aprimorar seus métodos de controle e administração do estoque. É importante que 

ele auxilie e se adapte as necessidades da empresa ajudando os outros setores. 
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5. COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

A seguir serão apresentados e explicados os dados que a pesquisadora coletou para o 

desenvolvimento desse trabalho. Esses dados serão apresentados através de gráficos e tabelas. 

 

 

5.1 Caracterização do estoque 

 

 

É preciso primeiramente, relembrar o conceito de estoque. Stevenson (2001, p.424) 

afirma que “estoque é um conjunto de bens armazenados.” ou conforme Martins e Campos 

apud Ciribeli e Leocádio (op. cit. p.135) “estoque é visto como um recurso produtivo, que no 

final da cadeia de suprimentos, criará valor para o consumidor”. 

O estoque que existe atualmente na empresa Mello e Fontana pode ser caracterizado 

como: estoque obsoleto e estoque bom. Assim pode-se dizer que: 

Estoque obsoleto é o acúmulo de matéria-prima que não é utilizado na coleção atual 

verão 2013. Dentre essas matérias-primas nota-se que há itens que poderão ser reutilizados 

pela empresa nas próximas coleções (cores padrões) e outros itens que não serão mais 

utilizados (cores e estampas de tendências). 

Estoque bom é o estoque de matéria-prima que é necessário para o funcionamento da 

empresa, ou seja, são os materiais que são utilizados pela produção na fabricação dos produtos 

para atender aos pedidos da coleção atual. 

A tabela 1 expõe os valores e a porcentagem do estoque total da empresa. Para melhor 

visualização dos dados, eles estão representados no gráfico 1. Esses dados foram coletados 

entre o de setembro e outubro de 2012. 

 

 



 

 

 

Tabela 1: Estoque total da empresa Mello e Fontana.

VALOR ESTOQUE 
ESTOQUE OBSOLETO 
ESTOQUE BOM 

ESTOQUE TOTAL 
DIFERENÇA ENTRE OS DOIS

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

Gráfico 1: Estoque total da empresa

Fonte: A pesquisadora. 
 

 

Hoje a empresa encontra

54% do estoque total da empresa, esse valor é 
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se hipoteticamente a empresa 

mesma quantidade de capital dessa coleção para investir na próxima coleção e ainda 

com um caixa aproximado de 
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Estoque total da empresa Mello e Fontana

Tabela 1: Estoque total da empresa Mello e Fontana. 

VALOR TOTAL 
 R$ 59.900,33  
 R$ 50.587,47  
 R$ 110.487,79  

DIFERENÇA ENTRE OS DOIS  R$ 9.312,86  

stoque total da empresa Mello e Fontana.  

Hoje a empresa encontra-se com um estoque obsoleto de R$ 59.900,33

% do estoque total da empresa, esse valor é 8% maior que seu estoque

ndo 46% do estoque total disponível na mesma. 

a empresa não tivesse esse acúmulo de materiais desnecessários ela teria 

capital dessa coleção para investir na próxima coleção e ainda 

com um caixa aproximado de R$9.312,86. 

desafio enfrentando pela empresa. A mesma pre

mulo de materiais, pois sabe-se que a organização 

armazenar e manter esses materiais e muito menos de deixar todo esse capital parado

isso é preciso lembrar a importância de um gerenciamento constante e eficaz do

R$ 59.900,33 
R$ 50.587,47 

R$ 110.487,79 
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Estoque total da empresa Mello e Fontana

47 
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59.900,33 que representa 

% maior que seu estoque bom que é de 

 Assim percebe-se que, 

não tivesse esse acúmulo de materiais desnecessários ela teria a 

capital dessa coleção para investir na próxima coleção e ainda ficaria 

. A mesma precisa identificar o que 

a organização não têm condições de 

e muito menos de deixar todo esse capital parado. Com 

gerenciamento constante e eficaz do estoque. 

R$ 110.487,79 

100%

ESTOQUE TOTAL

Estoque total da empresa Mello e Fontana
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Wanke apud Dias (2010, p. 18) três motivadores principais para a gestão de estoque nas 

empresas: 

 

 

São eles: 
1- A variedade crescente do número de produtos; 
2- O elevado custo de oportunidade. Estoque é capital de giro parado que poderia ter 
destino mais nobre como a expansão do negócio ou investido no mercado financeiro; 
3- Crescente foco na redução do capital líquido.  

 

 

A seguir os dados coletados serão apresentados por itens, cada item terá um gráfico 

que apresentará os valores para um melhor entendimento dos mesmos.  

O item laço é o que tem maior estoque obsoleto em relação ao estoque bom. Pode-se 

dizer que o laço é uma das peças chaves na finalização de um lingerie, é ele quem dá o toque 

final na criação da peça. Hoje a empresa trabalha com algumas referências e cores padrão, 

mas toda coleção tem cores e modelos novos. 

O gráfico 2 ilustra o estoque existente do item laço, onde percebe-se a enorme 

diferença entre o estoque atual e o obsoleto. No gráfico nota-se que o valor do estoque 

obsoleto é R$25.323,84 que corresponde 90% do estoque total da empresa, esse valor é 80% 

maior que o estoque bom que é de R$2.673,64, o mesmo representa 10% do total de estoque. 

Por ser um item que tem um valor unitário menor, ele é uma das matérias-primas que não tem 

um controle rigoroso na escolha das referências antes do desenvolvimento das coleções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2: Estoque de laços da empresa Mello e Fontana.

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

O próximo item a ser apresentado será os 

personalidade da peça e consequentemente a personalidade de quem 

decidir o tecido que será utilizado é 

estampas para o desenvolvimento de uma coleção, pois é 

atualizada com a moda. Procura

compra. 

Como o valor desses materiais é alto é preciso um cuidado na escolha das referências, 

mas é nessa questão que a empresa está encontrando dificuldades

matéria-prima que acompanhem as tendências, muitos te

desejada, e para tingir tem quantidade mínima 

uma cor diferente torna-se difícil

referência no andamento da coleção

empresa fornecedora tirar a

desenvolver novas peças o que vai 

O gráfico 3 ilustra a quantidade de tecidos que a empresa tem atu

O valor que existe hoje na empresa de estoque obsoleto corresponde 

ou seja, R$24.747,15 é capital que foi investido em matéria

R$46.113.17 que é o valor do estoque total a empresa es

R$ 25.323,84 

90%

R$ -

R$ 5.000,00 

R$ 10.000,00 

R$ 15.000,00 

R$ 20.000,00 

R$ 25.000,00 

R$ 30.000,00 

LAÇO OBSOLETO

stoque de laços da empresa Mello e Fontana. 

O próximo item a ser apresentado será os tecidos. O tecido é o item que define a 

e consequentemente a personalidade de quem 

decidir o tecido que será utilizado é necessária uma pesquisa sobre as tendências de cores e 

estampas para o desenvolvimento de uma coleção, pois é fundamental que ela esteja 

atualizada com a moda. Procura-se primeiro definir o que se deseja

Como o valor desses materiais é alto é preciso um cuidado na escolha das referências, 

mas é nessa questão que a empresa está encontrando dificuldades. Com

prima que acompanhem as tendências, muitos tecidos precisam ser tingidos da cor 

desejada, e para tingir tem quantidade mínima que pode ser de 45 kg até 60 kg. Ao decidir 

se difícil prever a quantidade necessária, pois caso falte essa 

referência no andamento da coleção é preciso tingir a quantidade mínima de novo

r a referência ou a cor de linha, tem que 

desenvolver novas peças o que vai gerar mais estoque. 

O gráfico 3 ilustra a quantidade de tecidos que a empresa tem atu

O valor que existe hoje na empresa de estoque obsoleto corresponde a 54% do e

é capital que foi investido em matéria-prima e está parado. Portanto 

que é o valor do estoque total a empresa está utilizando apenas R$21.336,02

R$ 25.323,84 

R$ 2.673,64 

R$ 27.997,48 

10%

LAÇO OBSOLETO LAÇO BOM ESTOQUE TOTAL

Estoque de laço
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O tecido é o item que define a 

e consequentemente a personalidade de quem vai usá-la. Antes de 

uma pesquisa sobre as tendências de cores e 

fundamental que ela esteja 

se primeiro definir o que se deseja criar para facilitar a 

Como o valor desses materiais é alto é preciso um cuidado na escolha das referências, 

. Com a falta de opção de 

cidos precisam ser tingidos da cor 

que pode ser de 45 kg até 60 kg. Ao decidir 

, pois caso falte essa 

o tingir a quantidade mínima de novo ou ainda se 

tem que substitui por outro e 

O gráfico 3 ilustra a quantidade de tecidos que a empresa tem atualmente em estoque. 

a 54% do estoque total, 

prima e está parado. Portanto de 

tá utilizando apenas R$21.336,02.  

R$ 27.997,48 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Muitos são os motivos que geram esse acúmulo de materiais, entre eles pode

destacar a quantidade mínima para tingir

referências utilizadas em cada coleção

Não aceitação de uma cor ou estampa

peças com um determinado tecido. Isso acontece principalmente com cores e estampas mais 

chamativas que são lançadas como tendência para a estação. 

 

 

Gráfico 3: Estoque de tecidos da empresa Mello e Fontana.

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

A fita de cetim sem elastano pode ser definida como o laço

porém ela não possui tantos

cede não pode ser utilizada 

No gráfico 4 pode

utilizando uma quantidade menor de ref

obsoleto é resultado das primeiras coleções

optou por aviamentos e detalhes que minimizem a atualização desse material assim reduzindo 

a quantidade em estoque e 

(branco, preto e rubi), e algumas 
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54%
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TECIDOS OBSOLETO

Muitos são os motivos que geram esse acúmulo de materiais, entre eles pode

quantidade mínima para tingir os tecidos com cores especiais

as utilizadas em cada coleção e não aceitação de uma cor ou estampa

Não aceitação de uma cor ou estampa - é quando maioria dos clientes não compra as 

peças com um determinado tecido. Isso acontece principalmente com cores e estampas mais 

o lançadas como tendência para a estação.  

da empresa Mello e Fontana. 

A fita de cetim sem elastano pode ser definida como o laço no acabamento das peças

os modelos e tamanhos que possam ser utilizados, pois como não 

 em qualquer peça, tornado seu uso limitado. 

pode-se observar que ambos são iguais, atualmente a empresa esta 

utilizando uma quantidade menor de referências e cores. A quantidade existente de estoque 

obsoleto é resultado das primeiras coleções, nas últimas não teve muitas sobras

optou por aviamentos e detalhes que minimizem a atualização desse material assim reduzindo 

 a variedade de cores.  Atualmente a fábrica utiliza as cores padrões 

algumas cores novas da tendência por coleção. 

R$ 24.747,15 
R$ 21.366,02 

R$ 46.113,17 

46%

TECIDOS OBSOLETO TECIDOS BOM

Estoque de tecido
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Muitos são os motivos que geram esse acúmulo de materiais, entre eles pode-se 

os tecidos com cores especiais, grande número de 

aceitação de uma cor ou estampa. 

maioria dos clientes não compra as 

peças com um determinado tecido. Isso acontece principalmente com cores e estampas mais 

 

no acabamento das peças, 

utilizados, pois como não 

 

se observar que ambos são iguais, atualmente a empresa esta 

ncias e cores. A quantidade existente de estoque 

não teve muitas sobras. A empresa 

optou por aviamentos e detalhes que minimizem a atualização desse material assim reduzindo 

a variedade de cores.  Atualmente a fábrica utiliza as cores padrões 

 

R$ 46.113,17 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Com isso há uma redução de estoque e facilita a reutilização

padrões normalmente são ut

usadas em novas estampas que apresentem características que combinem.

 

 

Gráfico 4: Estoque de fitas da empresa Mello e Fontana.

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

Os detalhes precisam combinar com

produto. Cada peça deve ser única ter características próprias além de ter conforto e qualidade 

que são indispensáveis. Os detalhes facilitam no desenvolvimento das peças

mesmas mais bonitas e 

melhorando sua aparência. 

Como os itens apresentados 

com facilidade pela empresa, o que gera esse acúmulo.

O gráfico 5  apresenta os valores atuais desse material na empresa

organização esta tentando diminuir a quantidade de referências e detalhes

comprando itens que facilitem a reutilização nas cores tradicionais para

desses materiais no final das cole
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FITAS OBSOLETO

Com isso há uma redução de estoque e facilita a reutilização desses ma

normalmente são utilizadas em todas as coleções e as cores diferentes podem ser 

usadas em novas estampas que apresentem características que combinem.

da empresa Mello e Fontana. 

detalhes precisam combinar com as peças. Eles ajudam a definir a identidade do 

produto. Cada peça deve ser única ter características próprias além de ter conforto e qualidade 

que são indispensáveis. Os detalhes facilitam no desenvolvimento das peças

e sofisticadas, também auxiliam no acabamento d

 

Como os itens apresentados acima muitos desses detalhes não podem ser reutilizados

com facilidade pela empresa, o que gera esse acúmulo. 

apresenta os valores atuais desse material na empresa

organização esta tentando diminuir a quantidade de referências e detalhes

comprando itens que facilitem a reutilização nas cores tradicionais para

no final das coleções. 

R$ 925,32 R$ 934,89 

R$ 1.860,22 

50%

FITAS OBSOLETO FITAS  BOM

Estoque de fitas
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desses materiais. As cores 

ilizadas em todas as coleções e as cores diferentes podem ser 

usadas em novas estampas que apresentem características que combinem. 

 

a definir a identidade do 

produto. Cada peça deve ser única ter características próprias além de ter conforto e qualidade 

que são indispensáveis. Os detalhes facilitam no desenvolvimento das peças, eles deixam as 

, também auxiliam no acabamento dos produtos 

cima muitos desses detalhes não podem ser reutilizados 

apresenta os valores atuais desse material na empresa. A cada coleção a 

organização esta tentando diminuir a quantidade de referências e detalhes e a mesma está 

comprando itens que facilitem a reutilização nas cores tradicionais para evitar o acúmulo 

R$ 1.860,22 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Gráfico 5: Estoque de detalhes

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

A renda agrega sensualidade e beleza às

sofisticado e delicado aos produtos.

Como o valor desse 

precisa ter um controle maior das quantidades necessária

estoque dessa matéria-prima é difícil

para entregar os pedidos e muitas vezes pedidos programados atrasam ou são prorrogados pela 

empresa fornecedora. Atualmente esse é o maior problema enfrentado pela empresa, por que 

fica difícil manter estoque de segurança mínimo, pois a mesma não 

programada chegará no dia e não pode comprar sem programar. 

(op. cit. p. 425) “ao se compensar 

ressuprimento), o risco de faltas pode ser diminuído, mantendo

demanda média, conhecidos como estoque de 

está gerando o acúmulo de rendas.

O gráfico 6 apresenta os dados do estoque de rendas na empresa.
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DETALHES OBSOLETO

detalhes da empresa Mello e Fontana. 

agrega sensualidade e beleza às peças. Seus bordados dão um toque 

sofisticado e delicado aos produtos. 

Como o valor desse material é relativamente alto, ele é um dos itens que a empresa 

precisa ter um controle maior das quantidades necessárias na hora de comprar

prima é difícil, pois, o prazo de entrega do fornecedor 

para entregar os pedidos e muitas vezes pedidos programados atrasam ou são prorrogados pela 

Atualmente esse é o maior problema enfrentado pela empresa, por que 

fica difícil manter estoque de segurança mínimo, pois a mesma não 

programada chegará no dia e não pode comprar sem programar. Portanto, como diz 

compensar as variações na demanda e no 

ressuprimento), o risco de faltas pode ser diminuído, mantendo-se estoques que excedem a 

demanda média, conhecidos como estoque de segurança.” Neste caso, o estoque de segurança 

está gerando o acúmulo de rendas. 

O gráfico 6 apresenta os dados do estoque de rendas na empresa.

R$ 721,81 
R$ 821,03 

R$ 1.542,84 

53%
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Seus bordados dão um toque 

é um dos itens que a empresa 

na hora de comprar. O controle do 

fornecedor é de até 60 dias 

para entregar os pedidos e muitas vezes pedidos programados atrasam ou são prorrogados pela 

Atualmente esse é o maior problema enfrentado pela empresa, por que 

fica difícil manter estoque de segurança mínimo, pois a mesma não sabe se o que está 

Portanto, como diz Stevenson 

as variações na demanda e no lead time (tempo de 

e estoques que excedem a 

Neste caso, o estoque de segurança 

O gráfico 6 apresenta os dados do estoque de rendas na empresa. 

R$ 1.542,84 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Gráfico 6: Estoque de rendas  da

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

Os strass são utilizados em peças mais delicadas e sofisticad

para momentos mais especiais. Portanto é preciso sempre inovar e procurar não repetir esses 

itens nas peças para que os clientes sempre tenham peças novas e diferenciadas em suas lojas. 

O strass tem um valor unitário alto 

peças principalmente quando

O gráfico 7 apresenta 
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RENDAS OBSOLETO

rendas  da empresa Mello e Fontana. 

são utilizados em peças mais delicadas e sofisticadas, produtos desenvolvidos 

para momentos mais especiais. Portanto é preciso sempre inovar e procurar não repetir esses 

itens nas peças para que os clientes sempre tenham peças novas e diferenciadas em suas lojas. 

O strass tem um valor unitário alto e também é um material que chama atenção nas 

peças principalmente quando é uma peça maior, por isso não pode ser repetido. 

O gráfico 7 apresenta o estoque de strass existente na empresa. 

R$ 2.926,48 

R$ 4.006,75 

R$ 6.933,23 

58%
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, produtos desenvolvidos 

para momentos mais especiais. Portanto é preciso sempre inovar e procurar não repetir esses 

itens nas peças para que os clientes sempre tenham peças novas e diferenciadas em suas lojas.  

um material que chama atenção nas 

é uma peça maior, por isso não pode ser repetido.  

R$ 6.933,23 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Gráfico 7: Estoque de strass  da empresa Mello e Fontana.

Fonte: Elaboração da pesquisadora

 

 

Os bojos são usados em quase todas as peças de cima dos lingeries, as cores padrões 

são usadas em todas as coleções e as refer

Portanto o que compõe o estoque obsoleto desse item são as cores diferentes,

lado essa matéria-prima é mais fá

paradas, mas podem ser utilizadas 

controle o estoque desse item, por mais que possa ser reutilizado com mais facilidade ele 

ainda é capital parado que necessita de cuidados.

O gráfico 8 apresenta o estoque de bojo existente na empresa. 
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STRASS OBSOLETO

da empresa Mello e Fontana. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

Os bojos são usados em quase todas as peças de cima dos lingeries, as cores padrões 

são usadas em todas as coleções e as referências também quase sempre são as mesmas. 

compõe o estoque obsoleto desse item são as cores diferentes,

mais fácil de reutilizar. Algumas cores ficam uma coleção ou duas 

paradas, mas podem ser utilizadas novamente. Mas ainda assim é importante que a empresa 

controle o estoque desse item, por mais que possa ser reutilizado com mais facilidade ele 

ainda é capital parado que necessita de cuidados. 

O gráfico 8 apresenta o estoque de bojo existente na empresa.  

R$ 669,19 

R$ 1.090,58 

R$ 1.759,77 

62%
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Os bojos são usados em quase todas as peças de cima dos lingeries, as cores padrões 

ncias também quase sempre são as mesmas. 

compõe o estoque obsoleto desse item são as cores diferentes, mas por outro 

lgumas cores ficam uma coleção ou duas 

. Mas ainda assim é importante que a empresa 

controle o estoque desse item, por mais que possa ser reutilizado com mais facilidade ele 

R$ 1.759,77 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Gráfico 8: Estoque de bojo da 

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

Os aviamentos 1,2 e 3 

peças como alça, fechos, elástico entre outros

a cor dos tecidos, rendas e detalhes

Portanto, são itens difíceis de utilizar quando 

são utilizadas em todas as coleções

precisam ser tingidas e o mínimo

quantidade grande para a empresa

No gráfico 12 é apresentado o 

mesmo tem um montante de

parado com aviamentos obsoletos.
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BOJO OBSOLETO

empresa Mello e Fontana. 

Os aviamentos 1,2 e 3 apresentados nos gráfico 9, 10 e 11 são iten

peças como alça, fechos, elástico entre outros, eles finalizam os produtos e precisam 

rendas e detalhes para que as peças fiquem bonitas e bem finalizadas

são itens difíceis de utilizar quando sobram como os outros itens 

são utilizadas em todas as coleções, mas as cores especiais são mais 

e o mínimo do atual fornecedor é de 5000 metros por cor o que é uma 

empresa, assim dificultando a reutilização desse item

No gráfico 12 é apresentado o estoque total existente hoje na empresa

mesmo tem um montante de R$127.553,95 no qual R$9.023,64, ou seja, 

parado com aviamentos obsoletos. 

R$ 4.994,18 

R$ 6.633,88 

R$ 11.628,06 

75%
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são itens que terminam as 

, eles finalizam os produtos e precisam ser iguais 

para que as peças fiquem bonitas e bem finalizadas. 

como os outros itens às cores padrões 

mais difíceis, pois muitas 

do atual fornecedor é de 5000 metros por cor o que é uma 

dificultando a reutilização desse item.  

estoque total existente hoje na empresa desses itens. O 

, 19% do total é capital 

R$ 11.628,06 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Gráfico 9: Estoque de aviamento 1

Fonte: A pesquisadora. 
 

 

Gráfico 10: Estoque de aviamento

Fonte: A pesquisadora. 
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AVIAMENTO 2 
OBSOLETO

aviamento 1 da empresa Mello e Fontana. 

aviamento 2 da empresa Mello e Fontana. 

R$ 1.195,34 

R$ 4.668,36 

R$ 5.863,70 

20%

80%

100%
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100%
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Estoque de aviamento 2
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R$ 5.863,70 

100%

ESTOQUE TOTAL

R$ 4.830,90 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

Gráfico 11: Estoque de aviamento 3 da

Fonte: A pesquisadora. 
 

 

Gráfico 12: Estoque total dos aviamentos 1, 2 e 3 da

Fonte: A pesquisadora. 
 

 

O gráfico 13 apresenta o

atualmente. As etiquetas de composição não têm grandes mudanças de uma coleção para 

outra, o que facilita seu controle,

o acúmulo desse material é menor.
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OBSOLETO

Estoque dos aviamentos 1, 2 e 3

aviamento 3 da empresa Mello e Fontana. 

total dos aviamentos 1, 2 e 3 da empresa Mello e Fontana. 

presenta o estoque de etiqueta de composição

. As etiquetas de composição não têm grandes mudanças de uma coleção para 

outra, o que facilita seu controle, maioria dos tecidos e rendas tem a mesma composição assim 

o acúmulo desse material é menor. 

R$ 468,79 

R$ 2.149,86 

R$ 2.618,65 
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estoque de etiqueta de composição que a empresa tem 

. As etiquetas de composição não têm grandes mudanças de uma coleção para 

mesma composição assim 

R$ 2.618,65 

100%

ESTOQUE TOTAL

R$ 127.553,95 

100%

SALDO TOTAL

Estoque dos aviamentos 1, 2 e 3



 

Gráfico 13: Estoque de etiqueta de composição da empresa Mello e Fontana.

Fonte: A pesquisadora. 
 

 

Os gráficos 14 e 1

embalagens. Esses itens não apresentam estoque obsoleto, pois são utilizados em todas as 

coleções não há mudanças nessas referências o que possibilita a empresa utilizar esses 

materiais em todas as coleções. 

 

 

Gráfico 14: Estoque de arco da empresa Mello e Fontana.

Fonte: A pesquisadora. 

 

R$ 288,00 

14%
R$ -

R$ 500,00 

R$ 1.000,00 

R$ 1.500,00 

R$ 2.000,00 

R$ 2.500,00 

ETIQUETAS COMPOSIÇÃO 
OBSOLETO

Estoquede etiquete de composição

R$ -
R$ -

R$ 500,00 

R$ 1.000,00 

R$ 1.500,00 

R$ 2.000,00 

R$ 2.500,00 

ARCO OBSOLETO

: Estoque de etiqueta de composição da empresa Mello e Fontana. 

e 15 apresentados abaixo mostram os valores do estoque de arco e 

itens não apresentam estoque obsoleto, pois são utilizados em todas as 

não há mudanças nessas referências o que possibilita a empresa utilizar esses 

materiais em todas as coleções.  

: Estoque de arco da empresa Mello e Fontana. 
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apresentados abaixo mostram os valores do estoque de arco e 

itens não apresentam estoque obsoleto, pois são utilizados em todas as 

não há mudanças nessas referências o que possibilita a empresa utilizar esses 

 

R$ 2.101,53 

100%

ESTOQUE TOTAL

Estoquede etiquete de composição

R$ 1.969,73 

100%

ESTOQUE TOTAL



 

 
Gráfico 15: Estoque de embalagem

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

Após a apresentação dos dados do estoque da empresa Mello e Fontana acima podem

se visualizar como o estoque da 

matéria-prima e capital parado que existe na empresa é preocupante com isso percebesse

necessidade de um controle de estoque eficaz.

de R$110.487,79 desse valor R$59.900,33 é d

bom, ou seja, o estoque obsoleto é R$ 

Apesar de a empresa ter basta

é necessário que a mesma de prioridade aos itens de maior valor como tecidos, rendas, strass e 

os laços que por mais que o valor por unidade seja mais baixo seu montante atual é 

significativo. 

Stevenson (op. cit. p. 424) a

gestão do estoque é, por vários motivos, essencial ao êxito das operações. Um desses motivos 

é o volume de dinheiro representado pelo estoque; o outro é o impacto do estoque sobre as 

operações cotidianas de uma organização.” Stevenson (op. cit. p. 425) acrescenta que “Nos 

negócios, os estoque constituem uma parte vital. Eles são necessários para as operações, e 

também contribuem para o n

A tabela 2 observam

em relação ao total. 
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: Estoque de embalagem plástica da empresa Mello e Fontana. 

Após a apresentação dos dados do estoque da empresa Mello e Fontana acima podem

estoque da empresa precisa de um maior controle. 

prima e capital parado que existe na empresa é preocupante com isso percebesse

de um controle de estoque eficaz. O capital que a empresa tem e

de R$110.487,79 desse valor R$59.900,33 é de estoque obsoleto e R$50.587,47 

bom, ou seja, o estoque obsoleto é R$ 9.312,86 maior que o estoque bom. 

Apesar de a empresa ter bastante estoque obsoleto na maioria dos itens acima citados, 

é necessário que a mesma de prioridade aos itens de maior valor como tecidos, rendas, strass e 

os laços que por mais que o valor por unidade seja mais baixo seu montante atual é 

Stevenson (op. cit. p. 424) afirma que “Na maioria das organizações, a eficácia na 

gestão do estoque é, por vários motivos, essencial ao êxito das operações. Um desses motivos 

é o volume de dinheiro representado pelo estoque; o outro é o impacto do estoque sobre as 

s de uma organização.” Stevenson (op. cit. p. 425) acrescenta que “Nos 

negócios, os estoque constituem uma parte vital. Eles são necessários para as operações, e 

também contribuem para o nível de satisfação dos clientes”. 

A tabela 2 observam-se os itens do estoque obsoleto da empresa

R$ 262,69 R$ 262,69 

0%

100% 100%

EMOBSOLETO EMBALAGENS BOM ESTOQUE TOTAL

Estoque de embalagem
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Após a apresentação dos dados do estoque da empresa Mello e Fontana acima podem-

controle. A quantidade de 

prima e capital parado que existe na empresa é preocupante com isso percebesse a 

O capital que a empresa tem em estoque hoje é 

e estoque obsoleto e R$50.587,47 é de estoque 

maior que o estoque bom.  

maioria dos itens acima citados, 

é necessário que a mesma de prioridade aos itens de maior valor como tecidos, rendas, strass e 

os laços que por mais que o valor por unidade seja mais baixo seu montante atual é 

firma que “Na maioria das organizações, a eficácia na 

gestão do estoque é, por vários motivos, essencial ao êxito das operações. Um desses motivos 

é o volume de dinheiro representado pelo estoque; o outro é o impacto do estoque sobre as 

s de uma organização.” Stevenson (op. cit. p. 425) acrescenta que “Nos 

negócios, os estoque constituem uma parte vital. Eles são necessários para as operações, e 

estoque obsoleto da empresa e suas porcentagens 

R$ 262,69 

100%

ESTOQUE TOTAL
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Tabela 2: estoque obsoleto da empresa Mello e Fontana. 

ITENS VALOR TOTAL PERCENTUAL 
LAÇO OBSOLETO  R$ 25.323,84  42% 
TECIDOS OBSOLETO  R$ 24.747,15  41% 
RENDAS OBSOLETO  R$ 2.926,48  5% 
BOJO OBSOLETO  R$ 1.639,71  3% 
AVIAMENTO 1 OBSOLETO  R$ 1.195,34  2% 
AVIAMENTO 2 OBSOLETO  R$ 994,70  2% 
FITAS OBSOLETO  R$ 925,32  2% 
DETALHES OBSOLETO  R$ 721,81  1% 
STRASS OBSOLETO  R$ 669,19  1% 
AVIAMENTOS 3 OBSOLETO  R$ 468,79  1% 
ETIQUETAS COMPOSIÇÃO OBSOLETO  R$ 288,00  0% 
SALDO ATUAL  R$     59.900,33  100% 

Fonte: A pesquisadora. 

 

 

5.2 ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DO ESTOQUE E COMPRAS 

 

 

Além do levantamento quantitativo do estoque, foi possível realizar uma observação 

na empresa durante a coleta dos dados realizada nos meses de setembro e outubro de 2012.  

Faz pouco tempo que a empresa começou a controlar o estoque, com a ajuda de 

sistema, antes o estoque era controlado apenas para não faltar materiais. O resultado desse 

controle precário é uma grande quantidade de matéria-prima obsoleta na empresa. 

Hoje a empresa apresenta um estoque obsoleto de 54% do total de materiais existentes 

na mesma. O custo de manter esse estoque, e o capital investido nesses itens é grande. 

Observou-se que o espaço destinado ao estoque na empresa já não é suficiente em 

relação à quantidade de materiais que existe na mesma. Com isso o estoque está todo 

misturado, as falhas são constantes, fica difícil o controle do estoque com a falta de espaço 

para distribuir melhor os materiais para facilitar o acesso e a visualização no dia-a-dia. 

Além da desorganização do estoque por falta de espaço, todos os funcionários da 

mesma tem acesso ao estoque. Com o acesso livre dos funcionários fica difícil um controle 

mais exato da quantidade que tem em estoque. A desorganização também é responsável por 

falta de materiais. 
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Como o controle do estoque através do sistema ainda é recente é necessário conferir 

o estoque físico toda vez que se solicita um item para o setor de compras, pois o estoque 

contábil ainda não é confiável. 

Outro problema que dificulta o controle de estoque é o frequente extravio de 

unidades. Por ter muitos itens pequenos é fácil perder esses materiais, e normalmente quem 

perdeu ou notou a falta do material nem procura, e isso acaba gerando falhas no estoque.  

Tudo que foi descrito acima acaba interferindo no gerenciamento do estoque e 

influenciando nos números reais. É comum o estoque físico não ser igual ao estoque contábil 

da empresa, e isso não deveria ocorrer já que o estoque é alimentado com o lançamento das 

notas fiscais. 

As saídas do estoque pelo sistema ocorrem quando é gerado ordem de produção. As 

saídas manuais são usadas para acertar o estoque quando o estoque físico não é igual ao 

contábil. 

Desta forma, podem-se listar os seguintes problemas gerenciais no estoque:  

- Desorganização no setor de estoque; 

- Falta de espaço para as matérias-primas; 

- Divergência entre o estoque físico e o estoque contábil; 

- Livre acesso dos funcionários ao estoque; 

- Extravio de materiais; 

- Implantação recente do sistema de controle do estoque; 

- Falta de materiais necessários devido às falhas no gerenciamento. 

Analisando as falhas no setor do estoque percebe-se que elas influenciam no setor de 

compras e vice- versa. Destacam-se como falhas no gerenciamento de compras: a compra de 

produtos que não são utilizados, a aquisição de grande quantidade de matéria-prima, compras 

sem planejamento e análise se há necessidade desses materiais.  

 

 

5.3 PROPOSTAS PARA O GERENCIAMENTO DO ESTOQUE E COMPRAS 

 

 

A seguir algumas propostas a serem implantadas para melhorar o gerenciamento do 

setor de estoque e compras na empresa Mello e Fontana. 
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5.3.1 Implantação do programa 5S  

 

 

Com a desorganização dos materiais do estoque e a falta de espaço para a 

armazenagem dos materiais dificulta um controle mais eficaz do estoque. Os mesmos 

facilitam irregularidades nas compras e a escassez de materiais no dia-a-dia. 

Para um melhor ambiente de trabalho, e também agilidade no controle do estoque 

recomenda-se a empresa implantar o sistema 5S. Um ambiente mal organizado gera 

frequentemente deficiências no ambiente organizacional e também traz custos para a empresa. 

O simples ato de organizar e limpar o ambiente traz melhorias significativas na produtividade, 

na eficiência e no bem estar na organização. 

Segundo Marques (2009, p.7) “O programa 5S propõe cinco iniciativas. Cinco ações 

que visam transformar o ambiente de trabalho”. A organização que implanta esse programa 

além de transformar o ambiente de trabalho em um lugar mais agradável, também transforma 

as pessoas que trabalham na empresa melhoram sua qualidade de vida. Marques (op. cit., p.7-

8) afirma que “ao fazer isso, entretanto, transforma a atitude das pessoas em relação a esse 

ambiente, aos seus colegas e a si mesmas. Parece exagero, mas não é. É uma reeducação, de 

recuperação de práticas e valores frequentemente esquecidos, mas certamente conhecidos e 

prezados por todos”. 

 O quadro 2 descreve o significado e os benefícios que o programa 5S traz para as 

empresas. 
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Quadro 2: Significado dos 5s e seus benefícios. 

JAPÃO  SIGNIFICADO Benefícios  

SEIRI Organização/ 

grande limpeza 

Faxina geral, separar os 

itens desnecessários dos 

desnecessários. 

- Libera espaços; 

- Reduz custos; 

-Traz maior produtividade 

- Reduz a burocracia. 

SEITON Classificar/ 

senso de 

ordenação 

Classificação dos itens 

que restaram 

minimizando o tempo de 

procura. 

- Evacuação rápida em caso de 

perigo; 

- Eliminação de tempo; 

- Melhor controle de produção.   

SEISO Limpeza  Limpar o ambiente de 

trabalho, eliminando 

lixos e materiais 

estranhos, a limpeza 

funciona como inspeção. 

- Prevenção de acidentes; 

- Bem estar pessoal; 

- Melhor manutenção; 

- Melhor produtividade, 

evitando o retrabalho. 

 

SEIKETSU Manter/ 

cumprir  

Manter os passos 

anteriores, cumprir e 

manter as regras e 

procedimentos. 

- Autoinspeção e autocontrole; 

- Prever resultados; 

- Melhoria contínua. 

SHITSUKE Autodisciplina  Criar o hábito/ 

Autodisciplina. 

- Boa organização do trabalho; 

- Boa comunicação; 

- Orgulho coletivo diante das 

realizações 

Fonte: Adaptado de Mazulo e Silva (2010). 

 

 

 Com a implantação do programa 5S, vai melhorar a organização do estoque e propiciar 

seu controle. Cada item terá seu endereço no local de armazenagem do estoque, facilitando o 

gerenciamento, melhorando a visualização e o acompanhamento das saídas diminuindo 

compras desnecessárias e falta de materiais. 
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5.3.2 Reorganização física do estoque 

 

 

Como mencionados acima a desorganização e falta de espaço são problemas relevantes 

que dificultam o controle do estoque na empresa Mello e Fontana. 

Com as melhoras que a implantação do programa 5S traz para a empresa em relação a 

organização e classificação do que realmente é necessário, a  reorganização do estoque será 

mais fácil. A empresa precisa organizar melhor seus materiais para facilitar seu controle, 

deixar os itens que tem maior rotatividade em locais que facilitem a visualização e seu 

controle, encontrar meios que possibilitem o controle eficaz diminuindo as falhas. 

Essa reorganização é relevante, pois alguns dos erros que ocorrem no controle do 

estoque é pela desorganização dos materiais. Por exemplo, a matéria-prima está no fim e na 

hora de fazer o pedido a pessoa não viu ou vice-versa, e acaba gerando atrasos na produção 

por falta de matéria-prima ou excesso de material no estoque por compras desnecessárias.   

Para facilitar a organização à empresa pode utilizar algumas ferramentas de logística 

de armazenagem. Pode-se definir logística de armazenagem como gestão de espaço necessário 

para manter estoque ou guardar os estoques. A armazenagem equilibra a diferença entre 

produção e demanda, garantindo continuidade da cadeia de suprimentos. 

A seguir algumas estruturas de armazenagem que podem ser utilizadas pela empresa 

para organizar o estoque. 

Gaveteiros são utilizados para armazenar objetos pequenos. Essa estrutura facilita a 

visualização. 

 

 

Imagem 7: Modelos de gaveteiros de armazenagem. 

  
Fonte: www.google.com.br 
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Recomenda-se para a empresa usar essa estrutura para armazenar materiais pequenos 

como aviamentos, detalhes, fitas de cetim, entre outros com essas características. 

  A seguir imagens dos itens que devem ser armazenados em gaveteiros. 

 

 

Imagem 8: Detalhes usados na empresa Mello e Fontana. 

 
Fonte: A pesquisadora. 
 

 

Imagem 9: Aviamentos usados na empresa Mello e Fontana. 

 
Fonte: A pesquisadora. 
 

 

Estantes são utilizados para armazenar grande quantidade de produtos com poucos 

itens cada artigo. 
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Imagem 10: Modelos de estantes de armazenagem. 

 
Fonte: www.google.com.br 

  

 

Essa estrutura de armazenagem deve ser utilizada pela empresa para armazenar as 

matérias-primas maiores como tecidos (rolos ou pedaços), rendas, linhas, pacotes de fechos 

em metro, entre outros materiais com esse padrão. 

A seguir imagens dos materiais que a empresa deve guardar em estantes para facilitar a 

visualização e controle. 

 

 

Imagem 11: Rolos de tecidos usados na empresa Mello e Fontana. 

 
Fonte: A pesquisadora. 
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Imagem 12: Materiais usados pela empresa Mello e Fontana. 

 

    

  
Fonte: A pesquisadora. 

 

 

Armários são utilizados para guardar itens com maior segurança.  

 

 

Imagem 13: Modelos de armários de armazenagem. 
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Fonte: www.google.com.br 
 

 

Os armários devem ser usados para guardar matérias-primas como as argolas, 

reguladores, botão de liga, laços, strass e outros materiais que são pequenos e controlados por 

unidades. Por ser fechado o armário traz maior segurança aos produtos dificultando o acesso e 

extravio desses itens. 

A seguir imagens dos produtos que precisam ser guardados nos armários. 

 

 

Imagem 12: Materiais controlados por unidades na empresa Mello e Fontana. 

 
Fonte: A pesquisadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

Imagem 12: Materiais controlados por unidades na empresa Mello e Fontana. 

 
Fonte: A pesquisadora. 

 

 

 Ao adotar essas estruturas de armazenagem a empresa estará minimizando muitos dos 

erros que ocorrem hoje com o gerenciamento desses itens. Uma vez que o estoque estiver 

armazenado corretamente o espaço será mais bem aproveitado, mas sem “esconder” materiais 

dentro de caixas ou pacotes como ocorre hoje na organização. 

 

 

5.3.3 Melhorar o gerenciamento e as responsabilidades sobre o estoque 

 

 

O livre acesso dos funcionários ao estoque gera um novo problema o extravio de 

materiais. Juntos criam um problema maior falhas no estoque sem explicação, porque é um 

acúmulo de pequenos problemas que não são percebidos no dia-a-dia.  

Para melhorar o gerenciamento do estoque, é necessário definir quem pode ter acesso 

ao estoque e suas responsabilidades, além de controlar melhor o manuseio dos materiais no 

corte e na produção.  Definindo as responsabilidades das pessoas que tem acesso ao estoque e 

proibir os outros funcionários de pegar materiais sem permissão facilitará o gerenciamento do 

estoque. 
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Se adotada as mediadas descritas acima além de melhorar o controle do estoque 

diminuirá consideravelmente o extravio de materiais. Hoje, por exemplo, se na produção uma 

costureira perder uma argola utilizada na alça ela vai até o estoque e pega outra, por ter livre 

acesso ela nem procura o item, pois não precisa explicar porque está pegando outra argola do 

estoque. Esse exemplo ocorre com frequência e com muitos materiais. Para a costureira uma 

argola ou outro item é pouco, mas para o estoque e para os custos é muito juntando tudo que 

saiu do estoque no final do dia, semana ou mês a quantidade e o valor são consideráveis. 

Ao limitar o acesso dos funcionários esse problema vai diminuir. Porque o funcionário 

que perder ou não encontra um item que precisa terá que procurar o mesmo antes de pedir 

outro.  

A organização deve ter duas pessoas responsáveis pelo estoque uma deve ser um 

funcionário do corte e a outra a pessoa que faz as ordens de produção. Porque uma pessoa só 

não consegue controlar todo o estoque.  O funcionário do corte é quem separa os itens para 

mandar para a produção, ou seja, ele tem contato diário com o estoque. O funcionário que faz 

as ordens de produção sabe qual produto tem maior saída e com que frequência sai às ordens. 

Com isso facilita o gerenciamento do estoque o 1º funcionário visualiza que o item 

está no fim avisa o 2º funcionário que sabe como é a venda desse produto e juntos analisam se 

é necessário fazer o pedido imediatamente ou se pode esperar mais uns dias. 

 

 

5.3.4 Implantar inventários periódicos 

 

 

Como o controle do estoque foi implantado recentemente na empresa os estoques físico e 

contábil ainda não são iguais.  Portanto após fechar um novo lote de pedido é necessário 

conferir se a matéria-prima que tem no estoque físico é suficiente para produzir aquele lote. 

Para facilitar esse controle a empresa pode adotar inventários periódicos, eles podem ser 

semanais, quinzenais ou mensais. Conceitua-se inventário físico como a contagem de todos os 

estoques da empresa, para verificar se as quantidades correspondem aos controles do estoque. 

A seguir serão apresentados alguns tipo de  inventários: 

Inventário geral é um processo de contagem física de todos os itens em poder da empresa, 

a portas fechadas em datas pré-fixadas. 
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Inventário rotativo é uma contagem física contínua dos itens em estoque, programado de 

modo que os itens sejam contados a uma frequência pré-determinada (semanal ou diária), 

organizadas em ciclos e períodos que são dimensionados em função da quantidade e das 

categorias dos itens envolvidos (por classificação ABC ou popularidade). 

Inventário gratuito nas organizações onde se prática inventários rotativos é possível 

implementar técnicas para incremento da produtividade do processo. Por exemplo: as 

oportunidades que facilitem as contagens físicas, tais como saldos zerados, trocas e lotes e 

momentos de ociosidade.  

Inventários por grupo de itens é focalizar numa parcela específica dos itens em estoque. 

Inventário por amostra é empregada em procedimentos de auditoria, por ter uma 

abordagem estatística, tendo um resultado parcial que representa o todo. 

Inventário por posição física conta-se um endereço físico do estoque.  

Inventário por lote é através do número do lote de fabricação, facilitando assim sua 

identificação.  

A empresa deve implantar o inventário geral para começar o novo controle do estoque. 

Feito esse primeiro inventário, a mesma deve utilizar o inventário rotativo, o período deve ser 

por ordem de produção. As ordens de produção são feitas com pedidos que chegam entre 

períodos de tempo pré-determinado. E depois ela é dividida por cor no setor de corte, por 

exemplo, os funcionários do corte, cortam todos os produtos da cor preta, depois branca e 

assim por diante.  

Portanto, o inventário deve ser feito nessa ordem o corte termina a cor preto, por exemplo, 

a pessoa responsável conta os itens dessa cor e assim sucessivamente. 

  

 

5.3.5 Melhorias no setor de compras 

 

 

Além desse controle deficiente do estoque, a empresa também tem problemas com as 

compras. Pode-se dizer que os problemas do controle do estoque afetam diretamente nesse 

setor, assim facilitando os erros na compra de produtos. Mas também há erros no setor de 

compras, como compra de produtos que não são utilizados, compra de grande quantidade, 

compra sem planejamento entre outros.  
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A compra de matéria-prima que não é utilizada acontece normalmente com laço ou 

detalhes isso ocorre por vários motivos como comprar sem pedir amostra da cor, ou seja, 

quando o produto chega não combina com a cor do tecido e aviamentos. Também ocorre 

devido o tempo de entrega dos fornecedores muitas vezes o vendedor passa uma data de 

entrega, mas a empresa não consegue entregar a tempo e o produto não pode ser utilizado na 

coleção que está sendo criada e acaba virando estoque obsoleto.  

Outro problema é a compra de grande quantidade de matéria-prima sem planejamento, 

ou seja, analisar se é necessário comprar aquele item ou se seria mais vantajoso para a 

empresa substituir o mesmo no caso de tecido, ou tirar de linha dependendo as circunstâncias 

em que se encontra o produto nas vendas. Portanto seria interessante se a empresa buscasse 

saber a opinião dos clientes e utilizar isso a favor da empresa, facilitando as decisões da 

mesma nessas situações. 

Como o ato de comprar envolve muitos fatores, é importante analisar a situação e 

cercar-se de cuidados antes de fazer um pedido. Para uma compra mais exata com menos 

margens de tolerância é relevante que o setor de compras troque informações com os setores 

do estoque e o de desenvolvimento antes de fazer um pedido maior ou de algum item que 

requer mais cuidado na hora de comprar como os tecidos, aviamentos e laços de cores 

especiais. 

Com a organização desses setores e a troca de informações entre eles ficará mais fácil 

decidir o que, quando e quanto comprar. Se cada setor analisar seus dados, analisar o cenário 

em que está inserido, buscar o maior número de informações que for possível e utilizar isso 

para melhorar a forma como a empresa esta adquirindo sua matéria-prima, com certeza 

reduzira as falhas que ocorrem hoje na empresa.  

Com definição dos responsáveis pelo estoque, ficará fácil aderir a reuniões de 

compras, porque os dados do estoque passam a ser confiáveis. Os funcionários que gerenciam 

o estoque sabem a rotatividade dos materiais, o setor desenvolvimento também contribui com 

as informações necessárias sobre as peças e o setor de compras sabe os prazos de entrega dos 

fornecedores, assim juntos com todas as informações é só analisar os dados e verificar se é ou 

não necessário a fazer o pedido. 

Também a empresa pode adotar uma reunião semanal de compras, para definir se há 

necessidade de adquiriu materiais naquela semana. Para facilitar a implantação das reuniões à 

organização pode definir um dia da semana para realizar as mesmas. A reunião deve ser entre 

o setor estoque, compra, o corte e o desenvolvimento. 
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5.3.6 Desenvolvimento de uma nova marca  

 

 

Hoje a empresa tem grande dificuldade de reutilizar os materiais obsoletos. Como a 

empresa trabalha com uma linha mais elaborada de lingerie, fica difícil reutilizar esses 

produtos principalmente os tecidos. Por ser um produto diferenciado, com valor mais alto os 

clientes exigem peças novas toda coleção e reclamam dos tecidos que são reutilizados pela 

empresa. 

A saída para esse problema é a empresa criar uma linha de produtos mais simples com 

o estoque obsoleto. A empresa pode desenvolver uma segunda marca para não expor a marca 

M’lev, com produtos menos elaborados, assim poderia vender esses subprodutos por um preço 

mais competitivo para uma rede de lojas, também falar com alguns clientes específicos para 

revender esses produtos, ou ainda vender em feiras entre outras opções de vendas que podem 

ser encontradas. 

A empresa deve reunir o setor de compras, estoque, produção, corte e 

desenvolvimento, criar um produto de segunda linha para utilizar os materiais obsoletos. O 

estoque deve apresentar a lista de itens obsoletos e o valor que isso representa. Ele junto com 

os outros setores fazer os cálculos de custos de produção, a utilização de materiais 

complementares e também utilizar as folgas de produção para isto. Verificar quanto à empresa 

pode faturar com estes produtos segunda linha e as vantagens de acabar com estoque obsoleto.  

Atualmente a empresa tem um estoque obsoleto no valor de R$ 233.985,65 que 

representa 54% do estoque total. É vantagem à empresa comprar alguns itens para poder 

produzir esses produtos de segunda linha, do que manter esse estoque obsoleto. Também 

deve-se considerar que o ganho com o faturamento destes produtos se soma ao ganho em 

eliminar o estoque obsoleto atual. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo: analisar o planejamento de estoque na empresa 

Mello e Fontana Indústria de Confecção Ltda e propor melhorias em seu gerenciamento. 

Assim facilitando os processos de gerenciamento do setor de estoque. 

 O estoque hoje é um dos setores que mais demanda atenção dentro de uma 

organização. Com o alto índice de concorrentes que surge no mercado todos os dias, com os 

clientes cada vez mais exigentes com preço e qualidade, as empresas precisam reduzir custos 

para garantir seu lucro. 

 Como o estoque retém uma grande parte do capital da empresa, se a empresa conseguir 

reduzir seu estoque terá mais recursos para outros investimentos ou como capital de giro. 

 Com a pesquisa observou-se que a empresa está encontrando certa dificuldade em 

gerenciar o mesmo, como a falta de espaço que gera a desorganização, a falta de uma pessoa 

responsável para o controle do mesmo e com isso gera também falhas constantes entre outras 

deficiências diagnosticadas. Portanto há um grande acúmulo de materiais e consequentemente 

de capital para na empresa. 

Através do estudo realizado foi possível apresentar algumas sugestões que irão 

facilitar a organização e o gerenciamento do estoque e outras atividades que influenciam 

diretamente como o setor de compras e da produção. Através deste trabalho foi sugerida a 

implantação do programa 5S, reorganização física do estoque, melhorar o gerenciamento e as 

responsabilidades sobre o estoque, implementar inventários periódicos, melhorias no setor de 

compras e desenvolvimento de uma nova marca para utilizar o estoque obsoleto atual. 

 A implantação dessas ações vão ajudar a empresa a curto prazo. Eliminando o estoque 

obsoleto atual, e diminuir ou até eliminar totalmente a ocorrência de estoque obsoleto na 

empresa. 
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