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Epígrafe 
 

 
A administração dos estoques 

é uma ação que sofre interferência e 

influência de diversos fatores e que 

acarreta benefícios, facilidades e 

pronto atendimento ao cliente, e 

custos decorrentes de manter 

produtos estocados.  

(POZO, 2004).  
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RESUMO 

 
O presente trabalho se estrutura em um estudo de caso de estoques obtidos em uma 

empresa do ramo de metalurgia de fabricação de máquinas e equipamentos, no período de 

agosto a novembro de 2008. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi abordar a importância do 

controle de estoques e a necessidades de materiais em uma metalúrgica na fabricação de 

máquinas e equipamentos.  

A partir dos dados analisados da empresa, se pode verificar que o sistema é puxado 

através da localização e movimentação do estoque, girando em torno das vendas de forma que 

o controle de estoques é acompanhado pelos gerentes de produção e controlado pelos almoxarifes, 

correlacionado com o sistema financeiro.  

Assim, o planejamento define a hora certa de comprar de forma que não onere a 

empresa e nem o processo produtivo, fornecendo uma visão global da situação relacionada ao 

dimensionamento de seu estoque e ao poder aquisitivo mediante aos materiais que circulam 

no seu processo produtivo.  

 

Palavras-chave: Estoques, Sistema puxado, Just in Time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII

 

ABSTRACT 

 

This work is structured in a case study of data on stocks from a company in the field of 

metallurgy for the manufacture of machinery and equipment during the period August to 

November of 2008. Thus, the objective of the research was to address the importance of 

control of stock and needs of a metal material in the manufacture of machinery and 

equipment.  

From the analyzed data of the company, found that as the system is pulled, the 

location and movement of stock, revolves around sales. Already in the business sector to 

control inventory is monitored by managers of production and controlled by the stockman, 

correlated with the financial system. 

Thus, the planning defines the right time to buy so inexpensive and the company nor 

the production process, providing an overview of the situation related to the size of your 

inventory and purchasing power by moving the stuff in its production process. 

 

Keywords: Inventories, pulled System, Just in Time. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estoque é considerado fundamental ferramenta de proteção do sistema produtivo 

evitando problemas que podem causar a interrupção do fluxo de produção (por exemplo, falta 

de peças e atrasos de fornecedores, entre outros). 

Em qualquer empresa, o fluxo de materiais em estoque é considerado nocivo por 

representar altos investimentos em capital, ocupar espaços com armazenamento além de 

esconder problemas de produção que pode resultar em baixa qualidade e produtividade.  O 

estoque acaba participando de forma conjunta com a capacidade de suprir o mercado 

consumidor, em função de apoiar a estratégia competitiva da empresa, sendo assim, pode se 

tomar a decisão de aumentar o estoque para ganhar maior volume de produção, podendo 

introduzir uma maior participação de mercado. Porém deve-se ater aos riscos e perdas em um 

ambiente nocivo, pois se sabe que a falta de controle sobre os materiais podem acarretar 

déficits em termos de qualidade em produto acabado, e isso pode ter sido gerado pela má 

conservação e armazenamento de matéria prima. 

Por outro lado, o com o desenvolvimento industrial e novas práticas de planejamento, 

que intensificam a disputa externa, entre concorrência de todas as áreas, exigem que sejam 

adotadas medidas que possam favorecer a organização quanto aos custos decorrentes de 

estocagem e armazenamento dos materiais. Devido à conjuntura econômica adversa, faz-se 

necessário que o responsável por materiais, denominado aqui como Gerente, seja uma pessoa 

preparada estando de forma adequada, capacitando-se para responder às novas exigências do 

mercado, às variações de preços de venda de seus produtos acabados e os preços das matérias-

primas. Além de aperfeiçoar o investimento em estoque, aumentando a eficiência do 

planejamento e controle, o Gerente deve ser focado as necessidades  de materiais e a 

disposição de capital.   

Dessa forma, uma das principais funções da administração de estoques é maximizar o 

efeito lubrificante no feedback¹ de vendas e o ajuste do planejamento da produção. O capital 

investido em estoques é caro e aumenta continuamente, mas sem o estoque seria impossível 

uma empresa trabalhar, pois ele funciona como amortecedor entre os vários estágios da 

produção até a venda final do produto. Sendo assim o objetivo desse trabalho, abordar a 

importância do controle de estoques e necessidades de materiais, tendo como modelo uma 

metalúrgica especialista na fabricação de máquinas e equipamentos.  

¹ Feedback e uma abordagem conceitual para medir a satisfação e monitorar o desempenho. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Importâncias do Dimensionamento e Controle de Estoques  

 

Os estoques são considerados úteis por proteger o sistema produtivo de problemas que 

podem causar a interrupção do fluxo de produção (por exemplo, falta de peças e atrasos de 

fornecedores, entre outros). Os estoques dão independência a cada fase produtiva, de modo 

que os problemas de uma fase não atinjam as fases subseqüentes. Na filosofia JIT (Just in 

Time)¹, por outro lado, os estoques não são considerados nocivos, sabe-se que representam 

altos investimentos em capital, mas principalmente, por esconderem os problemas da 

produção que resultam em baixa qualidade e baixa produtividade.  

Para CORRÊA, Gianese(1993), a presença de estoques tira a atenção da gerência para 

problemas sérios de qualidade e falta de confiabilidade de equipamentos e fornecedores. 

Problemas estes que a nova filosofia JIT procura eliminar. Ainda que, apesar do “conforto” 

dado pelos estoques, à gerência deve procurar manter a atenção na eliminação dos problemas 

do processo.  

De acordo com CHOPRA, Sunil(2003) o estoque existe na cadeia de suprimentos 

devido a uma inadequação entre suprimentos e demanda. Essa inadequação e intencional em 

uma siderúrgica, onde é mais econômico fabricar grandes lotes que serão armazenados para 

vendas futuras. A inadequação é intencional também  para um   varejista   que   prefere   

manter    seu estoque como antecipação a futura demanda. Um papel importante executado 

pelo estoque na cadeia de suprimentos é de aumentar a quantidade de demanda que pode ser 

atendida, pois ele permite que o produto esteja pronto e disponível para o momento certo. 

 

 

 

¹ Just-in-Time e uma abordagem conceitual para desenvolver e operar um sistema de manufatura 
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Outro papel significativo representado pelo estoque  é  o  de  reduzir  custos   

explorando  quaisquer economias de escala que possam vir a existir durante a produção e a 

distribuição. 

Pode-se considerar que o estoque é espalhado por toda a cadeia produtiva, suprindo e 

passando de matérias-prima para produtos em processamento e, finalmente, para produtos 

acabados mantidos por fornecedores, distribuidores e varejistas. O estoque é o principal fator 

gerador de custos em uma cadeia de suprimentos e exerce um forte impacto na responsividade 

(envolve resposta).  

Se pensarmos no aspecto da responsividade, a localização e a quantidade de estoque 

podem mover à cadeia de suprimento de uma ponta a outra do espectro. Por exemplo, a cadeia 

de suprimentos de uma loja de roupas com altos níveis de estoque, possui um alto nível de 

responsabilidade, uma vez que seu cliente pode entrar na loja e, minutos depois, sair com a 

camisa que procurava. Por outro lado, a cadeia de suprimentos com baixos níveis de estoque 

não seriam responsivas. O cliente interessado na camisa teria de fazer o pedido e esperar 

várias semanas ou até meses até o produto ser fabricado, dependendo da quantidade de 

estoque existente na cadeia de suprimento.  

A busca pela automação na gestão de estoques é uma operação vital que se faz 

necessária para que as indústrias consigam efetivamente atingir resultados positivos, 

tornando-se cada vez mais competitivos no mercado nacional e internacional.  

No dia-a-dia de toda organização uma gestão de estoques eficiente pode resultar em 

importantes ganhos como redução de falhas e custos, agilidade e rapidez, confiabilidade, 

utilizando equipamentos e softwares como ferramenta, (impressoras de barras, scanners, 

computadores e programas de controle); em função do volume de dados e complexidade dos 

processos, envolvendo uma série de procedimentos, podemos citar como exemplo os 

estabelecimentos que operam no varejo, existe dois aspectos cruciais do negócio: 

• A disponibilidade do produto e o custo tem impacto direto nos resultados, o 

grande desafio é encontrar o equilíbrio entre essas variáveis. 

• Se a comerciante tenta assegurar a disponibilidade aumentando o estoque, 

produz impacto diretamente no custo relacionado à manutenção em armazenamento. 

Segundo POZO, Hamilton(2004) todas as organizações de transformação devem 

preocupar-se com o controle de estoque, visto que desempenham e afetam de maneira bem 

definidas os resultados em relação ao que é esperado pela empresa.  

Portanto, uma das principais funções da administração de estoques, é maximizar o uso 

dos recursos envolvidos na área logística da empresa, exercendo grande efeito a níveis de 
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estocagem, no entanto, baixos estoques podem acarretar perda de vendas se não forem 

adequadamente administrados, devido ao atraso nas entregas e em conseqüência insatisfação e 

perda de clientes.    

Para CHOPRA, Sunil(2003), o estoque exerce também um grande impacto no tempo 

de fluxo do produto em uma cadeia de suprimento. O tempo de fluxo do produto é o tempo 

que transcorre entre o momento em que o material entra na cadeia de suprimento e o 

momento em que deixa. Outro item importante em que o estoque exerce bastante influência é 

a taxa de saída (Throughput)¹, ou seja, a taxa em que ocorre a venda ao cliente final. 

A função da administração de estoques é alinhar-se ao planejamento da produção. 

Simultaneamente, deve minimizar o capital investido em estoques, pois ele é caro e aumenta 

continuamente, uma vez que o custo financeiro sofre aumento. 

De acordo com DIAS, Marco Aurélio(2005),sem o estoque é impossível uma empresa 

trabalhar, pois ele funciona como amortecedor entre os vários estágios da produção até a 

venda final do produto. Quanto maior o investimento nos vários tipos de estoque (supondo 

que ele seja estritamente necessário), tanto maiores são a capacidade e a responsabilidade de 

cada departamento. Para a gerência financeira, a minimização dos estoques é uma das metas 

prioritárias. 

 

                                   Se o gerente da produção é também o responsável pelos estoques, como 

algumas vezes é o caso, então seria encarado por ele  um meio de ajuda para 

sua meta principal: a produção. Sem dúvida, deve-se pressionar o gerente da 

produção para minimizar o investimento em matéria-prima. (DIAS, MARCO 

AURÉLIO) ² 

 

Segundo ZACARELLI, Sérgio Batista(1987), para garantir a alta rentabilidade do 

capital deve-se manter grandes quantidades em estoque (excluída a possibilidade de 

especular). Pois comprar ou fabricar pequenos lotes muito freqüente para ter pouco em 

estoque, aumenta o trabalho do departamento de compra, dos ajustadores das máquinas, dos 

programadores de produção etc. Há uma quantidade ótima a ser mantida em estoque que 

minimiza a soma dos custos de obter e manter material em estoque, garantindo a existência do 

material para atender às requisições.  

 

¹Throughput  e uma abordagem conceitual para medir o volume de saídas para o cliente final. 

² DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais. 5. ed.  São Paulo: Atlas, 2005. 
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Dessa forma, o objetivo, portanto, é otimizar o investimento, aumentando o uso 

eficiente dos meios financeiros, minimizando as necessidades de capital investido em 

estoques. 

 

1.2 - Papéis do Estoque na Estratégia Competitiva 

 

Com a evolução tecnológica do século XXI, atrelada a globalização e competitividade, 

começou então a busca da qualidade total. Sendo assim se tornou essencial que às empresas 

iniciem modificações em sua estrutura administrativa de materiais, pois, esse processo 

tecnológico cada vez mais se acelerado, só poderá fazer com que as empresas que não se 

prepararam em busca de inovação, serão expulsas naturalmente do mercado. A cada novo 

método, que surge para administrar os materiais, e que é adotado com eficácia pelas empresas 

que vêm à necessidade de acompanhar a tecnologia para obter resultados positivos, a sua 

produção terá a diminuição de custos e verá seus produtos se tornando cada vez mais 

competitivos no mercado. 

Para CHOPRA, Sunil(2003) o estoque participa na capacidade da cadeia de 

suprimentos com a função de apoiar a estratégia competitiva da empresa. Se a estratégia 

competitiva da empresa exige um alto nível de responsabilidade, a empresa pode usar o 

estoque para alcançar essa responsabilidade, disponibilizando grandes quantidades de 

estoques ao cliente. Por outro lado, a empresa também pode usar o estoque para se tornar mais 

eficiente com a utilização de armazenagem centralizada. Outra opção seria uma estratégia 

competitiva que tem como meta ser um fabricante com custos baixos. A escolha implícita 

sobre o estoque está entre a responsabilidade, resultante da manutenção de maiores estoques, 

e a eficiência, resultante de estoques menores.  

Segundo CORRÊA, Henrique L.(2006), as formas mais tradicionais de determinação 

de momentos e quantidades de re-suprimento é tratar todos os itens de forma similar, como se 

a demanda se desse de forma independente para cada um deles. Os sistemas olham 

individualmente os diversos itens, acompanhando a quantidade remanescente em estoque à 

medida que a demanda os consuma, baseados em algumas lógicas, determinam o momento e 

a quantidade a re-suprir. Um dos modelos mais usados é chamado de “ponto de reposição 

com lote econômico”.  

Para DIAS, Marco Aurélio(1993), a decisão de estocar ou não determinado item 

básico para o volume de estoque em qualquer momento, é necessário que antes de tomar tal 

decisão, verifique esses dois fatores: 
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� É econômico estocar o item? 

� O primeiro fator pode ser analisado materialmente. Em geral, não é econômico 

estocar um item se isso excede o custo de comprá-lo ou produzi-lo. 

� É interessante estocar um item indicado como antieconômico a fim de 

satisfazer um cliente e, portanto, melhorar as relações com ele?  

� Também pode ser demonstrado que não é econômico estocar itens quando as 

necessidades  dos clientes, ou a média de consumo da produção, tenham um 

excesso correspondente à metade da quantidade econômica do pedido. 

Saber se deve ser estocado um item, embora seja antieconômico, a fim de prestar 

melhores serviços ao cliente, representa uma decisão muito difícil, porque a infidelidade é 

existente e é impossível atribuir um exato valor em dinheiro à satisfação do cliente, uma vez 

que todo e qualquer cliente é volúvel. Por exemplo, se o tempo necessário para a compra 

passa a ser maior do que ele deseja esperar, o cliente poderá adquirir seu produto com o 

concorrente definido como principal. 

Segundo SLACK, Nigel(1999), os gerentes de produção usualmente têm uma atitude 

ambivalente em relação a estoques. Por um lado, eles são custosos e algumas vezes empatam 

considerável quantidade de capital. Também são arriscados porque itens perdem-se e, além 

disso, ocupam espaço valioso na produção. Por outro lado, proporcionam alguma segurança 

em um ambiente complexo e incerto. Sabendo disso, manter itens em estoque para o caso de 

consumidores ou programas de produção os demande é uma garantia reconfortante contra o 

inesperado. Certamente quanto a um cliente procurar um fornecedor concorrente só porque 

um item está em falta no estoque, ou quando um grande projeto está parado esperando 

somente por uma pequena peça, o valor dos estoques parece inquestionável. Este é o dilema 

do gerenciamento de estoque: apesar dos custos e de outras desvantagens associadas à 

manutenção.  

 

1.3 - Tempo de Reposição: ponto de pedido  

 

Para uma administração de estoques segura, é necessário saber a importância de cada 

item do composto de produção, e assim fazer com que estes sejam administrados em relação 

ao estoque mínimo necessário. Ou seja, para que a cadeia produtiva não pare por falta de 

produto, a administração de estoque mínimo se faz necessária como uma ferramenta que 

auxilia a estrutura da cadeia produtiva sem atrapalhar a finalização dos processos com 

interrupção por falta de matéria prima.   



 7

Segundo DIAS, Marco Aurélio(1993), uma das informações básicas de que se 

necessita para calcular o estoque mínimo é o tempo de reposição, isto é, o tempo gasto desde 

a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no 

almoxarifado da empresa. Este tempo pode ser divido em três partes:  

� emissão do pedido: tempo que leva desde a emissão do pedido de compra até 

ele chegar ao fornecedor; 

� preparação do pedido: tempo que leva o fornecedor para fabricar os produtos, 

separar os produtos, emitir faturamento e deixa-los em condições de serem transportados;  

� transporte: tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela 

empresa dos  materiais encomendados.  

 

Ainda de acordo com DIAS, Marco Aurélio(2005), em virtude de sua grande 

importância, este tempo de reposição deve ser determinado de modo mais realista possível, 

pois as variações ocorridas durante esse tempo podem alterar toda a estrutura do sistema de 

estoques. Existem determinados materiais e/ou fornecedores cujo tempo de reposição não 

pode ser determinado com certeza.  

  

1.4 - Controles de Compras e Estoque 

 

 É necessário que os estoques sejam alimentados com informações verdadeiras 

alinhado ao recebimento de mercadorias disposto nos pedidos de compra, pois um estoque 

com informações equivocadas pode gerar compras desnecessárias, ou até mesmo pode  

acontecer a falta de um item por informações dispostas de forma errada, ou seja, o estoque 

pode se mostrar abastecido em sistema, e estar fisicamente desfalcado.   

O gerenciamento das informações é um instrumento extremamente eficiente e que 

fundamenta o processo decisivo do empresário. Sem controles exatos, conseqüentemente, sem 

informações gerenciais, torna-se impraticável decidir de forma coerente o tempo necessário 

de aquisição. O planejamento de estoques é uma atividade de importância fundamental e deve 

ser integrado tanto com a produção como com as vendas, sempre em busca de aperfeiçoar os 

volumes de compras.  

Para tanto, é fundamental que seja elaborado um cronograma analítico sobre as 

decisões a serem tomadas, sabendo disso fica mais fácil a elaboração de planos decisórios, 

segue exemplo simples de cronograma analítico para definição de estratégias previamente 

planejada:  
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-  manter de forma atual o custo de cada produto;  

- determinar o período de compra e quantidade em lote para cada produto e 

fornecedor, isto irá otimizar o planejamento dos estoques e, 

conseqüentemente, as compras;  

- estabelecer políticas de cobertura (estoque de segurança, estoque mínimo, 

estoque máximo), tamanho de lote de compra, e de obtenção, dependendo 

do fator mais crítico para cada item;  

- manter controles para reduzir estoques ultrapassados/arcaicos;  

- Medir sempre as necessidades de estoques baseadas em previsões de 

vendas para garantir a disponibilidade dos produtos como também a 

redução do nível dos estoques de acordo com o mercado.  

- mantenha controle permanente sobre a disponibilidade do estoque para 

suprir as faltas   rapidamente, quando estas acontecerem;  

- determine o custo de falta de cada produto e compare com o seu custo de 

estocagem;  

- fique alerta para evitar estoques dormentes;  

- mantenha controle rigoroso do estoque físico com os lançamentos diários;  

- realize inventários físicos periódicos para conferi-lo com os dados do 

controle de estoques;  

- mantenha os estoques em local estratégico;  

- mantenha os itens fisicamente ordenados em prateleira e devidamente 

classificados e identificados por etiquetas;  

- evite almoxarifados abertos;  

- mantenha separação física entre a recepção e o almoxarifado;  

- estabeleça uma codificação dos materiais para maior facilidade de consulta;  

- mantenha sistemas de informações integrados para acesso e consulta 

imediata da quantidade disponível de cada material em estoque.  

 

A integração do planejamento de estoques com as finanças permite uma melhor gestão 

do fluxo de caixa, previne acontecimentos inesperados respondendo as necessidades da 

empresa de acordo com a sua disponibilidade. 

Para POZO, Hamilton(2004), a função do controle de estoque e dos materiais está 

relacionada com a administração de níveis de estoques, racionalidades podem ser aplicadas 

com sucesso para a resolução dos problemas de estoque. Portanto, devemos utilizar os 
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métodos analíticos na introdução de custos importantes na formação dos estoques, pois são 

conhecidas várias espécies de custo que se aplicam às situações de estoques. 

 

1.5 - Custo de pedido 

 

Cada vez que uma requisição ou um pedido é emitido, incorrem custos fixos e 

variáveis referentes a esse processo. Os custos são associados aos processos envolvidos desde 

a requisição, ciência de necessidade de qualquer item, seja ele de reposição ou homologação, 

os custos fixos sofrem influências referentes aos salários do pessoal envolvido na emissão dos 

pedidos, por exemplo. Já os custos variáveis consistem nos processos de envio de pedidos aos 

consumidores, bem como, todos os recursos necessários para tal procedimento, podemos citar 

também despesas com itens importados que sofrem influências referente a moeda estrangeira.  

 

1.5.1 - Custo de Manutenção de Estoque 

 

As empresas nos dias atuais preferem manter os estoques mínimos, freqüentemente, 

verifica-se que, em tempos difíceis ou em dificuldade de capital de giro, as empresas 

começam a fazer cortes em seus estoques. A resposta a essa atitude é que os estoques são 

investimentos, o capital da empresa está imobilizado em materiais e bens, e se esse capital 

estiver disponível para uso alternativo e não em estoques por exemplo, a empresa poderá 

aplicar no mercado financeiro. Os custos de manutenção de estoque incorporam também a 

despesas de armazenamento, tais como: altos volumes, demasiados controles, enormes 

espaços físicos, sistemas de armazenagem e movimentação e pessoal alocado equipamento e 

sistemas de informações específicos. Temos também custos associados aos impostos e aos 

seguros de incêndio e roubo decorrentes do material estocado. Além disso, os itens estão 

sujeitos a perdas, roubos, aumentando ainda mais os custos de mantê-los em estoques.  

 

1.5.2 - Custos por Falta de Estoque  

 

Os materiais imobilizados em estoque oneram drasticamente uma empresa e têm 

custos altos e em razão disso, as empresas buscam reduzir ao máximo seus estoques, isso 

pode fazer com que ela não cumpra o prazo de entrega de seus produtos, o que proporcionará 

possivelmente uma multa por atraso ou, o que é pior ainda, o cliente cancela o pedido 

estremecendo muitas vezes uma relação saudável com clientes antigos. E, se mesmo com o 
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atraso, o cliente não cancelar o pedido, a imagem da empresa estará desgastando-se e isso tem 

um custo elevado e difícil de medir, normalmente, ocorre por falta de adequação 

planejamento e controle de estoque. Não entregar ou atrasar um produto por falta de um item 

causa enormes transtornos ao cliente (imagem, custos, confiabilidade, concorrência etc.). 

 De acordo com POZO, Hamilton(2004), é fundamental dimensionar adequadamente 

as necessidades de estoques em relação à demanda, às oscilações de mercado, ás negociações 

com fornecedores e a satisfação do cliente, otimizando-se os recursos disponíveis e 

minimizando os estoques e custos. Se os estoques forem mínimos, a empresa poderá usar esse 

capital não para especular no sistema financeiro e estagnar, mas para aprimorar seus recursos 

nos processos de manufatura, na aquisição de novos equipamentos ou adicionais, para 

expandir ou diversificar sua produção, tornando-se mais eficaz e competitiva.  

 

1.6 - Classificação ABC  

Para visualizar os itens a serem consumidos, determinamos a sua relativa importância 

sob a demanda de produção, seqüente resultado sob a série de classificações pré-definidas, 

para obter uma clara visão sobre o que realmente é importante tendo suas quantidades 

administradas com eficácia faz-se necessária a classificação dos itens.   

Tendo definido MARTINS, Petrônio Garcia(2006), aborda que os mesmos geram em 

função de um valor financeiro, uma vez ordenados os mesmos, dividimos as listagens em três 

categorias, A, B e C, em virtude de não existirem critérios universalmente aceitos para a 

divisão das classes, costuma-se adotar critérios similares ao exposto a seguir:  

Classe A: constituída por poucos itens (até 10% a 30% dos itens), o valor de consumo 

acumulado é alto (acima de 50% até 80% em geral); 

Classe B: formada por um número médio de itens (20% a 30% em geral), apresentada 

um valor de consumo acumulado ao redor de 20% a 30%; 

Classe C: constituída por um grande número de itens (acima de 50%), o valor de 

consumo é baixo (5% a 10%). 

 

1.7 – Tipos de Estoques 

 

Sabemos que há várias razões para o desequilíbrio entre a taxa de fornecimento e de 

demanda em diferentes pontos de qualquer operação, sendo isso fatores que levam a criação 

de diferentes tipos de estoque. Sendo assim, é necessário acompanhar as classificações 
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referente a importância do item e dar seu destino em armazenamento para fácil localização e 

transporte. 

Em sua perspectiva POZO, Hamilton(2004), cita que estoques podem ou não ser 

mantidos em um ou vários almoxarifados, de forma geral as empresas transformadoras 

possuem em sua organização cerca de cinco almoxarifados, que são: 

-  almoxarifado de matérias-primas: material básico que irá receber um 

processo de transformação dentro da fábrica para, posteriormente, ser 

transformado em produto final.  

- almoxarifado de materiais auxiliares: participam do processo de 

transformação de matéria-prima dentro da empresa tais como: rebolos, lixas, 

bedames, óleos, ferramentas etc.     

- almoxarifado de manutenção: estes servem de manutenção dos 

equipamentos, tais como rolamentos, parafusos, peças, ferramentas, etc. 

- almoxarifado intermediário: compõem em peças que estão em 

processo de transformação de fabricação. 

- almoxarifados de acabados: refere-se aos produtos prontos e 

embalados que serão enviados aos clientes.   

 

Segundo SLACK, Nigel(1999) existe outras quatro formatações de estoques sendo 

eles; estoque isolador – estoque de ciclo – estoque de antecipação – estoque de canal. 

 

1.7.1 - Estoque Isolador   

O estoque isolador também e chamado de estoque de segurança. Seu propósito e 

compensar as incertezas inerentes a fornecimento e demanda.  

 

1.7.2 – Estoque de ciclo   

O estoque de ciclo ocorre porque um ou mais estágios na operação não podem 

fornecer todos os itens que produzem simultaneamente. Por exemplo, suponhamos uma 

padaria que faz três tipos de pães, todos igualmente populares entre seus consumidores. 

Devido à natureza dos processos de misturar e assar, somente um tipo de pão pode ser 

produzido por vez. O padeiro teria que produzir cada tipo de pão em fornadas ou lotes, como 

algumas vezes como são conhecidos. As fornadas devem ser grandes o bastante para 

satisfazer a demanda de cada tipo de pão entre os momentos em que cada fornada está pronta 

para venda.  



 12

 

1.7.3 - Estoque de antecipação  

O estoque de antecipação pode ser usado para compensar diferenças de ritmo de 

fornecimento e de demanda, ele foi produzido ao longo do ano a frente da demanda e 

colocando em estoque até que fosso necessário.  

 

1.7.4 - Estoque no canal (de distribuição) 

Os estoques de canal existem porque o material não pode ser, transformada 

instantaneamente entre o ponto de fornecimento e o ponto de demanda. Se uma loja de varejo 

encomenda itens em consignação de um de seus fornecedores, o fornecedor vai alocar estoque 

para a loja de varejo em seu próprio armazém, embalá-lo, carregá-lo em seus caminhões, 

transportá-lo para seu destino, e descarregá-lo no estoque varejista, portanto pode-se dizer que 

todo estoque em transito e chamado de estoque de canal. 

Se a organização pretende mudar seu posicionamento, perante a concorrência estar 

sempre em ascensão, deverá ter o controle sobre sua atual demanda buscando sempre uma 

maior automação de seu estoque, para que a produção seja componente da alavanca 

responsável pelo aumento sobre a fatia de mercado, se a empresa decide crescer ela terá que 

além de uma série de fatores para aumentar seu estoque. Devemos alinhar modelos de 

Estoques que possam se fundir de forma elástica e adaptável auxiliando sempre a organização 

na tomada de decisões.  

Uma organização que demanda 25% em seu segmento, sendo responsável pela 

produção de 1 milhão de unidades de um mercado que produz anualmente 4 milhões sobre o 

mercado pode ser a melhor alternativa de estudo. 

 Continuando a abordar sobre os tipos de estoques CHOPRA, Sunil(2003) comenta 

também outros tipos:  

 

1.7.5 - Estoque Cíclico 

O estoque cíclico e a quantidade média de estoque, utilizada para satisfazer a demanda 

entre o recebimento das entregas vindas dos fornecedores. O tamanho do estoque cíclico é o 

resultado da produção ou da compra de material em grandes lotes. As empresas produzem ou 

compram em grandes lotes com a finalidade de explorar as economias de escalas nos 

processos de produção, transporte e compra. Entretanto, com o aumento do tamanho do lote, 

os custos de transporte também aumentam. Como exemplo de uma decisão para um estoque 

cíclico, vamos considerar um varejista de livros com vendas pela internet. As vendas desse 
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varejista atingem uma média de dez caminhões de livros por mês. As decisões que esse 

varejista deve tomar em relação ao estoque cíclico envolvem a quantidade que deve ser 

pedida para reabastecimento e a freqüência com que esses pedidos devem ser feitos. O 

varejista poderia pedir dez caminhões uma vez por mês, ou um caminhão a cada três dias. A 

escolha básica que os gerentes das cadeias de suprimento devem fazer e entre o custo pela 

manutenção de lotes maiores de estoque (quando o estoque cíclico e alto) e o custo da 

constante emissão de pedidos (quando o estoque cíclico e baixo) (CHOPRA, Sunil 2003).  

 

1.7.6 - Estoque de Segurança   

O estoque de segurança é o estoque mantido com precaução no caso da demanda 

exceder as expectativas e serve para combater a incerteza. Se o mundo fosse perfeitamente 

previsível, apenas os estoques cíclicos bastariam. No entanto, a demanda e incerta e pode 

exceder as expectativas e, por isso, as empresas mantêm o estoque de segurança visando a 

atender a uma demanda inesperada. Determinar a quantidade de estoque de segurança a ser 

mantido é uma decisão crucial para os gerentes. Por exemplo, um varejista de brinquedos como 

Toys ‘R’ Us devem calcular seus estoques de segurança para época de compras de fim de ano. 

Se o estique de segurança mantido por muito grande, os brinquedos não são vendidos e podem 

sofrer descontos após aquele período. Porém, se a empresa pedir um estoque de segurança 

muito baixo, a Toys ‘R’ Us perderá vendas e, conseqüentemente, a margem de lucro que essas 

vendas poderiam gerar. Portanto, a escolha do estoque de segurança envolve a opção entre os 

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

vendas causadas pela manutenção de um estoque se segurança insuficiente (CHOPRA, Sunil 

2003).  

 

1.7.7 - Estoque Sazonal   

O estoque sazonal é o estoque criado para combater a variabilidade previsível da 

demanda. As empresas que adotam o estoque sazonal o fazem em períodos de baixa demanda 

armazenado-os para os períodos de alta demanda, quando não terão a capacidade de produzir 

tudo que é pedido. Os gerentes enfrentam grandes decisões para determinar se criarão um 

estoque sazonal e, se a decisão for positiva, qual deverá ser sua dimensão. Caso a empresa 

consiga mudar rapidamente a taxa de seu sistema de produção a um custo muito baixo, ela 

pode não precisar de um estoque sazonal uma vez que seu sistema de produção pode se 

ajustar a um período de alta demanda sem arcar com os custos altos. Contudo, se a mudança 

na taxa de produção for onerosa, por exemplo, quando é necessário contratar ou despedir 
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funcionários, a empresa deve agir com sensatez, mantendo um a taxa de produção mais tímida 

e construindo seu estoque durante os períodos de baixa demanda. Portanto, a escolha básica 

que os gerentes devem tentar fazer na determinação sobre a quantidade de estoque sazonal a 

ser mantido é entre o custo de armazenamento de estoque sazonal adicional e o custo de ter 

uma taxa de produção mis flexível (CHOPRA, Sunil 2003).      

Para DIAS, Marco Aurélio(2005), existe diversos aspectos que devem ser defendidos, 

antes de  se montar um sistema de controle de estoques. Um deles refere-se aos diferentes 

tipos de estoques existentes nas organizações. Outro diz respeito aos diferentes pontos de 

vista quanto ao nível adequado de estoque que deve ser mantido para atender as necessidades. 

Um terceiro ponto seria a relação entre o nível do estoque e o capital necessário envolvido, os 

principais tipos de estoque, encontrados em uma empresa industrial, são: matérias-primas, 

produtos em processo, produtos acabados, peças de manutenção e materiais auxiliares.  

 

1.8 - Ferramentas Implantadas para Gerenciamento de Estoques. 

  Em meados dos anos 1960, os sistemas de Planejamento das necessidades de 

materiais, ou MRP (Material Resource Planing), utilizavam-se de mainframes¹ que gastavam 

horas, às vezes a noite toda, processando as alterações dos estoques de um único dia. Dado 

um produto, era explodido em todos os seus componentes até o ultimo nível de detalhe, 

definindo-se sua lista de material, também chamado de lista técnica. 

A lista de material constitui a espinha dorsal do MRP (Material Resource Planing), 

que também é um software que irá processar todos os dados, consolidando os itens comuns a 

vários produtos, verificando se há disponibilidade nos estoques e, quando for o caso, emitindo 

a lista de itens faltantes.  

O MRP (Planejamento das necessidades de materiais) surgiu da 

necessidade de se planejar o atendimento da demanda dependente, isto é, 

aquela que decorre da demanda independente, decorre das necessidades do 

mercado e se refere basicamente aos produtos, ou seja, aqueles que são 

efetivamente entregues ao consumidor. Assim, para uma montadora de 

automóveis, o numero de pneus que irá utilizar depende do numero de 

automóveis que irá montar. (MARTINS, Petrônio Garcia. Administração da 

Produção: São Paulo. Saraiva, 2006). 

 

mainframes¹ termo em inglês para os primeiros Computadores devido o seu tamanho. 
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Segundo MARTINS, Petrônio Garcia (2006), a maioria das empresas fabricantes de 

um  produto,   os   quais   muitas   vezes   utilizam  um  grande  número  de  peças  e  diversos 

componentes, busca controlar todos e todos os produtos finais fabricados; levando em conta 

os estoques disponíveis, as previsões de entregas, as compras em andamento e seus 

respectivos prazos seria praticamente impossível sem a participação de um sistema e de um 

computador, assim como hoje o conhecemos, e com o advento da Tecnologia da informação, 

gerir todo esse conjunto de informações de forma rápida. 

Para MOREIRA, Daniel Augusto (2006), o MRP pode ser visto como uma técnica 

para programar a produção de itens de demanda dependente, já que determina quanto deve ser 

adquirido de cada item e em que data o item deve estar disponível. Neste sentido, ele é um 

sistema proativo, dado que evita a manutenção de estoques, não ser aqueles destinados a 

eventualidades  (estoque de reservas).  As   quantidades  dos  itens,  que  serão   necessárias   a 

produção, são adquiridas (compradas, montadas ou fabricadas) apenas numa data tal que 

estejam disponíveis no momento certo de serem usadas na produção, nos sistemas de controlo 

de estoque para demanda independente, as ações são tomadas com base em um data (Sistema 

de reposição Periódica) ou numa quantidade remanescente  (Sistema de revisão Continua); 

esses sistema são reativos, exigido a manutenção permaneceste de estoques. 

 

1.9 - A Grande Escolha: Responsabilidade e Eficiência  

 

A definição ou escolha de qual deve ser o modelo mais adequado, se dará através de 

analises sobre a organização, se ela tem a quantidade certa para a sua capacidade de produção 

atender a demanda sem a pretensão essa poderá optar por uma administração de Estoques 

mais enxuta. Tendo em conta seus riscos e ameaças. 

Para CHOPRA, Sunil(2003), a escolha fundamental realizada pelos gerentes ao 

tomarem decisões relacionadas a estoque e entre responsabilidade (que exige respostas) e 

eficiência do processo de reposição.  O aumento dos estoques, no geral, tornará a cadeia de 

suprimento mais responsiva ao cliente. Essa escolha, porém, tem um preço, uma vez que o 

estoque adicional reduz a eficiência. Conseqüentemente, um gerente de cadeia de suprimento 

pode utilizar o estoque como um dos fatores-chaves para atingir o nível de responsividade e 

de eficiência que a estratégia competitiva estabelecer como alvo. 

Para DIAS, Marco Aurélio P. (2005), dentro de uma conjuntura econômica adversa, é 

necessário que o gerente de materiais prepare-se de tal forma que fique capacitado a 
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responder às novas exigências de mercado, às variações dos preços de venda de seus produtos 

acabados e dos preços das matérias-primas. Em relação à incerteza, uma das formas 

confiáveis é a correta implantação da política de estoques. 

DIAS, Marco Aurélio P. (2005) ainda cita que a administração de estoques deverá 

determinar aos departamentos envolvidos o programa de objetivos a serem atingidos, isto é, 

estabelecer certos padrões que sirvam de guia aos programas e controladores de critérios para 

medir o desempenho do departamento. Essas políticas são diretrizes seguintes:  

 

a-) Metas quanto a tempo de entrega dos produtos ao cliente; 

b-) Definição do numero de depósitos e/ou de almoxarifados e da lista de materiais a 

serem estocados nele; 

c-) Até que níveis deverão flutuar os estoques para atender a uma alta ou baixa da 

vendas ou a uma alteração de consumo; 

 

Até que ponto será permitido a especulação com estoques, fazendo compra antecipa 

com preços mais baixos ou comprando uma quantidade maior para obter desconto. 

Portanto, a definição sobre qual a melhor prática e qual dessas políticas é mais 

importante ao bom funcionamento da administração de estoque, deve ser estudada e analisada 

todas as possibilidades sempre. Os itens citados são os que merecem grande atenção, porque 

são exatamente com eles que poderá ser medido o capital a ser investido em estoques. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se estrutura em um estudo de caso de dados obtidos em uma 

empresa do ramo de metalurgia de fabricação de máquinas e equipamentos, no período de 

agosto a novembro de 2008.  

A empresa abordada emprega aproximadamente 102 funcionários, possui capacidade 

de produção ao redor de 300 máquinas por mês, para o ramo de marcenaria. Inicialmente foi 

realizado uma pesquisa bibliográfica, a qual ofereceu suporte para o desenvolvimento da 

proposta conceitual. A partir dessa fase de formalização conceitual, visaram-se alternativas 

para determinação de formas de controles de estocagem.  

O método de pesquisa utilizado foi o documental, em que segundo GIL, Antonio 

Carlos(1999), vale-se de documentos originais, que ainda não receberam tratamento analítico 

por nenhum autor. O levantamento dos dados foi obtido com o gerente da empresa.  

Para tanto, neste trabalho, analisou-se um relatório da empresa de metalurgia do fluxo 

de materiais necessários para o processo produtivo (Lista de materiais), levando em conta o 

registro de estoque existente, para a construção de uma máquina utilizada no segmento de 

marcenaria. Também foi observado o programa de gerenciamento de suprimento de materiais 

MRP (Material Resource Planning). 

Posteriormente, os dados discutidos poderão servir de base para o gerenciamento de 

estoques, com informações sobre os tipos de estoques, segundo o perfil empresarial. 
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Por se tratar de um sistema puxado (atende a demanda de vendas), a movimentação do 

estoque, gira em torno das vendas, assim o processo se inicia quando existe uma demanda, 

para cada máquina vendida. Dessa forma, automaticamente gera um pedido de compra de 

matéria-prima para produção.  

Na empresa também existe uma margem de estoque de segurança para que entre um 

pedido e outro não interfira no processo produtivo, onde o próprio sistema analisa e gera um 

pedido do material a ser adquirido, como a empresa dispõe de um sistema denominado MRP 

(Material Resource Planning), este programa reduz os níveis de estoques e aumenta a 

capacidade produtiva, para empresa há necessidade de um programa de controle de produção 

e estocagem que é fundamental, devido à diversidade de materiais aplicados na fabricação do 

equipamento. 

O fluxograma é a forma mais prática para entendermos, a complexidade quanto à 

manipulação de reabastecimento do estoque. O fluxo de produção está especificado abaixo na 

Figura 1, que visualiza o pedido e gera a primeira etapa da cadeia de suprimento 
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Figura 1. Fluxo de produção. GIL, Antonio Carlos(1999). 
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Na empresa, os itens do organograma são definidos como a seguir: 

- Carteiras de Pedido = Todo o material a ser adquirido para produção segue 

conforme a demanda de vendas.  

  - Programa mestre de Produção = Tem a função de analisar a carteira de pedidos, 

buscarem informações para geração de relatórios. 

- Planejamento das necessidades de materiais = Analisa a lista de materiais para 

produção são através dele que são gerados os pedidos de compra de materiais.  

- Registro de estoque = Os materiais que a empresa possui em seu estoque, como 

citado acima seriam os estoque de segurança.  

- Lista de materiais = Seriam os materiais a serem pedidos para fabricação.  

- Ordem de compra = A lista de materiais a serem comprados, já subtraindo o 

estoque que já se encontra na empresa.   

- Planos de Materiais = Refere-se ao tempo que a empresa dispõe para chegada do 

material.  

- Ordens de trabalho = São geradas ordens para começar o processo produtivo.  

A empresa comporta dentro de seu processo produtivo os diferenciados tipos de 

armazenamento dependendo do material a ser guardado o controle de saídas e entradas que os 

mesmos significam, para que um sistema seja funcional, iremos citar abaixo e explicar o 

controle quanto a entradas e saídas de materiais. Concordando com POZO, Hamilton(2004), 

na existência dos cinco tipos de estoques.  

Os tipos de estoques existentes são relacionados como:  

   - Almoxarifado de matérias-primas: seria o material Básico que irá receber um 

processo de transformação dentro da fábrica, estes referem aos materiais de produtos 

acabados como, por exemplo, (parafusos, porcas, arruelas, manípulos etc...). 

  - Almoxarifado de materiais auxiliares: participam de processo de transformação de 

matéria-prima dentro da empresa, estes materiais dentro do processo produtivo estão ligados 

diretos na transformação e acabamentos do produto final (rebolos, lixas, pastilhas de torno).  

- Almoxarifado de manutenção: estes servem de manutenção dos equipamentos, tais 

como rolamentos, parafusos, peças, ferramentas estes matérias servem de apoio a manutenção 

dos equipamentos da empresa como, por exemplo, Tornos, Fresas, Guilhotinas.    

- Almoxarifado de intermediário: Peças que estão em processo de transformação, 

como podemos citar como exemplo os materiais que foram fundidos e de chaparia, esse tipos 
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de materiais compõem para o processo de estocagem um dos mais importantes, mesmo que 

uma vez os mesmos são compostos em matérias brutas, como por exemplo, as chapas são 

compradas em kilos, e na fabricação da maquinas uma peça significaria uma pequena uma 

parte com medida padrão usada naquele equipamento, como podemos ver a mercadoria ao 

chegar à empresa a pessoa responsável pela entrada codifica e a entrada da nota é em 

kilogramas, para que tenhamos um estoque eficiente as chapa e o ferro fundidos devem 

receber um tratamento especial para controle de estocagem  conforme exemplos abaixo: 

1. Chapa  

No equipamento são usadas cerca de 10 peças de chapa 14 com comprimento de 100 

mm por 150 mm, para o sistema registrar a baixa do estoque as peças não são representadas 

em quantidades, como citado acima, as peças foram registradas em kilogramas, dessa forma, 

as baixas têm que ser classificadas na mesma forma que for a dada entrada. Para que esse tipo 

de processo seja flexível dispõe-se de um sistema integrado onde para o controle de 

estocagem da peça, esta é representada em kilogramas.  

Já para efeito de baixa e controle de estoques, considera-se que para cada cinco 

máquinas fabricadas, a chapa referida acima representaria o peso de cada peça multiplicado 

por mais quantidades de máquinas a produzir, finalizando assim o processo de baixa de 

estoque.   

2. Fundidos  

Os fundidos são compostos por mais de um material no processo de produção de uma 

peça, e como as chapas, o material é registrado em kilogramas; os processos para saídas e 

controles de estocagem são realizados a partir de rateios dos materiais utilizados, o que 

representa uma peça com o valor correspondente a entrada, agregando no controle para serem 

feitas às baixas no estoque.    

- O almoxarifado de acabados: Representa os equipamentos embalados que serão 

entregues aos seus clientes, este para o processo produtivo é conciliado com as entradas de 

pedidos e para o sistema conciliam a baixa na hora em que é retirada a nota fiscal para entrega 

ao cliente. 

Com relação ao acompanhamento da movimentação do estoque, ligados ao processo 

produtivo, foi estudado o fluxo de materiais da empresa para composição das máquinas, 

transitando em vários setores até a fase final de acabamento, conforme o ciclo e 

movimentação dos setores abaixo relacionados (Figura 2): 
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Figura 2. Processo produtivo. (Elaborado pelo autor). 

 

Segue abaixo a descrição do processo dos materiais correspondentes aos setores 

citados: 

1-Usinagem / Corte e Dobra 

Dentro do processo produtivo, seriam as peças que estariam em processo de 

transformação, tanto a parte de Fundidos e Chaparias.  

2- Montagem  

As peças estão prontas para começar a montagem da máquina. 

3- Pintura  

A máquina esta montada é encaminhada ao setor pintura.  

4- Embalagem. Recebe o tratamento final, onde a mesma é embalada pronta para ser 

enviada ao cliente final. 

Como já citado anteriormente o sistema de produção e puxado, ou seja, a necessidades 

de materiais acompanha a demanda de venda, o sistema possui uma relação para cada 

máquina de todos os itens necessários para fabricação. 

No controle de estoque é muito importante saber a movimentação e também o 

posicionamento dos materiais que estão em processamento. O dimensionamento produtivo 

representa o valor do investimento, pois os mesmos estariam relacionados diretamente ao 

preço final das mercadorias, através deles também será determinado qual o período que os 

materiais ficam em movimentação dentro da empresa até estarem prontos para serem 

montados. Para os estoques o tempo que a mercadoria permanece em transformação seriam o 

mesmo que estivessem em estoque.  

As Tabelas 1 e 2(Anexo1), apresenta o almoxarifado de matéria-prima de produtos 

acabados e os produtos em processo, para fabricação de uma máquina utilizada na confecção 

de móveis, assim como o estoque disponível na empresa e a necessidade de pedidos 

1-Usinagem / 

Corte e Dobra

  

2 – Montagem  

 

3-Pintura  
4 - Embalagem     
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necessários para compor a fabricação do equipamento. Segundo DIAS, Marco Aurélio 

P.(2005), o controle de estoques é necessário para o processo de produção-vendas da empresa 

para que opere um número mínimo de preocupações e desníveis.  

Na empresa o setor de controle de estoques é acompanhado pelos gerentes de 

produção e controlado pelos almoxarifes correlacionado com o sistema financeiro, por quem 

faz as compras. Dessa forma, o controle de estoques é efetuado de forma correta, pois 

acompanha a disponibilidade financeira da empresa de modo que também atenda a sua 

produção. 

De forma geral, após a checagem do estoque existente, o próximo passo é a aquisição 

do pedido. Este é realizado conforme a demanda de vendas, que de acordo com DIAS, Marco 

Aurélio P.(2005), é o tempo de reposição, isto é o tempo gasto desde a verificação de que o 

estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da empresa. 

Esse tempo deve ser o mais realista possível, pois as variações ocorridas durante esse tempo 

podem alterar o sistema de estoques. 

O JIT (Just In Time) tem sido apresentado através de muitas definições que envolvem na 

mediada de sua aceitação. Uma das mais comuns refere-se ao JIT como um método de 

redução de desperdícios nos processos de manufatura.  

Ao contrário da abordagem tradicional dos sistemas de produção, que “empurram” os 

estoques, o JIT caracteriza-se como um sistema de “puxar” a produção ao longo do processo, 

de acordo com a demanda.   
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4 - CONCLUSÕES 

 

Após a elaboração do trabalho foi possível concluir que, independente do ramo de 

atividade ou volume de produção, bem como a quantidade de produtos a serem oferecidos em 

seu mercado de atuação, o controle de estoques é indispensável para aumento do lucro sobre o 

capital investido. 

Percebemos as diversas variações e modelos de administração de estoques existentes 

citadas através de seus diversos autores, tais modelos são compatíveis com a realidade de 

diversas organizações e podem servir como base para a criação de um novo modelo que se 

adéqüe á necessidade da organização.  

Sobre produção inteligente, em logística se concentra as maiores margens sobre os 

resultados da organização, buscando a maximização capital para que não permaneça inativo. 

Assim, o planejamento define o momento certo de comprar, de forma que não onere a 

empresa e nem o processo produtivo, fornecendo uma visão global da situação relacionada ao 

dimensionamento de seu estoque e ao poder aquisitivo, mediante aos materiais que circulam 

no seu processo produtivo. 

Dentro dos parâmetros de investimentos previstos pela organização e através dos 

sistemas de gestão dos departamentos e suas importantes funções para alcance dos objetivos 

pré estabelecidos, a administração de Estoque se mostra como composto fundamental para o 

bem estar e saúde da Organização, tendo em vista toda a sua importância em conjunto com 

todos os outros setores da organização. Ou seja, é importante ter o controle financeiro e 

contemplá-lo ao controle eficaz de estoque, que nada mais é do que mobilizado da empresa. 
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ANEXOS - TABELA 1. Matéria-prima para confecção de uma máquina, estoques e pedido. 

FABRICAÇÃO DE UMA MÁQUINA- MATÉRIA-PRIMA 

QNT  UNID.                       DESCRIÇÃO    ESTOQUE  EST.SEGUR.  PEDIDO  

16 PÇ Anel Elastico  E-15  5  16  11 

6 PÇ Anel Elastico  E-22  1  6  5 

4 PÇ Anel Elastico  E-30  3  4  1 

4 PÇ Anel Elastico  E-40  4  4  0 

32 PÇ Arruela lisa  5/16"  2  32  30 

8 PÇ Arruela lisa  3/08"  4  8  4 

8 PÇ Arruela lisa  1/2"  6  8  2 

8 PÇ Arruela lisa  06mm  1  8  7 

8 PÇ Arruela lisa  10mm  9  8  1 

16 PÇ Arruela lisa  10mm  Estamp.  5  16  11 

4 PÇ Bucha Frimet TFP  17 19 20  2  4  2 

4 PÇ Cabo Girat. PMCV  546 PE M-10  2  4  2 

4 PÇ Chave Eletric.  3CV. CS - 502-S  2  4  2 

8 PÇ Correia   3-V  425  5  8  3 

4 PÇ Escala  0  -  1000  3  4  1 

4 PÇ Graxeira  3/8 reta   1  4  3 

4 PÇ Manipulo KP  AM  10  x  25mm  6  4  2 

4 PÇ Manipulo KP  AM  10  x 50mm  2  4  2 

4 PÇ Manipulo KP  AM  12  x 50mm   1  4  3 

4 PÇ Motor Elet.  3CV IIP - Trif.   2  4  2 

48 PÇ Paraf. Allen S/C  08 x 12mm   15  48  33 

8 PÇ Paraf. Allen S/C  12 x 16mm   3  8  5 

8 PÇ Paraf. Allen C/C  06 x 20mm   9  8  1 

48 PÇ Paraf. Alto brocante  1/4 x 3/4"  3  48  45 

8 PÇ Paraf. Fenda Cab.Chata 05 x 16mm   2  8  6 

16 PÇ Paraf. Fenda Cab.Chata 4,2  x  9,5mm   17  16  1 

12 PÇ Paraf. Fenda Cab.Chata 1/8 x 1/4"  5  12  7 

8 PÇ Paraf. Sext.  06 x 20mm  2  8  6 

4 PÇ Paraf.Sext.  06 x 55mm   1  4  3 

4 PÇ Paraf.Sext.  06 x 60mm  5  4  1 

4 PÇ Paraf.Sext.  08 x 12mm   1  4  3 

4 PÇ Paraf.Sext.  08 x 16mm   5  4  1 

4 PÇ Paraf.Sext.  08 x 30mm   2  4  2 

24 PÇ Paraf.Sext.  10 x 16mm   24  24  0 

4 PÇ Paraf.Sext.  10 x 20mm   2  4  2 

35 PÇ Paraf.Sext.  10 x 25mm   35  35  0 

4 PÇ Porca sext.   05mm  2  4  2 

8 PÇ Porca sext.   06mm  2  8  6 

16 PÇ Porca sext.   08mm  6  16  10 
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ANEXO 2 - TABELA 2. Produtos em processo para confecção de uma máquina, estoques e pedido. 

PRODUTOS EM PROCESSO 

          

QNT  UND.                       DESCRIÇÃO    ESTOQUE  EST.SEGUR.  PEDIDO  

11 KG Chapa   16MM  1  11  10 

1 KG Chapa   14MM  1  1  0 

67 KG Chapa   1/8"  10  67  57 

53 KG Chapa   3/16"  15  53  38 

9 KG Chapa   1/4"  10  9  1 

1500 MM Cantoneira  1/4"  X 2"  200  1500  1300 

1000 MM Cantoneira  3/16 X 2"  200  1000  800 

57 MM Chato  5/16" X 1.1/4  40  57  17 

420 MM Chato  3/8"   X 1.1/2  210  420  210 

115 MM Chato  1/2"   X 1.1/2   23  115  92 

750 MM Guia De Aluminio  30 X 100  400  750  350 

90 MM Red. Tref.1010 1/4"  45  90  45 

200 MM Red. Tref.1010 3/8"  122  200  78 

402 MM Red. Tref.1010 1/2"  165  402  237 

20 MM Red. Tref.1010 5/8"  15  20  5 

755 MM Red. Tref.1010 3/4"  550  755  205 

365 MM Red. Tref.1010 7/8"  200  365  165 

500 MM Red. Tref.1010 1"  123  500  377 

1221 MM Red. Tref.1010 1.1/4"  800  1221  421 

40 MM Red. Tref.1010 1.1/2"  25  40  15 

287 MM Red. Tref.1010 1.3/4"  210  287  77 

40 MM Red. Tref.1010 2"  32  40  8 

24 MM Red. Tref.1010 2.1/4  10  24  14 

597 MM  Red. Tref.1010 20MM  222  597  375 

1500 MM Tubo Red.  3/4"  X  3,00  100  1500  1400 

1320 MM Tubo Red.  42    X  3,00  230  1320  1090 

400 MM Tubo Red.  1"     X  3,00    100  400  300 

6000 MM Tubo Red.  2"     X  3,00  500  6000  5500 

55 MM Tubo Red.  4"     X  3,00  10  55  45 

300 MM Tubo Quadr. 40    X  2,00  152  300  148 

6050 MM Tubo Quadr. 50    X  2,00  130  6050  5920 

 

 

* Tabela utilizada na produção da metalúrgica. 

 

 


