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O grande avanço na competitividade incentiva as organizações a 

buscarem melhores formas de otimizar processos e serviços. A gestão 

de estoque tem como finalidade o controle da entrada e saída de 

materiais. O objetivo do artigo contempla o eestabelecimento do 

sistema de controle de estoque, em uma microempresa do setor 

alimentício. O método utilizado no artigo é o bibliográfico, descritivo 

com pesquisa-ação, uma metodologia estruturada de uma pesquisa 

estimulando a tomada de decisão. Durante o estabelecimento do 

sistema é calculado e definido a classificação ABC, estoque de 

segurança e lote econômico de compra, alcançando uma simplificação 

dos processos e otimização dos custos de abastecimento da empresa. 

Ainda são sugeridos outros indicadores de desempenho para monitorar 

a eficiência do sistema apresentado.  
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1. Introdução 

O setor de vendas de alimentos saudáveis vem crescendo bastante nos últimos anos. Segundo 

um estudo da agência Euromonitor Internacional, o mercado ligado a saúde e bem-estar 

cresceu 98% no país de 2009 a 2014. O Brasil movimenta em média US$ 35 bilhões por ano, 

isso faz com que o Brasil seja o quarto maior mercado do mundo. Para 28% dos brasileiros, é 

extremamente importante o consumo de alimentos ricos nutricionalmente. E 22% dos 

brasileiros escolhem comprar alimentos naturais e sem conservantes. Nesse contexto de 

grande crescimento, a gestão de estoque se torna parte essencial para o bom andamento da 

empresa, possibilitando com que ela se torne competitiva e se mantenha no mercado.  

Para Slack (2015) os estoques de materiais podem representar parte significativa e substancial 

dos recursos financeiros vinculados ao capital de giro da empresa. Deve-se concentrar 

esforços para a redução de estoque, afim de reduzir estes custos para aplicação deste capital 

em outros setores da empresa.  

“Entretanto, reduzi-los muito pode levar ao não atendimento dos 

pedidos dos clientes. Os clientes permanecem em filas por muito tempo 

e podem ficar irritados, enfurecidos e possivelmente desistirão do 

pedido; assim, reduzirão o faturamento da empresa. ” (SLACK, 2015, 

p. 356)  

Um grande desafio gerencial para as empresas é manter o controle das operações. E segundo 

Chiavenato (2009), controle é a verificação se a atividade está ou não alcançando os 

objetivos. A função do controle é assegurar que o desempenho real alcance os resultados pré-

estabelecidos. Para o controle de estoques, primeiro deve-se discriminar todos os itens 

estocados, de modo que possam aplicar um grau de controle a cada item que seja adequado à 

sua importância. Segundo, devem investir em um sistema de processamento de informações 

que consiga lidar com os conjuntos particulares de circunstâncias de controle de estoque 

(SLACK, 2015).  

Dentro deste cenário, o objetivo do artigo é apresentar a implantação das ferramentas de 

gestão de estoques como a classificação ABC, estoque de segurança, lote mínimo de compra e 

controle de saída de estoque, em uma empresa varejista de produtos naturais no interior de 

São Paulo. Para isso, foi utilizado a pesquisa-ação,como método de pesquisa. Ao final são 

expostos os resultados de tal experimentação.  
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2. Referencial teórico 

Com o propósito de alcançar os resultados desejados para o estudo, se faz necessário uma 

revisão e uma contextualização sobre as teorias existentes afim de dar congruência técnica-

cientifica a este artigo. Tendo esse objetivo, é demandado a revisão de temas como: Curva 

ABC, Lote econômico de compra e Estoque de segurança. Com isso um caminho será traçado 

para a solução do problema apresentado, a gestão de estoque. 

2.1. Gestão de estoque 

Na visão de SLACK (2015)estoque é definido como acumulação armazenada de recursos 

materiais em um sistema de transformação. Pode ser considerado estoque também qualquer 

recurso transformador de capital, como quartos de hotel e carros em uma empresa de locação. 

A preocupação com os estoques é tão antiga quanto os estudos da própria administração. O 

estoque é parte integrante da empresa e deve ser dispensada uma grande atenção com os 

materiais estocados, pois necessita atender a quantidade desejada no tempo desejado pelo 

cliente e se possível com o minimo custo. 

A finalidade dos estoques é atuar como reguladores do fluxo de negócios pois, faz o 

amortecimento na diferença de tempo entre a saída/utilização de materiais e a 

entrada/recebimento de mercadorias, por esse motivo a necessidade de estoques. 

Deve-se observar que se a velocidade de entrada for maior do que a de saída isso acarretará no 

aumento do estoque. E se a velocidade de entrada for menor do que a de saída isso fará com 

que os estoques diminuam ou falte. O objetivo da filosofia just-in-timeé justamente fazer com 

que haja uma igualdade na taxa de entrada com a taxa de saída, evitando assim o acumulo 

desnecessário ou a falta de estoques. 

Os estoques são responsáveis por uma grande parcela dos ativos da empresa. Devido ao seu 

grande impacto o estoque deve receber uma atenção minuciosa da parte contábil para que haja 

um melhor controle dos ativos existentes na empresa. Para isso os estoques são divididos em 

cinco classificações, de acordo CORREA (2012): 

 Estoque de matérias-primas: todos os produtos utilizados no processo de 

transformação de produtos acabados. Podendo ser inseridos diretamente ou 

indiretamente incorporando ou não ao produto final. Aqui também são incluídos os 

materiais auxiliares, que possuem pouca ou nenhuma influência no processo 

produtivo.  
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 Estoque de produtos em processos: São todos os itens que já entraram para o processo 

produtivo, mas que ainda não se transformaram em produtos acabados. São os 

materiais que começaram a sofrer manufatura, mas ainda não estão finalizados. 

 Estoques de produtos acabados: são os itens que já passaram por todo o processo de 

transformação e já estão prontos para serem entregues para os clientes. É o produto 

final da empresa. 

 Estoque em trânsito: são os itens que são despachados de uma unidade fabril para 

outra, normalmente sendo da mesma empresa, mas que ainda não chegaram ao seu 

destino final. 

 Estoque em consignação: são os itens que continuam sendo de posse do fornecedor até 

que sejam vendidos. Caso contrário, serão devolvidos sem nenhum ônus.  

Apesar de atuarem como amortecedores dessa diferença entre o tempo de consumo/saída e o 

recebimento/entrada de mercadorias, existem desvantagens na manutenção de estoques. O 

estoque retém parte substancial dos ativos, porquê vincula-se dinheiro, na forma de capital de 

giro, ocasionando que esses recursos estejam indisponíveis para outros usos. O estoque 

também ocasiona custos de armazenamento, como alugueis de espaços e manutenção do 

mesmo nas condições apropriadas e custos administrativos adicionais. Se os estoques se 

tornam ultrapassados devido a evolução das tecnologias e ficam obsoletos, os custos de 

armazenagem se tornam onerosos para a empresa, sem retorno. 

2.2. Lote econômico de compra 

O lote econômico de compra é o modelo que busca o equilíbrio entre as vantagens e 

desvantagens da manutenção de estoques. É a abordagem mais comum para decidir quanto e 

quando fazer os pedidos. 

O LEC é definido a partir de um ponto de ressuprimento definido de acordo com o lead time 

de entrega da mercadoria. A partir desse ponto é definido os custos com os pedidos e os 

custos com o armazenamento, após a definição dessas variáveis é encontrado a intersecção 

que possui o menor valor. 
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Figura 1 – Curva lote econômico de compra 

 

Fonte: Dias (1993) 

Para a definição do lote econômico de compra é utilizado a seguinte fórmula: 

 

 

(1) 

Sendo: 

D = Demanda 

CP= Custo do pedido 

CA= Custo de armazenamento 

2.3. Estoque de segurança 

O estoque de segurança é denominado reservas suficientes para atender a variabilidade e 

incertezas do mercado, como: atrasos na entrega, falta de matéria prima, grandes demandas, 

acidentes e etc., sendo assim são muitas as situações que ocasionam imprevistos nos diversos 

segmentos da empresa. 

Segundo Dias (1993) estoque mínimo ou também chamado estoque de segurança, é a 

quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no 

suprimento, determinando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo 

produtivo, sem o risco de faltas. 

Segundo Silva e Venanzi (2013) estoque de segurança compreende o método de acondicionar 

recursos em forma de: 
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 Matérias-primas 

 Produtos em processo 

 Produto acabado 

 Materiais diretos 

 Materiais indiretos  

 Peças de manutenção 

 Estoque de antecipação  

As utilizações de técnicas para melhor gestão do estoque de segurança ajudam a empresa a 

manter-se competitiva no mercado, pois auxiliam no controle de entrada e saída de insumos, 

conquistando o equilíbrio entre oferta e demanda. 

Segundo Betts et al. (2008), o estoque permite às organizações tirarem vantagens das 

oportunidades em curto prazo. Além disso, um estoque baixo pode ocasionar elevados custos 

de falta de produtos, e por outro lado, altos estoques podem acarretar custos operacionais e 

afetar o capital de giro da empresa (GARCIA et al., 2006). 

Para a definição do estoque de segurança é utilizada a seguinte formula: 

  (2) 

Sendo: 

ES: Estoque de segurança 

z= Fator de serviço (tabela 1) 

= Desvio padrão da demanda 

LT= Lead Time de reposição 

É necessária grande precaução na definição do nível de serviço, pois apenas alguns pontos 

percentuais podem resultar no aumento excessivo de estoque. Então deve-se levar em 

consideração o segmento de atuação, as necessidades dos clientes, valor agregado dos 

produtos, durabilidade e etc. A tabela 1 apresenta os fatores de multiplicação utilizados na 

equação de acordo com o nível do fator de serviço desejado. 

Tabela 1 – Nível de serviço 
Nível de serviço Fator de serviço 

50% 0,000 

60% 0,254 

70% 0,525 
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80% 0,842 

85% 1,037 

90% 1,282 

95% 1,645 

96% 1,751 

97% 1,880 

98% 2,055 

99% 2,325 

99,9% 3,100 

99,99% 3,620 

Fonte – Corrêa (2012) 

2.4. Curva ABC 

A classificação ABC busca identificar de forma quantitativa os itens que necessitam de maior 

atenção, segundo Slack (2009) o método divide os produtos em 3 classes: 

 Itens classe A correspondem cerca de 80% do valor total de estoque, sendo poucos 

produtos com uma representatividade grande. 

 Itens classe B são considerados de valor médio, usualmente os seguintes 30% de itens 

que representam cerca de 10% do valor total. 

 Itens classe C são aqueles itens de baixo valor que, apesar de compreender cerca de 

50% total de tipos de itens estocados, provavelmente representam somente cerca de 

10% do total de itens estocados. 

A curva ABC auxilia os gestores a analisar as condições do seu estoque, podendo ter uma 

maior autonomia nas decisões a serem tomadas. Sendo importante o controle do estoque pois 

representa parte significativa dos ativos da empresa. A partir da definição das classes dos itens 

pode se determinar padrões de controle para cada produto. 

Segundo Dias (1995) a curva proporciona a ordenação dos materiais pelos valores de 

consumo anual, proporcionando políticas de vendas, estabelecendo prioridades para 

programação da produção e visando um constante crescimento. 

 

3. Materiais e métodos 

3.1. Apresentação da empresa 
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O objeto de estudo é uma microempresa de produtos naturais localizada na RMC (região 

metropolitana de Campinas) na cidade de Artur Nogueira – SP. A empresa possui hoje 4 

funcionários nas funções de atendimento e administração. A empresa comercializa produtos 

naturais que auxiliam no tratamento de doenças ou na melhora do estilo de vida saudável, 

objetivando o uso de alimentos integrais e medicamentos fitoterápicos.  

São oferecidos diversos tipos de produtos como fibras, farinhas, castanhas, alimentos 

congelados, bebidas prontas, ervas medicinais, temperos, sorvetes, alimentos com foco em 

clientes com restrições alimentares e etc. 

3.2. Metodologia 

O presente estudo foi realizado através do método bibliográfico, descritivo com pesquisa-

ação, que segundo THIOLLENT (2009) sua finalidade consiste em esclarecer os objetivos, as 

implicações da ação ou condições de mobilização requeridas para o êxito dessa ação. 

Toda pesquisa-ação tem como característica um traço participativo, por promover ampla 

interação entre os pesquisadores e membros que representam a situação investigada. 

Para maior esclarecimento do conceito de pesquisa-ação, podemos dizer que a pesquisa é a 

produção de conhecimento enquanto a ação é a modificação intencional do ambiente 

estudado. A ação faz modificações no sistema, independentemente do resultado, sendo de 

sucesso ou não. 

Para Martins (2013) as principais características da pesquisa ação são: 

 Pesquisa com ação, ao invés de pesquisa sobre a ação. 

 Membros do sistema participam ativamente 

 Ação conjunta com a construção do conhecimento cientifico.  

 Solucionar o problema e contribuir para a ciência caminham juntas. 

 Focada na mudança 

 Envolve diversas tecnicas de coeta de dados 

A pesquisa-ação é cabível quando a pesquisa está preocupada em perceber as repercussões de 

uma série de ações ao longo do tempo. Uma pesquisa pode ser considerada como pesquisa-

ação quando houver ação envolvendo o problema observado, ação essa que não pode ser 

trivial, ou seja, ação problemática que merece uma análise cientifica para ser elaborada e 

conduzida.  
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4. Cálculos e resultados 

4.1. Curva ABC 

A empresa pesquisada forneceu dados dos produtos com que trabalham, em quantidade de 

produtos vendidos, valor acumulado do mês por produto em um período de nove meses. 

Através dos dados disponibilizados foi realizado a curva ABC. 

Para a realização da curva ABC foram analisados 1066 produtos diferentes, levando em 

consideração o preço de venda, quantidade vendida e o valor de venda acumulado de cada 

item. A curva ABC objetiva separar e agrupar em diferentes classes os produtos de acordo 

com os padrões definidos. Por ser uma empresa do segmento alimentício os níveis de estoque 

são baixos e a rotatividade alta.  

Com a análise dos produtos foi gerado um gráfico que faz a relação entre a porcentagem 

acumulada do valor de vendas e a quantidade de produtos. Segue abaixo a demonstração do 

gráfico. 

Figura 2 – Curva ABC 

 

Fonte – Desenvolvida pelos autores (2019) 

A relação de produtos quanto a quantidade seguiu a especificação abaixo: 

 Classe A: 15,19% dos produtos (162 produtos) 

 Classe B: 25,60% dos produtos (273 produtos) 

 Classe C: 59,19% dos produtos (631 produtos) 

Os itens de classe A correspondem a 69,89% do valor faturado pela empresa, esse valor 

equivale aproximadamente R$ 177.172,96. Os produtos da classe B equivalem a 20,09% do 
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valor faturado, esse valor representa aproximadamente R$ 50.948,57.  As mercadorias da 

classe C representam a 10,01% do valor faturado, essa quantia equivale a R$ 25.376,40. 

4.2. Estoque de segurança 

Estoque de segurança é a previsão necessária para reduzir as consequências da variação do 

lead time. O estoque de segurança é determinado para que as chances da falta de material 

sejam mínimas, mesmo com a incerteza de demanda e contingências no lead time. Para a 

determinação do estoque de segurança foi utilizado a equação 2, o nível de serviço escolhido 

foi de 95%, ou seja, mesmo que haja uma variação acima da média, ainda será capaz de suprir 

95% dos pedidos realizados pelos clientes. 

A seguir está apresentado dos resultados do cálculo do estoque de segurança para alguns dos 

produtos da empresa estudada. 

Tabela 2: Estoque de Segurança 

Itens 
Demanda 

média 

Desvio 

padrão 

Lead 

Time 

Nível de 

serviço 
Const. z 

Est. de 

segurança 

Aveia flocos médio 37 28,6685526 1 95% 1,645 48 

Castanha do 

Brasil 
23 19,6669055 1 95% 1,645 33 

Arroz integral 

agulhinha 
9 6,542406935 1 95% 1,645 11 

Sal do Himalaia 17 10,56364777 1 95% 1,645 18 

Castanha de caju 

torrada 
13 8,588105657 1 95% 1,645 15 

Fonte – Desenvolvido pelos autores (2019) 

Com o estoque de segurança de cada produto definido a empresa tem capacidade para 

dimensionar o estoque de forma que minimize os impactos das incertezas existentes no 

processo de ressuprimento. Podendo assim eliminar a falta de produtos, evitando o não 

atendimento dos pedidos. 

4.3. Lote econômico de compra 

Para a definição do lote econômico de compra foi utilizado a equação 1. 

A reposição de materiais se dá pela compra direta no estabelecimento do fornecedor, então a 

compra é feita e já retirada no mesmo momento pelo proprietário da empresa estudada, com 

isso os custos com o pedido sãodados pelo valor gasto com combustível e pedágios. O custo 
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de armazenamento foi calculado através do rateio dos valores gastos com o estabelecimento, 

como aluguel, água e energia elétrica.  

O custo do pedido foi calculado através do rateio dos custos gerados pela realização da 

compra de mercadorias. Foi encontrado o valor equivalente no período de um mês. Somando-

se os custos com mão de obra, materiais e custos indiretos.  

A seguir, a tabela 3, apresenta os cálculos de LEC, CA e CP para os produtos da empresa 

estudada. 

 

Tabela 3: Lote econômico de compra 

Itens Demanda Custo de pedido 
Custo de 

armazenagem 

Lote econômico 

de compra 

Açafrão (cúrcuma) 2,3208889 R$ 0,50 R$ 2,00 2 

Açúcar mascavo 4,9 R$ 0,50 R$ 2,00                                2 

Alfarroba 2,8611111 R$ 0,50 R$ 2,00 2 

Ameixa sem caroço 5,5742222 R$ 0,50 R$ 2,00 2 

Amêndoa 4,5713333 R$ 0,50 R$ 2,00 2 

Amendoim s/ pele 3,3335556 R$ 0,50 R$ 2,00 2 

Fonte – Desenvolvido pelos autores (2019) 

 

Tendo em vista que os custos de pedido e armazenagem é baixo, e a facilidade de compra. O 

lote econômico de compra é pequeno. Com o lote econômico de compra estabelecido, a 

empresa conseguirá obter a melhor relação de custo-benefício entre os custos de 

armazenamento e pedido eliminando a compra excessiva de material. 

 

5. Análises de resultados 

Ao aplicar os conceitos da curva ABC na loja de produtos naturais, compreende-se que os 

produtos de classe A merecem dedicação e cuidado especiais pois apenas 15,19% dos 

produtos representam 69,89% do faturamento. Dado a importância no faturamento, os itens de 

classe A devem possuir um controle bem rígido para seu controle, para que não aconteça a 

falta dos produtos comprometendo o faturamento da empresa.  Já os itens de classe C não 

necessitaria de um controle tão rígido, considerando que representam apenas 10,01% do 

faturamento, mesmo sendo 59,19% dos produtos. E os itens de classe B são os itens que se 

encontram em uma posição intermediaria.  

Para a empresa,  o estoque de segurança é uma ferramenta de extrema relevância, tendo uma 

importância maior nos produtos da classe A. Utilizando os dados do estoque de segurança, a 
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empresa definiu a quantidade mínima que deve haver em estoque em cada produto e evitará a 

falta de mercadorias, pois em contato com o representante da empresa, foi descoberto que 

acontecia com certa frequência o não atendimento de pedidos e isso acarretava a diminuição 

de receita da empresa.  

O lote econômico de compra (LEC) definiu a quantidade de produtos a serem comprados pela 

empresa, evitando que a empresa tenha gastos excessivos com armazenamento ou com 

pedidos,eliminando a perca de mercadorias que excedem a data de validade, pois os produtos 

trabalhados pela empresa são de baixa validade. Durante a entrevista com o representante da 

empresa percebeu-se que o tamanho do lote de cada produto era variável e dependia da 

quantidade que o proprietário acreditava ser necessário, de acordo com os recursos financeiros 

disponíveis ou até mesmo com o espaço disponível no veículo utilizado para compra e 

transporte das mercadorias. Com o lote econômico de compra a empresa conseguirá planejar 

as compras com antecedência, tendo previsões dos recursos que serão gastos para aquisição 

de tais mercadorias. 

 

6. Conclusão 

Através de todas as análises e resultados obtidos, a empresa tem margem para a tomada de 

diversas decisões como: criação de parceiros e fidelização dos fornecedores, em especial os 

que provêm os produtos classe A, definição do ponto de ressuprimento, coeficiente de giro de 

estoque para análise de desempenho, definir estoque máximo, realizar previsões de demanda e 

fazer programações de compra baseados nos níveis de estoque. 
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