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1. Uma Visão Geral Sobre Administração de Recursos Materiais 

 

A administração de recursos materiais e patrimoniais é definida como sendo um conjunto 
de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, 
destinadas a suprir as diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho 
normal das respectivas atribuições. 
 

1.1  As Empresas e Seus Recursos 

 

Toda produção depende da existência conjunta de três fatores de produção: Natureza, 
Capital e Trabalho, integrados por um quarto fator denominado Empresa. 
 
Para os economistas, todo processo produtivo se fundamenta na conjunção desses 
quatro fatores de produção. 
 
 

 

Figura 01 : Os quatro fatores de produção 

 

Cada um dos quatro fatores de produção tem uma função específica, a saber : 
 
 
a) Natureza: É o fator que fornece os insumos necessários à produção, como as 
matérias-primas, os materiais, a energia etc. É o fator de produção que proporciona as 
entradas de insumos para que a produção possa se realizar. Dentre os insumos, figuram 
os materiais e matérias-primas; 
 
b) Capital: É o fator que fornece o dinheiro necessário para adquirir os insumos e pagar o 
pessoal. O capital representa o fator de produção que permite meios para comprar, 
adquirir e utilizar os demais fatores de produção; 
 
c) Trabalho: É o fator constituído pela mão de obra, que processa e transforma os 
insumos, através de operações manuais ou de máquinas e ferramentas, em produtos 
acabados ou serviços prestados. O trabalho representa o fator de produção que atua 
sobre os demais, isto é, que aciona e agiliza os outros fatores de produção. É comumente 
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denominado mão de obra, porque se refere principalmente ao operário manual ou braçal 
que realiza operações físicas sobre as matérias-primas, com ou sem o auxílio de 
máquinas e equipamentos; 
 
d) Empresa: É o fator integrador capaz de aglutinar a natureza, o capital e o trabalho em 
um conjunto harmonioso que permite que o resultado alcançado seja muito maior do que 
a soma dos fatores aplicados no negócio. A empresa constitui o sistema que aglutina e 
coordena todos os fatores de produção envolvidos, fazendo com que o resultado do 
conjunto supere o resultado que teria cada fator isoladamente. 
 
Isto significa que a empresa tem um efeito multiplicador, capaz de proporcionar um ganho 
adicional, que é o lucro. Mas adiante, ao falarmos de sistemas, teremos a oportunidade 
de conceituar esse efeito multiplicador, também denominado efeito sinergístico ou 
sinergia. 
 
Modernamente, esses fatores de produção costumam serem denominados Recursos 
Empresariais. Os principais Recursos Empresariais são: Recursos Materiais, Recursos 
Financeiros, Recursos Humanos, Recursos Mercadológicos e Recursos Administrativos. 
Veja Figura: 
 

 

Figura 02 : Os Recursos Empresariais. 

 

1.2  Uma Introdução Histórica à Administração de Materiais 
 
A atividade de material existe desde a mais remota época, através das trocas de caças e 
de utensílios até chegarmos aos dias de hoje, passando pela Revolução Industrial. 
Produzir, estocar, trocar objetos e mercadorias é algo tão antigo quanto à existência do 
ser humano. 
A Revolução Industrial, meados dos séc. XVIII e XIX, acirrou a concorrência de mercado e 
sofisticou as operações de comercialização dos produtos, fazendo com que “compras” e 
“estoques” ganhassem maior importância. Este período foi marcado por modificações 
profundas nos métodos do sistema de fabricação e estocagem em maior escala. O 
trabalho, até então, totalmente artesanal foi em parte substituído pelas máquinas, fazendo 
com a produção evoluísse para um estágio tecnologicamente mais avançado e os 
estoques passassem a ser vistos sob um outro prisma pelas administrações. A constante 
evolução fabril, o consumo, as exigências dos consumidores, o mercado concorrente e 
novas tecnologias deram novo impulso à Administração de Materiais, fazendo com que a 
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mesma fosse vista como uma arte e uma ciência das mais importantes para o alcance 
dos objetivos de uma organização,seja ela qualquer que fosse. 
 
Um dos fatos mais marcantes e que comprovaram a necessidade de que materiais devem 
ser administrados cientificamente foi, sem dúvida, as duas grandes guerras mundiais, isso 
sem contar com outros desejos de conquistas como, principalmente, o empreendimento 
de Napoleão Bonaparte. Em todos os embates ficou comprovado que o fator 
abastecimento ou suprimento se constituiu em elemento de vital importância e que 
determinou o sucesso ou o insucesso dos empreendimentos. Soldados e estratégias por 
mais eficazes que fossem, eram insuficientes para o alcance dos resultados esperados. 
Munições, equipamentos, alimentos, vestuários adequados e combustíveis onde foram, 
são e serão necessários sempre, no momento oportuno e no local certo, isto quer dizer 
que administrar materiais é como administrar informações: “Quem os têm quando 
necessita, no local e na quantidade necessária, possui ampla possibilidade de ser bem 
sucedido”. 
 
 
1.3  Enfoque Logístico 

 
A Logística Empresarial compõe-se de dois subsistemas de atividades: 
 
Administração de Materiais e Distribuição Física, cada qual envolvendo o controle da 
movimentação e a coordenação demanda-suprimento.  
 

 A Administração de Materiais compreende o agrupamento de materiais de várias 
origens e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da 
empresa. 
 

 A Distribuição Física trata da movimentação dos produtos acabados ou 
semiacabados de uma unidade fabril para outra, ou da empresa para seu cliente, ao 
qual constitui o transporte eficiente e eficaz, englobando a armazenagem, gestão de 
estoques, processamento de pedidos dentre outros. 

 

 

Figura 03 : Escopo da Logística Empresarial. 
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1.4 Conceitos Essenciais 
 
 
A Administração de Materiais é definida como sendo um conjunto de atividades 
desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir 
as diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho normal das 
respectivas atribuições. Tais atividades abrangem desde o circuito de 
reaprovisionamento, inclusive compras, o recebimento, a armazenagem dos materiais, o 
fornecimento dos mesmos aos órgãos requisitantes, até as operações gerais de controle 
de estoques etc. 
 
Em outras palavras: “A  Administração de Materiais visa à garantia de existência contínua 
de um estoque organizado de modo a nunca faltar nenhum dos itens que o compõem, 
sem tornar excessivo o investimento total”. 
 
A Administração de Materiais é uma função coordenadora responsável pelo planejamento 
e controle do fluxo de materiais, a partir do fornecedor, passando pela produção até o 
consumidor. Engloba a sequência de operações que tem seu início na identificação do 
fornecedor, na compra do bem, em seu recebimento, transporte interno e 
acondicionamento, em seu transporte durante o processo produtivo, em sua 
armazenagem como produto acabado e, finalmente, em sua distribuição ao consumidor 
final. 
 
 A Administração de Materiais é : Planejamento, coordenação, direção e controle de todas 
as atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o 
momento de sua concepção até seu consumo final. 
 
Considera-se Recurso tudo aquilo que gera ou tem a capacidade de gerar riqueza, no 
sentido econômico do termo. 
 
A Administração de Materiais moderna é conceituada e estudada como um Sistema 
Integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo 
organizado. Destina-se a dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de 
materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na 
quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. 
A oportunidade, no momento certo para o suprimento de materiais, influi no tamanho dos 
estoques. Assim, suprir antes do momento oportuno acarretará, em regra, estoques altos, 
acima das necessidades imediatas da organização. Por outro lado, a providência do 
suprimento após esse momento poderá levar a falta do material necessário ao 
atendimento de determinada necessidade da administração. Do mesmo modo, o tamanho 
do Lote de Compra acarreta as mesmas consequências. 
 
Quantidades além do necessário representam inversões em estoques ociosos, assim 
como, quantidades aquém do necessário podem levar à insuficiência de estoque, o que é 
prejudicial à eficiência operacional da organização. 
Estes dois eventos, tempo oportuno e quantidade necessária, acarretam se mal 
planejados, além de custos financeiros indesejáveis, lucros cessantes, fatores esses 
decorrentes de quaisquer das situações assinaladas. Da mesma forma, a obtenção de 
material sem os atributos da qualidade requerida para o uso a que se destina acarreta 
custos financeiros maiores, retenções ociosas de capital e oportunidades de lucro não 
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realizadas. Isto porque materiais, nestas condições podem implicar em paradas de 
máquinas, defeitos na fabricação ou no serviço, inutilização de material, compras 
adicionais, etc. 
 
Os subsistemas da Administração de Materiais, integrados de forma sistêmica, fornecem, 
portanto, os meios necessários à consecução das quatro condições básicas alinhadas 
acima, para uma boa Administração de material. 
 
Decompondo esta atividade através da separação e identificação dos seus elementos 
componentes, encontramos as seguintes subfunções típicas da Administração de 
Materiais, além de outras mais específicas de organizações mais complexas: 
 

Subsistemas Típicos: 
 
 
a) Controle de Estoque - Subsistema responsável pela gestão econômica dos estoques, 
através do planejamento e da programação de material, compreendendo a análise, a 
previsão, o controle e o ressuprimento de material. O estoque é necessário para que o 
processo de produção-venda da empresa opere com um número mínimo de 
preocupações e desníveis. Os estoques podem ser de: Matéria-prima, produtos em 
fabricação e produtos acabados. O setor de controle de estoque acompanha e controla o 
nível de estoque e o investimento financeiro envolvido. 
 
b) Classificação de Material - Subsistema responsável pela identificação 
(especificação), classificação, codificação, cadastramento e catalogação de material. 
 
c) Aquisição / Compra de Material - Subsistema responsável pela gestão, negociação e 
contratação de compras de material através do processo de licitação. O setor de Compras 
preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima. É da responsabilidade de 
Compras assegurarem que as matérias-primas exigidas pela Produção estejam à 
disposição nas quantidades certas, nos períodos desejados. 
Compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também 
realizar a compra em preço mais favorável possível, já que o custo da matéria-prima é um 
componente fundamental no custo do produto. 
 
d) Armazenagem / Almoxarifado - Subsistema responsável pela gestão física dos 
estoques, compreendendo as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e 
expedição de material, segundo determinadas normas e métodos de armazenamento. O 
Almoxarifado é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque, com exceção 
dos produtos em processo. É o local onde ficam armazenados os produtos, para atender 
a produção e os materiais entregues pelos fornecedores. 
 
e) Movimentação de Material - Subsistema encarregado do controle e normalização das 
transações de recebimento, fornecimento, devoluções, transferências de materiais e 
quaisquer outros tipos de movimentações de entrada e de saída de material. 
 
f) Inspeção de Recebimento - Subsistema responsável pela verificação física e 
documental do recebimento de material, podendo ainda encarregar-se da verificação dos 
atributos qualitativos pelas normas de controle de qualidade. 
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g) Cadastro - Subsistema encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de 
mercado e compras. 
 
 
Subsistemas Específicos: 
 
 
a) Inspeção de Suprimentos - Subsistema de apoio responsável pela verificação da 
aplicação das normas e dos procedimentos estabelecidos para o funcionamento da 
Administração de Materiais em toda a organização, analisando os desvios da política de 
suprimento traçada pela administração e proporcionando soluções. 
 
b) Padronização e Normalização - Subsistema de apoio ao qual cabe a obtenção de 
menor número de variedades existentes de determinado tipo de material, por meio de 
unificação e especificação dos mesmos, propondo medidas de redução de estoques. 
 
c) Transporte de Material - Subsistema de apoio que se responsabiliza pela política e 
pela execução do transporte, movimentação e distribuição de material. A colocação do 
produto acabado nos clientes e as entregas das matérias primas na fábrica são de 
responsabilidade do setor de Transportes e Distribuição. É nesse setor que se executa a 
administração da frota de veículos da empresa, e/ou onde também são contratadas as 
transportadoras que prestam serviços de entrega e coleta. 
 
A integração destas subfunções funciona como um sistema de engrenagens que aciona a 
Administração de Material e permite a interface com outros sistemas da organização. 
Assim, quando um item de material é recebido do fornecedor, houve, antes, todo um 
conjunto de ações inter-relacionadas para esse fim: O subsistema de Controle de Estoque 
aciona o subsistema de Compras que recorre ao subsistema de Cadastro. 
 
Quando do recebimento, do material pelo almoxarifado, o subsistema de Inspeção é 
acionado, de modo que os itens aceitos pela inspeção física e documental são 
encaminhados ao subsistema de Armazenagem para guarda nas unidades de estocagem 
próprias e demais providências, ao mesmo tempo em que o subsistema de Controle de 
Estoque é informado para proceder aos registros físicos e contábeis da movimentação de 
entrada. O subsistema de Cadastro também é informado, para encerrar o dossiê de 
compras e processar as anotações cadastrais pertinentes ao fornecimento. Os materiais 
recusados pelo subsistema de Inspeção são devolvidos ao fornecedor. A devolução é 
providenciada pelo subsistema de Aquisição que aciona o fornecedor para essa 
providência após ser informado, pela Inspeção, que o material não foi aceito. Igualmente, 
o subsistema de Cadastro é informado do evento para providenciar o encerramento do 
processo de compra e processar, no cadastro de fornecedores, os registros pertinentes. 
 
Quando o material é requisitado dos estoques, este evento é comunicado ao subsistema 
de Controle de Estoque pelo subsistema de Armazenagem. Este procede à baixa física e 
contábil, podendo, gerar com isso, uma ação de ressuprimento. Neste caso, é emitida 
pelo subsistema de Controle de Estoques uma ordem ao subsistema de Compras, para 
que o material seja comprado de um dos fornecedores cadastrados e habilitados junto à 
organização pelo subsistema de Cadastro. Após a concretização da compra, o 
subsistema de Cadastro também fica responsável para providenciar, junto aos 
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fornecedores, o cumprimento do prazo de entrega contratual, iniciando o ciclo, 
novamente, por ocasião do recebimento de material. 
Todos esses subsistemas não aparecem configurados na Administração de Materiais de 
qualquer organização. As partes componentes desta função dependem do tamanho, do 
tipo e da complexidade da organização, da natureza e de sua atividade-fim, e do número 
de itens do inventário. 
 

1.5. Responsabilidade e Atribuições da Administração de Materiais 

 

a) Suprir, através de Compras, a empresa, de todos os materiais necessários ao seu 
funcionamento; 
b) Avaliar outras empresas como possíveis fornecedores; 
c) Supervisionar os almoxarifados da empresa; 
d) Controlar os estoques; 
e) Aplicar um sistema de reaprovisionamento adequado, fixando Estoques Mínimos, Lotes 
Econômicos e outros índices necessários ao gerenciamento dos estoques, segundo 
critérios aprovados pela direção da empresa; 
f) Manter contato com as Gerências de Produção, Controle de Qualidade, Engenharia de 
Produto, Financeira etc. 
g) Estabelecer sistema de estocagem adequado; 
h) Coordenar os inventários rotativos. 

 

1.6. Objetivos Principais da Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais 
 
 
A Administração de Materiais tem por finalidade principal assegurar o contínuo 
abastecimento de artigos necessários para comercialização direta ou capaz de atender 
aos serviços executados pela empresa. 
As empresas objetivam diminuir os custos operacionais para que elas e seus produtos 
possam ser competitivos no mercado. 
Mais especificamente, os materiais precisam ser de qualidade produtiva para assegurar a 
aceitação do produto final. Precisam estar na empresa pronta para o consumo na data 
desejada e com um preço de aquisição acessível, a fim de que o produto possa ser 
competitivo e assim, dar à empresa um retorno satisfatório do capital investido. 
 
 
Segue os principais objetivos da área de Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais: 
 
 
a) Preço Baixo - Este é o objetivo mais óbvio e, certamente um dos mais importantes. 
Reduzir o preço de compra implica em aumentar os lucros, se mantida a mesma 
qualidade; 
 
b) Alto Giro de Estoques - Implica em melhor utilização do capital, aumentando o 
retorno sobre os investimentos e reduzindo o valor do capital de giro; 
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c) Baixo Custo de Aquisição e Posse - Dependem fundamentalmente da eficácia das 
áreas de Controle de Estoques, Armazenamento e Compras; 
 
d) Continuidade de Fornecimento - É resultado de uma análise criteriosa quando da 
escolha dos fornecedores. Os custos de produção, expedição e transportes são afetados 
diretamente por este item; 
 
e) Consistência de Qualidade - A área de materiais é responsável apenas pela 
qualidade de materiais e serviços provenientes de fornecedores externos. Em algumas 
empresas a qualidade dos produtos e/ou serviços constitui-se no único objetivo da 
Gerência de Materiais; 
 
f) Despesas com Pessoal - Obtenção de melhores resultados com a mesma despesa 
ou, mesmo resultado com menor despesa - em ambos os casos o objetivo é obter maior 
lucro final. “ As vezes compensa investir mais em pessoal porque pode-se alcançar com 
isto outros objetivos, propiciando maior benefício com relação aos custos “; 
 
g) Relações Favoráveis com Fornecedores - A posição de uma empresa no mundo dos 
negócios é, em alto grau determinada pela maneira como negocia com seus 
fornecedores; 
 
h) Aperfeiçoamento de Pessoal - Toda unidade deve estar interessada em aumentar a 
aptidão de seu pessoal; 
 
i) Bons Registros - São considerados como o objetivo primário, pois contribuem para o 
papel da Administração de Material, na sobrevivência e nos lucros da empresa, de forma 
indireta. 
 

 

2. Gestão de Estoque 
 
 

A Gestão de Estoque é, basicamente, o ato de gerir recursos ociosos possuidores de 
valor econômico e destinado ao suprimento das necessidades futuras de material, numa 
organização. 
 
Os investimentos não são dirigidos por uma organização somente para aplicações diretas 
que produzam lucros, tais como os investimentos em máquinas e em equipamentos 
destinados ao aumento da produção e, consequentemente, das vendas. 
 
Outros tipos de investimentos, aparentemente, não produzem lucros. Entre estes estão as 
inversões de capital destinadas a cobrir fatores de risco em circunstâncias imprevisíveis e 
de solução imediata. É o caso dos investimentos em estoque, que evitam que se perca 
dinheiro em situação potencial de risco presente. 
Por exemplo, na falta de materiais ou de produtos que levam a não realização de vendas, 
a paralisação de fabricação, a descontinuidade das operações ou serviços etc., além dos 
custos adicionais e excessivos que, a partir destes fatores, igualam, em importância 
estratégica e econômica, os investimentos em estoque aos investimentos ditos diretos. 
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Porém, toda a aplicação de capital em inventário priva de investimentos mais rentáveis 
uma organização industrial ou comercial. Numa organização pública, a privação é em 
relação a investimentos sociais ou em serviços de utilidade pública. 
A gestão dos estoques visa, portanto, numa primeira abordagem, manter os recursos 
ociosos expressos pelo inventário, em constante equilíbrio em relação ao nível econômico 
ótimo dos investimentos. E isto é obtido mantendo estoques mínimos, sem correr o risco 
de não tê-los em quantidades suficientes e necessárias para manter o fluxo da produção 
da encomenda em equilíbrio com o fluxo de consumo. 
 
 
2.1 Por que Gestão de Estoques? 
 
 
Os estoques, em geral, são uma das maiores preocupações, não só dos gestores de 
operações, mas também dos: 
 

 Gestores Financeiros que se preocupam com a quantidade de recursos financeiros 
que os estoques “empatam” e seus correspondentes custos; 
 

 Gestores Comerciais que se preocupam com o prejuízo no atendimento aos clientes 
que uma possível indisponibilidade de produtos acabados pode acarretar; 

 

 Gestores Fabris, que se preocupam com a onerosa ociosidade de sua fábrica, que 
uma possível falta de matéria-prima pode acarretar. 

 
Operações com altos níveis de estoque nem sempre asseguram altos níveis de 
atendimento aos seus clientes. É possível que isso ocorra se os itens corretos não 
estiverem sendo mantidos em estoques nas quantidades corretas. 
 

2.2  Por que existem Estoques? 
 
 

Estoques são, para efeito das discussões deste curso, acúmulos de recursos materiais 
entre fases específicas de processos de transformação. Esses acúmulos têm uma 
propriedade fundamental que é uma ARMA – no sentido de que pode ser usada para “o 
bem” e para “o mal”. 
 
Não importa o que está sendo armazenado como estoque, ou onde ele está posicionado 
na operação; ele existirá porque existe uma diferença de ritmo ou de taxa entre 
fornecimento e demanda. Se o fornecimento de qualquer item ocorresse exatamente 
quando fosse demandado, o item nunca seria estocado. Uma analogia comum é a do 
tanque de água mostrado na Figura abaixo. Se, no tempo, a taxa de fornecimento de 
água ao tanque difere da taxa de demanda, um tanque de água (estoque) será 
necessário, se é pretendido que o fornecimento seja mantido. Quando a taxa de 
fornecimento excede a taxa de demanda, o estoque aumenta; quando a taxa de demanda 
excede a taxa de fornecimento o estoque diminui. O ponto óbvio a ressaltar é que se uma 
operação pode fazer esforços para casar as taxas de fornecimento e de demanda, 
acontecerá uma redução em seus níveis de estoque. 
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Figura 04 : Representação de Nível de Estoque. 

 

 

2.3  Função dos Estoques 
 

As principais funções do estoque são: 
 
a) Garantir o abastecimento de materiais, neutralizando os efeitos de: 
 
• Demora ou atraso no fornecimento de materiais; 

• Sazonalidade no suprimento; 

• Riscos de dificuldade no fornecimento. 

 
b) Proporcionar economias de escala: 
 
• Através da compra ou produção em lotes econômicos; 

• Pela flexibilidade do processo produtivo; 

• Pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades. 

 
 
O objetivo básico do controle de estoques é evitar a falta de material e, ao mesmo tempo, 
evitar estoques excessivos às reais necessidades da empresa. O controle procura manter 
os níveis estabelecidos em equilíbrio com as necessidades de consumo ou das vendas e 
os custos daí decorrentes. 
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Os Estoques servem para: 
 

 Proporcionar independência às fases dos processos de transformação entre as 
quais se encontram – Quanto maiores os estoques entre duas fases de um processo 
de transformação, mais independentes entre si essas fases são, pois, interrupções 
em uma não acarretam interrupção na outra. As figuras abaixo, mostram duas fases 
do processo de transformação de água de chuva em água potável disponibilizada 
para uso pela população de uma cidade. 

 

 

Figura 05 : Fase de Suprimento  e  Nível de Consumo. 

 

 

O fornecedor de água está longe de ser um fornecedor plenamente confiável. Às vezes 
atrasa a entrega, às vezes passa longos períodos sem entregar; às vezes entrega menos 
do que se necessita e, às vezes muito mais que o necessário. 
 
 
Como a população não pode fica a mercê das incertezas do fornecedor as cidades 
estabelecem um acúmulo do recurso material de água entre essas duas fases. Esse 
acúmulo é chamado de represa e serve para garantir que as duas fases, fornecimento e 
distribuição não fiquem dependentes uma da outra. A figura 6 ilustra perfeitamente essa 
relação. 
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Figura 06 : Estoque de água conciliando as diferentes taxas de consumo e suprimento. 
 

 

2.4  Classificação dos Estoques 
 
 

Em um sistema de operações produtivas, podemos pensar em vários tipos de 
estoques: 
 

 Estoques de Matérias-Primas (MPs) - Os estoques de MPs constituem os insumos e 
materiais básicos que ingressam no processo produtivo da empresa. São os itens 
iniciais para a produção dos produtos/serviços da empresa. 

 
Tem a finalidade de regular diferentes taxas de suprimento – pelo fornecedor – e 
demanda – pelo processo de transformação. 

 
 
 
Essas taxas diferentes ocorrem por vários motivos: 
 

 O fornecedor pode ser pouco confiável e não entregar os produtos no prazo ou nas 
quantidades desejadas; 

 O fornecedor pode entregar quantidades maiores que as necessárias – crescimento 
dos estoques; 

 A taxa de consumo pelo processo produtivo pode sofrer uma variação temporária. 
 Ex.: Um crescimento por ter estragado um material necessitando de mais material; 
um decréscimo pela quebra de um equipamento. 
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 Estoques de Material em Elaboração ou Processamento - Os estoques de 
materiais em processamento - também denominados materiais em vias – são 
constituídos de materiais que estão sendo processados ao longo das diversas seções 
que compõem o processo produtivo da empresa. Não estão nem no almoxarifado, por 
não serem mais MPs iniciais - nem no depósito - por ainda não serem Pas. Mais 
adiante serão transformadas em Pas. Servem para regular diferentes taxas de 
produção entre dois equipamentos subsequentes (porque os equipamentos têm 
velocidades diferentes ou porque um deles pode ter sofrido uma quebra). 
 

 Estoques de Materiais Semi-acabados - Os estoques de materiais semi-acabados 
referem-se aos materiais parcialmente acabados, cujo processamento está em algum 
estágio intermediário de acabamento e que se encontram também ao longo das 
diversas seções que compõem o processo produtivo. Diferem dos materiais em 
processamento pelo seu estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, 
faltando apenas mais algumas etapas do processo produtivo para se transformarem 
em materiais acabados ou em PAs. 
 

 Estoques de Componentes - Os estoques de componentes – referem-se a peças 
isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. 
São, na realidade, partes prontas ou montadas que, quando juntadas, constituirão o 
PA. 
 

 Estoques de Produtos Acabados (PAS) - Os Estoques de Pas se referem aos 
produtos já prontos e acabados, cujo processamento foi completado inteiramente. 
Constituem o estágio final do processo produtivo e já passaram por todas as fases de 
produção. Servem para regular diferenças entre as taxas de produção do processo 
produtivo (suprimento) e de demanda de mercado. Essas diferenças podem ocorrer 
por causa das incertezas do processo ou da demanda. 
 

 Estoque em Trânsito - São os estoques que estão em trânsito entre o ponto de 
estocagem ou de produção. Quanto maior a distância e menor a velocidade de 
deslocamento, maior será a quantidade de estoque em trânsito. Exemplo: Produtos 
acabados sendo expedidos de uma fábrica para um centro de distribuição. 
 

 Estoques em Consignação - Estoque de produtos com um cliente externo que ainda 
é propriedade do fornecedor. O pagamento por estes produtos só é feito quando eles 
são utilizados pelo cliente. 
 
 
 

2.5 Termos Utilizados no Controle de Estoques 
 
 

 Estoque Mínimo (ou de Segurança) - É a menor quantidade de material a ser 
mantida em estoque capaz de atender contingências não previstas (um consumo 
superior ao estimado para um certo período, ou em caso de não entrega da nova 
aquisição); 
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 Estoque Máximo - A maior quantidade de material admissível em estoque, suficiente 
para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, 
disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo de aquisição, 
perecimento, obsoletismo etc. É a soma da quantidade necessária de um item para 
suprir a organização em um período estabelecido mais o Estoque de Segurança; 
 

 Lead Time - Tempo de Reposição, Ressuprimento - Tempo decorrido desde a 
emissão do documento de compra (requisição) até o recebimento da mercadoria; 
 

 Intervalo de Aquisição - Período compreendido entre duas aquisições normais e 
sucessivas; 
 

 Ponto de Pedido - Nível de Estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão 
de um pedido de compra, visando a recompletar o Estoque Máximo. 
 

 Quantidade a Ressuprir - Número de unidades a adquirir para recompor o Estoque 
Máximo. 
 

 Custo Fixo - É o custo que independe das quantidades estocadas ou compradas (mão 
de obra, aluguel de depósitos, despesas administrativas, de manutenção etc.); 
 

 Custo Variável - Existe em função das variações de quantidade e de despesas 
operacionais. 
 
 
 

2.6  Níveis de Estoque e Reposição 
 

 
A reposição dos estoques deve responder duas questões: quando comprar e quanto 
comprar. 
 
Existem três métodos básicos para repor estoques: 
 
1. Estoque para Demanda; 

2. Reposição Periódica (quantidade variável, período fixo). 

3. Ponto de Reposição (quantidade fixa, período variável); 

 
 

 Estoque para Demanda 
 

 
O estoque para demanda visa a manter os níveis de estoque no mesmo nível de sua 
demanda. Para tanto, deve-se estimar a demanda por um período e calcular o que foi 
efetivamente consumido. Assim, por exemplo, todo início de mês, faz-se um pedido igual 
a demanda calculada para o período menos o volume total em estoque. 
O gráfico abaixo, que define a relação entre o consumo do estoque e sua reposição, é 
chamado dente de serra. 
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Figura 07 : Gráfico de Reposição do tipo dente de serra. 

 
 
 

Esse é um método muito simples de controle, e é justamente pela sua simplicidade que 
ele consegue ser facilmente implantado e usado pelas organizações, sendo essa a sua 
grande e única vantagem. 
 
O método de estoque para demanda é conhecido como método do estoque mínimo e tem 
por função manter o custo de estoque dentro de uma faixa ótima. Isto é, se o estoque for 
muito grande, os custos de manutenção serão altos. Em contrapartida, se o estoque 
estiver muito pequeno, pode haver Perda de Venda ou ocasionar paradas de produção. 

 
 
 

 Reposição (ou Revisão) Periódica 
 

 
Consiste em fazer pedidos para reposição de estoques em intervalos de tempo 
constantes, estabelecidos para cada item. 

 
Nessa técnica, conhecida como quantidade variável/período fixo, faz-se 
apurações/revisões dos níveis de estoque para os produtos em ciclos de tempo fixos e 
compra-se de forma a alcançar o nível máximo de produto em estoque. Dessa forma, 
calcula-se o lote de pedido como sendo o nível máximo de estoque menos a quantidade 
apurada em estoque. 
 
O método de reposição periódica também permite aproveitar a situação de se fazer um 
pedido com mais de um produto a um mesmo fornecedor visando ganhos no transporte e 
descontos no valor total do pedido. A maior dificuldade dessa técnica é calcular o ciclo de 
tempo para as apurações de estoque e o volume máximo de estoque admitido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]              Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

Logística – Gestão de Estoques  17 
 

 Ponto de Pedido (ou de Reposição) 
 

 
O gráfico a seguir apresenta o comportamento do estoque ao longo do tempo, levando 
em conta outros fatores além da simples reposição por consumo. 

 
 

 
Figura 08 : Gráfico de Ponto de Pedido. 

 
 
 

Para saber quando comprar, primeiramente descobre-se a Taxa de Demanda, que 
representa quanto a organização consome do produto em um período de tempo (semana, 
mês etc.). Depois, deve-se saber o Lead Time (o tempo de ressuprimento, compreendido 
entre o pedido feito ao fornecedor e o recebimento - no gráfico, é o intervalo entre 1 e 2). 
Com esses dois dados, calcula-se o Ponto de Pedido (ou Reposição), ou seja, o nível de 
estoque que uma vez atingido deve disparar um pedido de compra. 

 
 

Como existem incertezas tanto na taxa de demanda como no tempo de ressuprimento, 
deve-se acrescentar o valor do Estoque de Segurança, que representa um volume de 
estoque para proteger a organização (no gráfico, entre os pontos 3 e 4, percebe-se que 
não houve a entrega do pedido e, consequentemente, o estoque de segurança foi 
utilizado). Para calculá-lo, multiplica-se a Demanda Média (Diária, mensal etc.) por um 
fator de segurança arbitrado pela organização, geralmente uma fração do tempo de 
aquisição. Por fim, o Ponto de Reposição é calculado pela fórmula: 

 
 

PR = Demanda x Lead Time + Estoque de Segurança. 
 
 

Para saber quanto comprar utiliza-se o que chamado Lote Econômico de Compra 
(LEC). O LEC é a quantidade a ser comprada que vai minimizar os custos de estocagem 
e de aquisição. 
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Para calcular o LEC devemos calcular o Custo Total pela fórmula CT = CA + CP, em que 
CA é o custo de armazenagem e CP é o custo de fazer o pedido. A curva do custo total é 
representada pelo gráfico a seguir : 

 
 

 

Figura 09 : Gráfico do LEC. 
 
 
CT = Custo Total. 

CA = Custo de Armazenagem. 

CP = Custo de Fazer o Pedido. 

 
O LEC  necessita de alguns pressupostos: 
 

 A demanda considerada é conhecida e constante; 

 Não há restrições quanto ao tamanho dos lotes; 

 Os custos envolvidos são apenas de estocagem (por unidade) e de pedido (por ordem 
de compra); 

 O lead time é constante e conhecido; 

 Não é possível agregar pedidos de mais de um produto do mesmo fornecedor. 
 
 

Para calcular o LEC, temos a seguinte fórmula: 
 

 
 
D = Demanda 

CF = Custo Unitário Fixo por Pedido 

CE = Custo Unitário de Estocagem 
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Com o LEC é possível calcular também os seguintes dados: 
 

 Tempo entre pedidos: TEP = LEC / D 

 Frequência de pedidos: FP = D / LEC 
 

 
Exemplo: 
 
O consumo de determinada peça é de 20.000 unidades por ano. O custo de 
armazenagem por peça e de $ 1,90 por ano e o custo de pedido é de $ 500,00. Qual o 
LEC , o Tempo entre Pedidos e a Frequência de Pedidos ? 
 
D = 20.000 und. 

CE = R$ 1,90. 

CF = R$ 500,00. 

 
 

 
 
Tempo entre Pedidos = 3245 / 20000 = 0,16 anos = 58 dias. 

Frequência de Pedidos: 20000 / 3245 = 6 pedidos por ano. 

 

Obs : 0,16 x 365 dias = 58,4 dias. 

 
 
2.7  Rotatividade do Estoque 
 
Giro de Estoque ou Rotatividade é um indicador que aponta a quantidade de vezes que 
uma empresa consegue girar seu estoque durante um certo período, ou seja, quantas 
vezes que o estoque foi totalmente vendido e reposto. Para obtenção dessa informação 
são confrontados os custos (ou a quantidade) dos produtos vendidos com o estoque 
médio do período. 

 
 

 
Rotatividade = Número de Renovações = Quantidade ou Custos dos Produtos Vendidos 

                             do Estoque no Período                               Estoque Médio 
 

 
 
Quanto maior o giro do estoque, desde que se mantenha o volume dos mesmos e a 
margem de lucros, maior a eficiência do setor de vendas e menor o tempo em que o 
dinheiro fica parado. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]              Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

Logística – Gestão de Estoques  20 
 

Resultados acima de 1 (um) indicam o número de renovações do estoque, ou seja, o 
número de vezes que a produção foi vendida e completamente reconstituída. 
Resultados iguais ou abaixo de 1 (um) indicam que os estoques se renovaram só uma 
vez ou sua renovação não foi completa. 

 
 

Exemplo : 
 
Uma empresa tem vendas anuais de 10.000 unidades e em seu estoque tem 5.000 
peças, qual a rotatividade do seu estoque? 
 
V = Vendas anuais 

R = Rotatividade 

E = Estoque 

 
R = V / E = 10.000 / 5.000 
 
R = 2, ou seja, o estoque da referida empresa gira 2 vezes por ano. 

 
 
 

Existe também o Antigiro, ou Índice de Cobertura dos Estoques, que é a indicação do 
período de tempo que o estoque consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja 
suprimento. 

 
A unidade do antigiro é a unidade utilizada no consumo ou no estoque médio, ou seja, 
uma empresa com um estoque médio mensal de 4 unidade e um consumo de 2 unidade 
por mês tem um antigiro ou uma taxa de cobertura de 2 meses. 
 

 

 
Índice de Cobertura dos Estoques = Estoque em determinada data (quantidade ou valor) 
                                                             Previsão de vendas futuras (quantidade ou valor) 

 

 
 

Quanto menor for o estoque, em relação à projeção de vendas, menor será a cobertura 
em dias, semanas etc. Isto significa que, quando corre o risco de faltar mercadoria para 
atendimento ao cliente, a cobertura de estoque apresenta-se muito baixa, mas, no caso 
contrário, com o índice de cobertura muito alto, se corre o risco de ter estoques obsoletos. 
Este indicador é bastante utilizado em períodos anteriores a grandes aumentos de 
demanda sazonais, como por exemplo, na Páscoa. 
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3. Recebimento 
 
 
A operação envolve desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor até a 
entrada nos estoques, recebendo conferência quantitativa e/ou qualitativa. 
 

 Descarga: Atividade inicial do processo ocorre quando o produto chega ao local de 
armazenagem. Dependendo da natureza do material envolvido, é necessária a 
utilização de equipamentos, dentre os quais se destacam paleteiras, empilhadeiras etc. 
 

 Conferência Quantitativa: Verificação da quantidade de produtos entregues de 
acordo com a discriminação da documentação fiscal. 
 

 Conferência Qualitativa: Inspeção técnica por meio da confrontação das condições 
contratadas na autorização de fornecimento com as efetivamente recebidas, visando 
garantir o recebimento adequado do material contratado. 
 

 Regularização: Controle do processo de recebimento, pela confirmação das 
conferências qualitativa e quantitativa, por meio de laudos de inspeção técnica para a 
decisão de aceitar ou recusar e, finalmente, encerrar o processo. 

 
Existe uma interligação com as áreas de Contabilidade/ Financeiro, Compras e 
Transporte para que seja evitado o recebimento de produtos desconformes com o 
pedido. 

 
 

 

4. Armazenagem 

 
 

É a atividade que compreende o planejamento, coordenação, controle e desenvolvimento 
das operações destinadas manter adequadamente estocados e em condições de uso, 
bem como expedir no momento oportuno, os materiais necessários. 
 
 
Os Objetivos Básicos da Armazenagem são: 
 

• Máximo uso do espaço. 

• Acesso fácil a todos os itens de material. 

• Máxima proteção dos itens de material. 

• Movimentação eficiente dos itens de material. 

• Utilização efetiva da mão de obra e equipamentos. 

• Boa qualidade de armazenagem. 
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Um bom sistema de armazenagem leva em conta as características físicas, químicas e 
biológicas dos produtos; a quantidade de material a ser movimentado; as especificações 
técnicas de exigência de acondicionamento físico dos materiais; o capital disponível na 
organização para manutenção e potencial ampliação futura do armazém; a relação custo 
x benefício; outras características interessantes para cada tipo de instituição. 
 
 
4.1 Funções da Armazenagem 
 
1. Recebimento (Descarga); 

2. Identificação e Classificação; 

3. Conferência (Qualitativa e Quantitativa); 

4. Endereçamento para o Estoque; 

5. Estocagem; 

6. Remoção do Estoque (Separação de Pedidos); 

7. Acumulação de itens; 

8. Embalagem; 

9. Expedição; 

10. Registros das Operações. 

 
OBS: As etapas de 1 a 5 são atividades de armazenagem para ação interna e as etapas 
de 6 a 10 são atividades de armazenagem para ação externa. 

 
 
5. Classificação 
 
 
É o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. É importante 
distinguir-se bem a diferença entre identificação e classificação. A identificação busca 
uma identidade do material, ou seja, busca torná-lo único. Um item só pode estar 
associado a um único código de identificação, ao passo que pode estar associado a 
várias classes simultaneamente. 
Existem diversas formas de classificar os materiais, porém, uma boa classificação deve 
obedecer a alguns critérios. 
 

 Abrangência: Deve tratar de uma gama de características em vez de reunir apenas 
materiais para serem classificados. 
“Verificar a natureza do produto (Animal,vegetal e mineral) e sua linha de produto(Linha 
seca ou fria)”. 
 

 Flexibilidade: Deve permitir diversos tipos de classificação. 
“Classificar por volume,cor,peso”. 
 

 Praticidade: Deve ser direta e simples. 
“Organizar por característica e contabilizar por lastro (base x altura)”. 
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Tipos Comuns de Classificação: 
 
 
Demanda: a classificação PQR é um critério de classificação de materiais que utiliza a 
popularidade dos itens (transações ou movimentações durante um período).Obs: As letras 
são usadas como referência de classificação. 
 

 Classe P: Muito populares, ou seja, apresentam elevada frequência de 
movimentação; 
 

 Classe Q: Popularidade média;  

 Classe R: Pouco populares. 

 
Grau de imprescindibilidade para a produção (criticalidade): A classificação XYZ avalia 
esse grau. 
 

 Itens Classe Z - São imprescindíveis, não podem ser substituídos por outros 
equivalentes, em tempo hábil para evitar transtornos. A falta desses materiais provoca 
a paralisação das atividades essenciais. 
 

 Itens Classe Y - Grau intermediário. Podem ser substituídos por outros com relativa 
facilidade, embora sejam vitais para a realização das atividades. 
 

 Itens Classe X - sua falta não acarreta em paralisações, nem riscos à segurança 
pessoal, ambiental e patrimonial. Possuem elevada possibilidade de serem 
substituídos por equivalentes. 

 
 
Características Atribuídas aos Produtos:   
 

 Perecibilidade: Tempo de estocagem, volatilidade, ação da luz, instabilidade química, 
magnetização/desmagnetização, corrosão etc. 
 

 Periculosidade: Gases, líquidos, produtos químicos etc. 
 

 Tipos de Estocagem: Permanente, temporário etc. 
 

 Dificuldade de Aquisição: Fabricação especial, escassez no mercado, sazonalidade, 
monopólio, transporte especial, importações etc. 
 

 Mercado Fornecedor: Nacional, estrangeiro. 
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6. Especificação 
 
 
É a descrição de um item através de suas características (atributos, propriedades). O 
termo especificação é, em geral, empregado com o significado de identificar precisamente 
o material, de modo a torná-lo inconfundível (ou seja, específico), principalmente para fins 
de aquisição. O conjunto de descrições de materiais forma a nomenclatura de materiais 
da empresa. 
 
É interessante também padronizar a nomenclatura. Uma nomenclatura padronizada 
(estruturada) é formada por uma estrutura de nomes ou palavras-chave (nome básico e 
nomes modificadores), dimensões, características físicas em geral (tensão, cor, etc.), 
embalagem, aplicação, características químicas etc. 
 
O nome básico é a denominação inicial da descrição (exemplo: Arruela, parafuso, etc.), 
enquanto o nome modificador é um complemento do nome básico (exemplo para arruela: 
pressão, lisa, cobre, etc.). Um nome básico pode estar associado a vários modificadores: 
Arruela lisa de cobre, espessura 0,5 mm, diâmetro interno 6 mm, diâmetro externo 14 
mm. 

 
 

7. Codificação 
 
 
A identificação por códigos pode ser feita por diversos tipos de códigos: 
 
 Alfabético, Alfanumérico, Sequencial, Em grupos, Em faixas, Mnemônicos, De Barras, 
Código QR. 

 
 

O que é fundamental é que para cada item haja um só código, assim como que o código 
não produza confusões de comunicação, principalmente com o uso de caracteres que 
podem ser confundidos um com o outro (zero com a letra O, cinco com a letra S, dois com 
a letra Z, seis com a letra G, etc.). 
 
 
Alguns tipos de códigos: 
 

 Alfabético - Representa os materiais por meio de letras. Foi muito utilizado na 
codificação de livros ( Método Dewey), com a implementação da imprensa no mundo. 
Após, agregou números a sua codificação (Alfanumérico), conseguindo com isto 
codificar a grande variedade de edições em suas categorias e classificações de 
assuntos, autores e áreas especificas. 
 

 Alfanumérico - Agrupa números e letras. As quantidades de letras e de números são 
definidos pelo órgão ou empresa a qual adotou o sistema, não havendo uma regra 
específica. É o sistema utilizado na codificação de placas de automóveis. 
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 Sequencial - É, normalmente, um código composto por caracteres numéricos com a 
regra de sequência “soma 1”. A cada novo item a ser identificado um novo código é 
dado, somando-se 1 ao último código dado. Para se definir um código sequencial basta 
determinar-se o primeiro código e a regra de sequência. 
 

 Em grupos - Quando o código é dividido em grupos e a cada grupo se associa um 
significado. Exemplo: os códigos 30-12-347 e 30-13-523, em que 30 = materiais 
elétricos; 30-12 = fios e cabos nus e 30-13 = fios e cabos isolados. 
 

 Em faixas - Quando, numa codificação sequencial, certas faixas de códigos possuem 
um significado tal como o dos grupos do código em grupos. Exemplo: 101 a 299 = 
matérias primas; 301 a 599 = semiacabados; 601 a 999 = acabados. 
 

 Mnemônicos - Quando possui caracteres que permitem associação fácil de idéia com 
o elemento a ser codificado. Exemplo: as siglas de estados do Brasil. 
 

 De Barras - É a tecnologia de identificação automática aplicável aos objetos. Seu 
objetivo é a identificação e localização de produtos em nível industrial e comercial. O 
sistema é constituído por séries de linhas e espaços de diversas larguras, que 
armazenam informações com ordenamentos diferentes, denominados simbologias. 
Para implementação do código de barras a indústria deverá filiar-se à EAN - 
Associação Internacional de Numeração de Artigos. O código EAN-13 é um padrão 
utilizado em mais de 100 países. É composto por 13 dígitos e inclui: País + Empresa + 
Produto + Dígito de Controle. 
 

 

 
             Figura 10 : Código de Barras e sua descrição. 
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Abaixo segue a lista dos três primeiros dígitos do código de barras que 
identificam o país de origem do produto: 

 
 
000-013: USA & Canada 
020-029: In-Store Functions 
030-037: France 
040-044: Germany 
045: Japan (também 049) 
046: Russian Federation 
471: Taiwan 
474: Estonia 
475: Latvia 
477: Lithuania 
479: Sri Lanka 
480: Philippines 
482: Ukraine 
484: Moldova 
485: Armenia 
486: Georgia 
487: Kazakhstan 
489: Hong Kong 
049: Japan (JAN-13) 
050: United Kingdom 
520: Greece 
528: Lebanon 
529: Cyprus 
531: Macedonia 
535: Malta 
539: Ireland 
054: Belgium & Luxembourg 
560: Portugal 
569: Iceland 
057: Denmark 
590: Poland 
594: Romania 
599: Hungary 
600 & 601: South Africa 
609: Mauritius 
611: Morocco 
613: Algeria 
619: Tunisia 
622: Egypt 
625: Jordan 
626: Iran 
064: Finland 

690-692: China 
070: Norway 
729: Israel 
073: Sweden 
740: Guatemala 
741: El Salvador 
742: Honduras 
743: Nicaragua 
744: Costa Rica 
746: Dominican Republic 
750: Mexico 
759: Venezuela 
076: Switzerland 
770: Colombia 
773: Uruguay 
775: Peru 
777: Bolivia 
779: Argentina 
780: Chile 
784: Paraguay 
785: Peru 
786: Ecuador 
789: Brazil 

080 – 083: Italy 
084: Spain 
850: Cuba 
858: Slovakia 
859: Czech Republic 
860: Yugoslavia 
869: Turkey 
087: Netherlands 
880: South Korea 
885: Thailand 
888: Singapore 
890: India 
893: Vietnam 
899: Indonesia 
090 & 091: Austria 
093: Australia 
094: New Zealand 
955: Malaysia 
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 Código QR - É como um código de barras em duas dimensões. Entretanto, a 
diferença entre este e os demais códigos de barras é que ele se comporta como um 
arquivo de dados portátil, sendo capaz de codificar nome, foto e o resumo de 
registros. Existem diversas padronizações abordando a codificação de códigos QR e 
seu uso é livre de qualquer licença, sendo definido e publicado como um padrão ISO. 
 
 

 
             Figura 11 : Código QR code. 

 
 

8. Classificação ABC 
 
 
A classificação ABC é um tipo muito importante de controle de estoque. Ela permite 
identificar aqueles itens que merecem atenção e tratamento adequados, de acordo com 
sua importância relativa. 
A curva usa como base o princípio de Pareto (80-20) e foi criada em 1897. Ele elaborava 
um estudo de renda e riqueza da população italiana e descobriu que 80% da riqueza local 
estavam concentradas com 20% da população. A aplicabilidade dos fundamentos do 
método de Pareto foi comprovada e posta em prática nos Estados Unidos, logo após a 
Segunda Guerra Mundial (1951), pela General Eletric. 

Saiba Mais  

 
Biografia de Vilfredo Pareto 

 

Vilfredo Pareto foi um Sociólogo, Teórico Político e Economista italiano. Elaborou a teoria 
das elites dominantes e a teoria de que o comportamento político é essencialmente 
irracional. 
 
Vilfredo Pareto (1848-1923) nasceu em Paris, França, no dia 15 de julho de 1848. Filho 
de um aristocrata italiano que tinha ido para exílio político na França. Em 1867 a família 
volta para a Itália. Graduou-se em Matemática e Física, em 1867, e em Engenharia, em 
1870, no Instituto Politécnico de Turim. Trabalhou como Engenheiro em grandes 
empresas, chegando a diretor de uma companhia ferroviária italiana. 
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Em 1874 é nomeado diretor de uma siderúrgica em Florença. Nessa época, dedicou-se 
ao estudo da Sociologia, Economia, Filosofia e Política. Em 1889, Pareto se casa com a 
jovem russa, Dina Bakunin. Renuncia a sua função na siderúrgica e durante três anos se 
dedicou a escrever panfletos contra a política protecionista do governo italiano no 
mercado interno e suas políticas militares no exterior. 
 

 

  Figura 12 : Foto de Vilfredo Pareto 

 
 
No controle de estoques, a curva ABC divide os materiais em 3 grupos: 
 

 Grupo A: Poucos itens - maiores valores, peso ou volume. São os itens mais 
importantes e que devem receber toda a atenção. Geralmente 20% dos itens 
corresponderem, em média, a aproximadamente 80% do valor monetário do estoque. 
 

 Grupo B: São os itens de importância intermediária e que devem receber atenção logo 
após as medidas tomadas sobre os itens da classe A. Representam em média 30% 
dos itens e corresponderem a aproximadamente 15% do valor monetário. 
 

 Grupo C: São os itens de menor importância. Embora volumosos em quantidades, 
possuem valor monetário bem reduzido, permitindo maior período de tempo para a sua 
análise e estratégia de decisão. Representam geralmente 50% dos itens e 
correspondem, em média, a aproximadamente 5% do valor monetário total. 
 
 

 
  Figura 13 : Gráfico da curva ABC 
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A Curva ABC relaciona o consumo do estoque, o investimento aplicado e a quantidade de 
itens que formam o estoque. Essa classificação facilita o planejamento e reduz os 
serviços burocráticos e a análise dos inventários. 
 
 
Como Elaborar a Curva ABC: 
 

 Passo 1: Definir a variável a ser analisada; 

- Identificação do material (descrição ou código); 

- Quantidade (consumo, estoque, compra); 

- Preço unitário; 

- Peso/ volume unitário ou embalagem; 

 Passo 2: Coletar os dados; 

 Passo 3: Ordenar os dados decrescentemente - por valor, peso ou volume; 

 Passo 4: Acumular os valores; 

 Passo 5: Calcular os percentuais; 

 Passo 6: Construir o diagrama; 

 Passo 7: Analisar os resultados. 

 

Exemplo 1: Faça uma Curva ABC para verificar quais produtos devem ser submetidos a 
uma análise de giro de estoque. 
 

 

Item Toneladas / Mês 

A 30 

B 10 

C 310 

D 100 

E 20 

F 60 

G 25 

H 6 

I 600 

J 2 

L 900 

M 15 

N 1 

O 4 

P 7 

 
 
 

 Passo 1: Definir a Variável a ser Analisada - Toneladas / Mês. 
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 Passo 2: Coletar os Dados - Estão na Tabela. 

 Passo 3: Ordenar os Dados Decrescentemente. 

 

Ordem Item Toneladas / mês 

1º L 900 

2º I 600 

3º C 310 

4º D 100 

5º F 60 

6º A 30 

7º G 25 

8º E 20 

9º M 15 

10º B 10 

11º P 7 

12º H 6 

13º O 4 

14º J 2 

15º N 1 

 

 Passo 4: Acumular os Valores. 

 

Ordem Item Toneladas / mês Ton / mês Acum. 

1º L 900 900 

2º I 600 1500 

3º C 310 1810 

4º D 100 1910 

5º F 60 1970 

6º A 30 2000 

7º G 25 2025 

8º E 20 2045 

9º M 15 2060 

10º B 10 2070 

11º P 7 2077 

12º H 6 2083 

13º O 4 2087 

14º J 2 2089 

15º N 1 2090 
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 Passo 5: Calcular os Percentuais do Valor. 
 
 

Ordem Item Toneladas / mês Ton / mês Acum. Porcentagem ℅ 

1º L 900 900 43,06 

2º I 600 1500 71,77 

3º C 310 1810 86,60 

4º D 100 1910 91,38 

5º F 60 1970 94,26 

6º A 30 2000 95,69 

7º G 25 2025 96,89 

8º E 20 2045 97,85 

9º M 15 2060 98,56 

10º B 10 2070 99,04 

11º P 7 2077 99,38 

12º H 6 2083 99,67 

13º O 4 2087 99,86 

14º J 2 2089 99,95 

15º N 1 2090 100,00 

 
 

 

 Passo 6: Construir o Diagrama. 
 
 

 

                                                 Figura 14 : Gráfico dos dados da curva ABC 
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 Passo 7: Analisar os Resultados. 
 
 

Classes Nº Item % Itens Valor Acumulado Itens em Estoque 

A 2 13,33 71,77 % L,I 

B 4 26,67 23,92 % C,D,F,A 

C 9 60,00 4,31 % G,E,M,B,P,H,O,J,N 

 
 
 
9. Localização 
 
 
O objetivo de um sistema de localização de materiais é estabelecer os meios necessários 
ao endereçamento e à perfeita identificação da localização dos materiais estocados. 
Geralmente utiliza uma codificação representativa de cada local de estocagem, facilitando 
as operações de movimentação, inventário etc. 
 
 
Normalmente são utilizados dois critérios de localização de material: 
 
 

 Estocagem Fixa: São determinadas áreas de estocagem para cada tipo de material, 
ou seja, materiais são colocados sempre no mesmo local a cada renovação do 
estoque. A grande vantagem é a facilidade de encontrar os materiais. Uma possível 
desvantagem é a ociosidade do local caso o estoque do material seja baixo. 
 
 

 Estocagem Livre: Não existem locais fixos de armazenagem, a não ser para materiais 
de estocagens especiais. Quando os produtos chegam ao armazém são designados a 
qualquer espaço livre disponível. A vantagem é a otimização da área de 
armazenamento. A desvantagem é o maior percurso para montagem dos pedidos, 
tendo em vista que um único item poderá ser localizado em diversos pontos. 

 
 
 

9.1 Técnicas de Estocagem 
 
 

 Carga Unitária: Carga constituída de embalagens de transporte que arranjam ou 
acondicionam certa quantidade de material para possibilitar o seu manuseio, transporte 
e armazenamento como se fosse uma unidade. A formação de carga unitária se dá, 
geralmente, através de caixas e pallets (ou paletes), que são estrados de madeira 
padronizados, de diversas dimensões. 
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                                                               Figura 15 : Palete de madeira. 
 

 
Um sistema de logística, para ser eficiente e atender todas as necessidades 
de armazenagem de produtos, matérias primas e insumos, deve contar com ferramentas 
e equipamentos que possam oferecer maior rapidez e mais economia. 
 
Na busca da otimização do sistema de armazenagem, era necessário criar um 
equipamento que pudesse substituir o trabalho manual, além de manter os produtos 
adequadamente na armazenagem, preservando sua qualidade e integridade. 
 
O melhor sistema encontrado, depois de muitos estudos e análises, foi o sistema de 
paletização, um tipo de embalagem que aplica o palete, ou pallet, em inglês, tornando 
mais prático o sistema de armazenagem e permitindo toda a rapidez necessária, dentro 
da economia exigida pelas empresas, oferecendo redução de custos e otimização no 
sistema de logística. 
 
O palete é um estrado ou plataforma, feito em madeira, plástico ou metal, que apresenta 
as melhores condições para manter um sistema de logística dentro das necessidades 
empresariais.A utilização do palete na armazenagem é feita nos portos, nos depósitos, 
almoxarifados e em locais onde os produtos são transportados e armazenados antes de 
chegarem ao consumidor final. 

Uma das grandes vantagens da utilização dos paletes na armazenagem é o melhor 
aproveitamento da área de estocagem, mantendo maior organização e tornando mais 
rápido o trabalho de verificação e conferência da carga. 
De forma geral, os paletes são produzidos em madeira, e a mais comum para sua 
confecção é o pinus, um tipo de madeira que contribui e preserva o meio ambiente, já que 
se trata de uma árvore bastante homogênea em suas propriedades, garantindo a 
qualidade do produto final. 
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Saiba Mais 

Madeira Pinus 

Esse tipo de madeira é muito utilizado nas construções e também é conhecido pelo nome 
de pinheiro americano ou simplesmente pinheiro, o nome cientifico dessa madeira é Pinus 
elliottii e é um tipo de madeira considerada “softwood” (Folhas afiladas e frutos sem 
casca) que faz parte da família das coníferas. 

O pinus é um tipo de madeira que faz parte da conscientização da necessidade de 
conservação da natureza, é uma madeira resultante do reflorestamento e foi trazida dos 
Estados Unidos para o Brasil nos anos 70, atualmente é cultivada no sul e sudeste. 

O pinus, além de possuir um crescimento rápido, não necessita de um solo rico em 
nutrientes, o que o torna bem atrativo para a utilização na construção civil. Mesmo 
sofrendo com os predadores naturais e necessitando de um cuidado especial, a madeira 
pinus possui diversas utilidades devido a sua impermeabilidade e outros benefícios, como 
a resistência. 

Essa madeira também possui outras facilidades que permitem que seja introduzida em 
outras situações, são fáceis de aplainar, desenrolar, lixar, furar, fixar e etc, por isso são 
bem populares em construções, móveis e utensílios a base de madeira para o lar, e além 
disso, sua capacidade de impermeabilização permite que seja tratada com substâncias 
para preservação de seu aspecto, aumentando sua duração. 

 

 

Figura 16 : Árvore Pinus. 
 

 
Na armazenagem, o peso do palete confeccionado em pinus também contribui para não 
aumentar a carga total da embalagem estocada, facilitando sua movimentação e 
colocação nos locais de armazenamento. 
O melhor palete de pinus é aquele cuja madeira é completamente seca antes da sua 
confecção, evitando o surgimento de rachaduras na madeira, além de não oferecer riscos 
de mofo nas embalagens.O palete produzido com a madeira nas condições adequadas, 
quando bem conservado, possui vida útil de até 10 anos num sistema organizado 
de armazenagem. 
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Entre as vantagens apresentadas pelo palete de madeira, podemos considerar as 
seguintes: 

 Menor custo de produção; 

 Maior durabilidade para a armazenagem; 

 Maior resistência; 

 Fácil manutenção; 

 Produto altamente sustentável. 
 
 

Outra grande vantagem na armazenagem que se utiliza de paletes é o descarte da 
madeira, que pode ser reaproveitada para a produção de outros tipos de embalagens ou 
pode servir para geração de energia em caldeiras de biomassa, substituindo combustíveis 
não renováveis.O conceito de sustentabilidade também se utiliza dos paletes para criar 
elementos criativos, como móveis produzidos com a madeira, trazendo um novo conceito 
para o mobiliário. 
 
 
Como aproveitar melhor os paletes na armazenagem 

Para melhor aproveitamento dos paletes na armazenagem, bastam alguns cuidados: 
 

 Verificar as condições do piso onde serão colocados os paletes no almoxarifado; 

 Conhecer a capacidade de carga de empilhadeiras, não ultrapassando essa 
capacidade, adequando o garfo do equipamento às dimensões do palete; 

 Não movimentar os paletes através do arrastamento. 
 
 

Principais tipos de paletes usados na armazenagem 

Conheça os principais tipos de paletes utilizados na armazenagem: 
 
 
1. Paletes Descartavéis ou Oneway. 

Os paletes descartáveis, ou oneway, são bastante utilizados na indústria, apresentando 
baixo peso e menor custo, sendo confeccionados em pinus e projetados de acordo com 
as peças que serão movimentadas. O palete descartável não é utilizado uma segunda 
vez. 

 

Figura 17 : Palete Descartável. 
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2. Palete Comuns. 

Os paletes comuns são fabricados de acordo com as dimensões exigidas pelo cliente, 
possuem maior resistência e capacidade de carga e apresenta melhor relação custo x 
benefício para a armazenagem. Podem ser utilizados mais de uma vez, chegando a durar 
até 10 anos quando bem preservados. 
 

 

Figura 18 : Palete Comum. 

 

3.  Palete PBR. 

O palete PBR foi introduzido no mercado na década de 1990 através da Abras – 
Associação Brasileira de Supermercados e por entidades que fazem parte do Comitê 
Permanente de Paletização (CPP), tendo a assessoria do IPT-UPS (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo). 
O palete PBR foi aprovado depois de vários anos de testes e ensaios, tornando-se o 
modelo ideal para a movimentação e a armazenagem de mercadorias no Brasil.Com a 
padronização da medida, com 1 metro por 1,20 metros e da estrutura de construção, 
tornou-se um produto economicamente viável para a manutenção de estoques de paletes 
para venda futura. 
 
 
 

 

Figura 19 : Palete PBR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]              Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

Logística – Gestão de Estoques  37 
 

 

4. Palete de Plástico PBR dupla face. 

O  Palete de plástico PBR dupla face é uma alternativa na armazenagem para o palete de 
madeira. Este palete é muito utilizado na armazenagem de produtos de linha fria por 
causa da sua durabilidade comparada com o palete de madeira em ambientes frios. 
 
 
 
 

 

Figura 20 : Palete de Plástico PBR dupla face. 

 
 
 
 
 

 Caixas ou Gavetas: Ideal para materiais de pequenas dimensões, como parafusos, 
arruelas, materiais de escritório, peças semiacabadas etc. 
 
 

 

Figura 21 : Caixas ou Gavetas. 
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 Prateleiras: Destinadas a materiais de tamanhos diversos e para o apoio de gavetas 
ou caixas padronizadas, constituem o meio de estocagem mais simples e 
econômico.São construídas de diversos materiais conforme a conveniência da 
atividade. 
 
 

 

Figura 22 : Prateleira. 

 
 
 
 

 Raques: São construídos para acomodar peças longas e estreitas como tubos, 
barras, tiras, etc. 
 
 

 

Figura 23 : Raques. 
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 Empilhamento: É uma variante da estocagem de caixas para aproveitamento do 
espaço vertical. As caixas ou pallets são empilhados uns sobre os outros, 
obedecendo a uma distribuição equitativa de cargas. 
 
 
 

 

Figura 24 : Empilhamento de mercadorias. 

 
 

 

 Container Flexível ou Big Bag: É uma das técnicas mais recentes de estocagem. 
Consiste em uma espécie de saco feito com tecido resistente e borracha vulcanizada, 
com um revestimento interno conforme o uso. É característico que este tipo de 
armazenagem que é utilizado com produtos a granéis. 

 

 

Figura 25 : Container Flexível ou Big Bag. 
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10.  Movimentação 
 
 
O manuseio ou a movimentação interna de produtos e materiais significa transportar 
pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente pequenas, quando 
comparadas com as distâncias na movimentação de longo curso executadas pelas 
companhias transportadoras. É atividade executada em depósitos, fábricas, e lojas, assim 
como no transbordo entre tipos de transporte. Seu interesse concentra-se na 
movimentação rápida e de baixo custo das mercadorias. 
 
 

 Sistemas de Transportadores Contínuos: Consiste na movimentação constante 
entre dois pontos pré-determinados. São utilizados em mineração, indústrias, terminais 
de carga e descarga, terminais de recepção e expedição ou em armazéns. 
 

 

     Figura 26 : Esteira Transportadora. 

 

 Sistemas de Manuseio para Áreas Restritas: São feitos para locais onde a área é 
elemento crítico, por isso são bastante utilizados em almoxarifados. A ponte rolante é o 
equipamento mais utilizado entre todos. 
 

 

Figura 27 : Ponte Rolante. 
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 Sistemas de Manuseio entre Pontos sem Limites Fixos: É o mais versátil dos 
sistemas, utiliza carrinhos, empilhadeiras, paleteiras etc. 
 

 

            

               Figura 28 : Ponte Rolante.                                        Figura 29 : Empilhadeira.. 

 

 

Figura 30 : Carrinho. 

 

11 . Embalagens 
 
 
Tem como objetivo movimentar produtos com toda a proteção e sem danificá-los além do 
economicamente razoável. Um bom projeto de embalagem do produto auxilia a perfeita e 
econômica movimentação sem desperdícios. Além disso, dimensões adequadas de 
empacotamento geram eficiência no manuseio e na armazenagem. 
 
É corrente distinguir três níveis da embalagem: 
 

 Primária; 

 Secundária;  

 Terciária, ou de transporte. 
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A Embalagem Primária (por exemplo, a lata, a garrafa ou o saco) está em contato direto 
com o produto e é normalmente responsável pela conservação e contenção. 
 
A Embalagem Secundária (como é o caso das caixas de cartão ou cartolina) contém 
uma ou várias embalagens primárias e é normalmente responsável pela proteção físico-
mecânica durante a distribuição. 
 
A Embalagem Terciária agrupa diversas embalagens primárias ou secundárias para o 
transporte, como a caixa de cartão canelado ou a grade plástica para garrafas de bebidas. 
A escolha de embalagens deste tipo depende: 
 

 Da natureza da embalagem individual (rígida, semirrígida ou flexível); 

 Do esquema de paletização (dimensionamento da embalagem coletiva com vista a 
maximizar o aproveitamento do palete); 

 Dos custos. 

 

12. Inventário Físico 

 

O inventário físico consiste na contagem física de todos os itens que constam em estoque 
levando em consideração o período de referência para o inventário. Caso seja encontrada 
alguma diferença seja no que diz respeito à quantidade ou ao valor do estoque, o 
departamento contábil da empresa deverá orientar as devidas correções. 
 
 
O inventário físico pode ser realizado de acordo com os dois modos a seguir: 

 

 Periódico: Realizado em períodos determinados, geralmente no final de um exercício  
(Ano Fiscal). Abrangem todos os itens de estoque de uma só vez, resultando em uma 
operação relativamente longa, devido à possibilidade de muitos itens em estoque. 
Esse tipo de inventário impossibilita a resolução de problemas de imediato. Este 
inventário também é chamado de “ Inventário Fiscal”. 

 
 

 Rotativo: Também chamado de contagem cíclica, ocorre quando se contam 
permanentemente os itens do estoque, de acordo com uma ordem ou técnica 
definida, geralmente uma vez dentro de cada período fiscal. 
Uma das formas mais comuns de contagem cíclica consiste na classificação dos itens 
de acordo com a Curva ABC. Então, cada classe de inventario é quantificada e, após, 
é definida a periodicidade de contagem de acordo com a importância dos itens. 
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Figura 31 : Equipe de colaboradores fazendo inventário. 

 

12.1 Acurácia ou Acuracidade dos Controles 
 
Acuracidade é a relação das quantidades ou valores que estão registrados no sistema 
com as quantidades ou valores no físico.A palavra Acurácia ou Acuracidade quer dizer 
precisão,exatidão. 
Uma vez realizado o inventário, calcula-se a acurácia dos controles, que nada mais é que 
o valor dos itens corretos expresso em porcentagem. Pode-se calcular a acurácia dos 
estoques tanto para as quantidades de itens quanto para o valor dos itens. 
 
A acurácia é igual ao número de itens corretos dividido pelo número total de itens do 
estoque, ou então o valor dos itens corretos dividido pelo valor total dos itens do estoque. 
Quanto maior a acuracidade melhor para a empresa, pois este resultado avaliará o nível 

de confiança das operações logísticas e administrativas da empresa. O grau de tolerância 

em relação as perdas estão em torno de 3% do total. 

Exemplo: Em um estoque com 1200 peças, verificou-se que 100 não estão corretas. Qual 
a acurácia deste estoque? 
 
Total de peças = 1200 Erros = 100 Corretos = 1200 - 100 = 1100 
 
Acurácia = 1100 / 1200 = 0,92 = 92% 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






