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RESUMO : Este artigo científi co trata de um assunto voltado à importância da 
gestão de estoque, dentro das organizações. Os colaboradores das empresas 
adquirem melhor noção de como funciona a gestão de estoque na prática, por 
isso a relevância de estudar este tema. As empresas buscam diminuir o custo, 
para aumentar a lucratividade, e desafi am então o gestor para esta tarefa. No 
entanto, para alcançar o sucesso, é extremamente importante que a organização 
se preocupe com esta área, somente controlando os materiais da empresa, 
desde a matéria-prima até os materiais indiretos, consegue-se a redução de 
custo tanto desejada. O objetivo desta pesquisa é identifi car e analisar como 
a gestão de estoque impacta a organização, e apontar sua relevância. Para a 
realização deste artigo, buscou-se um estudo desenvolvido por meio de estudo 
de caso observatório e pesquisa com base em livros, artigos científi cos e sites da 
internet. Ao fi nal da pesquisa conclui-se que este controle precisa ser realizado 
pelo gestor, contando com a colaboração de todos os envolvidos. Apenas com a 
prática de controlar os materiais da empresa, o desperdício e a falta de materiais 
serão evitados. A partir do resultado encontrado elaborou-se uma discussão, que 
informa os dados coletados e identifi ca os pontos a serem melhorados.

Palavras-chave: Gestão. Estoque. Controle. 

STOCK MANAGEMENT MADE IN THE MILK COOLING POSITION, IN THE 
CITY OF RIO VERDE - GO

ABSTRACT : This paper deals with an issue related to the importance of inventory 
management within organizations. The employees of the companies acquire a 
better understanding of how inventory management works in practice, therefore 
the relevance of studying this theme. Companies seek to reduce cost, to increase 
profi tability, and then challenge the manager for this task. However, to achieve 
success, it is extremely important that the organization is concerned about this 
area, only by controlling the materials of the company, from the raw material 
to the indirect materials, the desired cost reduction is achieved. The purpose 
of this research is to identify and analyze how stock management impacts the 
organization, and to point out its relevance. For the accomplishment of this 
article, a study was developed through case study observatory and research 
based on books, scientifi c articles and internet sites. At the end of the research it 
is concluded that this control needs to be performed by the manager, counting on 
the collaboration of all involved. Only with the practice of controlling the company’s 
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materials, wastage and lack of materials will be avoided. From the result found 
a discussion was elaborated, which informs the data collected and identifi es the 
points to be improved.

Key words:Management. Stock. Control

1 INTRODUÇÃO 

 Este artigo científi co visa apresentar a atribuição da gestão de estoque 
no Posto de Resfriamento de Leite, na cidade de Rio Verde – GO. Possui o 
objetivo de cumprir o estágio obrigatório, justifi ca-se por meio de estudo de caso 
observatório, também por meio de estudo bibliográfi co. A pesquisa busca apontar 
relevância de controlar o estoque da empresa, mostrando as vantagens e suas 
desvantagens. 
 De acordo com o estágio realizado, o problema identifi cado foi: O que fazer 
para faturar as notas fi scais dos produtores, com mais agilidade? As prováveis 
hipóteses seriam a própria unidade em efetuar o lançamento de seu estoque 
no sistema e contratar mais funcionários para a unidade central, que efetua os 
lançamentos do estoque das unidades fi liais.
 O objetivo geral foi controlar o estoque, de modo que os estoques físicos 
e contábeis fi quem equivalentes. Já os objetivos específi cos foram sempre 
conferir a nota fi scal na hora de receber as mercadorias, conferir o lançamento 
da nota fi scal, confrontar com o sistema, após o faturamento do produto, conferir 
se o mesmo saiu do estoque, e realizar inventário de estoque mensal.
 Abordará o porquê em controlar o estoque, mostrar que essa gestão é 
um indicador de custo e trazer dados necessários para a empresa alcançar o 
objetivo.
 Uma estratégia muito utilizada atualmente, para melhorar e auxiliar na 
gestão de estoque, é o inventário de estoque, que também será abordada a sua 
relevância no controle dos materiais. 
 Seguindo essa linha de raciocínio será abordado como esta estratégia 
funciona com o uso da tecnologia para a gestão de estoque. Hoje, com a 
globalização e a informação rápida, é necessário um bom sistema de gestão 
para poder controlar a organização.
 Será apontada também a ferramenta curva ABC, que faz uma análise 
nos produtos da empresa, classifi cando-os entre os mais importantes e menos 
importantes.
 Por fi m, será relatada uma conclusão do estudo, através das respostas do 
questionário, aplicado na empresa estudada.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A importância da gestão de estoque

 O estoque são todos os materiais que a empresa possui na empresa e 
utiliza no processo produtivo. Nos casos de revenda, o estoque são produtos 
acabados, que é repassado diretamente para o consumidor fi nal.

Um dos grandes desafi os da administração de materiais está em 
dimensionar e controlar os estoques para tentar mantê-los em níveis 
adequados, ou então reduzi-los se afetar o processo produtivo e sem 
aumentar os custos fi nanceiros (CHIAVENATO, 1991, p.75).

 Chiavenato (2005) também comenta que os estoques são um meio de 
investimento, e podem alcançar os ativos totais da empresa. A gestão dos 
estoques apresenta características que exigem um bom relacionamento com 
todas as áreas da empresa, principalmente porque estoque também traz custo 
para organização.
 Garcia et al. (1998, p.9) relatam que “o estoque é gerador de riquezas, 
uma vez que ele representa as mercadorias que serão colocadas à disposição 
do consumidor, isto é, serão vendidas”, ou seja, o estoque necessita, portanto, 
“garantir o alcance do objetivo operacional da empresa, seja ela a produção, a 
venda ou a prestação de serviços”.
 Chiavenato (2005) elucida que as principais funções do estoque é oferecer 
os suprimentos à empresa, diminuir demora ou atraso na entrega de materiais, 
proporcionarem economias de escala, pela rapidez e efi ciência no atendimento 
às necessidades.
 A revisão de literatura mostra que, é de extrema importância controlar o 
fl uxo de qualquer material, dentro de uma organização. Para alcançar o sucesso, 
o gestor precisa estar sempre atento em todos os processos de uma empresa. 
Um deles é ajudar a controlar o estoque, desde a chegada do produto, até a 
saída do mesmo. Em empresas de médio a grande porte, a responsabilidade de 
gerir o estoque é de um gestor de materiais, porém mesmo que não haja esta 
função, a gestão de estoque deve ser trabalhada de forma efi caz.

2.2 Controle de Estoque

 Segundo uma pesquisa do Sebrae (2016), o controle do estoque evita o 
acúmulo ou a falta de produtos, ajuda a controlar as fi nanças e o espaço físico 
da empresa. Controlar os custos da organização é base para alcançar o sucesso 
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com efi ciência e efi cácia.

O controle físico e fi nanceiro de estoque tem como objetivo básico 
informar a quantidade disponível de cada item existente na empresa, 
seja matéria-prima, seja mercadoria, e quanto essa quantidade 
signifi ca em valores monetários. Controlar as entradas e especialmente 
o consumo de materiais é uma das funções mais básicas de uma 
empresa. Nem por isso é uma função menos importante, na medida 
em que os materiais representam cerca de 60% dos custos de um 
negócio (SEBRAE, 2016, s.p).

 Dentro do controle de estoque, a empresa pode criar o estoque de 
segurança para suprir as necessidades de cada departamento. De acordo com 
Chiavenato (2005, p. 69) “sua função é proteger o sistema produtivo quando a 
demanda e o tempo de reposição variam ao longo do tempo”.

2.3 Indicador de Custo

 O monitoramento do estoque é um grande indicador de custo, dentro das 
organizações. Segundo Arozo (2006), a gestão incorre em dois tipos básicos 
de custo, o custo de manutenção de estoque e custos associados à falta do 
mesmo. Saber o quanto se gasta de produtos, é de suma importância para ter 
o estoque necessário para consumo. E no caso de revenda, garantir que os 
produtos estejam disponíveis na hora que o consumidor precisar.
Na visão de Araújo (1981), a gestão de estoque preocupa-se em garantir os 
materiais de consumo habitual na empresa, quer na produção, quer nos outros 
departamentos da organização.

Todo material estocado gera custos, aos quais denominaremos 
custos de estoques ou custos de estocagem. Os custos de estoques 
dependem de duas variáveis: a quantidade em estoque e o tempo de 
permanência em estoque. Quanto maior a quantidade e quanto maior 
o tempo de permanência, tanto maiores serão os custos de estoques 
(CHIAVENATO, 2005, p. 92).

 No entender de Moura (2004, p.12), “quanto maior a quantidade de 
material estocado, maiores serão os custos de manutenção”. Portanto, o controle 
dos materiais fará com que este custo diminua.
 “A administração de estoques exige que todas as atividades envolvidas 
com controle de estoques, qualquer que seja a forma, sejam integradas e 
controladas num sistema em quantidades e valores”. (DIAS, 1993, p.24) 
 Um departamento que está ligado à gestão de estoque, é a de suprimentos 
ou compras. Pozo (2010) esclarece que eles possuem total responsabilidade em 
toda a atividade na empresa, pois somente será possível se for abastecida com 
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informações e materiais.

2.4 A importância do inventário na gestão de estoque

 O inventário de estoque é uma ferramenta utilizada pela gestão de 
estoque, para realizar a contagem de todos os materiais informados em estoque. 
 De acordo com a ADV tecnologia (2015), o inventário é o responsável 
por fazer o levantamento da quantidade de bens que constam nos estoques 
da empresa. Portanto, para que essa gestão seja funcional, deve-se levar em 
consideração o alcance do controle da organização. 
 Os principais motivos para realizar um inventário são: redução de 
perdas, melhora no atendimento ao cliente e o cumprimento da legislação (ADV 
tecnologia, 2015). 
 Chiavenato (2005) assevera que por outras razões que são realizadas 
também o inventário de estoque que, é permitir a verifi cação das discrepâncias 
entre os registros de estoque e estoque físico, ou seja, quantidade real no 
estoque, verifi car as diferenças entre o estoque físico e o contábil, em valores 
monetários.

2.5 O uso da tecnologia na gestão de estoque

 A informatização nos processos, dentro da organização auxilia o 
processamento de dados, em grande escala, ajudando no controle de todos 
os materiais. Com o crescimento da tecnologia, é impossível não utilizar algum 
sistema que possa ajudar, nos processos administrativos. A gestão de estoque 
não é diferente, áreas como planejamento e controle apresentam excelentes 
oportunidades para uma grande aplicação do computador devido ao fato, do 
grande número de informações que serão utilizados (VIANA, 1999).
 Lidar com milhares de itens estocados, fornecidos por centenas de 
fornecedores, com possivelmente dezenas de milhares de consumidores 
individuais, torna a tarefa de operações complexa e dinâmica (SLACK et al., 
1999). Portanto, o uso de um sistema de informação gerencial, para gerir o 
estoque, permitirá o total controle da entrada e saída dos materiais, quantidade 
consumida por departamento, quantidade do produto que é mais vendido, entre 
outros fatores. Essa informação consegue chegar rapidamente ao seu gestor, 
através de um relatório gerencial, onde informa os dados para o melhor controle.
Para obtenção de maiores esclarecimentos Moura (2004) agrega que as 
organizações utilizam o ERP, sistema de planejamento de recursos de 
empreendimento. Este sistema é utilizado para todos os controles da organização. 
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Para a gestão de estoque, possui papel importante, pois com sua ajuda será 
mais fácil implantar as ferramentas administrativas e controlar os materiais.

2.6 Análise da Curva ABC 

 Ainda nos seguimentos de Chiavenato (2005), a classifi cação ABC 
consiste em classifi car os materiais, de acordo com a vivência na empresa, entre 
materiais mais importantes e que possui alto consumo, que seriam produtos 
classe A, eles são os que mais impactam no faturamento ou em volume vendido, 
classe B são produtos com relevância, porém menos que os da classe A e 
classe C produtos com menor consumo que aparecem pouco no faturamento 
e não possuem grande volume de venda. Essa ferramenta também ajuda ao 
gestor, controlar o estoque para que não faltem materiais e suprimentos para os 
departamentos.

FONTE: VIANA, 1999.
FIGURA 1 – Distribuição típica e usual da curva ABC

 De acordo com NK consultoria (2017) para utilizar a ferramenta da curva 
ABC é necessário responder algumas questões, como por exemplo quanto de 
mercado devo comprar, em qual produto tenho mais margem, qual produto que 
mais vendo em volume, qual produto mais rentável, quais mercadorias devo 
liquidar, é fundamental as questões serem respondidas de forma correta, para 
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que a utilização da ferramenta seja efi caz.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Com o objetivo de cumprir a carga horária de 400 horas de estágio 
obrigatório necessário para a conclusão do curso de Administração, o estudo foi 
desenvolvido por meio de estudo de caso observatório, no estágio obrigatório, 
com a orientação de Clayton Gomes, supervisor da empresa. A observação foi 
realizada no setor administrativo, com foco em toda a gestão de estoque.  A 
revisão de literatura foi feita com base em livros, artigos científi cos e site da 
internet. 
 O estudo foi fundamentado através da avaliação do problema atual, por 
meio de informações vivenciadas e coletadas pela estagiária, com o intuito de 
observar, registrar, analisar, e classifi car fatos, mediante questionário com 03 
colaboradores da empresa. Este artigo abordou o tema gestão de estoque e teve 
por objetivo principal contribuir para a aplicação desta estratégia nas empresas, 
por meio da apresentação e discussão dos dados.
 Na concepção de Yin (2005) o estudo de caso é uma ferramenta de 
pesquisa, e é utilizado quando, por intermédio de uma investigação, busca os 
dados não defi nidos, sobre a vida real ou situações empíricas. 

3.1 Caracterização da empresa

 Posto de resfriamento de leite, situada em Rodovia BR060 km 394, s/n, ala 
L no Setor Industrial, na cidade de Rio Verde Goiás. Empresa no ramo alimentício, 
de médio porte. Recebe cerca de 60 mil litros de leite por dia. Fundada em 
meados de 2012, foi construído o posto de resfriamento, para captar matéria-
prima para sua produção de lácteos. Possui fi lial em todo Brasil, tanto na parte 
de postos quanto na parte de indústrias. Atualmente a empresa é responsável 
pela maior captação de leite no país.
 Seus colaboradores consistem em um Técnico em Originação, que 
é Médico Veterinário, oferece suporte aos produtores referente à limpeza da 
ordenha e saúde dos animais. Dois na Administração, onde controla todo o 
processo de entrada e saída de leite, e também os suprimentos necessários 
para que isso ocorra. Dois na plataforma, onde se concentra a carga e descarga 
de Leite a Granel dos caminhões e por fi m, dois analistas de laboratório, onde 
fazem as análises da qualidade do leite, antes de descarregar os caminhões e 
possíveis fraudes. Possui sete colaboradores nesta unidade, sendo dois com 
graduação completa, e os cinco restantes, com ensino médio completo. O 
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supervisor do posto administra a distância, é responsável por mais de 10 postos 
e faz visitas a cada trimestre.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
FIGURA 2 – Organograma da Empresa

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Os resultados foram obtidos através de questionário realizado na 
empresa. Participaram no total 4 colaboradores, sendo dois do laboratório e dois 
da recepção de leite.
 De acordo com a fi gura 3, não há um gestor de estoque na unidade. O 
responsável pelo almoxarifado é o líder do posto, ele controla os materiais e 
todos os insumos para realização das atividades, porém por ter várias outras 
tarefas, o estoque não era controlado.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
FIGURA 3 – Gráfi co: Possui Gestor de Estoque?
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 De acordo com a fi gura 4, 25% dos colaboradores consideram o trabalho 
do gestor regular, 75% informaram que o trabalho do líder da unidade é ruim.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
FIGURA 4 – Gráfi co: Trabalho do Gestor

 Conforme fi gura 5, todos os colaboradores responderam que possuíam 
os insumos necessários para a realização das atividades. Isso mostra que o 
responsável do posto, tinha muitas tarefas a serem desenvolvidas e talvez alguns 
departamentos não eram visualizadas da mesma forma.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
FIGURA 5 – Gráfi co: Possui os materiais para realização do seu trabalho?

 Na fi gura 6 mostra que 50% dos colaboradores, que participaram da 
pesquisa, afi rmaram que a empresa possui controle dos materiais que eles 
utilizam no dia a dia, porém 50% afi rmam que não. De acordo com as informações, 
fi ca claro que é feito controle, porém não regular, ou é feito somente em alguns 
setores.
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FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
FIGURA 6 – Gráfi co: Controle dos Materiais

A visão de todos colaboradores é de que precisa ser feito o controle do estoque, 
todos eles responderam que é necessário este controle. Na fi gura 7, informaram 
que o almoxarifado não é organizado, difi cultando o acesso aos insumos. 
Foi verifi cado que qualquer um tem acesso a ele e que não possui nenhuma 
burocracia para retirada de materiais.

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017.
FIGURA 7 – Gráfi co: O almoxarifado é organizado?

 Foi identifi cado, na fi gura 8, que 25% dos colaboradores acreditam ter 
uma boa comunicação na empresa, e 75% informam não ter boa comunicação. 
Sabe-se que a comunicação é de extrema importância nas organizações, tanto 
da liderança até aos colaboradores, como dos funcionários até a liderança.
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FONTE: Elaborado pelo autor, 2017.
FIGURA 8 – Gráfi co: Boa comunicação

 Vale ressaltar que a comunicação entre os departamentos, também 
precisar ser observada, pois todos têm o mesmo objetivo na empresa.
 Conforme visto na revisão de literatura, é importante classifi car os 
materiais como mais importantes e menos importantes. Essa classifi cação facilita 
na organização do almoxarifado, organiza também os materiais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se constatar através da análise realizada que o controle de estoque, 
é de extrema importância nas organizações e deve ser utilizado como estratégia 
para a diminuição de custos. 
 O estabelecimento desse controle traz diversos benefícios para a empresa 
como a maximização da redução de desperdícios, aumento da lucratividade, 
proporciona melhoria de comunicação entre os departamentos, para evitar a 
falta de materiais e insumos para a realização das atividades.
 O problema levantado dentro da empresa foi que os produtores não 
estavam recebendo a nota fi scal dos produtos, por falta de organização da 
empresa nos lançamentos. Uma das hipóteses levantadas que deu resultado foi 
à sugestão da própria unidade lançar as notas fi scais dos produtos recebidos, 
pois atualiza assim o estoque com mais agilidade. Porém a hipótese de 
contratação de funcionários para a unidade responsável pelo lançamento, não foi 
atendido devido ao alto custo para manter o colaborador na empresa. O líder da 
empresa delegou as tarefas, e passou a controlar melhor as atividades diárias, 
apresentando maior qualidade no serviço prestado.
 Enfi m, o objetivo geral foi alcançado, pois foi mostrada a necessidade 
de controle no estoque, e hoje esta área é visualizada de forma diferente pelos 
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colaboradores da empresa, todos eles ajudam a manter o estoque organizado. 
O gestor da empresa delegou algumas funções para seus colaboradores, o que 
faz com que sobre mais tempo para trabalhar nesta área.
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