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RESUMO 

 

 

A gestão dos estoques em qualquer empresa é, sem dúvida, um dos pontos que 

merecem mais atenção, pois a falta ou a deficiência deste processo pode ocasionar 

a perda de vendas e até mesmo a interrupção de processos produtivos. O excesso 

de mercadorias desnecessárias em estoque deve ser observado porque equivale a 

dinheiro parado e, consequentemente, pode desestruturar a gestão financeira da 

empresa. Não sobrar produto é tão importante quanto não faltar, por esta razão 

abordou a necessidade da gestão de estoques no processo de compra e venda de 

móveis na empresa A.M.S. Móveis LTDA. Buscamos identificar as falhas existentes 

nas etapas do processo, identificar e avaliar a frequência de ocorrência destes 

problemas e finalmente buscar a causa dos problemas identificados, por meio da 

aplicação de ferramentas da qualidade. O estudo realizado possibilitou à empresa 

conhecer os níveis de estoque, reduzir os atrasos no estoque de giro, controlar a 

previsão de demanda e eliminar o acúmulo de produtos desnecessários, passando 

assim a ter ferramentas concretas para o controle de estoque que proporcionam 

maior entendimento, clareza e aumento nos lucros. 

 

 

Palavras-chave: Gestão de estoque; Estoque; Fluxo de Armazenagem. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The inventory management in any business is undoubtedly one of the points that 

deserve more attention because the lack or deficiency of this process can lead to lost 

sales and even the interruption of production processes. The excess of unnecessary 

goods in stock should be observed because equals money stopped and, 

consequently, can disrupt the financial management of the company. No leftover 

product is as important as not to miss, for this reason we address the need of 

inventory management in the buying process and sale of furniture in the company 

AMS Furniture LTD. We sought to identify existing gaps in the steps of the process, 

identify and assess the frequency of occurrence of these problems and finally seek 

the cause of the problems identified through the application of quality tools. The 

study enabled the company to know the inventory levels, reduce delays in inventory 

turnover, controlling the demand forecast and eliminate the accumulation of 

unnecessary products and starting to have concrete tools for inventory control that 

provide greater understanding, clarity and increase in profits. 

 

 

Keywords: Inventory management; stock; Storage flow. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Martins (2000), atualmente, as organizações encontram-se em um 

cenário de constante procura pela ascensão no mercado devido ao processo de 

globalização de mercados. Assim, as empresas tendem a procurar as melhores 

formas de destaca - se e se manterem, permanentemente, no mercado. 

Percebe-se essa necessidade especialmente no varejo, uma vez que 

existem várias empresas que vendem o mesmo produto, com a mesma qualidade. 

Assim, surge a necessidade de oferecer algum diferencial que faça com que o 

consumidor opte pela sua empresa. E em nosso cenário social atual, onde todos são 

extremamente imediatistas, ganhará o cliente à empresa que fornece o produto de 

qualidade, com um bom preço e no menor tempo possível. 

Partindo deste princípio o presente trabalho aborda a gestão de estoques no 

processo de compra e venda de móveis. A gestão efetiva dos estoques evita que 

recursos sejam desperdiçados, otimiza custos quando se trata de estoque e analisa 

e formatiza os meios para aquisição de mercadoria e seleção de fornecedores. 

 Identificar-se neste trabalho ferramentas para aprimorar a gestão de 

estoque através de um estudo de caso na empresa A.M.S Móveis LTDA. 

Através da implantação de ferramentas de qualidade para melhoria 

continuas e padronização nas execuções das tarefas para melhor desenvolvimento 

entre os setores com agilidade, inovação e comunicação com clareza e objetividade. 

Alcançando redução de custo e maior rentabilidade para a empresa, 

ocorrendo resultados econômicos significativos e obtendo benefícios como: redução 

de custo com despesas fixas e variáveis, redução dos custos com qualidade 

(refugos, retrabalho, devolução), aumento da competitividade, com custo mais baixo, 

redução de tempo nas execuções das tarefas, melhor distribuição de tarefas para os 

colaboradores, redução de quadro de funcionários, eliminando tempo de ociosidade, 

melhoria na comunicação interna, aumento na satisfação dos clientes, aumento na 

rentabilidade e melhoria da motivação da equipe. 

A administração da gestão de estoque é de grande importância no mercado 

em que opera tendo um controle de estoque organizado e padronizado é possível 

atender de forma rápida e hábil ao consumidor, provocando uma vantagem 
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competitiva entre a concorrência. As ferramentas sugeridas proporcionam 

resultados, melhorias e benefícios para a empresa. 

 

 

1.1. PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

 

O problema de pesquisa está relacionado com a proposta de propor 

melhorias no processo de qualidade da gestão de estoque. A delimitação do 

problema consiste em formular perguntas, quanto mais clara, objetiva e concisa, 

servirá de eixo condutor para a investigação. 

Uma vez formulado o problema, devem-se seguir as etapas previstas, para 

se atingir o proposto, é uma tarefa complexa, pois extrapola a mera identificação, 

exigindo os primeiros reparos operacionais: isolamento e compreensão dos fatores 

específicos, que constituem o problema no plano de hipótese e de informação 

(LAKATOS; MARCONI, 1991). 

Deve ser algo possível de resolução com referências que sirvam de 

embasamento que possam dar respostas na solução dos problemas. 

Problema é qualquer questão não solucionada e que é objeto de discussão, 

em qualquer domínio do conhecimento. Um problema é testável cientificamente 

quando envolve variáveis que podem ser observadas ou manipuladas. Ele será 

relevante em termos científicos à medida que conduz a obtenção de novos 

conhecimentos (GIL, 2012).  

Ao elaborar um problema sugere-se saber quais fatores utilizar para 

conseguir dados da pesquisa resumindo a uma dimensão viável. A pesquisa 

científica contribui para a evolução do conhecimento humano em todos os setores, 

sendo sistematicamente planejada e executada segundo os rigorosos critérios. O 

problema deve ser formulado como pergunta: Quais as possíveis melhorias podem 

ser encontradas com a implantação de ferramentas de gestão de estoque?  

 

 

1.2. HIPÓTESE 
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Hipótese é uma solução prévia para o problema levantado, são respostas 

provisórias, ou seja, soluções que possam a vir resolver o problema identificado. 

Tanto científica ou de pesquisa a hipótese é uma provável resposta antecipada, 

suposta e provisória que funciona como uma guia para os passos seguintes do 

projeto deriva-se de uma teoria que pode ou não ter uma solução. É uma forma de 

contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento humanístico, visando melhorar 

as condições de raciocínio para chegar próximo de uma suposta realidade, elas são 

temporárias e poderão ser confirmadas ou rejeitadas com a evolução da pesquisa. 

Para Lakatos e Marcone (1991, p. 126) a hipótese constitui-se como: “uma 

suposta, provável e provisória resposta a um problema, cuja adequação 

(comprovação= sustentabilidade ou validez) será verificada através da pesquisa, 

interessa-nos o que é e como se formula um problema”. 

A verificação de uma hipótese é expressa em termos relativos, nunca em 

termos absolutos. 

A observação dos fatos constitui o procedimento fundamental na construção 

da hipótese. A discrepância dos acontecimentos que fornece os indícios para 

provável solução dos problemas proposto pela ciência (Gil, 2000). 

Este trabalho procurou identificar e implantar ferramentas para aprimorar a 

gestão de estoque através de um estudo de caso na empresa A.M.S Móveis LTDA 

do ramo moveleiro situada na Cidade Industrial de Curitiba- Curitiba/PR. 

No inicio das visitas e observações técnicas o foco era identificar uma 

problemática no estoque, estoque de segurança, giro de estoque e armazenamento 

no inicio da pesquisa que poderia ser a hipótese da perda de venda e rentabilidade 

desta empresa, porém, em conversa com a diretoria e pautada em reunião 

confirmou - se que não havia eventual problemática por motivos de serem produtos 

específicos de acordo com ambiente adequado existe, havendo um prazo de 48 

horas a 60 dias sendo compreensível pelo consumidor, sendo assim o estoque de 

segurança não interfere na perda de venda. 

Com isso a hipótese para este estudo foi voltada para a aplicação das 

ferramentas relacionadas a gestão de estoque e o mapeamento de processos, 

instrução de trabalho e check list, alcançando o objetivo proposto de eliminar o 

retrabalho nos setores, diminuir o investimento em capital de giro associado ao nível 

de estoque e minimizar os riscos de falta de material. Com o uso correto das 

ferramentas sugeridas a empresa obterá a padronização das tarefas reduzindo a 
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desorganização observada nos setores e redução de custos na gestão de estoque, 

obtendo maiores resultados financeiro. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

 

Justificativas são as razões para desenvolver este estudo científico, 

embasado em bibliografias teóricas para exaltar a relevância da pesquisa, conforme 

relatado por Santos (2006, p.82): 

 

“A justificativa consiste em ter bons motivos para desenvolver a pesquisa a 
partir do tema escolhido. A pesquisa desenvolve, resolve ou encaminha 
para a solução de uma necessidade, contribuindo para o desenvolvimento 
da ciência. Sendo sua pretensão que o leitor adquira convicção, do que está 
lendo, o tema deve apresentar motivos para ganhar uma investigação 
cientifica”. 

 

Para Parra Filho e Santos (2003),”menciona - se sobre adquirir informações 

para desenvolver uma pesquisa de qualidade nas áreas teórica e prática 

contribuindo para um melhor entendimento e convicção do leitor”. 

Segundo Parra Filho e Santos (2003, p. 209), “deve-se apresentar também a 

contribuição e o provável avanço que ocorrerá com o desenvolvimento da pesquisa, 

seja no campo teórico, seja no campo prático”. 

A pesquisa deste trabalho ajudará a organização a melhorar seu sistema de 

controle de estoque, modo de armazenagem, análise do giro de estoque e controle 

de estoque de segurança. Sua importância se mostra necessária para reduzir o 

tempo dos processos na gestão de estoques e os custos decorrentes do processo. 

A pesquisa contribuirá diretamente para a implantação das ferramentas 

relacionadas à gestão de qualidade, proporcionando melhorias contínuas nos 

processos internos e externos da gestão de estoque da A.M.S Móveis LTDA. A 

gestão de estoque da empresa deve ser organizada com estratégias eficazes desde 

o modo de armazenamento e estocagem dos produtos. 

 

 



15 
 

 

1.4. OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

 

O objetivo de pesquisa surge através de uma necessidade em adquirir 

conhecimento e finalidade sobre o alvo a ser atingido. Um objetivo é o que 

movimenta a pessoa para tomar alguma decisão ou correr atrás de sua meta, é o 

alvo, como ponto de alvo que almeja atingir. O objetivo geral adverte a ação, o que 

deseja se conhecer ou estudar é descrito com uma frase iniciada com verbo de ação 

no infinitivo indicando o que será feito. (SILVA, 2003). 

As informações que são levantadas servem para tornar o objetivo da 

pesquisa compreensível, mas sem a finalidade de resolvê-lo. Definem 

detalhadamente a intenção proposital do estudo, em codificar, coletar e diagnosticar 

informações, levantando dados e correlacionados com o problema dentro do tema, 

segundo Parra Filho e Santos (1998, p. 210): 

 

“O pesquisador deve mostrar a importância do assunto, tendo em vista o 

conhecimento geral do mesmo e a temática proposta. Ele deve mostrar a 

importância do trabalho a ser desenvolvido e suas contribuições para 

ampliação do conhecimento geral relativo ao mesmo”. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar e implantar ferramentas que 

sejam úteis para melhoria da gestão de estoque da empresa A. M. S Móveis LTDA.  

 

 

1.4.1. Objetivos Específicos 

 

 

Objetivos específicos são: 

• Mapear o fluxo de atividades no setor de estoques e sua relação com 

outros setores. 

• Identificar as falhas existentes nas etapas do processo 

• Identificar e avaliar a frequência de ocorrência destes problemas 

• Buscar a causa dos problemas identificados, por meio da aplicação 

de ferramentas da qualidade. 
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• Propor um conjunto de procedimentos capazes de potencializar 

melhorias nas operações envolvidas no estudo, no sentido de 

minimizar ou eliminar as causas identificadas.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Embasamento teórico concentra-se nas etapas do tema escolhido, nas 

definições de termos que serão descritos para aprofundar-se o estudo com precisão. 

Para Lakatos e Marconi (1991, p. 224), “é imprescindível correlacionar a 

pesquisa com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico que serve de 

embasamento para a interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou 

levantados”. 

Para os autores é fundamental que haja uma ligação entre os dados e fatos 

levantados para uma futura interpretação da pesquisa científica. 

A pesquisa científica tem a finalidade de descrever ou relatar dados 

levantados para o desenvolvimento da análise. É necessário interligar a pesquisa 

com a teoria, tendo uma base interpretativa para os dados levantados, deixando 

claro o fundamento para uma melhor interpretação, (LAKATOS e MARCONI, 1991). 

A pesquisa consiste na base teórica utilizada para fundamentar o tema sobre 

a investigação. O embasamento é o que o pesquisador irá adotar.  

Segundo Laville e Dionne (1999, p.93), “o valor de uma teoria e 

generalização de explicações, mas para os autores o seu valor é realmente 

analítico, ela servirá para estudos e fatores da mesma ordem. Os problemas são 

frutos para pesquisa segundo os autores”. 

A compreensão do tema é elemento principal para seu valor, uma teoria 

deve oferecer um conjunto de dados de informações analíticas sobre o objeto de 

estudo: armazenagem, controle de estoque, giro de estoque e estoque de 

segurança, formando estratégias para a gestão de estoque com base nos dados 

levantados e analisados para uma pesquisa clara e objetiva. 
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2.1 GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 

Qualidade está diretamente relacionada com a percepção das pessoas, é 

como um produto ou serviço supre a necessidade e as expectativas do ser humano, 

é influenciada por diversos fatores, como a cultura, a economia e a idade das 

pessoas. Existem várias formas de utilizações, o seu significado nem sempre é de 

definição clara e objetiva. Para Paladini (2009, p. 9), Os princípios da gestão da 

qualidade devem ter estrutura consistente, solidamente embasada, já que serão 

adotados por todos os procedimentos e, enfim, terão impacto sobre todas as 

pessoas que atuam na organização. 

Há várias definições para qualidade, qualidade de vida, do ar que se respira, 

da água, ou ainda qualidade de um produto no geral. 

Para os autores Isnard, Cierco, Rocha, Mota e Leusin (2008, p. 20), 

Qualidade é um conceito espontâneo e intrínseco a qualquer situação de uso de 

algo tangível, a relacionamentos envolvidos na prestação de um serviço ou a 

percepções associadas a produtos a de natureza intelectual, artística, emocional e 

vivencial. 

 

 

2.2  MAPEAMENTOS DO PROCESSO 

 

 

São técnicas utilizadas para detalhar o fluxo de trabalho dentro das 

organizações para assim compreender, de forma simples, como um departamento 

de negócio está operando, demonstrando com clareza cada passo da operação 

desse setor em termos de entradas, saídas e ações.  

É a partir de um mapa bem estruturado de processos que as sugestões de 

melhorias e pontos de atuação dessas metodologias podem ser levantadas e 

observadas com mais detalhes para o seu desenvolvimento. 

 

“A humanidade convive com a padronização a milhares de anos, e depende 
dela para sua sobrevivência. Por falar nisso seria muito difícil viver nos dias 
de hoje se não fosse pela padronização, como por exemplo em nosso 
vestuário, nos calçados, no trafego de veículos, na distribuição, na utilização 
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de energia, nos materiais de construção entre muitos outros” (MELLO et al. 
2009, p.43). 

 

Segundo Cury (2005, p.322), um mapa de processo possui quatro 

características principais: 

• Tem simplicidade em comparação com o organograma, por mostrar um 

quadro e complemento de trabalho; 

• Inclui um elemento quase nunca representado no organograma da empresa: 

O cliente; 

• Incluir também não clientes em sua visão dos processos, I. T os clientes 

potenciais do mercado; 

• Reflete o reconhecimento de que os clientes também têm seus próprios 

processos. 

Com o mapa do processo real construído e atualizado, pode-se 

compreender melhor o sistema estudado e sugerir mudanças que levem o mesmo a 

um desempenho superior. 

Para identificação correção de desperdícios, gerando maximização 

qualidade no desenvolvimento dos processos. O mapeamento é uma representação 

visual do processo que permite identificar possíveis pontos nos quais podem ocorrer 

problemas. 

 

 

2.3 Instruções de trabalho 

 

 

Uma instrução de trabalho é o documento utilizado para a descrição de 

funcionamento das atividades de um determinado processo. 

 

“Essas tarefas podem ser classificadas como rotineiras ou não rotineiras, e 
são compostas por instruções. As instruções são a forma especifica de 
executar o trabalho, ou seja, “código genético” presentes nas atividades e 
tarefas, indicando quando estas devem iniciar” (MELLO; SILVA; 
TURRIONE, 2009, p.33). 

 

Com a instrução de trabalho obtém - se a capacidade de decisão imediata 

conforme a indicação do mesmo, portanto durante a sua elaboração deve - se 

buscar todas as informações necessárias para que nada saia errado. 
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“Todo processo, atividade, tarefa ou instrução possui ainda um tempo de 
ciclo, que é o tempo necessário para execução, sendo composto por 
tempos de início, meio e fim de uma parte executável. Esses tempos podem 
variar em função de uma série de fatores e comprometer a eficiência do 
processo” (MELLO; SILVA; TURRIONE, 2009, p.33). 

 

Pode - se concluir que a organização obterá seus processos de forma 

satisfatória a suas necessidades e interesses, essa necessidade pode ser traduzida 

pelas dimensões da qualidade. 

 Terá capacidade de decisão imediata conforme a indicação do mesmo, 

portanto durante a sua elaboração deve - se buscar todas as informações 

necessárias para que nada saia errado, pois será esta instrução que, mais tarde, 

servirá como conteúdo para treinamentos aos colaboradores envolvidos e também 

para que se tenha um processo bem claro. A instrução de trabalho como objetivo 

específico nesse trabalho terá as seguintes etapas: Documentos Correlatos, 

Descrição da Atividade e Validação e Acompanhamento. 

As instruções de trabalho tem o objetivo básico de garantir uma padronização 

para assim alcançar os resultados esperados de cada tarefa. É essencial colocar 

todas as informações necessárias para o bom desempenho da tarefa. Para 

elaboração utiliza – se os seguintes passos: 

I. Elaborar o nome do processo/ atividade  

II. O objetivo do IT é organizar e padronizar as tarefas 

III. Documentos de referência serão descritos 

IV. Será agregado nesta etapa o mapeamento de processo 

V. Descrição das etapas da tarefa executadas através da técnica de 

observação 

VI. Os documentos deveram manter em arquivo por 5 anos 

VII. O documento será atualizado de 12/12 meses 

VIII. Os documentos ficam em arquivos eletrônicos e físicos 

 

 

2.4 Check List 
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É uma lista de verificações de itens e tarefas a serem cumpridas, ou seja, é 

uma lista onde coloca-se itens que podem fazer falta durante e depois das tarefas 

executadas evitando assim futuros esquecimentos, falhas e faltas. 

 

“Os processos de controle e de acompanhamento assumem primordial 
importância. O controle da implantação e o acompanhamento consideram 
os componentes criados pela empresa para avaliar e controlar regulamente 
o processo da execução. Estes componentes compreendem um sistema de 
avaliação de desempenho e ferramentas de monitoramento e controle 
periódico” (SANTOS; CATAPAN; SANTOS, 2013, p.44). 

 

O acompanhamento contínuo da organização sobre seu ambiente 

empresarial permite prever tendências e necessidades estratégias em face do que 

ceder à pressão das ameaças ou oportunidades. Manter estratégias e controles para 

mensurar o progresso da implantação ajuda a organização prosseguir o curso e a 

evidencia senso de realização redirecionando o desempenho estratégico para atingir 

o objetivo proposto. 

Segundo Martins e Laugeni (2005, p.533), cinco itens básicos devem ser 

respondidos para o aperfeiçoamento que são: Satisfação do cliente, a empresa 

entende precisamente o processo, os procedimentos padronizados e implantados 

para melhor organização, ao término da execução do serviço atendem e 

surpreendem o esperado, a um entendimento do processo claro e preciso. 

É um formulário estruturado que facilita o registro e a análise das tarefas, e 

tem como objetivo de implantação de melhorias os seguintes pontos: 

a. Determinar exatamente o que deve ser observado; 

b. Definir o objetivo; 

c. Estabelecer responsável; 

d. Formatar a lista de verificação; 

e. Simular uma situação, testando o preenchimento da lista de 

verificação e, se necessário, fazer correções. 

Em qualquer um dos itens citados a cima deve-se sempre corrigir os 

eventuais problemas e implantar o ciclo de melhoria. 

A implantação dessas ferramentas tem como objetivo identificar e propor 

melhorias para o desenvolvimento dos processos trazendo benefícios para a 

organização com as propostas de melhorias contínuas e o planejamento de ações 

corretivas para as possíveis falhas existentes. 
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O check list servirá para garantir que as tarefas sejam cumpridas 

corretamente. Usualmente lista - se os itens que podem fazer falta em alguma 

tarefa, evitando assim futuros esquecimentos, falhas e faltas. Abaixo observa - se 

pontos importantes que devem ser incluídos no check list: 

I. Determinar exatamente o que deve ser observado. 

II. Definir o objetivo 

III. Estabelecer o período que será feito 

IV. Estabelecer responsável 

V. Criar uma lista de verificação 

VI. Simular uma situação 

 

 

2.5  Análise ABC 

 

 

Análise ABC é um dos meios mais usados de se analisar estoques 

consistem na averiguação, em determinado espaço de tempo, do consumo, em valor 

monetário ou quantidade, dos produtos de estoque, para que eles sejam 

classificados em ordem do maior para o menor. 

 

“Uma análise detalhada dos estoques é uma exigência que se faz a todo 
administrador de materiais. Não somente em decorrência dos volumes de 
capital envolvidos, mas, principalmente pela vantagem competitiva que a 
empresa pode obter, dispondo de mais rapidez e precisão no atendimento 
aos clientes” (ALT, MARTINS, 2000, p.167). 

 

Para os autores Alt e Martins (2000), uma análise detalhada dos estoques 

destaca a vantagem competitiva que a empresa pode obter mediante atendimento 

ao cliente. 

 

“Na busca de tais objetivos, os administradores dispõem de vários 
indicadores, como o do giro dos estoques, da cobertura, da acurácia e da 
analise ABC tradicional. Além destes, a criticidade assume importância cada 
dia maior. Muitas vezes, a falta de um item de baixíssimo custo e pequena 
rotatividade pode parar toda uma fábrica, com prejuízos de milhares de 
reais” (ALT, MARTINS, 2000, p.167) 
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3. ESTOQUE 

 

 

Nas organizações é comum manter produtos, materiais ou elementos que se 

tornam convenientes de maneira econômica. Este local de armazenagem denomina-

se estoque. 

Antigamente as pessoas estocavam seus produtos em casa, conforme a 

necessidade de consumo. Partindo deste hábito, as empresas viram a necessidade 

do consumidor e também perceberam uma forma de lucratividade, agilidade e 

comodidade em adquirir produtos de forma mais rápida, isso gerou a expansão de 

muitas empresas em vários departamentos de mercado. Com o desenvolvimento 

social faz-se necessário criar estratégias para atender toda a demanda e minimizar 

os custos, o objetivo básico do estoque é a rotatividade para satisfazer a empresa e 

ao mesmo tempo o cliente. 

Para Bowersox e Closs (2001, p. 42), “nas operações em que prazos de 

entregas são críticos, procura-se reduzir os estoques por meio do desenvolvimento 

da capacidade de resposta rápida e precisa as necessidades dos clientes”. 

O recebimento no estoque de materiais ou produtos devem ser organizados 

separadamente, com fácil localização e acesso, para agilizar a retirada do pedido do 

consumidor, segundo Ballou: 

 

“Administrar cuidadosamente o nível dos estoques é economicamente 
sensato. Muitos avanços tenham sido concretizados com vistas a reduzir os 
estoques pela adoção de práticas Just-in-time, de compreensão dos prazos 
de respostas rápidas” (BALLOU, 2006, p.271). 

 

Através do controle de estoque consegue-se analisar a estratégia 

organizacional facilitando assim o recebimento, a armazenagem e a rotatividade 

para obter uma resposta rápida e minimizar os custos. Com isso, obtem-se a 

satisfação do cliente. 

Segundo Viana, o custo operacional e de estocagem influenciam 

diretamente no lucro, por essa razão são fatores indispensáveis para a gestão dos 

estoques. 

 

“As características físicas e os detalhes de comportamento do estoque são 
conhecidos, em geral, pode-se tratar e formular a demanda e o suprimento 
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por meio de modelos estatísticos reconhecíveis. Programar o custo de 
manter-se ou de recompor-se o estoque, considerando-se os custos da 
aquisição, da posse e da falta de estoque para suprir os consumidores” 
(VIANA, 2002, p.108) 

 

Segundo o mesmo autor, deve-se lembrar que em qualquer empresa os 

estoques são significativos tanto financeiramente quanto operacionalmente: 

 

“Os estoques representam componentes extremamente significativos, seja 
sob aspectos econômico-financeiros ou operacionais críticos. Nas empresas 
industriais ou comerciais, os materiais concorrem, quase sempre, com mais 
de 50% do custo do produto vendido, o que faz com os recursos financeiros 
alocados a estoques devam ser empregados sob a forma mais racional 
possível” (VIANA, 2002, p.108) 

 

O ideal é manter o estoque em níveis satisfatórios economicamente 

aprimorando o objetivo do atendimento na comercialização dos produtos conforme a 

demanda e o consumo citados por Viana: 

 

“A demanda caracteriza intenção de consumo e tem o objetivo básico de 
fazer previsões, levando-se em consideração dois aspectos relevantes, 
quais sejam sua evolução histórica e seus afastamentos, que podem ser 
identificados analisando-se os tipos de funções (distribuições) da própria 
demanda” (VIANA, 2002, p.112). 

 

De acordo com Viana (2002), quem tem a competência de fazer as 

previsões é o usuário, previsões estas que consistem, essencialmente, na projeção 

futura dos dados armazenados pela demanda, onde uma determinada possibilidade 

de ocorrência é esperada. 

 

“A previsão da demanda é de competência do usuário, quando o material 
será adquirido pela primeira vez. Normalmente essa primeira é fixada por 
estimativa, estando sujeita a distorções pela falta de dados anteriores que o 
auxiliam a prever com exatidão” (VIANA, 2002, p.112). 

 

A inclusão de itens no estoque deve ser feita por estimativas, com base nos 

dados de consumo e prazo de compra, quando houver divergências deve-se haver 

ajustamento da previsão. 

Alguns cuidados devem ser observados no processamento e consequentes 

cadastramentos de novos materiais no estoque, tanto da parte de usuário como por 

parte da gestão (VIANA, 2002, p.112). Para o autor, as solicitações de materiais que 

não estão no estoque devem ser encaminhadas ao gestor e este deve conhecer as 
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necessidades do usuário, comparando o material disponível em estoque e 

analisando a necessidade das solicitações, segundo Viana: 

 

“Independente de as compras que envolvem materiais com tal classificação 
não serem possíveis de parâmetros de ressuprimento, o órgão gestor deve 
conhecer as necessidades do usuário neste campo visando a análise da 
regularidade das solicitações, checando o comportamento para enquadra-lo 
como material de estoque, efetuando a mudança de classificação” (VIANA, 
2002, p.114) 

 
Melhor seria a inexistência de estoques, no entanto manter produtos em 

estoques serve de amortecedor ao mercado consumidor para ter agilidade no 

atendimento ao cliente, conforme a citação de Viana: 

 

“Algumas causas exigem estoques permanente para o imediato 
atendimento das vendas nas empresas por exemplo: Incerteza de demanda 
futura ou da sua variação ao longo do período de planejamento e 
disponibilidade imediata do material nos fornecedores e cumprimentos dos 
prazos de entrega” (VIANA, 2002, p.116). 

 

 

3.1 FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE ESTOQUE 

 

 

3.1.1 Política de gerenciamento de estoque 

 

 

 De acordo com Viana (2002, p.118) tem como objetivo fundamental manter 

o equilíbrio entre estoque e consumo, segue sugestões de regras e critérios a serem 

observado pelo gestor: 

• Manter o estoque somente com o necessário 

• Centralizar as informações de planejamento das atividades 

• Determinar níveis de estoque 

• Determinar a cada material a quantidade a ser comprada 

• Controlar e acompanhar a evolução do estoque 

• Desenvolver as ferramentas de qualidade  

• Acelerar e programar as entregas sem atraso 
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3.1.2 Modelo de gerenciamento 

 

 

 Segundo Viana (2002, p.120) são dois fundamentos de modelo, neste 

trabalho será utilizado o gerenciamento manual e/ou mecanizado, onde as 

organizações usam fichas para realizar o controle. 

 

 

3.1.3 Análise do comportamento de consumo 

 

 

No acompanhamento da evolução do estoque segundo VIANA (2002 p.118) 

“para manter o equilíbrio de estoque versus consumo, deve-se continuamente 

analisar o comportamento do consumo de materiais da empresa”.  

 Algumas causas determinam a existências de materiais integrantes do 

grupo até esgotar como: desconhecimento da vida útil, comprar a quantidade acima 

da necessidade, desconhecimento da existência do estoque e comprar para 

aplicação imediata e nacionalização. 

 

 

3.1.4 Formação de estoque 

 

 

Julga-se necessário um estoque na empresa para realizar o armazenamento 

e conservação de produtos para oferecer uma entrega ágil e possibilidade de 

encomendas com menos tempo de espera, para suprir a necessidade imediata dos 

clientes conforme citado por Viana: 

 

“Os problemas do estoque resumem-se a três questões fundamentais, que 
são: palpites, programas de produção e previsões matemáticas”. 
Descartando-se os palpites, a formação do estoque está essencialmente 
pautada nas previsões da demanda, que possibilitam estabelecer 
estimativas futuras de consumo. 
Por outro lado o tamanho e a formação de estoque também dependem dos 
componentes logísticos, em face do custo que os envolve em fase dos 
motivos descritos, a formação do estoque, considerando-se nossos 
sistemas tradicionais, depende de alguns fatores interno ou externos a sua 
própria empresa” (VIANA, 2002, p.121).  
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As influências internas são a necessidade de espaço para o 

armazenamento, deterioração do produto, capital empatado, variação da quantidade 

de consumo, indisponibilidade imediata do produto e riscos da falta. Já as influências 

externas são controladas por alguns fatores de segurança, tais como, segurança 

contra riscos de produção, cumprimento dos prazos de entrega e disponibilidade de 

mercado. 

 

 

3.1.5. Obsolência de materiais 

 

 

As inovações tecnológicas e os desgastes naturais dos produtos favorecem 

o surgimento dos chamados produtos obsoletos, que podem ser classificados como 

sucatas diversas, sucatas ferrosas, materiais nobres, máquinas diversas, produto de 

pouco valor e/ou em estado precário. 

Segundo Viana (2002, p.130) “o descarte de matérias inservíveis, obsoletos 

e sucatas objetiva eliminar matérias que não atendem as exigências técnicas, 

desocupar área de armazenamento e reduzir custo de armazenamento”. 

 

 

3.1.6. Controle nas atividades de administração de materiais 

 

 

Controle é a função administrativa que mede e corrige o desempenho de 

qualquer atividade, visando os interesses das empresas (Viana, 2002, p.137). 

São dois objetivos principais, a correção e prevenção de falhas; e são 

compostos por quatro importantes etapas, estabelecer padrões, avaliação de 

desempenho, comparação de desempenho e ação corretiva. 

 

 

3.1.7. Índice de avaliação na gestão 
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Gestão de estoque permite um equilíbrio entre consumo e estoque utilizando 

técnicas gerenciais e o acompanhamento de seus níveis de ressuprimento, de 

acordo com VIANA (2002, p.138): 

 

 “o gerenciamento da gestão de estoque é efetuado por meio técnico, que 
permite o equilíbrio entre estoque e consumo, definindo parâmetros e níveis 
de ressuprimento e acompanhamento de evolução de seus níveis. Assim, 
os principais parâmetros de controle para atividade devem ser: 
a. Rotatividade do estoque 
b. Índice de cobertura 
c. Materiais sem giro e obsoleto 
d. Itens não movimentados 
e. Ociosidade do capital aplicado 
f. Custos de posse do estoque” 

 

 

3.1.8. Índice de avaliação em compras 

 

 

Avaliação, controle, quantidade, são observados como parâmetros de 

controles para as empresas se destacarem no mercado com as melhores condições 

conforme Viana (2002, p.138): 

  

“O objetivo é identificar no mercado as melhores condições comerciais e 
técnicas para a organização, por essa razão possui parâmetros de controle 
que precisam ser observados: 
a. Avaliação da carteira de compras 
b. Quantidade de coleta de preços 
c. Controle dos prazos de entrega 
d. Quantidade de pedido de fornecedor 
e. Itens de compra atrasados 
f. Controle por comprador 
g. Controle de valores” 

 

 

3.1.9. Índice de avaliação na armazenagem 

 

 

É exercido por meio de procedimento que garante a correta guarda dos 

produtos, o recebimento, os devidos cuidados, guardados na época propícia e 

também o tempo certo em vista do preço contratado na quantidade de controle das 
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demandas. Para Viana (2002, p.139) seus parâmetros de controle das atividades 

são: 

a. Quantidade recebida 

b. Quantidade inspecionada 

c. Quantidade liberada 

d. Quantidade pendente no recebimento 

e. Quantidade devolvida ao fornecedor 

f. Quantidade requisitada 

g. Quantidade distribuída 

h. Quantidade de ajustes de estoque 

 

 

3.1.10. Custos nas atividades de administração de materiais 

 

 

A atividade de acompanhar e controlar os custos oriundos dos vários 

segmentos que compõem a administração de materiais também deve ser uma das 

atribuições da gestão de estoque, segundo Viana (2002, p.140): 

 

“Os produtos armazenados têm custos, com variáveis que precisam ser 
observadas, tais como: 
a. Quantidade de estoque 
b. Tempo de permanência 
c. Mão de obra  
d. Encargos sociais 
e. Custos indiretos 
f. Depreciação” 

 

 

3.2 GESTÃO DE ESTOQUE 

 

 

A gestão de estoque está diretamente interligada com a necessidade de 

interagir com os outros setores da empresa, como o departamento de compras e os 

fornecedores, com isso a gestão estará bem respaldada, o que contribui de forma 

prática e positiva para toda a empresa. 
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“De acordo com Slack, Chambers, Harland ET AL. (1997,423), esse 
conceito originou se na função de compras em empresas que 
compreenderam a importância de integras o fluxo de materiais as suas 
funções de suporte, tanto por meio do negócio, como por meio do 
fornecimento aos clientes e imediatos isso incluir a função de compras, de 
acompanhamento, gestão de armazenagem, planejamento e controle de 
produção e gestão de distribuição física” (CHING, 2001, p.33). 

 

Gestão de estoque executada com eficiência em todas as suas etapas pode 

ocasionar um efeito positivo surpreendente para a empresa. O exemplo mais notável 

é o aumento do nível de serviço da empresa, na visão de Ching: 

 

 “Quando a gestão de estoque não é colocada como um conceito integrado, 
esses diferentes estágios são gerenciados, usualmente, por departamentos 
diferentes. Um diretor de produção provavelmente será o responsável pela 
fábrica, um diretor de compras realizará as compras e o diretor de vendas 
realizará a distribuição física” (CHING, 2001, p.33). 

 

Para vender bem, precisa-se comprar bem. A arte de comprar necessita de 

uma cadeia de organização, planejamento e estratégia. Sendo que este setor ocupa 

uma posição de extrema importância na organização de uma empresa pois o seu 

impacto é causado diretamente sobre os lucros. 

Saber o que, quanto, quando e como comprar começa assumir condições de 

sobrevivência dentro das empresas, assim, o departamento de compras destaca-se 

dentro da organização e através do controle de estoque pode-se analisar 

efetivamente o que precisa ou não ser adquirido. Outro fator bastante importante é 

criar um bom vínculo com os fornecedores e assim tornar-se um parceiro 

operacional, com um relacionamento aberto no que se refere a preços, qualidade e 

prazos, criando assim, um laço profundo e sólido com a empresa. 

Sugere-se, no ato da compra, pensar primeiramente nos clientes alvos, pois 

a compra do produto deve permitir um preço de venda compensador. Outra 

sugestão que deve ser observada é a necessidade de elaborar uma lista de 

compras, indicando a quantidade de cada produto e o último preço cotado, para 

realizar a comparação e a negociação com o fornecedor, pois todo desconto 

conseguido na compra é um valor inserido no lucro. 

Uma das formas de economia em compra é a verticalização das compras, 

significa verticalizar fornecedores, ou seja, ter o menor número possível de 

fornecedores em cada segmento de produtos, para que tenha uma maior 

profundidade de compra com o fornecedor e com isso poder ter uma barganha de 
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preço melhor, pois a compra com o fornecedor escolhido aumenta e 

consequentemente em economia de escala conseguirá preços melhores. 

Esta verticalização não está restrita somente ao fornecedor, mas também 

em produtos e cores, pois com menor número de produtos em linha de cada 

fornecedor obterá uma economia de espaço, tanto em loja como em depósito 

(armazenagem). Com isso, o número de avarias diminui consideravelmente, e evita 

também um grande número de produtos e cores que saindo de linha prejudicarão o 

estoque da empresa. Isso tudo impacta diretamente nos custos e 

consequentemente, no lucro. 

 

 

3.2.1. Problemática de Formação de Estoque 

 

 

Uma das práticas válidas até hoje para equacionar a problemática do quanto 

e quando ressuprir, tamanho e quantidade de reposição são o critério da 

classificação ABC. 

 

“O método da curva ABC atende a esse propósito. Esse método e um dos 
mais antigos e conhecidos e ainda aplicados por muitas indústrias. A curva 
ABC baseia – se de diagrama de Pareto, em que todos os itens têm a 
mesma importância e a atenção deve ser dada para os mais significativos” 
(CHING, 2001, p.47). 

 

 

3.2.2. Demanda 

 

 

Existem três tipos de demanda, são eles, perfeitamente conhecida, aleatória 

e sob incerteza. De acordo com VIANA (2002) “o propósito básico de qualquer 

previsão é reduzir a incerteza. As previsões precisam ser elaboradas”. 

 

 

3.2.3. Processo de obtenção de material 
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Segundo o VIANA (2002) em algumas empresas, o material é obtido de um 

fornecedor externo, enquanto em outros é produzido internamente. A diferença é 

importante, pois no último caso as decisões de estoque afetam também o processo 

de programação da produção. 

 

 

3.2.4. Processo de decisão 

 

 

Segundo o VIANA (2002) pode se decidir pela compra uma única vez ou de 

forma contínua. Alguns produtos de moda são comprados no índice da temporada e 

não é possível nenhuma compra adicional posterior. Por outra parte, certos materiais 

para manutenção de equipamentos devem ser adquiridos frequentemente. 

 

 

3.2.5. Tempo de obtenção de materiais 

 

 

De acordo com o autor VIANA (2002) o processo de obtenção do material, 

período que vai desde a emissão do pedido até o momento do efetivo recebimento, 

gera duas variáveis. Para alguns itens esse tempo é praticamente constante; 

entretanto, para outros existe uma variação, ora regular, ora totalmente aleatória. 

Materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de 

modo a permitir o atendimento regular das necessidades de clientes permitindo o 

avanço da empresa e suprindo possível demanda. 
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Figura 01 - Parâmetros e modelos matemáticos de ressuprimento: 

 

 

Fonte: VIANA, João José Administração de materiais: um enfoque prático. 2002, p.150  

 

Figura 02 - Parâmetros e modelos matemáticos de ressuprimento: 

 

 

Fonte: VIANA, João José Administração de materiais: um enfoque prático. 2002, p.153  
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3.3. POLÍTICAS DE ESTOQUES 

 

 

Independente da empresa, a decisão para manter estoque passa por uma 

série de variáveis, o ideal almejado é o “estoque zero”, ou seja, transportar para o 

fornecedor todos os encargos advindos de sua manutenção, como capital 

imobilizado, edifícios para armazenagem, máquinas, equipamentos, acessórios, 

funcionários etc. 

As técnicas de administração japonesas possibilitam a implantação dessa 

política, à medida que se estabelecem parcerias entre clientes e fornecedores, com 

vantagens para ambas as partes (Viana, 2002). 

 

 

3.4. FORNECEDORES 

 

 

Fornecedor compete atingir a maturidade para fazer parcerias, conquistar a 

confiabilidade e entendimento de seu cliente, trazendo-lhes vantagens competitivas. 

 

“O papel dos fornecedores dentro da logística moderna é o de parceiros 
operacionais. Esse conceito exige um relacionamento aberto, que 
compreende desde o desenvolvimento conjunto do produto até contratos de 
fornecedores com preços, qualidade e prazos sujeitos a uma mútua 
administração, visando a conservação do mercado pela contínua satisfação 
do cliente” (MARTINS, ALT, 2000, p. 263). 

 

A empresa pesquisada trabalha de duas formas para fornecimento de 

produtos, direto da fábrica e com distribuidores, facilitando agilidade da entrega de 

produtos. 

A linha moveleira por ter complexidade em produtos devido a variação de 

cores, tamanhos, modelos e valores nem sempre consegue manter tudo disponível 

em estoque, por este motivo, na maioria dos casos especiais em que o cliente pede 

exclusividade de produto, existe o prazo de entrega conforme o tempo de fabricação 

e logística necessária para entrega que varia de 15 a 60 dias uteis. Tudo isso é 

informado ao cliente antes do mesmo efetuar a compra, evitando assim a 
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insatisfação do consumidor e promovendo a grande aceitação dos produtos por 

serem únicos. 

Já para os produtos convencionais que são desenvolvidos em meio uma 

análise de mercado com dados e características específicas que atende as 

necessidades em comum no mercado realiza-se a fabricação em série, ou seja, se 

produz uma grande quantidade, com isto há diminuição de custos devido à grande 

produtividade e consequentemente pode-se oferecer um melhor preço. 

A empresa trabalha com itens comprados diretamente do fabricante que 

mantém em estoque próprio, para saber o ponto de ressuprimento destes produtos 

em estoque próprio são usados a análise de giro de estoque e o estoque de 

segurança, assim pode-se precaver o tempo de reposição e efetuar o pedido de 

compra ao fornecedor. Esta análise é necessária pois a empresa trabalha com 

diversos fornecedores e os mesmos possuem tempo de produção e prazo de 

entregas diferentes, variando de 10 a 30 dias úteis. 

Para viabilizar as entregas a empresa possui parceria com distribuidores 

locais e metropolitanos, obtendo agilidade nas entregas, que ocorrem em 48 horas, 

deste modo pode atender rapidamente a necessidade do consumidor e adquirindo a 

satisfação e preferência do cliente. 

Segundo Martins e Alt (2000, p.264) uma das grandes armas do novo 

conceito de relacionamento são normas da ISO, “examinadas do ponto de vista de 

que sua função primordial é forçar as empresas a estabelecerem procedimentos 

operacionais, visando a qualidade total”. 

Realizando a compra através de distribuidores a empresa não tem 

necessidade de manter grandes quantidades de estoque, fazendo com que diminua 

o estoque, o capital de giro empregado, o número de avarias e também não corre 

risco de permanecer com produto parado e este sair de linha gerando a necessidade 

de promover grandes campanhas de vendas, com baixo preço, o que causa a 

diminuição do lucro. 

 

 

3.5. NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE COMPRA 
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Saber comprar é uma atividade muito importante dentro de uma 

organização, e significa procurar e providenciar a entrega de materiais, na qualidade 

especificada e no prazo necessário, a um preço justo, para o funcionamento, a 

manutenção ou ampliação da empresa. 

Para Viana (2002, p. 173), o ato de compras inclui as seguintes etapas: 

• Determinação do que, de quanto e de quando comprar; 

• Estudo dos fornecedores, e verificação de sua capacidade técnica, 

relacionando-as para consulta; 

• Promoção de concorrência, para a seleção do fornecedor vencedor; 

• Fechamento do pedido, mediante autorização de fornecimento ou contrato; 

• Acompanhamento ativo durante o período que decorre entre o pedido e a 

entrega; 

• Encerramento do processo, após recebimento do material, controle da 

qualidade e da quantidade. 

 

 

3.5.1. Organização do Setor de Compras 

 

 

Nota-se a necessidade de organização deste setor, independente do porte da 

empresa, alguns pontos devem ser considerados neste setor, segundo Viana (2002, 

p. 173) são: 

• Autoridade para compra; 

• Registro de compras; 

• Registro de preços; 

• Registro de fornecedores; 

De acordo com Viana (2002, p.173) para complementar a organização e 

visando os objetivos principais, quais sejam, material na especificação, qualidade e 

quantidade desejadas, melhor preço de mercado e prazo almejado. Podem-se 

mencionar outras atividades como: 

• Pesquisa 

• Estudo de mercado; 

• Estudo de materiais; 
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• Análise de preços; 

• Investigação das fontes de fornecimento; 

• Vistoria dos fornecedores; 

• Aquisição 

• Análise das cotações; 

• Entrevistas com vendedores; 

• Promoção de contratos, sempre que possível, em substituição aos 

processos individuais; 

• Negociação; 

• Efetivação das encomendas. 

 

 

3.5.2. Cadastro de Fornecedores 

 

 

Conjunto de dados e informações sobre os fornecedores disponíveis para 

empresa como banco de dados ou arquivo para cadastro avaliação e analise 

fundamental para as movimentações de entrada de mercadorias (compras, 

financeiro e contabilidade).  Viana (2002) menciona em sua citação que: 

 

“Órgão responsável pela qualificação, avaliação e desempenho dos 
fornecedores de materiais e serviços. Para o exercício de suas atribuições, 
acompanha a evolução do mercado, apoia com informações as tarefas do 
comprador e, fundamentalmente, efetua a manutenção dos dados 
cadastrais” (VIANA, 2002, p. 175). 

 

É de suma importância o cadastro de fornecedores para avaliar a 

qualificação, se tem condições de produção para cumprir o prazo de entrega 

prometido, se for qualificado em termos de qualidade dos produtos oferecido e se 

este também estruturado financeiramente para ter condições de produzir o que foi 

comprado. 

 

 

3.5.3. Processamento 
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Setor responsável pela aceitação dos documentos que refere-se aos 

pedidos e montagens dos respectivos processos de compras, conforme citado por 

Viana (2002) abaixo: 

  

“Para agilização das atividades, o órgão de processamentos, além de suas 
atividades peculiares, deve controlar todo o processo desde seu início, a 
partir do protocolo do pedido, até o efetivo recebimento do material mesmo 
assim, o controle também deve ser exercido pelos outros órgãos da 
estrutura funcional” (VIANA, 2002, p.175). 

 

 

3.5.3.1. Etapas do processo 

 

 

Procedimentos de compras são realizados através de etapas ou fases do 

fluxo básico de compras, que para Viana (2002, p.177) são elas: 

• Preparativo do processo: aceitação de documentos e montagem do 

processo de compra; 

• Planejamento da compra: sugestão de fornecedores e a composição de 

condições gerais e específicas; 

• Seleção de fornecedores: selecionar fornecedores para relativa 

concorrência, observando o desempenho de cada fornecedor, envolvidos em 

todas as concorrências provocadas pela empresa, durante o processo.  

• Concorrência, consultar, analisar e avaliar propostas, saber fazer uma 

negociação com os fornecedores; 

• Contratação: abrange o julgamento da concorrência por uniformizar as 

propostas, a consequente negociação com fornecedores e o direito do 

pedido. 

• Controle da entrega: envolve a ativação por meio da agilidade do fornecedor 

abrangendo o recebimento do material e encerramento do processo. 

 

 

3.5.3.2. Perfil do comprador 

 

 



38 
 

 

Toda boa compra, obterá uma boa venda, saber comprar é uma arte, por 

isso é necessário que o comprador tenha qualificações e conhecimentos dos 

procedimentos a serem adotados na hora de comprar, conhecer bem os materiais e 

fazer uma boa negociação para obter lucros nas vendas. 

Para Viana (2002, p. 179), “O comprador deverá ter responsabilidade de 

seus atos acompanhada da indispensável autoridade, condições indispensáveis 

para o exercício de suas funções”. 

Assim sendo, pode-se dizer que o negociador deve possuir algumas 

características, como: capacidade de decisão, idoneidade, responsabilidade e ser 

objetivo em suas negociações, qual demonstram sua conduta profissional. 

 

 

3.5.3.3. Modalidades de compras 

 

 

Existem algumas formas de compras para isso segue duas modalidades as 

de caráter normal ou de emergencial. Segundo citado por Viana (2002) as formas 

são: 

 

“A compra normal é o procedimento adotado quando o prazo for compatível 
para obter as melhores condições comerciais e técnicas na aquisição de 
materiais, este procedimento é o ideal para a empresa. Já a compra 
emergencial ocorre quando a empresa falha na elaboração do planejamento 
ou no atendimento das necessidades oriundas de problemas operacionais, 
neste processo observa-se as desvantagens; como preço elevado em 
relação aos da compra normal” (VIANA, 2002, p.179). 

 

Sabemos que as compras de caráter normal são as mais indicadas, gerando 

rendimento adequado para a empresa. Quando à emergencial margem de lucro 

menor. 

 

 

3.5.3.4. Como comprar 

 

 

Pode-se comprar de duas formas distintas: 

• Concorrências repetitivas  
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• Contratos de longo prazo 

A concorrência repetitiva é o procedimento adotado para os pedidos de 

compras, independente da análise do comportamento periódico em que acontecem, 

podem classificar-se as compras repetitivas em inconstantes e constantes. (Viana 

2002, p. 181). As inconstantes são compras isoladas e que não se repetem, não tem 

uma data e quantidade definida. Já as compras constantes enquadram-se na 

categoria de todos os materiais com política de ressuprimento definida, portanto, de 

consumo regular, com data de aquisição e quantidade definida previamente. 

As compras realizadas por meio de contratos de longo prazo buscam o 

fornecimento de materiais de consumo regular com vigência por determinado 

período de tempo, para entregas parceladas, por meio de autorização. As vantagens 

deste tipo de procedimento são a aquisição de grandes lotes de materiais. Por sua 

vez a modalidade de contrato apresenta um grande atrativo para o fornecedor 

contratado que terá assegurado um fornecimento durante a validade do contrato e 

para a empresa contratante oferece as seguintes vantagens conforme citado por 

Viana (2002, p.182) que são: 

• Redução da imobilização em estoques, em consequência da diminuição dos 

níveis de segurança, existindo casos em que eles serão completamente 

eliminados;  

• Facilitação dos processos de compras banindo coletas de preços, consultas, 

análise de propostas e emissão de autorização de fornecimento para cada 

pedido de reposição; 

• Aumento do poder de negociação e, portanto das vantagens obtidas na 

compra em decorrência das grandes quantidades envolvidas; 

• Diminuição dos atrasos nas entregas no decorrer da programação. 

 

 

3.5.3.5. Regulamentos de compras da empresa – Manual de compras 

 

 

As compras do serviço público são regulamentadas por lei e as empresas de 

iniciativa privada usa um manual de compras para seguir normas padronizando o 

procedimento, ficando as categorias de empresa livre de transcrições. Segundo 
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Viana (2002) cita que as categorias de empresa ficam com somente regras e 

condutas de tradição conforme texto a seguir: 

 

“No serviço público as compras estão regulamentadas pela Lei n 8.883/94, 
ao passo que a maioria das grandes empresas da iniciativa privada possui 
um manual de compras, ficando as outras categorias de empresas com 
regras e condutas de tradição, sem a devida transcrição. O manual define o 
alcance da função e seus métodos, tornando-se instrumento orientador da 
política de compras da empresa e, por conseguinte, norteando as 
atribuições e responsabilidade do comprador” (VIANA, 2002, p.184).  

 

O manual deve manter sobre controle um conteúdo onde defina, claramente, 

a autoridade para prática da atividade, formalizando a política de compras, por meio 

dos processos aceitados sendo dentre outros ser considerado de acordo com Viana 

(2002) que: 

• As contratações de compras, serviços, obras e locações atingidas de acordo 

com este regulamento; 

• As compras, serviços, obras e locações da empresa, quando acordadas com 

terceiros, necessariamente provindas de concorrência, ressaltadas as 

hipóteses previstas neste regulamento. 

 

 

3.5.3.6. Cadastro de fornecedores 

 

 

Tem como alvo examinar a capacidade e as instalações dos fornecedores 

interessados, classificá-los de acordo com a política vigente e avaliar a atuação de 

cada fornecedor envolvido em todas as concorrências. Viana (2002) cita que o 

cadastro tem atribuições de: 

 

“O cadastro de fornecedores tem as atribuições de qualificar e avaliar o 
desempenho de fornecedores de materiais e serviços. No exercício de suas 
atividades, acompanha a evolução do mercado, subsidia as informações e 
tarefas do comprador e, fundamentalmente, efetua a manutenção dos 
dados cadastrais, inclusive pontuando cada fornecedor com méritos e 
deméritos, obtidos por meio da análise da atuação respectiva durante as 
fases de consultas e de fornecimento” (VIANA, 2002, p.189). 
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Este setor é de importância, pois permite a empresa saber de quem 

comprar, fornece informações a qualquer tempo, facilitando a seleção de 

fornecedores para cada concorrência requerida. Para Viana (2002, p.191) “As 

premissas estão fundamentadas no tripé qualidade, preço e prazo que determina 

pontos importantes de atuação do setor”: 

• Obter cadastrado fornecedores que produtos ou serviços sejam de interesse 

efetivo ou potencial da empresa; 

• Garantir um lote de fornecedores com padrão acima do mínimo necessário; 

• Despertar o interesse do fornecedor em manter-se atualizado perante as 

metas da empresa; 

• Antecipar-se as precisões de compra da empresa; 

• Empresas interessadas em participar de concorrências – deverão requerer 

inscrição no cadastro de fornecedores, mediante o provimento de 

documentos exigidos; 

• Os aprovados classificam por categorias; 

• Alteração, suspensão ou cancelamento do registro de empresas, cujo 

desempenho tenha sido avaliado insatisfatório. 

 

 

3.5.3.7. Autoridade da compra 

 

 

Compradores posicionam-se fazendo cotação, comparativos, escolhendo o 

melhor fornecedor com melhor custo benefício, determinando e finalizando a 

negociação, segundo Viana (2002) cita no texto abaixo que: 

 

“Delimitam-se os contatos com fornecedores somente por intermédio dos 
compradores, definindo-se os compromissos e suas restrições, bem como a 
possibilidade de reciprocidade e negociação. Cabendo ao comprador 
receber representantes para abertura de concorrência, fazer entrevistas de 
qualquer natureza, acolher sugestões, efetuar negociações, emitir 
comunicados sobre rejeições etc.” (VIANA, 2002, p.185). 

 

Compete ao comprador decisões e definições sobre o produto com 

autoridade de implantação e escolha das mercadorias cabíveis para o setor e 
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também se convém substituir o fornecedor por oferta de preços com melhores 

condições e menor custo em prol da melhor negociação. 

 

 

3.5.3.8. Dispensa da concorrência 

 

 

Segundo Viana (2002, p.186) “definem-se as regras para dispensa de 

concorrência e os trâmites da aquisição de mercadorias nos casos em que se 

caracterizam em emergência e fornecedor exclusivo”. 

• Emergência: quando confirmada a urgência de atender em situações 

que possam causar danos ou afetar a segurança de pessoas, obras, 

serviços ou bens; 

• Fornecedor exclusivo: quando evidenciado que a obtenção só pode 

ser realizada por meio de fornecedor exclusivo. 

 

 

3.5.3.9. Avaliação das propostas 

 

 

De acordo com Viana (2002, p.187) “procedimentos pelos quais as propostas 

serão avaliadas”: 

• Serão desclassificadas as que permanecerem em discordância com esse 

regulamento ou com as regras específicas, que mostrar-se inexecutável ou, 

ainda que exibirem preços manifestamente excessivos;  

• A qualquer momento, antes de contratação pode-se desqualificar fornecedor 

ou proposta, sem ter direito a indenização ou ao reembolso. 

• Serão desclassificadas as propostas dos proponentes solicitados para 

apresentar esclarecimento ou informações integrantes que não atendam a tal 

solicitação. 

• Serão consideradas as propostas de acordo com critérios estabelecidos nas 

condições específicas, optando – se a que for mais vantajosa. 
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3.5.3.10. Formas de contratação 

 

 

Mencionado por Viana (2002, p. 187) “o proponente selecionado que será 

contratado em hipótese nenhuma permite-se contrato verbal, admitem-se as 

seguintes formas: 

• Por autorização de fornecimento, para concorrências constantes; 

• Por contrato de longo prazo. 

O instrumento de contratação deverá referir-se, no prefácio, os nomes das 

partes e de seus representantes. E quando é um contrato longo, formaliza-se com 

clausulas bem definidas, sobre o que está comprando, descreve todo o produto, 

níveis de qualidade apresentadas, inclusive inclui multas por não entregar ou por 

atraso. 

 

 

3.5.3.11. Reajuste 

 

 

Geralmente é efetuado reajuste quando se tem aumento nos preços de 

matéria prima ou de despesas fixas. 

 Segundo Viana (2002, p.187), “definem-se os procedimentos pelos quais 

poderá haver reajuste dos preços contratados, quando cabível e mediante aplicação 

de índices definidos no instrumento de contratação”. 

 

 

3.5.3.12. Penalidades 

 

 

 Para Viana (2002, p. 188) “definem-se os procedimentos pelos quais pode-

se aplicar penalidade, devendo o instrumento contratual conter estipulação 

expressa, prevendo a aplicação de sanções por ambas as partes contratantes”. 

A empresa tem regras e condutas de tradição, tonando-se instrumento 

orientador da política de compra da empresa, a penalidade faz parte do regulamento 

de compras da empresa. 
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3.6. ARMAZENAGEM 

 

 

A armazenagem de produtos faz parte da vida do homem desde os tempos 

antigos. Sua principal função é administrar o espaço e o tempo. Guarda, 

manutenção e movimentação da matéria-prima de produto acabado, com o intuito de 

manter a qualidade do produto, administrando o espaço e o tempo, fazem parte 

desse processo (Nogueira, 2012, p. 51). A armazenagem correta de produtos é de 

grande influência para a empresa, evitando tempo ocioso e aproveitando melhor o 

espaço disponível. 

Segundo Ballou, (1993, p. 152) “Armazenagem e manuseio de mercadorias 

são componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. Os seus custos 

podem absorver de 12% a 40% das despesas logísticas da firma”. 

A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e 

preservação de produtos adquiridos pela empresa. A guarda consiste na forma de 

organização e separação dos produtos por categoria: móveis, colchões, estofados, 

eletrodoméstico, entre outros. A Localização trata-se da distribuição dos produtos 

dentro do armazém, de forma precisa e organizada, ou seja, o layout deve ser 

projetado de acordo com a necessidade de cada depósito, facilitando o máximo o 

fluxo de produtos. O sistema de segurança de um armazém inclui a proteção contra 

furtos de mercadorias e contra deterioração, para que não haja furto somente 

pessoas autorizadas devem entrar no depósito e o processo de saídas de 

mercadorias acontece através da baixa de venda no sistema, emissão de nota fiscal 

e o acesso ao depósito por uma única entrada. A deterioração de produtos são as 

perdas causadas pela falta de cuidados no manuseio, armazenagem, ambiente, a 

umidade, mudança de temperatura e a falta de ventilação. É importante adotar o 

procedimento correto, estocando os produtos conforme, tamanho, peso e 

quantidade. 

 

 

3.7. CONTROLE DE ESTOQUE 
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A função do controle de estoque consiste no registro dos dados reais, quais 

permitem fiscalizar e gerir a entrada e a saída de produtos em uma empresa, 

conforme Ching (2001): 

 

“O controle de estoque exerce influência muito grande na rentabilidade da 

empresa. Os estoques absorvem capital que poderia estar sendo investido 
de outras maneiras, desviam fundos de outros usos potenciais e têm o 
mesmo custo de capital que qualquer outro projeto de investimento da 
empresa. Aumentar a rotatividade do estoque libera ativo e economiza o 
custo de manutenção do inventário” (CHING, 2001, p. 32). 

 

Nota-se a importância do controle de estoque e sua influência nos custos e 

rentabilidades da empresa, para Bowersox e Closs (2001): 

 

“Controle de estoque é um procedimento rotineiro necessário ao 
cumprimento de uma política de estoques. O controle abrange as 
quantidades disponíveis numa determinada localização e acompanha suas 
variações ao longo do tempo. Essas funções podem ser desempenhadas 
manualmente ou por computador. As principais diferenças são a velocidade, 
precisão e o custo” (BOWERSOX E CLOSS, 2001, p. 255). 

 

 

3.7.1. Giro de Estoque 

 

 

O giro de estoque é um indicador que explica a função de um estoque, serve 

para medir de forma unificada sua qualidade. 

 

“O procedimento do giro de estoques figura entre os mais praticados dos 
métodos de controle agregado de estoques. Trata-se da razão entre as 
vendas anuais ao custo de estoque e o investimento médio em estoque 
para o mesmo período de vendas, onde as vendas e os investimentos em 
estoque são avaliados no elo do canal logístico onde os itens são mantidos” 
(BALLOU, 2006, p.304). 

 

Formula usada por Ballou (2006), para medir o indicador de giro de estoque. 

 

 

 

 

Vendas a custo de estoque 

Investimentos médio em estoque 
Giro= 
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Podemos observar o seguinte exemplo: Supondo que no início do mês, haja 

10 balcões de pia em estoque. Em quinze dias, foram vendidos 5 balcões de pia, ao 

diminuir o nível de estoque, foi acionado o fornecedor e emitido pedido de compra 

de mais 10 balcões de pia. No decorrer do período mais 5 balcões de pia foram 

vendidos, somando total de 10 peças vendidas no mês. No termino do mês chegou 

ao estoque o pedido dos 10 balcões que foram solicitados previamente ao 

fornecedor, assim no início do mês a 10 balcões de pia e ao término havia os 

mesmos 10 balcões de pia, por essa razão podemos dizer que a média de estoque 

neste mês foi de 10 balcões de pia. 

Desta forma pode-se calcular o giro de estoque como sendo o total de 

vendas dividido pela média de estoque, 10 divide por 10, que é igual a 1. Sendo 

assim, o giro de estoque é 1, houve renovação de todos os produtos uma vez 

durante o mês. Significa que o outro mês começou com produtos de nova produção, 

pois a remessa que havia em estoque girou todas, ou seja, houve um giro no mês. 

Prosseguindo no exemplo, supõe-se que no mesmo armazenamento de 10 

balcões em estoque e, ao invés de 10 vendas fossem vendidos 20 balcões de pia, e 

o pedido ao fornecedor fosse emitido em duas etapas sendo cada pedido de 10 

balcões para serem entregues em um espaço de tempo de oito em oito dias de 

intervalo entre uma e outra reposição. Finaliza-se o mês num total de 20 balcões de 

pia vendidos, 20 balcões de pia comprado e 10 balcões de pia em estoque. 

Calcula-se o novo giro de estoque, divide-se o total de vendas efetuadas ao 

mês pela média de estoque. Para este caso, a venda foi de 20 balcões, então o giro 

de estoque ficou 20 dividido por 10 igual à 2. Nesse caso o estoque se renova 2 

vezes no período de um mês. 

O estoque nem sempre é formado por um único tipo de produto, muitas 

vezes é formado por produtos pequenos e grandes, com variações de preços. 

Segundo Ballou (2006) pela especificação do giro de estoques a ser 

alcançado, o investimento geral em estoque é controlado relativamente ao nível das 

vendas, onde são avaliadas de acordo com o giro no período. 

O giro é essencial para alcançar lucro em um ambiente competitivo, levando 

em consideração a unidade de tempo da análise. A rotação do estoque contribui na 

redução de investimentos em capital de giro para alguns tipos de vendas. 
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3.7.2. Estoques de Segurança 

 

 

O estoque de segurança é caracterizado pelo ato de manter condição de 

estoque satisfatório para evitar faltas de produtos diante da variabilidade da 

demanda e a insegurança do ressuprimento do produto quando necessário. 

Para Bowersox e Closs (2001, p. 229), “o estoque de segurança é usado 

somente no fim do ciclo de ressuprimento, quando há demanda mais alta do que a 

esperada ou os períodos de ressuprimento são mais longos”. 

O estoque de segurança ajuda e protege a empresa contra as incertezas 

como, por exemplo: o excesso de demanda sobre as quantidades projetadas 

durante os ciclos das atividades e também envolve tempo de espera nos ciclos das 

atividades. 

Para Bowersox e Closs (2001, p. 229), “um exemplo de incerteza seria 

pedidos de clientes com quantidades maiores ou menores do que aqueles 

planejados”. Incertezas no ciclo de atividades decorrem de variações nos tempos de 

espera no recebimento e processamento de pedidos. 

O estoque de segurança é uma quantidade de estoques que se tem, mas 

que não se deseja usar, Isto porque ele é calculado apenas para suprir uma 

segurança em casos de incertezas. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

Metodologia é o conjunto de métodos e técnicas aplicadas para um 

determinado fim. É o caminho percorrido, a maneira utilizada para atingir o objetivo 

de uma maneira minuciosa e sistemática de acordo com Lakatos e Marcone (1991): 

 

“O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com a 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo- conhecimentos 
validos e verdadeiros- traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do cientista” (LAKATOS; MARCONE, 1991, p.83). 
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Compreende-se que o método é um conjunto de dados relacionados às 

atividades que serão desenvolvidas. 

Segundo Gil (2006, p.26), “O método cientifico é definido como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicas utilizadas para se alcançar o conhecimento”. 

As ferramentas que serão aplicadas são: mapeamento de processo, 

instruções de trabalho e chek list, serão aplicadas nos setores de armazenamento, 

Controle de estoque, Giro de estoque e Estoque de segurança. 

Com o mapeamento de processo terá desenvolvimento para desenhar o 

fluxo de processos nos seus mínimos detalhes, será uma representação visual do 

processo e permite identificar possíveis pontos quais podem ocorrer problemas.  

A instrução de trabalho terá melhorias na execução de determinadas 

atividades, deve seguir uma crítica passo a passo de forma clara e objetiva, é 

responsável para padronizar os processos tendo por características ser um padrão 

de sistema a ser seguido e servira como conteúdo para treinamento para novos 

colaboradores. 

O check list serve para evitar que tarefas longas possam esquecer os itens 

importantes, servem como um lembrete dos passos a serem seguidos para obter 

sucesso nas atividades. 

No armazenamento será utilizado mapa de localização de processo, utiliza-

se a instrução de trabalho com propósito de redigir um sistema padrão na alocação, 

facilitando o acesso as mercadorias e check list para conferência do processo e 

melhora na qualidade e prevenção de danos nos materiais armazenados. 

Para o controle de estoque utiliza-se instrumento de trabalho com registros 

de dados que permite gerir a entrada e saída de produtos detalhando passo a passo 

o processo de trabalho. 

Este estudo de caso utilizou classes de produtos em giro de estoques, a 

empresa trabalha com aproximadamente com 350 itens diferentes em estoque, e 

foram escolhidas 5 classificações de produtos como mostra as tabelas abaixo: 

 

Tabela 01: cozinhas 

 

COZINHAS 

QUANTIDADE EM 
ESTOQUE DESCRIÇÃO   CLASSIFICAÇÃO  

QNTD VENDA 
MÊS  



49 
 

 

        

8 COZINHA COMPACTA JULIANA  C 5 

10 COZINHA 4PEÇAS VICALLI C 6 

6 COZINHA MODULADA VITÓRIA 5PÇS B 4 

6 COZINHA MODULADA LUAN 8 PÇS C 3 

3 
COZINHA MODULADA PREDILETA 
6PÇS B 2 

3 COZINHA NOVO TEMPO 4PÇS B 1 

 
Fonte: Autores 

 
 
Tabela 02 : Sala     

SALA 

QUANTIDADE EM 
ESTOQUE DESCRIÇÃO   CLASSIFICAÇÃO  

QNTD VENDA 
MÊS  

3 
ESTOFADO  MARÉA 2+ 
CHAISE+PUFF B 3 

2 ESTOFADO ANGELIN 2X3 C 1 

3 ESTOFADO DIVANE 2X3 B 2 

3 
ESTOFADO NITERÓI CHAISE+ 2LUG+ 
CANTO+2LUG C 2 

3 
ESTOFADO SAFIRA 
2+CANTO+2+PUFF B 1 

1 ESTOFADO COMBINARE 2+CHAISE  A 0 

1 
ESTOFADO PANDORA 2 
RETRATIL/RECLINAVEL A 0 

2 
ESTOFADO MARIAN 2 
RETRATIL/RECLINAVEL A 1 

2 ESTOFADO EVOLUÇÃO  2X3 B 0 

3 ESTOFADO MILLANO 2X4 A 1 

4 POLTORNAS DECORATIVA B 2 

2 SOFA-CAMA ROCIO B 1 

6 RACK LOOK  C 6 

2 PAINEL KNR B 1 

2 PAINEL FIASINE C 1 

2 BANCADA VAMOL + PAINEL B 0 

2 BANCADA FIASINE +PAINEL B 0 

2 HOME 1.90 FIASINE B 1 

2 HOME BLANC  C 1 

6 RACK SION VAMOL C 4 

2 RACK BABY FIASINE C 2 

 
Fonte: Autores 

Tabela 03:Dormitórios 
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DORMITÓRIOS 

QUANTIDADE EM 
ESTOQUE DESCRIÇÃO   CLASSIFICAÇÃO  

QNTD VENDA 
MÊS  

3 ROUPEIRO MAGISTAL  B 1 

2 ROUPEIRO GIOVANA C 2 

3 ROUPEIRO ALBATROZ B 1 

2 ROUPEIRO ATRAENTE B 2 

2  ROUPEIRO NOVO TEMPO C 2 

10 ROUPEIRO PORTA CORRER COLIBRI C 3 

10 ROUPEIRO 6PTS COLIBRO C 8 

10 ROUPEIRO 3PTS CORRER ARAPLAC C 9 

5 ROUPEIRO 6PTS MAPE C 2 

5 ROUPEIRO 4 PTS MAPE C 3 

5 ROUPEIRO 3PTS MAPE C 2 

3 ROUPEIRO 5PTS ALBATROS C 1 

2 ROUPEIRO HECOL INFANTO JUVEM B 0 

2 ROUPEIRO HECO BABY B 1 

2 ROUPEIRO ZANZA JOVEM  B 0 

10 COMODA ALBATROZ  B 6 

10 COMODA ZANZINE C 5 

10 COMODA HECOL INTANTIL C 4 

6 COMODA POTENZA A 5 

8 COMODA  5GT  ALBA C 6 

10 MULTIUSO VICALE C 10 

10 MULTIUSO NOVO TEMPO C 6 

10 MULTIUSO DOMINIO C 8 

 
Fonte: Autores 

 

Tabela 04: Planejados     

PLANEJADO 

QUANTIDADE EM 
ESTOQUE DESCRIÇÃO   CLASSIFICAÇÃO  

QNTD VENDA 
MÊS  

1 QUARTOS PLANEJADOS ROBEL  A 1 

1 QUARTOS PLANEJADOS RIMO A 0 

1 COZINHA PLANEJADA MOBELA B 3 

1 COZINHA PLANEJADA MELISSA B 5 

1 COZINHA PLANEJADA LUCIANE  A 2 

1 COZINHA PLANEJADA VITORIA B 1 
Fonte: Autores 

 
Tabela 05: Colchões     

COLCHÕES 

QUANTIDADE EM DESCRIÇÃO   CLASSIFICAÇÃO  QNTD VENDA 
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ESTOQUE MÊS  

22 D23 BERÇO  C 18 

10 D23 0.78X1.88 FORM STYLO C 6 

10 D28 0.88X1.88  FORM STYLO C 8 

10 D33 0.88X1.88 NEW SONO  C 4 

10 D45 0.88X1.88  FORM STYLO C 6 

10 D65 0.88X1.88  FORM STYLO C 5 

10 D65 1.38X1.88  FORM STYLO C 6 

6 D60 1.38X1.88  SEVEN /NIPOMAXX B 3 

6 D33 1.38X1.88 NEW SONO  C 2 

6 MOLA BONEL 1.38X1.88 NEW SONO C 5 

6 MOLA POCKT 1.38X1.88 NEW SONO B 4 

4 
MOLA POCKT C/ PILLOW DUPLO 
1.38X1.88 NEW SONO A 2 

4 MOLA POCKT 1.58  SANKO  A 2 

2 
MOLA POCKT 1.58 COM PILLOW 
SANKO 2590 A 1 

2 
MOLA POCKT 1.58 COM VIBRA 
NIPOMAXX A 2 

2 
ORTOPEDICO MAGNETICO 1,58 
NIPOMAXX A 0 

2 
ORTOPEDICO MAGNETICO/ VIBRA 
1,58 NIPOMAXX A 1 

 

Fonte: Autores 

 

 

4.2. TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 

Procedimento que se aplica em determinados casos, com objetivo de 

alcançar um determinado resultado, ou seja, um conjunto de normas, regras ou 

processos utilizados para se chegar a uma meta. 

Para Lakatos e Marconi (2005, p. 176), “técnica é um conjunto de preceitos 

ou processos de que se serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses 

preceitos ou normas, a parte prática. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na 

obtenção de seus propósitos”. 

Conforme os autores técnicos de pesquisa é a utilização de diversos 

recursos peculiares a cada objeto da pesquisa. 
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Para Andrade (2010, p. 123), “técnicas são conjuntos de normas usadas 

especificamente em cada área das ciências, podendo-se afirmar que a técnica é a 

instrumentação específica da coleta de dados”. 

Neste estudo serão utilizadas as técnicas de observação, mapeamento, 

instrução de trabalho e check list. Com estas técnicas identificam-se algumas falhas 

nos procedimentos da empresa. 

Para a técnica de observação, duas pessoas foram até a empresa e ficou 

observando e recolhendo alguns dados para análise posterior, na visão de Lakatos e 

Marconi (1991) é uma técnica de coleta de dados. 

 

“A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 
informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 
realidade não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 
fatos ou fenômenos que se deseja estudar” (LAKATOS; MARCONI, 1991, 
p.190). 

 

Qualitativa: é uma pesquisa descritiva que explora as particularidades e os 

traços subjetivos considerando a experiência pessoal do entrevistado. 

Quanto aos objetivos pretendidos, a pesquisa se classifica em: 

Exploratória: envolve uma maior proximidade com tudo o que está 

relacionado com o objeto de pesquisa. São exemplos, os Estudos de Caso (estudo 

exaustivo e detalhado) e as Pesquisas Bibliográficas (consulta a livros e outros 

materiais já publicados). 

Descritiva: levantamento de dados recorrendo a técnicas padronizadas de 

coleta, como o questionário ou a observação sistemática. 

Explicativa: procura explicar os fatores que ocasionam os fenômenos. Nas 

ciências naturais é usado o método experimental, enquanto nas ciências sociais 

recorre-se ao método observacional. 

 

 

4.3. PESQUISA QUALITATIVA 

 

 

A pesquisa qualitativa procura entender, compreender e descrever os fatos 

ao invés de medições. É um sistema de descrições não controladas, observação 

natural para exploração e descobertas de dados descritivos e indutivos. 
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“Ela apresenta analise e interpretação da realidade estudada muitas vezes 
sem fazer uso de amostragem, tabelas e gráficos. Para isso devemos 
utilizar a lógica da analise fenomenológica, isto é, da compreensão dos 
fenômenos” (SILVA, 2003, p.84). 

 

Aplica-se as técnicas de observação e descrição das tarefas de cada setor, 

desta forma ao considerar diversos pontos de vista o pesquisador será capaz de 

entender melhor as características de processos entre os elementos que interagem 

com objetivo de pesquisa através de observações. 

A técnica de observação atua como uma importante fonte de coleta de 

dados na investigação das atividades, essa técnica além de ver e ouvir consiste em 

examinar os fatos almejados na pesquisa. As formas de observações utilizadas para 

o estudo foram: 

• Observação estruturada (vai depender o observador em estar atento aos 

problemas que ocorrem ao seu redor). 

• Observação participante (consiste na participação real do observador, com 

este tipo de observação o observador conquista com mais facilidade a 

confiança de quem observa). 

• Observação individual (realizada por apenas um pesquisador, não tendo 

possibilidade de confrontação com outros observadores dos dados 

recolhidos). 

• Observação efetuada naturalista (é a melhor ocasião para o registro é local 

onde o evento ocorre. Pretende analisar o comportamento humano no seu 

ambiente natural). 

Com as técnicas de observação recolhe-se os dados para analisar e verificar 

os pontos críticos, utilizando as três ferramentas de qualidade, visando a melhoria 

contínua. Melhoria esta que será refletida em todos os departamentos da 

organização. Deve-se seguir os seguintes passos: 

I. Recolher dados com a técnica de observação 

II. Analisar os dados identificando os pontos críticos 

III. Nos pontos críticos encontrados nos setores são aplicados a ferramentas da 

gestão de qualidades sugeridas neste trabalho 

Com as descrições das tarefas e a pesquisa qualitativa nos setores, teremos 

os dados necessários para alcançar os objetivos propostos. 
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As ferramentas que serão utilizadas nesse estudo serão divididas da 

seguinte maneira, no departamento de armazenamento vamos sugerir a aplicação 

da observação direta, análise documental, mapeamento de processos, instruções de 

trabalho e check list. 

Objetivo do trabalho não é avaliar o desempenho individual, mas conhecer o 

processo de trabalho. A observação foi executada por dois observadores em campo 

para melhor identificar as deficiências dos setores. 

Nesses trabalhos a observação direta é aplicada na coleta de dados e pode 

ser utilizada com outros métodos como, por exemplo, entrevistas. 

A observação se direciona para as equipes com baixo desempenho, formas 

inadequadas de atendimento ao público, rotinas de trabalho ineficientes. 

Para aplicar a técnica deve-se seguir os seguintes passos: 

• Selecionando atividades 

• Verificar os fenômenos relevantes 

• Elaborando roteiros 

• Selecionando localidades 

• Definindo o período de aplicação da técnica 

• Aplicando a técnica 

• Registrando as observações 

• Analisando as observações 

• Confirmando a confiabilidade e a validade das observações 

 

 

4.2.1. Análise dos Dados Qualitativos 

 

 

As análises dos dados angariados por meio de pesquisas qualitativas serão 

filtradas e reverenciadas com padrões de representatividade no conteúdo explorado. 

Conforme Martins e Theóphilo (2009, p.142), a análise dos dados em 

pesquisas qualitativas consiste em três atividades interativas e contínuas: 

• Redução de dados: transformação dos dados originais procedentes da 

observação de campo. 
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• Apresentação de dado: organizar os dados para o pesquisador tomar 

decisões e tirar conclusões. 

• Delineamento e busca de conclusões: Fluxo de causa e efeito, possíveis 

informações e verificações de campo ou ainda achando informações em outro 

conjunto de dados. 

Com esse método de análise pretende-se obter conhecimento dos 

processos e recolhimento de informações, entender o processo de investigação 

qualitativa nas suas aplicações práticas. 

 

 

4.4. PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 

Uma pesquisa documental está relacionada à coleta de dados reservada a 

documentos, são dados escritos ou não, recolhidos no ato em que ocorre ou depois. 

 

“A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina 
de fontes primárias, estas podem ser recolhidas no momento em que o fato 
ou fenômeno ocorre, ou depois” (MARCONE, LAKATOS, 2006, p.62). 

 

Pesquisa documental é uma grande receptora de dados e utiliza-se de três 

variáveis na tentativa de concretizar uma diferenciação entre elas.  

Conforme as autoras Marcone e Lakatos (2006, p.63), pesquisa documental 

pode- se utilizar de três variáveis – fontes primárias ou secundárias, 

contemporâneas ou retrospectivas, sabendo que as fontes primárias são dados 

obtidos de livros, revistas, jornais, publicações avulsas e teses, não confundem com 

documentos, ou seja, dados secundários. 

Na empresa foi feita a analise documental sendo a primaria documentos de 

arquivo, por exemplo: pedidos a fornecedores, notas fiscais , recibos, etc... 

O secundário transcrito de formas primaria, com auxilio de visão em campo 

na observação técnica.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A empresa A.M.S Móveis LTDA foi fundada em março de 1995,  a vinte anos 

está localizada na Rua Pedro Gusso, 3482 no bairro CIC em Curitiba – PR. 

Atualmente a empresa esta com 10 colaboradores e enquadra - se como 

microempresa. 

Com a missão de atender a necessidade e satisfação dos consumidores 

prosperando e ampliando o negocio e proporcionando retorno esperado pelos 

sócios. Seus valores são focados no trabalho em equipe, respeito ao colaborador, 

ética, inovação e qualidade.  

Os dados coletados através das observações realizadas e da análise 

documental serão analisados da seguinte forma: 

As classes escolhidas serão confrontadas com os conceitos pesquisados 

neste trabalho: estoque de segurança, giro de estoque, armazenamento e ponto de 

resuprimento conforme demonstra nos apêndices A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

Alem disso a análise também será focada em avaliar o que a pesquisa 

encontrou no setor da empresa A.M.S Móveis com relação aos conceito 

pesquisados. Será realizado ainda o mapeamento de processos com as respectivas 

descrições de todas as atividades da área propondo inclusive a criação de check list 

e procedimentos com objetivos de trazer melhorias para a empresa  

A A.M.S Moveis LTDA trabalha com aproximadamente 350 itens diferentes 

em estoque, e foram escolhidas 5 classificações de produtos conforme mostra a 

tabela abaixo: 

 

Tabela 06: Giro de produtos por categoria/mês: 

 

TABELA DE GIRO PRODUTOS POR CATEGORIA /MÊS 

CLASSE QUANTIDADE NO ESTOQUE QUANTIDADE DE SAIDA GIRO PERCENTUAL 

COZINHA 36 18 0,50 50% 

SALA 55 55 1,00 100% 

DORMITORIOS 120 110 0,92 92% 

COLCHOES  122 122 1,00 100% 

PLANEJADOS 1 1 1,00 100% 

 

Fonte: Autores 
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Foi aplicada a técnica de observação com registro em ata e análise 

documental nos setores, estoque, armazenamento, estoque de segurança. 

Durante o período de três meses, maio, junho e julho foram realizados a 

técnica de observação direta uma vez por semana por dois observadores que 

acompanhou a rotina das tarefas nos setores de armazenamento, estoque, estoque 

de segurança e estoque de giro, e coletou informações com a livre colaboração dos 

funcionários respondendo as perguntas dos observadores. 

No processo das execuções das tarefas foram identificadas algumas falhas: 

carregamento incompleto, esquecimento de ferramentas de montagem, desperdício 

de tempo, tempo ocioso, gastos com telefones, combustíveis, excesso de 

funcionário e insatisfação do cliente. 

Um exemplo disto, quando em um carregamento de produtos para entrega 

não fazem a conferencia correta da mercadoria e ao chegar na casa do cliente e 

descarregar para ser montado o produto detecta-se a falta de um volume do item 

comprado, causando retorno ao deposito para buscar a peça que faltou e retornando 

a casa do cliente para efetivação da montagem. Observa-se o retrabalho, o 

desperdício de tempo, o custo em dobro. 

Outro exemplo é o setor de giro de estoque e estoque de segurança onde 

dois colaboradores executavam as tarefas e em certo momento da tarefa observa-se 

que havia tempo ocioso devido à má divisão de tarefas e falta de orientação na 

execução do processo. 

Foi observado que durante a execução destas tarefas, no período da manhã, 

um dos colaboradores trabalhava em duas planilhas sendo elas uma de vendas e 

outra de estoque, deixando pronto para organização do estoque. O segundo 

colaborador tomando café e conversando ao lado do que estava trabalhando e tendo 

tempo ocioso. No período da tarde os dois colaboradores executavam a tarefa de 

conferência e organização do estoque, porém não conseguiam executar totalmente 

a tarefa até o final do dia, pois utilizavam o tempo para atividades pessoais,  com 

acessos indevidos e sem autorização para  navegar na internet em sites não 

próprios causando prejuízos para empresa com informática e também se 

esquecendo de executar várias tarefas e tendo que fazer retrabalhos nas tarefas. 

Nesse período de observação identificaram-se as problemáticas a cima onde 

constam todas estas informações e anotações em uma ata de registro para devida 

análise dos dados. 
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Os gráficos ABC a seguir mostra as cinco classificações de itens de maior 

importância. 

 

Gráfico 01 – Cozinhas:  
 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Em analise ao gráfico 01 observa-se que a classe A é a menor, já na classe 

B com maior índice e C existem 3. Nota se que a classe B apresenta os itens de 

maior demanda na linha dessa classificação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 02 – Sala: 
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Fonte: Autores 

 

Ao analisar o gráfico 02 observa-se que a classe A tem 4 itens, enquanto na 

classe B temos 10 e na classe C existem 7 itens. Nota se que a classe B é a maior 

na linha desta classificação. 

 

Gráfico 03 – Dormitório: 

 

 

Fonte: Autores. 
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Em análise ao gráfico 03  observa-se que a classe A tem menor quantidade, 

na classe B observa-se 6 itens, enquanto na classe C existem 15 itens. Nota se que 

a classe C é a maior na linha desta classificação. 

 

Gráfico 04 – Colchões: 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Autores. 

 

Em analise ao gráfico 04 observa-se que a classe A tem 6 itens, na classe B 

temos 2 e na classe C existem 8. Nota se que a classe C é a maior na linha desta 

classificação. 

Segundo VIANA (2002), no passado o controle e reposição era feita 

manualmente, de forma precária, pelas informações das fichas de controle de 

estoque. Os cálculos dos níveis de estoque (máximo, mínimo, segurança e ponto de 

reposição) eram manuais e transcritos para a ficha (ficando o reposicionamento 

dependente do controle do estoque) por essa razão estavam sujeitos, 

evidentemente, a constantes falhas. 

 A pesquisa foi iniciada  focado no giro de estoque, estoque de segurança 

onde busca - se encontrar falhas e perdas de vendas devidas falta de mercadoria no 

estoque para esta empresa, no entanto o fluxo de venda é compatível com a 

demanda e também devido ser produtos de maior valor e complexidade em 

manuseio devido e variedade em tamanhos quais muitas vezes precisam ser 

produzidos de acordo com o espaço condizente a cada ambiente o cliente concorda 

com o prazo de entrega que varia de 48 horas até 60 dias. 

Em meio à pesquisa foi observado que a organização dos setores estudados 

poderia ser aprimorada para melhor organização, com a junção das informações é e 
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foi possível constatar nos três meses observados foi que todos os setores têm muito 

retrabalho onde há muita perda de tempo nas mesmas tarefas, gerando prejuízo 

financeiro. Com o quadro facilita a interpretação dos dados coletados para posterior 

tomada de decisão. 

O quadro 01 apresenta um resumo dos dados coletados nestes três meses 

com auxílio da técnica de observação. 

 

Quadro 01 – Dados coletados: 

 

Departamentos Maio Junho Julho 

Estoque Muito retrabalho Falta de organização 

no termino da 

distribuição 

Muito retrabalho 

Armazenamento Alocação errada Mercadoria parada no 

estoque 

Conferencia no 

recebimento do 

produto errado 

Giro de estoque  Muito retrabalho Muito retrabalho Despesas 

desnecessárias 

Estoque de segurança Falta de espaço Falta de planejamento Muito retrabalho 

 

 
Fonte: Autores. 

 

Conforme observado o quadro 01, nos processos nos setores de estoque, 

armazenamentos, giro de estoque e estoque de segurança, pode analisar o excesso 

do retrabalho em todos os setores. 

O retrabalho é a repetições de atividades ocasionadas por problemas 

ligados a falhas de mão-de-obra, material, problemas de processos ou problemas de 

operação. 

Foram analisados vários fatores nos setores no período da observação uns 

deles foram: Ansiedade, precipitação, pressupostos falsos, má comunicação, falta 

de pensar antecipadamente, falta de revisão e controle. Essas são, geralmente, as 

causas principais do retrabalho. 
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Com isso sugiram muitas perguntas ao ler ata feita em meio analise da 

técnica de observação qual foi aplicada para este estudo, foi detectado o retrabalho, 

os observadores criaram algumas perguntas como: Em que áreas ou atividades eu 

frequentemente tenho retrabalho? Que medidas preventivas podem adotar para 

evitar o retrabalho? Essas perguntas foram feitas para os colaboradores da empresa 

para ver as suas reações e comportamento antes e depois das implantações das 

ferramentas sugeridas. Com o mapeamento de processos conforme demonstra nos 

apêndice I, ficou claro e fácil de identificar a sequência da tarefa em cada setor, já a 

instrução de trabalho conforme demonstra nos apêndices E, F, G e H, trouxe maior 

segurança no processo das tarefas de como começar e terminar com certeza de 

estar fazendo a coisa certa e o check liste conforme demonstra nos apêndices A, B, 

C e D, trouxe a segurança e facilidade de terminar as tarefas livre de falhas, erros e 

retrabalhos.  

 As causas de retrabalho são falhas no processo, portanto, planeje 

antecipadamente, prever e previr possíveis falhas e enganos. Ao executar qualquer 

tarefa, revisar, conferir, testar e certificar-se porque o retrabalho gera para empresa  

grandes desperdícios e prejuízos. 

Foram identificados outros problemas também, como: falta de organização 

no termino da distribuição, conferência no recebimento do produto, mercadoria 

parada no estoque, falta de espaço e falta de planejamento. Todos esses problemas 

identificados serão solucionados com a implantação das ferramentas sugeridas 

neste trabalho que são: mapeamento de processo, instruções de trabalho e check 

list, conforme demonstra nos apêndices A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

Observa-se que as ferramentas da qualidade efetivamente proporcionam os 

benefícios apontados. Os demais benefícios também se confirmaram (medição e 

monitoramento de desempenho, identificação e solução de problemas, aumento da 

produtividade e melhoria no ambiente de trabalho). A resistência dos funcionários 

para a utilização das ferramentas da qualidade foi a única dificuldade apurada e 

apresentou uma melhoria após implantação e utilização no dia a dia. 

As ferramentas bem implantadas levam a redução de custos, porque diminui 

a quantidade de erros e o desperdício. Também leva ao crescimento, o que na 

maioria das vezes ajuda a baixar os preços. Isso garante uma maior satisfação dos 

clientes que, assim, compram mais, melhorando os resultados da empresa. É um 
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ciclo de melhorias contínuas. A Organização planeja a melhoria, implanta e checa 

para ver se está tudo em comum acordo. 

Com a organização dos produtos armazenados nos lugares corretos 

indicado pelo mapeamento de processos para evitar a danificação dos produtos, 

com isso mantém o estoque em dia evitando retrabalho de assistências, evitando 

transtorno e insatisfação do cliente. 

O mapeamento ajuda uma localização ágil e rápida do processo de cada 

tarefa, conforme demonstra nos apêndices I, a instrução de trabalho orienta de como 

fazer as tarefas e serve de orientação e fácil de consulta conforme demonstra nos 

apêndices E, F, G e H, já o check list não deixa que nenhum detalhe das tarefas 

fique sem efetivar-se para não gerar retrabalhos e perca de tempo conforme 

demonstra nos apêndices A, B, C e D. 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

 

Pode-se afirmar que os resultados obtidos neste estudo foram atingidos, ao 

decorrer da evolução do projeto verificam-se as mudanças na empresa. 

Além de implantar as propostas aqui sugeridas a empresa futuramente irá 

necessitar de um sistema de gestão de qualidade onde os ganhos poderão ser cada 

vez maiores para a organização, algumas mudanças já começaram a ser feitas, o 

mapeamento de processo já esta em exposição em todos os setores e a instrução 

de trabalho, já orienta os colaboradores quando gera duvidas no processo e o chek 

list é o mais usado pois ele foi 100% aprovado pelos colaboradores após a utilização 

das ferramentas de qualidade houve uma redução significativa em relação ao  

retrabalho. 

O setor que mais foi beneficiado foi o armazenamento com as três 

ferramentas  e o que menos  utilizou as ferramentas foi giro de estoque, mas em  

todos os setores foram implantados e visivelmente nota-se a melhoria evitando o  

retrabalho, tempo ocioso e custo excessivo.  

 Algumas melhorias após a implantação das ferramentas da qualidade são 

listadas a seguir: 
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TOTAL DE ECONOMIA

GASOLINA TELEFONE FUNCINARIO GASOLINA TELEFONE FUNCINARIO GASOLINA TELEFONE FUNCINARIO

ESTOQUE

ARMAZENAMENTO

GIRO DE ESTOQUE

ESTOQUE DE SEGURANÇA

TOTAL MÊS R$ 6.010,00

TOTAL ANUAL R$ 72.120,00

R$ 3.210,00

R$ 2.800,00

Tabela de Economia de Custo / mês

R$ 2.800,00

R$ 200,00 R$ 210,00 R$ 2.800,00

R$ 0,00 R$ 2.800,00

ECONOMIA REAL

R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.600,00

SETOR

R$ 2.800,00R$ 600,00 R$ 290,00

R$ 0,00 R$ 0,00

CUSTO ANTERIOR CUSTO ATUAL

R$ 800,00 R$ 500,00 R$ 5.600,00

• Melhoria na Gestão da Documentação 

• Melhoria no Gerenciamento dos Processos 

• Redução do tempo de execução tarefas 

• Padronização 

• Melhoria nas Práticas de Comunicação Interna 

• Redução de retrabalho 

Na tabela 07 mostra a redução de custo entrando como benéficos nas 

melhorias de custo. 

 

Tabela 07: tabela de economia de custo/ mês  

 

 

Fonte: autores 

  

Ao analisar a tabela 07 em comparação dos custos anteriores e com custo 

atual visualiza-se uma grande redução de custos trazendo benefícios à empresa. Os 

setores que tiveram mais redução de custo foram estoque e armazenamento, no 

total de $3.210,00. Esses valores demonstrados a tabela acima mostra que foi 

alcançado resultados econômicos significativos, como resultado econômico 

financeiro foram gerados cerca de $72.120,00/ano em redução de custo. 

Ao analisar o exposto no desenvolvimento desse estudo de caso, os 

benefícios em implantar os sistemas de gestão da qualidade na empresa A.M.S 

Móveis oferece melhorias contínuas nos processos. 

 Através da implantação das ferramentas da qualidade teve muitos 

benefícios como:  

• Redução de custo com despesas fixas e variáveis 

• Redução dos custos com qualidade (refugos, retrabalho, devolução). 

• Aumento da competitividade, com custo mais baixo. 

• Redução de tempo nas execuções das tarefas,  

• Melhor distribuição de tarefas para os colaboradores,  
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• Redução de quadro de funcionários 

• Eliminando tempo de ociosidade  

• Melhoria na comunicação interna 

• Aumento na satisfação dos clientes. 

• Aumento na rentabilidade. 

• Melhoria da motivação da equipe, já que entende o porquê faz suas 

atividades e se motiva. 

  A única exigência que deve-se considerar para um bom resultado, é colocar 

pessoas disponíveis para coletas de dados e consequentemente trabalhar para que 

o resultado venha. Tempo é a palavra chave para o bom sucesso de melhorias na 

A.M.S Móveis, uma vez que a gestão da Qualidade é trabalhada com percepção 

para melhoria contínua. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A gestão de estoques é de grande importância para as empresas, se for 

bem administrada provoca vantagem competitiva no mercado em que opera. Tendo 

um controle de estoque organizado e padronizado é possível atender os clientes de 

forma rápida e hábil. Um planejamento ineficiente causa perdas internas e perdas de 

clientes.  

Para a administração da gestão de estoque, o estoque, armazenamento, 

giro de estoque e estoque de segurança são ferramentas indispensáveis para se 

administrar um negócio de sucesso. E a partir deste estudo realizado, a empresa 

passa a ter ciência sobre a necessidade de controlar seus estoques com 

ferramentas de qualidades, com essas medidas as ferramentas sugeridas 

proporcionam medidas precisas e bons resultados. Conhecendo os níveis de 

estoque, poderão reduzir os atrasos no estoque de giro, controlarem a previsão de 

demanda antes incerta, eliminar a acumulação de produtos em estoque, os gastos 

com manutenção e positivamente aumentarão suas vendas, pois terá sempre à 

disposição produtos para atender aos pedidos. 
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Com estes dados, a empresa passa a ter umas ferramentas concretas para 

o controle de estoques e não mais o antigo método. Pode-se garantir que, como 

muitos gestores não possuem informações suficientes para permanecer no mercado 

atual, é indispensável que outros treinamentos e cursos sejam propagados nas 

organizações, pois proporcionarão maior entendimento, clareza e aumento nos 

lucros. 

Após o processamento de informações apresentadas e obtidas ao longo 

desse trabalho de estudo de caso, referente as análises de documentos e a técnica 

de observação pode – se a chegar as conclusões apresentadas a seguir. 

O processo de implantação das ferramentas de qualidade a empresa A.M.S 

LTDA, encontra-se em fase de implantação e adaptação. Das ferramentas sugeridas 

que são: Mapeamento de processos, instrução de trabalho e check list, todas estão 

sendo utilizadas com sucesso conforme demonstra nos apêndices A, B, C, D, E, F, 

G, H e I, sendo impulsionada pela liderança da empresa que vem fazendo 

conquistas no dia a dia. 

Por ainda se encontrar em fase de adaptação, cabe ainda sugestões que 

visa o auxílio de mais desenvolvimento da implantação de ferramentas dentro da 

empresa A.M.S LTDA, as sugestões são: 

• Investir em treinamentos para os colaboradores com tema sobre a qualidade 

• Investir em cursos específicos para os líderes em gestão de pessoas 

• Continuar e aumentar os processos de ferramentas de qualidade dentro da 

empresa 

• Criar e implantar fluxograma de cargos e salários 

• Elaborar um manual de procedimentos 
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APÊNDICE A - Check List De Armazenamento 
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APÊNDICE B - Check List de Estoque de Segurança 
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APÊNDICE C - Check List de Estoque 
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APÊNDICE D - Check List de Giro de Estoque 
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APÊNDICE E – Instrução de Trabalho - Armazenamento 
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APÊNDICE F – Instrução de Trabalho – Estoque de Segurança 
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APÊNDICE G – Instrução de Trabalho - Estoque 
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APÊNDICE H – Instrução de Trabalho – Giro de Estoque 
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APÊNDICE I – Mapeamento de Processos 

 

 
 


