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RESUMO 
 
 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a pressão promovida pela necessidade de capital e de 
desenvolvimento no que dizia respeito ao conceito de retorno de investimento como medida de 
desempenho das empresas, praticamente obrigaram as companhias a tornarem-se conscientes 
da importância dos estoques como elementos de custos. Problemas de planejamento de 
produção e de logística receberam dose substancial da atenção de todos os empresários e 
diretores. Os principais problemas que as empresas enfrentaram na Gestão de Estoque estão 
diretamente ligados à ação e não a chegar a uma resposta, ou em outros pontos, a Gestão era 
mais trabalha mediante a atender a sua necessidade do momento e não havia um 
planejamento para controle dos seus materiais. Dentre os vários objetivos da Gestão de 
Estoque podemos destacar: • Assegurar o suprimento constante de materiais necessários à 
empresa, pelo conhecimento dos dados necessários para a previsão da demanda, ou seja, o 
consumo. • Manter os investimentos em estoque ao nível mais econômico possível, 
considerando as possiblidades financeiras e a capacidade de armazenamento. • Eliminar de 
estoque os materiais obsoletos, defeituosos ou em excesso. • Conhecer e controlar os níveis 
de estoque e providenciar a reposição a custo mínimo de aquisição e posse. • Manter a 
disposição dos utilizadores os itens de material, quanto ocorrer às demandas. Antes de 
abordarmos a Gestão de Estoque, iremos ressaltar o significado da palavra estoque. Segundo 
o dicionário de Pedro Celso Luft, a palavra estoque no singular significa: “[...], depósito de 
mercadorias para vender ou exportar”. Já Marcos Aurélio Dias no seu Livro Administração de 
Materiais uma abordagem logística, afirma que estoques são: matérias-primas, produtos 
acabados e semiacabados, componentes para montagem, sobressalentes e materiais 
administrativos. Ou em outras palavras, segundo João S. Filho, em seu Livro Administração de 
logística integrada, conceitua que estoques é todo o recurso disponível que a organização 
pode utilizar, em determinado momento, para gerar um bem. Classificação de estoques Na 
literatura existe várias classificações de estoques. De acordo com as atividades da empresa, 
seu porte e a natureza dos produtos fabricados, os estoques recebem diferentes classificações. 
Numa empresa industrial, como é o enfoque de nosso trabalho, podemos verificar: • Estoques 
de Matéria-prima e Materiais auxiliares: constituídos geralmente por materiais brutos ou em sua 
forma primitiva destinados a transformação, onde é encontrado ainda nesses estoques 
materiais secundários, como componentes ou subconjuntos que integrarão o produto final. 
Adotando o critério do requisito 7.5.5.1 da ISO/TS 16.949/2002, no que diz respeito a 
Armazenamento e Inventário que diz: “A fim de detectar deterioração, a condição do produto 
em estoque deve ser avaliada a intervalos planejados apropriados. A organização deve usar 
um sistema de gestão de inventário para otimizar o tempo de giro do inventário e assegurar a 
rotatividade do estoque, tal como, “primeiro-que-entra-primeiro- que-sai” (PEPS). Produtos 
obsoletos deve ter controlado de maneira similar ao produto não-conforme”. 


