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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo foi o de realizar uma revisão de literatura no sentido de destacar a importância 
da gestão de estoque para as micros e pequenas empresas, destacando-o como instrumento para 
sobressair à concorrência. Como metodologia utilizou-se da pesquisa bibliográfica em que foram 
consultados autores diversos que tratam do tema permitindo a exposição de uma concepção geral, 
bem como subsídios para se responder ao problema e cumprir com os objetivos propostos. Foi 
destacado neste artigo que as micros e pequenas empresas têm papel determinante para o contexto 
social, na geração de empregos e rendas; bem como econômico, na geração de riquezas para o país, 
dinamizando a economia. Não obstante tal conjuntura, estas empresas apresentam morte precoce nos 
primeiros cinco anos em virtude de fatores diversos, dentre os quais inabilidade de gestão. A gestão 
de estoque foi destacada como de fundamental importância para as micros e pequenas empresas no 
sentido de que permitem ao gestor racionalizar a dinâmica de produção ou comercialização de 
produtos. Estudos deram conta de que as micros e pequenas empresas que não utilizam de um 
instrumento de gestão de estoque apresentam dificuldades de atender ao mercado, bem como têm 
prejuízos financeiros desnecessários, pois o estoque quando não gerido de forma eficiente apresenta 
custos como de manter ou repor o estoque, além do custo inerente à imagem da empresa quando não 
conseguem satisfazer a demanda de mercado, portanto a gestão de estoque representa uma forma de 
estratégia competitiva, permitindo à micro ou pequena empresa sobressair à concorrência ao atender 
as necessidades imediatas do consumidor em tempo e quantidades adequadas. 
 
Palavras-chave: Estoque. Estratégia competitiva. Gestão de Estoque, Mercadoria. Micro e Pequena 
empresa.  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this article was to carry out a literature review in order to highlight the importance of 
stock management for micro and small companies, highlighting it as an instrument to stand out from the 
competition. As a methodology it was used the bibliographical research in which were consulted several 
authors that deal with the subject allowing the exposition of a general conception, as well as subsidies 
to answer the problem and to fulfill the objective proposed. It was highlighted in this article that micro 
and small companies play a determining role in the social context, in the generation of jobs and incomes; 
as well as economic, in the generation of wealth for the country, boosting the economy. Despite this 
situation, these companies present early death in the first five years due to several factors, including 
management inability. Stock management was highlighted as of fundamental importance for micro and 
small companies in the sense that they allow the manager to rationalize the dynamics of production or 
commercialization of products. Studies have shown that micro and small companies that do not use a 
stock management instrument have difficulty attending to the market, as well as have unnecessary 
financial losses, since, when not managed efficiently, they have costs such as maintaining or replenish 
inventory, in addition to the cost inherent in the company's image when they can not satisfy the market 
demand, therefore, inventory management represents a form of competitive strategy, allowing the micro 
or small company to stand out from the competition by meeting the immediate needs of the company. 
adequate time and quantity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, todos os segmentos de mercado são eminentemente 

concorridos, exigindo que as empresas identifiquem meios de sobressair à 

concorrência, assim, estratégias são buscadas. Contudo, no mercado contemporâneo 

as diferenças entre as empresas do mesmo segmento são poucas, deste modo, 

buscar um sistema de gestão eficiente contribui para que as empresas possam ser 

mais dinâmicas em termos administrativos e de produção, de modo que os sistemas 

de gestão podem ser considerados como ferramentas eficientes no atual mercado 

(CHIAVENATO, 2009). 

Diante disso, as empresas vêm se diligenciando em delinear formas de gestão 

no sentido de corresponder não somente ás exigências legais, mas, também, no 

sentido de atender ás necessidades dos clientes, seja na produção e na 

disponibilidade de mercadorias e prestação de serviços de qualidade, circunstâncias 

estas que se revelam como estratégias fundamentais no atual cenário mercadológico 

em que a concorrência entre as empresas estão cada vez mais incisiva e a distância 

entre elas cada vez mais reduzidas. Destarte, para não se perder tempo e nem 

desperdiçar recursos, o gestor deve considerar as oportunidades que o mercado 

proporciona e auferir sucesso nos investimentos, assim, a otimização na circulação 

de mercadorias é importante, de modo que a gestão do estoque reflete como 

determinante para a dinâmica organizacional apoiada na concepção de que o 

consumidor deve ter a sua disposição aquilo de que necessita em tempo e em 

quantidade adequada, impedindo que o mesmo busque atender sua necessidade na 

concorrência (LEZANA, 2011). 

A gestão de estoque é uma função muito importante que determina a saúde da 

cadeia de suprimentos, bem como os impactos da saúde financeira do balanço 

patrimonial. O processo de gestão de estoque diligência-se constantemente em 

manter um inventário ideal para poder atender aos seus requisitos e evitar sobre ou 

sob estoque que possa afetar os valores financeiros (DIAS, 2012). 

Especificamente ao que se refere à micro e pequena empresa, os primeiros 

anos de sua presença no mercado é primordial para se determinar o seu sucesso ou 
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fracasso e consequente manutenção; assim, o gestor deve ser consciente na 

definição de ações estratégicas para vislumbrar um cenário positivo, bem como as 

incertezas inerentes ao mercado. Para isso a adoção de instrumentos de gestão 

adequada contribui para que se possa ter meios de controle de suas atividades e 

consequente lucratividade (ALMEIDA; SILVA, 2014). 

As micros e pequenas empresas, de acordo com o SEBRAE – SP Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2014), atualmente, vêm demonstrando grande 

importância socioeconômica, seja na geração de renda e emprego, ou para a 

dinamização da economia, embora sejam empresas de estruturas organizacionais 

simples. Devido a essa relevância, o controle sobre as atividades desempenhadas por 

estas empresas se torna fundamental, seja para o próprio empresário, seja para a 

econômia, fundamental é a presença de instrumentos gerenciais que permitam 

racionalizá-las, dentre os quais se destaca a gestão de estoque. 

Assim sendo, diante destas informações introdutórias, tem-se o seguinte 

problema: A gestão de estoque é de crucial importância para as micros e pequenas 

empresas como meio de sobressair à concorrência? 

Atualmente, a distância entre as empresas no mercado são nimiamente 

reduzidas no contexto, de modo que fatores como preços e qualidade estão muito 

próximos, de modo que tais elementos de forma isolada não representam um 

diferencial de grande potencial para as empresas, de modo que buscar meios para 

diferenciar no segmento é fundamental para se sobressair no mercado, o atendimento 

às necessidades imediatas dos consumidores é uma destas possibilidades de forma 

que a gestão de um estoque eficiente pode contribuir fundamentalmente para o 

sucesso de uma micro e pequena empresa no mercado. Diante de tal perspectiva, 

este trabalho se justifica no sentido de focar na importância da gestão de estoque para 

as micros e pequenas empresas, situando tal instrumento como relevante não 

somente para o atendimento ao consumidor, mas, igualmente, como estratégia 

competitiva no acirrado ambiente competitivo do mercado atual, bem como 

demonstrar que se trata de uma ferramenta de gestão crucial para o administrador no 

sentido de que permite organizar de forma eficiente o atendimento ao cliente no que 

tange à oferta de produtos e serviços.  

O objetivo geral deste trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura no 

sentido de destacar a importância da gestão de estoque para as micros e pequenas 

empresas, destacando-o como instrumento para sobressair à concorrência e também 
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discorrer acerca dos aspectos presentes nas micro e pequenas empresas no atual 

contexto socioeconômico; expor conceitos relativos à gestão de estoque e 

instrumentos voltados para tal perspectiva. 

Em relação à metodologia, o tipo de estudo realizado neste trabalho foi o da 

pesquisa bibliográfica descritiva, exploratória e do tipo revisão de literatura, em que 

serão analisados estudos já realizados tendo como referência o objetivo e o problema 

proposto por este trabalho. 

 

2 CARACTERÍSTICAS DE UMA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

De acordo com a Resolução 94/2012 do Comitê do Simples Nacional, é 

considerada Microempresas, para o contexto do Simples, a pessoa jurídica que tenha 

auferido no ano-calendário a receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil; e Empresa 

de Pequeno Porte a que tenha auferido a importância no ano-calendário e receita 

bruta entre R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 3.600 milhões (BARBOSA; GÓES; 

BRITO, 2014).  

As empresas que se enquadram na perspectiva mencionada no parágrafo 

anterior são regidas pelo Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte, na qual foi instituído pela Lei Complementar 123/2006, que 

determinou regras referentes ao tratamento distinto e prerrogativas direcionadas as 

estas empresas. Esta lei foi submetida a relevantes ajustes por outros diplomas sendo 

a mais recente a LC 139/2001 e é denominada de Lei geral das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte. (BARBOSA; GÓES; BRITO, 2014).  

Atualmente as micro e pequenas empresas têm papel fundamental na 

economia brasileira, são as em maior número e as que mais geram empregos e 

consequente renda do universo organizacional, não obstante esta conjuntura, são as 

que mais têm mortalidade precoce, em virtude de problemas financeiros, ausência de 

planejamento e controle de suas atividades. 

De acordo com o Sebrae (2015, p. 1): 

Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas 
empresas no País representam 27% do PIB, um resultado que vem 
crescendo nos últimos anos. O empreendedorismo vem crescendo muito no 
Brasil nos últimos anos e é fundamental que cresça não apenas a quantidade 
de empresas, mas a participação delas na economia. 
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Acresce-se a essa conjuntura os seguintes fatores relacionadas às micros e 

pequenas empresas: 52% dos empregos com carteira assinada; 40% dos salários 

pagos; 8,9 milhões de micro e pequenas empresas. 

Portanto, as micros e pequenas empresas tem um papel crucial na economia, 

bem como ao que se refere ao contexto social, sobressaindo a importância destas 

empresas. Não obstante estas circunstâncias estas empresas são suscetível à 

determinadas perspectivas negativas, muitas delas relacionadas ao processo de 

gestão. 

Segundo o Sebrae (2015), os principais fatores para o sucesso de um 

empreendimento associado às micros e pequenas empresas. Habilidades Gerenciais: 

refere-se à capacidade do empresário em interacionar com o segmento em que atua 

e a competência de gerir o seu negócio; capacidade empreendedora: ter em sua 

essência predicativos como criatividade, perseverança e a coragem de assumir riscos; 

logística Operacional: ter na estrutura organizacional as estruturas para a sustentação 

e desenvolvimento do empreendimento 

Está evidente que os três fatores mencionados estão intimamente vinculado ao 

empreendedor e não, necessariamente ao mercado, mas sim, a sua visão em relação 

a ele. Pode-se inferir que o empreendedor deve possuir características indispensáveis 

para o sucesso das empresas, pois são indivíduos que fazem a diferença, 

transformam o que é possível em realidade, explorando as oportunidades de modo 

incisivo e passional. 

São os fatores mencionados que permitem o sucesso do empreendimento e 

fazem do empreendedor um indivíduo de relevância na sociedade na geração de 

empregos e otimizando-a como um todo. 

É importante destacar que existe o lado oposto do sucesso de um 

empreendimento, ou seja, o seu fracasso, que se resume, em termos empresariais na 

mortalidade das micros e pequenas empresas. 

Dados divulgados por Santos e Krein (2012) informam que anualmente são 

abertas 1,5 milhão empresas em todo o Brasil, todavia, há o tempo de mortalidade 

delas, principalmente das micro e pequenas empresas, é significativo conforme se 

observa na figura 1 que segue: 
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Figura 1: Tempo de mortalidade das micro e pequenas empresas – em %. 

 

Fonte: Santos e Krein (2012). 

 

Portanto, pelos dados supra expostos, é possível inferir que, no Brasil, as 

empresas do porte destacado no quadro em tela e que representam a grande maioria 

das empresas, têm fracasso precoce. Além dos fatores mencionados para o sucesso 

dos empreendimentos é importante mencionar que há, outrossim, causas que 

contribuem para essa circunstância negativa. 

Ainda segundo o Sebrae (2015), grande parte dos gestores-empreendedores 

trazem consigo determinadas conjunturas, como falhas gerenciais dos negócios, 

Causas Conjunturais, Logística e Políticas Públicas que contribuem para a 

mortalidade das empresas. A figura que segue ilustra os fatores considerados como 

falhas gerenciais dos negócios para a mortalidade das empresas. 
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Figura 2: Causas das dificuldades e razões para o fechamento das empresas – em 

% 

 

Fonte: (SEBRAE, 2015). 

 

Portanto, as causas associadas à habilidade de gestão são as mais evidentes 

como motivação para o encerramento das atividades das miro e pequenas empresas, 

mesmo sendo o Brasil um dos países com a maior carga tributária a nível mundial e 

tal conjuntura não é apontada como a principal causa da mortalidade precoce destas 

empresas. 

Dados do Sebrae (2015) evidenciam os seguintes motivos para a mortalidade 

precoce das empresas: falta de dedicação ao negócio;  falta de administração do fluxo 

de caixa;  falta de aperfeiçoamento de seus produtos e serviços e às necessidades do 

cliente; falta de experiência no ramo; falta de planejamento prévio. 

Os dados expõem que as causas principais que justificam a mortalidade das 

micros e pequenas empresas são falhas de gestão, em que se pode considerar a 

ausência de preocupação com controles básicos, porém relevante para qualquer 

empresa, principalmente as micro e pequenas empresas que configuram-se como 

estruturas simplificadas, no entanto, a racionalização das atividades se tornam 

primordial para a dinamicidade destas empresas no mercado, como, por exemplo, a 

gestão de estoque. 
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3 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS  

 

O objetivo da administração de materiais é o de garantir a efetivação da 

produção de forma eficaz, bem como produzir produtos de qualidade para satisfazer 

as necessidades dos clientes.  

De acordo com Novaes (2010, p. 139) da administração de materiais origina-

se quase todas as decisões, metas e ações do processo produtivo da empresa, 

contudo, para isso é necessário que a empresa tenha bem administrado estoque, 

recursos humanos e as informações sobre as necessidades dos clientes estejam 

disponíveis na quantidade, no momento e no nível de qualidade adequado. Nesta 

perspectiva menciona Ribeiro (2011, p. 23): 

 
Em muitos setores da economia, as empresas têm-se concentrado mais num 
conjunto restrito e bem definido de tarefas. Consequentemente, elas 
precisam comprar cada vez mais materiais e serviços de fornecedores 
especialistas. Isso, por sua vez significa que a forma com que as indústrias 
gerenciam o suprimento de produtos e serviços tem aumentado em 
importância. 

 

A administração de materiais se trata de um conceito que implica atividades 

tanto de compra quanto e de distribuição física. Para que as dinâmicas de ambos os 

setores se efetivem com eficiência, observa Gurgel (2009) que as informações sobre 

clientes, fornecedores e produção são de grande relevância para se administrar 

materiais e seu fluxo, ensejando que o estoque de matérias-primas ou produtos 

acabados sejam planejados e organizados para a racionalização do processo de 

produção e comercialização, para que não resulte em materiais ociosos ou ausência 

deles.  

A função de compras nas empresas é um dos setores mais relevantes, uma 

vez que é por meio da racionalização de sua dinâmica é que a empresa consegue 

utilizá-lo como estratégia competitiva mediante a concorrência. De acordo com Gurgel 

(2009, p. 37), a função de compras nas empresas tem sido desenvolvida dentro de 

um novo estado de maturidade e com técnicas cada vez mais sofisticadas. 

 
O significado desta evolução está refletindo no fato de as organizações 
estarem começando a avaliar a performance de compras com muito mais 
precisão do que há muitos anos, chegando a atingir avaliações precisas e 
equiparáveis com trabalhos desenvolvidos em outras funções 
administrativas. (GURGEL, 2009, p. 37).  
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A busca deste aprimoramento está relacionada diretamente à redução de 

custos com o estoque, refletindo, consequentemente, a ociosidade de capital de giro 

e encalhe de produtos em estoque, mas é importante mencionara que a comunicação 

entre ambos os setores é essencial para a efetivação deste aprimoramento.  

Informações de Magee (apud GURGEL, 2009) dão conta que os gastos com 

compras de uma empresa podem representar mais de 50% de sua receita líquida, é 

claro, considerando a sua classificação. Portanto, representando um investimento 

substancial. 

Braga (2008, p.1) confirma esta colocação ao mencionar que: 

 
Outra informação relevante que reflete a importância de Compras nas 
organizações diz respeito ao volume de recursos gastos nas aquisições 
anuais e sob responsabilidade deste setor. Para se ter uma idéia, as cifras 
chegam perto de 50% do faturamento das empresas, o que demonstra a 
necessidade do emprego de eficientes práticas de gestão que levem ao 
adequado emprego destes recursos. 

 
Assim sendo, compreende-se que a gestão deste setor deve ser proficiente de 

modo a não representar gastos desnecessários para a empresa. 

 
Adicionalmente, a atividade de compra deveria ser ela própria eficiente; em 
outras palavras, a atividade de compra deveria atender aos objetivos 
normais de desempenho da produção – qualidade, flexibilidade, 
confiabilidade, flexibilidade e custo. (CHIAVENATO, 2005, p. 34). 

 

A administração da produção é uma ocupação que envolve centenas de 

decisões minuto a minuto. Em função disso, é vital que os gerentes de produção 

tenham um conjunto de princípios gerais que possam orientar a tomada de decisão 

em direção aos objetivos em longo prazo da organização. Isso é uma estratégia de 

produção (DIAS, 2006). 

É fundamental que a administração de materiais conheça as peculiaridades das 

exigências dos consumidores, a fim de que possa corresponder à expectativa deles 

no que se refere aos produtos, em termos quanti-qualitativos, satisfazendo-os 

plenamente. Desta forma, ao conhecer estas peculiaridades, a administração de 

materiais deve desenvolver o produto conforme elas, se o consumidor tende-se mais 

ao preço, a empresa deve considerar o custo empregado no produto; se a qualidade, 

o investimento deve ser nesta perspectiva em detrimento do preço e assim por diante; 

portanto é necessário que administração dos recursos materiais focalize todos os 
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objetivos de desempenho estar sempre inovando para conseguir a fidelidade dos 

consumidores antes dos concorrentes (MARTINS; ALT, 2010). 

É importante mencionar também que todo o processo produtivo gera perdas e 

desperdícios, sendo relevante para as empresas buscar a redução ao máximo destes 

fatores, pois os valores inerentes a eles vão somar ao preço final do produtos, 

onerando os clientes (GURGEL, 2009). 

As perdas e desperdício são, de acordo com Brinson (2006, p. 80): 

 
[...] são constituídos pelas atividades que não agregam valor à empresa e 
que resultam em gastos de tempo, dinheiro, recursos sem lucro, além, de 
adicionarem custos desnecessários aos produtos. Atividades que não 
agregam valor são as que podem ser eliminadas sem que haja deterioração 

no desempenho da empresa.  
 

Assim sendo, as perdas e prejuízos têm como características 

comprometimento de retorno para as empresas e que, não só adicionam valor aos 

produtos a serem repassados aos clientes, como também implica trabalho efetivo 

desnecessário, ocupando mão-de-obra sem necessidade, bem como toda a estrutura 

envolvida com o processo produtivo, portanto, pode-se mencionar que as perdas e 

prejuízos são custos e despesas que não são usadas de forma eficiente (DIAS, 2012). 

A redução das perdas e desperdícios deve estar tendente ao planejamento do 

processo de produtivo da empresa dentre as dinâmicas para tal condição está uma 

gestão de estoque eficiente. 

 

4 ESTOQUE: DEFINIÇÃO 

 

A teoria dos estoques tem como pressuposto racionalizar as decisões a serem 

tomadas relativas ao controle do sistema de estoque. Essa racionalização é realizada 

por intermédio da implantação de moldes matemáticos que vão permitir à empresa a 

viabilidade e eficiência de seu estoque. A definição da teoria e política de estoques 

está intimamente vinculada á capacidade de precisão da empresa. 

Quando se menciona a palavra “estoque”, subtende-se armazenamento de um 

produto específico, contudo, os estoques representam mais que um armazenamento 

de mercadorias, eles representam uma parcela substancial dos ativos das empresas, 

portanto devem ser encarados como um fator potencial de geração de negócios e de 

lucros é claro, isso se houver uma boa gestão de estoques. São várias as definições 

de estoques, contudo, todas convergem para uma definição unívoca. Segundo Côrrea 
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et al. (2001, p. 49), os estoques são, “[...] acúmulos de recursos materiais entre fases 

específicas de processos de transformação; trata-se de um recurso ocioso, contudo 

com valor econômico inerente.” 

Martins e Alt (2001, p. 133) colocam que: 

O estudo do papel dos estoques nas empresas é tão antigo quanto o estudo 
da própria administração [...] visto como um recurso produtivo que no final 
da cadeia de suprimentos criará valor para o consumidor final, os estoques 
assumem papel ainda mais importante.  

 

Nessa perspectiva, o estoque trata-se de um instrumento que pode ser o 

instrumento de diferencial em relação ao concorrente, oferecendo, dessa maneira, 

vantagem competitiva. Diante do que foi exposto, está patente que a função precípua 

dos estoques é suprir a demanda do mercado, funcionando como regulador do fluxo 

dos negócios e determinando seu preço final. De uma maneira geral, pode-se afirmar 

que o estoque tem função reguladora de garantir disponibilidade e segurança de 

preços.  

De acordo com Corrêa et al. (2001, p. 49) a dinâmica do estoque é relevante 

para a empresa, pois: “Trata-se de um elemento gerencial na administração de hoje e 

do futuro [...] Deve-se buscar incessantemente não ter uma grama a mais de estoques 

do que a quantidade estritamente necessária estrategicamente.” 

Importante destacar que o estoque não tem somente a finalidade de manter-

se para a demanda sazonal de um único produto, mas outrossim, dinamizar o 

processo de comercializar da empresa, como o de prever possíveis flutuações na 

demanda de um dado produto e estudar a viabilidade de secundar ou reduzir a 

aquisição ou fabricação; controlar as entregas dos fornecedores, por motivos de 

demora, entre outros elementos. Diante disso é essencial que a empresa mantenha 

uma gestão de estoques eficientes que possa contribuir para a satisfação de seus 

clientes e, consequentemente, otimizar o processo de fornecimento ao mercado. 

Entende-se, portanto, que a eficiência do estoque assiste a uma administração 

específica competente que vai gerir o estoque da empresa considerando a sua 

necessidade e a necessidade de consumo exigida pelo mercado (CORRÊA et al, 

2001). 

Nesse sentido, em princípio, pode-se afirmar que em algum momento no tempo 

vai haver uma demanda, uma necessidade, cuja função do estoque é o de satisfazê-

la. Portanto, está claro que controlar estoques tem sido um grande desafio para os 

empresários. Muitos padrões sobre manter estoques em grandes quantidades já não 
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são mais preconizados, o que antes significava ser apenas capital parado hoje pode 

chegar a ser um grande investimento, basta saber trabalhar adequadamente com as 

ferramentas disponíveis.  

Para as decisões dos níveis de estoque devem ser consideradas as seguintes 

perspectivas, conforme destacam Francisquini e Gurgel (2012): necessidade, adquirir 

somente o necessário na medida necessária; restrição, comprar somente um lote que 

atendam às necessidades em um período específico, é importante destacar que esta 

situação, pode incorrer no risco da falta do item; facilidade, manter uma certa 

quantidade no caso de imprevisibilidade; adequação, manter estoques de produtos 

suficientes para que uma parcela de cliente possa ser atendida imediatamente em 

caso de necessidade imediata; giro, manter um nível de estoque que permita alcançar 

a meta preestabelecida de giro de estoque total. 

A gestão de estoques depende da harmonia entre outros setores da empresa, 

ou seja, a gestão de estoques está intimamente vinculada a uma gestão sistêmica. 

Corrêa et al. (2001) classificam os estoques em dois modelos distintos entre si 

conforme segue: Modelo Determinístico: quando se tem a certeza da demanda em 

tempo vindouro; Modelo Probabilístico: quando não se tem a certeza da demanda 

futura, cabendo a criação de dados probabilísticos. 

Nesse sentido, pode-se compreender que manter o nível de estoques envolve 

riscos que devem ser muito bem administrados, por tal motivo, a gestão de estoques 

é considerada por muitos teóricos, uma ciência. 

Assim sendo, os estoques significam muito mais do que simples 

armazenamento de produtos, os estoques são parte significativa do ativo de uma dada 

empresa. Dessa maneira, necessitam de uma preocupação especial a fim de que os 

objetivos da empresa, negociação e lucro sejam dinâmicos. 

Yun Ching (2010) destaca que o estoque tem origem na função de compras da 

empresa na qual compreendeu a relevância de associar o fluxo de materiais, figura 3, 

a suas dinâmicas de suporte como forma de proporcionar atendimento os clientes, 

bem como forma de dinamização do negócio. 
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Figura 3: Gestão de Estoque e Fluxo de Material. 

 

Fluxo de Materiais e Serviços 

Fonte: Ching (2010). 

 

Diante dessa perspectiva, controlar estoques vem se tornando determinante 

para os empresários e, igualmente, um grande desafio. Em termos gerais pode-se 

afirmar que a gestão de estoques ser resume numa série de dinâmicas que vão 

permitir ao gestor avaliar se os estoques estão sendo utilizados de modo viável e 

controlados pelos setores específicos.  

De acordo com Ballou (2013, p. 213), “[...] o controle de estoques é uma 

questão de balancear os custos de manutenção de estoques, de aquisição e de faltas.” 

Deste modo, um controle de estoques eficiente possibilita o acompanhamento 

do desenvolvimento dos pedidos, como também solicitar os produtos certos nos 

períodos certos de consumo, evitando estoques desnecessários. Nessa perspectiva, 

esse controle permite o controle de qualidade na função da empresa (BALLOU, 2013). 

A manutenção de estoques possibilita duas situações opostas à empresa, isto 

é, vantagens e desvantagens. As vantagens se resumem no atendimento imediato ao 

cliente; as desvantagens, os custos que decorrem de sua manutenção. Levando-se 

em consideração essa perspectiva, cabe à gestão de estoques administrar ambas 

circunstâncias, satisfazendo ambas conjunturas (ARNOLD, 2008). 

A escolha do produto é um ponto relevante para o administrador, é uma forma 

de apresentar “algo mais”, que adicionando uma boa prestação de serviço pode tornar 

um concorrente imbatível. Dessa maneira, conforme destacam Corrêa et al. (2011) é 

Gestão de estoques 

Fornecedores/saída de 
caixa 

Compras Processamento 
de materiais 

Montagem Estoque 

Clientes/Entrada 
de caixa 
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necessário que seja definido o momento do ressuprimento e a quantidade a ser 

ressuprimida, a fim de que o estoque possa atender ás necessidades da demanda. 

Os estoques se relacionam com a expectativa de vendas, isto é, conforme a 

demanda das vendas. Estoque ineficiente pode ser consequência de previsões de 

entregas errôneas ou entregas atrasadas, problemas financeiros. Esses aspectos 

fazem com que os estoques sejam reduzidos, tendo, como consequências, a perda 

significativa de vendas.  

Numa outra perspectiva, determinadas decisões podem resultar em excesso 

de estoques. Essa conjuntura pode acontecer devido à alteração na tendência da 

demanda ou uma compra efetuada de forma equivocada.  

Os estoques também possuem especificidades, Dias (2012) os distinguiram da 

seguinte forma: lotes de certos tamanhos, adquiridos em razão de preços 

convenientes ou com o objetivo de reduzir os gastos administrativos. Também se 

aplica para definir lotes de produtos semiacabados com o intuito de reduzir os custos, 

preparação de máquinas, troca de ferramentas, rotação de pessoal, compra de 

fornecedores que somente vendem uma certa quantidade de um produto; estoques 

de flutuações, destinado a reduzir possíveis efeitos de flutuações irregulares da 

demanda, seja do produto final, seja das partes, estoques de antecipação: 

necessários quando as mercadorias ou os materiais são consumidos com um padrão 

previsível, mas flutuante durante o ano. Esses estoques são resultantes de 

especulação do mercado. 

Outra técnica comumente utilizada pela administração de estoque é a Curva 

ABC que, de acordo com Ching (2010, p. 47), “[...] A curva ABC baseia-se no 

raciocínio do diagrama de Pareto, em que nem todos os itens  têm a mesma 

importância e a atenção deve ser dada para os mais significativos”.  

Coloca Ching (2010, p. 47): 

 
[...] Para a política de estoque, dizemos que 20 % os itens em estoque são 
responsáveis por 80% do valor em estoque. A linha completa de itens em 
estoque pode ser classificada desde o item em estoque pode ser classificada 
desde o item de maior valor até o de menor valor. 

 

Contudo, a configuração apresentada, apesar de ser um padrão típico, em se 

tratando de curva ABC, não deve ser considerada de forma rígida considerando 

somente estas três classes. A análise ABC deve refletir a dificuldade de controle de 
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um item e o impacto deste item sobre os custos e a rentabilidade, o que de certa 

maneira pode variar de empresa para empresa. 

De acordo com Dias (2012), muitas empresas utilizam a análise ABC a fim de 

determinar o método mais econômico de se manter o controle dos itens estocados, 

uma vez que é por intermédio dessa análise que se torna viável identificar que nem 

todos os itens do estoquem merecem a mesma deferência da administração ou 

mantê-los disponíveis para a satisfação do mercado. 

A análise ABC é com frequência um passo muito útil para a política e gestão 

de estoques, pois tem como finalidade melhorar a desempenho dos estoques, 

reduzindo tanto o capital investido em estoques como os custos operacionais.  Pois 

conforme relatado por Mariano (2010, p.17). 

 
Os materiais considerados como classe A merecem um tratamento 
administrativo preferencial no que diz respeito à aplicação de políticas de 
controle de estoques, já que o custo adicional para um estudo mais 
minucioso destes itens é compensado. Em contrapartida, os itens tidos como 
classe C não justifica a introdução de controles muito precisos, devendo 
receber tratamento administrativo mais simples. Já os itens que são 
classificados como B poderão ser submetidos a um sistema de controle 
administrativo intermediário entre aqueles classificados como A e C. 

 

Diante disso, está claro que a análise da Curva ABC permite identificar 

estoques essenciais e relevantes e os estoques empregados por questões de 

organização, pois de acordo com Martins e Alt (2010, p. 162): 

 
A análise ABC é uma das formas mais usuais de se examinar estoques. Essa 
análise  
consiste na verificação, em certo espaço de tempo (normalmente 6 meses a 
1 ano), do consumo, em valor monetário ou quantidade, dos itens de estoque, 
para que eles  
possam ser classificados em ordem decrescente de importância. Aos itens 
mais importantes de todos, segundo a ótica do valor ou da quantidade, dá-se 
a denominação itens classe A, aos intermediários, itens classe B, e aos 
menos importantes, itens classe C.  
 

É importante destacar que os estoques também geram custos que devem ser 

levados em conta pela administração que, conforme Ching (2010, p.30) são: custos 

de manter o estoque; custos relativos à falta de itens no estoque e o custo total. Os 

custos de manter o estoque são os advindos pela existência do estoque e integram 

alguns ou todos os custos envolvidos, como armazenamento, manuseio, danos, 

capital ocioso entre outros. Custos de falta de itens no estoque são os que advêm 

quando o estoque não apresenta um determinado item que foi solicitado; custos para 

o pagamento de horas extras ou de alteração de rotina de produção, custos 
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administrativos especiais, perda de reputação, perdas de venda e de cliente. Custo 

Total que se caracteriza pela junção dos custos anteriores.  

Entende-se da conjuntura apresentada que à gestão de estoques assiste 

administrar esses custos de forma a beneficiar a empresa sem comprometer a 

satisfação da demanda, pois somente desta maneira sua eficiência no atendimento 

ao mercado poderá ser dinâmica e otimizada constantemente. 

Conforme se pode compreender, processo de gestão de estoque em uma 

empresa é de crucial importância, pois permite compreender que um empreendimento 

não se dinamiza somente na condição de colocar uma ideia em prática, mas sim geri-

la de forma racional por meio de instrumentos específicos para cada perspectiva 

inerente a uma empresa e que constituem um todo, sendo a gestão de estoque uma 

destas perspectivas. Diante desta circunstância, na sequência será analisada a 

importância da gestão de estoque para as micro e pequenas empresas como forma 

de sustenta-las no mercado de forma eficiente. 

 

5 IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUE PARA MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 

Conforme pode-se compreender do que foi tratado anteriormente, a essência 

do estoque e de sua gestão é a de abastecer a empresa dos suprimentos necessários 

para o fim a que atende, seja na produção de bens e serviços ou mesmo na 

comercialização destes. Os estoques configuram-se como sendo a ligação entre as 

fases de compra e venda, representando uma relevante flexibilização operacional da 

empresa, de modo que sua gestão reduzem possíveis deficiências de planejamento e 

oscilações de mercado ao que se refere ao contexto de oferta e procura de 

mercadorias (MARTINS; e Alt, 2010). 

Uma micro e pequena empresa, embora configurem-se como empresas de 

constituições simples, o processo de gestão dos setores que a compõem não é menos 

relevante do que uma empresa de porte maior, uma vez que os fins dela no mercado 

são os mesmos que qualquer outra empresa, portanto, as racionalizações de suas 

atividades são semelhantes e de crucial importância. Um número significativo de micro 

e pequenas empresas não adotam uma ferramenta de gestão de estoque ou quando 

utilizam alguma forma de controle não o faz de forma eficaz, apresentando com isso, 

dados insuficientes ou falsos do estoque; uma das consequências desta ausência de 
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controle é o de não haver a possibilidade de conferência do consumo real dos 

materiais ou mercadores conforme a real necessidade, assim, o não conhecimento do 

consumo médio dos materiais compromete a aquisição deles, bem como a aplicação 

aprimorada de capital de giro (SEBRAE, 2017). 

Assim sendo, determinados itens do estoque podem ser superestimadas, 

circunstâncias esta que representa capital investido de forma desnecessária. A 

ausência de um controle também pode representar redução de vendas ou de 

produção, conforme as características de cada micro ou pequena empresa, portanto, 

a racionalização do estoque por meio de um controle adequado é fundamental. 

Em uma pesquisa realizada por Pinto et al. (2012) com o objetivo de analisar a 

importância da gestão de estoque para micro e pequenas empresa no ramo de varejo 

da construção civil em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, inferiram os autores 

que embora 87% das empresas investigadas realizem controle de estoque, a maior 

parte o realizam de forma precária, 37% de forma visual, 25% planilha eletrônica, 12% 

planilha manual e 13% utilizam algum sistema gerencial; 13% não realizam nenhuma 

espécie de controle, atendendo a demanda de marcado de forma informal. Em relação 

à concepção dos gestores, somente 12% deles têm a noção da importância da gestão 

de estoque para a dinâmica de sua empresa no mercado, a grande maioria acredita 

que uma micro e pequena empresa não necessita investir em instrumento de gestão 

de estoque, pois a movimentação de materiais é pequena e a implantação de 

ferramentas de gestão de estoque implica em custo.  

Este cenário permite compreender que boa parte dos gestores de micro e 

pequenas empresas ainda estão apoiadas em um processo de gestão praticamente 

amadoras, na qual consideram que o investimento em instrumentos de gestão 

desnecessários e dispendiosos que representaram custos sem necessidade. No 

entanto, de acordo com a concepção de Martins e Alt (2010), um controle de estoque 

tem a capacidade de dinamizar a realidade de uma empresa no mercado como: 

redução de perdas, como, por exemplo, perda de produtos em virtude de vencimento; 

redução de custos decorrente de manutenção de estoque em decorrência de 

armazenamento, funcionários dentre outros; capital ocioso, pois o recurso investido 

pode ficar parado; insatisfação do consumidor, pois a ausência de um produto pode 

implicar na migração do consumidor para a concorrência. Manutenção de um estoque 

mínimo, otimização do fluxo de caixa, dentre outros, de modo que uma gestão de 

estoque possibilita ao micro e pequeno empreendedor dinamizar o processo de 
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controle de estoque, consequentemente, manter-se dinâmico no mercado, não se 

trata de um custo, mas sim de um investimento, inclusive contribuindo como estratégia 

competitiva diante da concorrência. 

Em outro estudo realizado por Panzuto (2010), cujo objetivo foi o de analisar 

controle de estoque com o fim de identificação de falhas em uma micro empresa que 

atua no segmento de produção e comercialização de autopeças automotivas e para 

bicicletas, ao longo da pesquisa o autor inferiu que a política da empresa é de produzir 

ou adquirir produtos de modo a manter um estoque para atender aos clientes de forma 

imediata, sem considerar a real demanda pelos produtos produzidos ou 

comercializados, implicando, muitas vezes, em capital ocioso. De acordo com o autor, 

esta política de controle de estoque sustentada pela empresa, dissimulava as 

previsões de demanda, pois não se tinha a possibilidade de identificar de forma real 

as necessidades de produção ou aquisição da empresa, implicando em reduzido 

volume produtivo, custo elevado de estocagem e custos financeiros significativos para 

produção e manutenção de estoque; diante disso, a ausência de controle no estoque, 

seja no processo de fabricação ou de comercialização, representava uma fragilidade 

da empresa, pois que os administradores não conseguiam mensurar de forma exata 

os valores de capitais que são investidos na produção.  

Todo o sistema de gestão de estoque da empresa foi reorganizado ressaltando-

se os subsídios determinantes para um controle ideal, sendo redefinidos os critérios 

de alimentação das informações para o controle do estoque, de modo que se refletisse 

um sistema atualizado cotidianamente. Foi adotado o sistema de classificação ABC, 

com isso passou-se a considerar os itens que necessitam de uma atenção mais 

significativa, bem como os que não tinham saída e que resultava em custos elevados, 

permitindo identificar e definir os estoques de segurança, assegurando que a não 

ocorrência de ausência de material, bem como de estoques mínimos, médios e 

máximos na quantidade necessária para não gerar ausência  ou excesso de matéria-

prima ou de produtos acabados.  

Em outro estudo realizado por Almeida e Silva (2014), cujo objetivo foi o de 

demonstrar a classificação ABC como ferramenta adequada para a gestão de estoque 

de uma micro empresa de autopeças em uma cidade do interior do Paraná, os autores, 

da mesma forma que Panzuto (2010) igualmente identificaram uma significativa 

concentração de mercadorias ociosas no estoque que não são considerados como 

relevantes, representando um baixo fluxo de giro, enquanto que outras mercadorias 
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apresentam fluxo mais elevado, exigindo uma maior reposição, representando uma 

situação contraditória e de risco para a empresa, ocasionando custo constante para a 

reposição das mercadorias de giro otimizado e custo decorrente da ociosidade das 

mercadorias de baixo fluxo e que poderiam ser investidos em outros contextos, 

implicando em prejuízo financeiro, conjuntura esta que representa uma situação 

desfavorável, pois limita o armazenamento de mercadorias de maior importância em 

decorrência de excesso de produtos de pouca relevância, custo elevado de estoque. 

 Diante das circunstâncias identificadas na empresa em tela, foi sugerida a 

implantação da Curva ABC como ferramenta de gestão de estoque, pois permite ao 

gestor à classificação dos produtos em uma escala de maior a menor importância para 

o estoque da empresa, possibilitando a ele inclinar uma maior deferência aos de maior 

giro, reduzindo investimentos, espaço e custo para os de média e mínima deferência, 

evitando, com isso, desperdício de recursos; pois para Dias (2012), a ferramenta de 

classificação ABC como metodologia de gestão de estoques contribui para que se 

possam distinguir os itens de maior e menor relevância, uma vez que são as 

mercadorias de maior relevância as responsáveis pela maior parte da lucratividade da 

empresa. 

Assim sendo, ao racionalizar o processo de controle de estoque, privilegiando 

os materiais ou mercadorias de maior circulação em prejuízo daqueles cuja circulação 

é reduzida não cabendo um investimento considerável, a empresa passa a ter 

vantagem competitiva sobre a concorrência, porque, além de atender os 

consumidores de forma imediata, sem correr o risco de se ter ausência de estoque, o 

capital é mais bem aplicado, dinamizando o ativo organizacional, permitindo à 

empresa realizar outros investimentos e evitar custos desnecessários, aprimorando a 

realidade da empresa. 

Em estudo realizado por Aristides (2011), em que o objetivo foi o de demonstrar 

que a adoção de uma política de gestão de estoque para micro e pequenas empresas 

que atuam no segmento de varejo de peças hidráulicas para a construção civil 

representa um diferencial competitivo, constatou o autor que as empresas que não 

têm em sua estrutura burocrática um instrumento de controle de estoque otimizado 

são as que enfrentam problemas de logística e na qualidade de serviços, bem como 

no atendimento do mercado. Para Ballou (2006), uma gestão eficiente do estoque 

representa redução de custos e ganhos reais, não somente financeiros, mais 

especificamente, na confiança no consumidor, portanto estrategicamente uma forma 
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de marketing que funciona como diferencial competitivo, proporcionando ganhos 

otimizados e a possibilidade de busca de outras demandas. 

Assim sendo, o estoque não tem somente a finalidade de manter-se para a 

demanda sazonal de um único produto, mas, igualmente, dinamizar o processo de 

comercializar da empresa, como o de prever possíveis flutuações na demanda de um 

dado produto e estudar a viabilidade de secundar ou reduzir a aquisição ou fabricação; 

controlar as entregas dos fornecedores, por motivos de demora, entre outros 

elementos. Diante disso é que se faz essencial que a micro e pequena empresa 

mantenha uma gestão de estoques eficiente que possa contribuir para a satisfação de 

seus clientes e, consequentemente, otimizar o processo de fornecimento ao mercado. 

Entende-se, portanto, que a eficiência do estoque assiste a uma administração 

específica competente que vai gerir o estoque da empresa considerando a sua 

necessidade e a necessidade de consumo exigida pelo mercado, para isso, a 

definição de um método de controle de estoque é de crucial relevância. 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto neste artigo que as micro e as pequenas empresas têm um 

papel socioeconômico crucial para a realidade organizacional, não somente na 

geração de emprego e rendas, mas, também, na otimização da economia, uma vez 

que a grande maioria das empresas do Brasil é micro ou pequenos empreendimentos. 

Não obstante esta realidade, estas são as empresas que mais apresentam 

mortalidade precoce, condição esta justificada por fatores diversos, no entanto, 

prevalece a ausência de capacidade de gestão do empreendedor. 

O micro e pequeno empreendedor, da mesma forma que empresas os das 

empresas de maior porte, necessitam para uma gestão eficaz, de controles internos 

aprimorados para melhor refletir a realidade organizacional, bem como para 

racionalizar o processo de decisão, dentre estes controles foi mencionado os de 

controle de estoque. 

Os estudos destacados permitiram compreender que as micro e pequenas 

empresas que não dispõe de um instrumento de gestão de estoque enfrentam 

dificuldade para a racionalização e manutenção de um estoque equilibrado para o 



21 

 

processo de produção ou de comercialização de mercadorias, circunstâncias estas 

que oportuniza o comprometimento interno, na prevalência de itens em que a 

prerrogativa não é tão necessária; resultando em prejuízos com capital parado; e 

constante reposição de materiais ou mercadorias em que a rotatividade é levada, 

ambas as condições implicam custos desnecessários, além de se correr o risco de 

apresentar deficiência no atendimento ao consumidor. 

O estoque tem um fim estratégico, a de atender ao consumidor em sua 

necessidade de forma imediata e na quantidade de que necessita, ao falhar nestas 

situações, o consumidor buscará atender esta sua necessidade em outro local, 

portanto, a gestão de estoque para as micro e pequenas empresas, tal como para 

empresas de outros portes, tem objetivos estratégicos, de modo que se torna um 

instrumento determinante para que as micro e pequenas empresas possam se situar 

de forma aprimorada no segmento em que atuam. 
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