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RESUMO: É percebível que as empresas atuais estão sempre em busca de variadas formas para 

administrar da forma mais assertiva possível seu negócio, com intuito de mantê-lo de forma sustentável e 

saudável financeiramente. Dito isso, uma das formas para manter um empreendimento de forma 

satisfatória é saber gerir o estoque, de modo a trabalhar apenas com a quantidade adequada de produtos, 

não tendo mais que o necessário para o dia a dia. Esta pesquisa tem como objetivo geral demonstrar o 

impacto positivo que a realização do estudo da curva ABC possui sobre a gestão de estoques e também 

como a mesma pode ajudar a empresa em seu cotidiano, por meio da descoberta do valor agregado ou 

pelo grau de criticidade de cada produto que utiliza na sua empresa. Diante disso, irá ser realizado um 

estudo bibliográfico e pesquisa aplicada para o levantamento de evidências do estoque da empresa Farp 

Uniformes. A partir da pesquisa foram notórias as vantagens obtidas a partir da implementação da curva 

ABC e melhora na utilização e adequação dos materiais de estoque que possibilitou um ambiente mais 

estruturado. 
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ABSTRACT: It is noticeable that current companies are always looking for different ways to manage 

their business in the most assertive way possible, in order to personalize it in a sustainable and financially 

healthy way. Having said that, one of the ways to maintain a business in a satisfactory way is to manage 

the stock, so as to work only with the adequate quantity of products, having no more than what is 

necessary for the day to day. This research has as general objective to demonstrate the positive impact 

that the study of the ABC curve has on the inventory management and also how it can help the company 

in its daily life, through the discovery of the added value or by the degree of criticality of every product 

you use in your company. In view of this, a bibliographic study and application will be carried out to 

collect evidence of the stock of the company Farp Uniformes. From the research, they were notorious as 

advantages from the implementation of the ABC curve and improvement in the use and adequacy of 

stock materials that enabled a more structured environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

      Em um cenário empresarial cada vez mais globalizado, é imprescindível que 

o administrador da empresa identifique e estude formas de otimizar seus processos e 

adequá-los para se tornarem eficientes e eficazes. Seguindo este ponto, será abordado a 

importância da gestão de estoques através da curva ABC como facilitadora no processo 

de gerenciamento de mercadorias. 

Segundo Martins (2009, p. 209) “A gestão de estoques constitui uma série de 

ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem 

utilizados, bem localizados em relação aos setores que deles se utilizam, bem 

manuseados e bem controlados”. Diante disso, verifica-se a necessidade de uma análise 

minuciosa do almoxarifado das empresas, neste caso da empresa Farp Indústria de 

Roupas Ltda.  

Para tanto, a pesquisa analisará a empresa supracitada, que teve início em 1983 

pela empresária Dora Martins de Souza na cidade de Itumbiara no Estado de Goiás, 

voltada para o ramo de confecção de uniformes profissionais sendo um referencial do 

seu segmento na região e entorno. O objeto de análise será o almoxarifado de tecidos, 

que reflete o consumo principal de matéria-prima da empresa. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa aplicada e bibliográfica, a pesquisa 

bibliográfica foi utilizada com intuito de demonstrar a importância e os métodos para 

realizar uma curva ABC de forma correta. Já a pesquisa aplicada foi realizada para 

analisar o problema identificado no almoxarifado da empresa e identificar as falhas e 

possíveis formas de aplicação de resolução das mesmas.  

Segundo Lozada (2019, p. 159) a pesquisa bibliográfica é feita a partir de um 

levantamento de dados, através da busca de informações, nas principais fontes 

bibliográficas, que se relacionem ao problema de pesquisa, orientem e seja suficiente 

para dar embasamento para a mesma com teorias consolidadas. 

De acordo com Prodanov (2013, p. 51) a pesquisa aplicada visa gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos 

anteriormente percebidos. Na maioria das vezes, envolve e engloba estudo de interesses 

locais e específicos de um determinado lugar, empresa ou setor. 

Em uma verificação preliminar, foi verificado que já houve uma tentativa de 

implementação da curva ABC na empresa no ano de 2018, porém a organização possuía 

dificuldades para controlar a entrada e a saída de mercadorias do almoxarifado, 

dificultando a exata quantificação do que havia em pouca ou exagerada quantidade, 



sendo inviável nesta situação realizar uma gestão adequada. Portanto, foi realizada a 

organização do almoxarifado a partir de etiquetas de identificação e outros métodos que 

serão citados ao decorrer da pesquisa. 

Dessa forma, o estudo busca responder a pergunta: é possível melhorar o 

gerenciamento de estoques com a implementação da curva ABC na Farp Indústria de 

Roupas Ltda.? Tem como objetivo geral: Demonstrar o impacto positivo que a 

realização do estudo da curva ABC possui sobre a gestão de estoques e como objetivos 

específicos: Fornecer subsídio aos responsáveis pelo almoxarifado acerca da 

administração de estoques, mensurar o estoque e ordenar as respectivas prioridades de 

consumo e estabelecer um novo procedimento de identificação, organização e alocação 

de recursos. 

Foram elaboradas hipóteses positivas e negativais, sendo a positiva: desenvolver 

um procedimento de gestão de estoque eficaz que possibilite uma análise e controle 

constante e a hipótese negativa é que os colaboradores possam ter dificuldade de 

implementar as medidas e desprezarão as mesmas em curto prazo. 

 

2. CONCEITO DE ESTOQUES E CURVA ABC  

Em seu livro sobre recursos materiais Chiavenato (2014, p. 90) conceitua 

estoque como: 

Estoque é a composição de materiais – matérias-primas, materiais em 

processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos 

acaba- dos – que não é utilizada em determinado momento na 

empresa, mas que precisa existir em função de futuras necessidades. 

Assim, o estoque constitui todo o sortimento de materiais que a 

empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos ou 

serviços. (CHIAVENATO, 2014, p. 90) 

Conforme exposto, os estoques são necessários para manter e movimentar uma 

empresa, pois serão utilizados no momento devido. No caso da empresa utilizada para a 

pesquisa, seus estoques são de matérias-primas, sendo as mesmas necessárias para 

fabricação do seu produto final: uniformes.  

Na administração de estoques, a curva ABC será utilizada para informar a 

necessidade de aquisição ou não de certa mercadoria de acordo com seu consumo 

médio. Será analisado o giro de estoques, o impacto de cada matéria-prima em relação 



aos custos e quanto cada produto impacta na receita da empresa. A partir disso, a 

classificação será realizada dividindo os produtos em classe A, B e C.  

Para Paoleschi (2019, p. 39) “A curva ABC é um método de classificação de 

informações para que se separem os itens de maior importância, que são, normalmente, 

em menor número. Baseia-se no teorema do economista e sociólogo italiano Vilfredo 

Pareto (1848-1923)”. O teorema citado refere-se ao gráfico de Pareto que permite a 

priorização dos problemas e os evidencia a partir de um gráfico de barras, mostrando 

dos mais recorrentes aos menos recorrentes. 

 

2.1 A importância da administração de estoques 

 Conceito da administração de estoques para Pozo: 

“A função principal da administração de estoques é maximizar o uso 

dos recursos envolvidos na área logística da empresa, e com grande 

efeito dentro dos estoques. Por um lado, procura-se manter um volume 

de materiais e produtos em estoque para atender à demanda de 

mercado, bem como suas variações, servindo o estoque como um 

pulmão e, por outro lado, buscar a minimização dos investimentos nos 

vários tipos de estoques, reduzindo assim os investimentos nesse 

setor”. (POZO, 2000, p. 27) 

 Diante disso, depreende-se que as empresas precisam adequar seus sistemas de 

produção e de estoque às suas necessidades, evitando o acúmulo e o desperdício de 

produtos armazenados. O almoxarifado de uma empresa que funcione assertivamente 

conseguirá manter seus processos de produção em devido equilíbrio. 

 Para manter o equilíbrio, é indispensável observar aspectos como sazonalidade, 

atrasos de fornecimento e possíveis alterações de preço dos insumos. Dessa forma, o 

setor de compras possui grande envolvimento e responsabilidade; devendo sua 

comunicação com o setor de almoxarifado ser clara, específica e transparente. Um dos 

aspectos de interesse para essa comunicação, é que a empresa sempre mantenha seu 

estoque de segurança. 

 Segundo Chiavenato (2014, p. 91) a função do estoque de segurança é: “Proteger 

o sistema produtivo quando a demanda (D) e o tempo de reposição (L) variam ao longo 

do tempo. A variação da demanda representa um desvio padrão ao redor da média da 

demanda, e que flutua de acordo com as circunstâncias do mercado”. 



2.1.2 Custos associados ao estoque 

 De acordo com Ching (2010), há três tipos de custos relacionados aos estoques 

sendo eles: custo de pedir, custo de manter e custo total. Todos esses custos possuem 

impacto direto na margem de lucratividade de uma empresa e consequentemente na sua 

competitividade. 

 O custo de pedir está associado aos custos administrativos inerentes ao processo 

de aquisição de materiais, geralmente relacionados ao setor de compras, contabilidade e 

administrativo. Todos os setores que envolvem a parte burocrática do processo e que 

despende custos significantes, tendo em vista que são setores que demandam 

profissionais mais especializados. 

 O custo de manter faz referência aos custos de armazenagem que envolve o 

local, manutenção do local e possíveis seguros; ao dinheiro investido em estoque 

paralisado, que quanto menor for o estudo para realização de compras, maior será o 

estoque parado; e o custo de oportunidade, que é o dinheiro que não foi gasto em outros 

investimentos para manter o estoque. E o custo total é a combinação dos custos de 

aquisição e os custos para manter. 

 O objetivo de fazer a gestão de custos: 

Buscar um balanceamento dos custos de armazenagem, de 

pedidos e de falta para melhor atender à demanda de 

mercado e aos anseios dos acionistas. É perfeitamente 

compreensível que esses custos são conflitantes, pois 

quanto maior a quantidade estocada maior será seu custo 

de manutenção. Maior estoque requer menor quantidade 

de pedidos, com lotes de compras maiores, o que implica 

menor custo de aquisição e menores problemas de falta ou 

atraso e, consequentemente, menores custos também. 

(POZO, 2015, p. 33) 

 

2.1.3 As funções do almoxarife 

 Para discutir a gestão de um almoxarifado, é indispensável que se discuta a 

importância do capital humano para que a empresa tenha êxito neste processo. Por isso, 

é importante que as funções do mesmo estejam pré-estabelecidas e claras para o 

funcionário, que deverá usar a sua descrição do cargo como guia. 

 De acordo com Chiavenato (2020, p. 214) “A descrição do trabalho relaciona de 

maneira breve as tarefas, deveres e as responsabilidades do trabalho. Ela é narrativa e 



expositiva e se preocupa com os aspectos intrínsecos do trabalho, isto é, com o seu 

conteúdo”. Ou seja, o funcionário precisa estar ciente do que deve fazer, onde, quando e 

porquê; e principalmente como deve fazer. 

 Diante disso, a empresa buscará analisar como está disposta a descrição da 

função na empresa e se o responsável entende e realiza as suas atribuições conforme 

acertadas no momento da contratação ou treinamento. E se o almoxarife não as 

compreender totalmente, é necessário que sejam melhor especificadas e explanadas 

novamente. 

 Para Paoleschi (2019, p. 22) as funções do almoxarife são: 

■ receber para guarda e proteção os materiais adquiridos 

pela empresa;  

■ entregar os materiais mediante requisições autorizadas 

aos usuários da empresa;  

■ expedir os materiais para terceiros conforme solicitação 

documentada; 

■ manter atualizados os registros do sistema;  

■ manter a acuracidade dos estoques;  

■ manter a limpeza e a arrumação de todo o ambiente; 

■ controlar os estoques, dando as baixas e entradas no 

sistema o mais rápido possível. O ideal é que as entradas e 

as saídas de materiais no estoque sejam feitas em até duas 

horas. 

 

3. METODOLOGIA 

 Como anteriormente mencionado, um dos tipos de pesquisa utilizadas será a 

bibliográfica. Segundo Lakatos et al (2017) a teoria serve de base para conceituar e 

contextualizar determinados estudos e regrar o trabalho diante da uniformidade entre 

conceitos. A ideia central será certificar que a teoria remete aos fatos e que o estudo irá 

clarificar a teoria exposta no trabalho. 

 O estudo utilizará pesquisa aplicada para resolver o problema identificado no 

almoxarifado de tecidos que terá utilidade para a empresa estudada, que empregará os 

resultados aqui obtidos como forma de melhoramento de processo. Será abordado a 

aplicação da teoria da curva ABC no problema específico e do cotidiano da 

organização, que possui dificuldades para alinhar seu processo sem o auxílio de uma 

ferramenta. 

 Para isso, será elaborada a análise de dados para verificação da condição atual 

dos processos. Tal análise baseou-se em informações obtidas no próprio local, através 



de funcionários do setor e dados sobre o processo vigente que estavam dispostos nos 

respectivos sistemas utilizados na empresa.  

 Para facilitação da coleta de dados foi desenvolvida também a organização física 

dos estoques, compreendendo prateleiras, etiquetas e corredores. Sendo os produtos de 

estoque devidamente contabilizados e reorganizados para melhor acesso dos locais de 

alocação dos recursos utilizados pela empresa.  

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

      Foi realizado o cálculo da Curva ABC e definida a participação de cada produto do 

estoque na soma do estoque final, representado em porcentagens.  Foi evidenciado que 

muitos tecidos que estavam nas planilhas não eram reconhecidos fisicamente no 

almoxarifado, sendo os mesmos ignorados pelos almoxarifes e vendedores da empresa. 

Portanto, era um estoque não utilizado. 

Tabela 1 - Cálculo da curva ABC do almoxarifado de tecidos 

Fonte: O autor 



 

 O que significa a classificação segundo Chiavenato (2014, p. 101): 

Classe A: é constituída de poucos itens (de 15 a 20% do total), que são 

responsáveis pela maior parte (aproximadamente 80%) do valor 

monetário dos estoques. São os poucos itens mais importantes e que 

merecem uma atenção individualizada, por seu enorme volume ou 

valor monetário. O número de itens da classe A é pequeno, mas o seu 

peso no investimento em estoques é enorme. Classe B: é constituída 

de uma quantidade média de itens (35 a 40% do total) que 

representam aproximadamente 15% do valor dos estoques. São os 

itens intermediários, que tem relativa importância no valor global dos 

estoques. Classe C: é constituída de uma enorme quantidade de itens 

(40 a 50% do total) de pequeno volume e que representa um valor 

desprezível (5 a 10%) dos estoques. São os itens mais numerosos e 

menos importantes, pois respondem com pouca importância ao valor 

global dos estoques. 

 Na empresa Farp, o volume total de itens no momento calculado era de 35 

produtos. Porém, a distribuição entre classes se encontra desigual. Na curva A estão 

apenas dois itens que equivalem a maior parte das saídas de venda, sendo então 44,7% 

da receita em apenas 5,7% dos itens que equivalem a apenas dois tipos de tecido. 

 Já na classificação B, é possível identificar três itens que representam o número 

intermediário de saída, que é igual a 8,6%. Esses três itens representam 28,7% do 

número de saimento, porém não são de primeira necessidade, mas são importantes ter 

no estoque. 

 Na classe C estão o maior número de itens da tabela, no total trinta itens. Mas 

são as menores saídas e pouco impactam no lucro geral da empresa. Seus itens 

representam 85,7% de todo o estoque, entretanto seu valor agregado é de apenas 2,7% 

dos lucros. Para efetuar o cálculo, foi usado como referência o mês de agosto do ano de 

2020. 

 Segundo Gonçalves (2016, p.181): 

 O processo de elaboração de uma curva ABC segue alguns passos 

simples que poderão ser efetuados com a utilização de planilhas 

eletrônicas. Atualmente, qualquer sistema de gestão de materiais tem, 

no seu bojo, alguns dispositivos básicos que permitem a construção de 

curvas ABC. 

 

4.1 Classificação 

 A classificação usada para calcular a tabela da curva ABC foi a de porcentagem 

calculada sobre a porcentagem acumulada de cada item, a porcentagem acumulada é o 

valor individual dividido pelo valor total de 100%. Em seguida, compara-se a 



porcentagem acumulada com a do valor de referência da classificação abaixo; e para 

realizar este cálculo foi utilizada a função SE do programa Excel. 

 O Excel é uma ferramenta bastante utilizada e difundida no meio empresarial. 

De acordo com Paixão et al. (2011, p.1) “O Excel se consolidou nos últimos anos como 

uma das mais importantes ferramentas quantitativas aplicadas aos negócios, oferecendo 

a possibilidade da realização de tarefas e procedimentos mais rápidos e eficientes.” 

 

Figura 1 – Tabela de classificação utilizada para o cálculo da curva ABC 

 

Fonte: O autor 

 

4.1.2 Funcionamento do almoxarifado 

Figura 2 – Estoque no começo da pesquisa 

 

Fonte: Empresa Farp (2020) 



 

 O almoxarifado da empresa possuía inúmeros problemas de organização no 

setor. Os funcionários não tinham um procedimento para guardar, identificar e organizar 

os produtos de acordo com sua função e especificidades, sendo os mesmos armazenados 

em qualquer lugar disponível na empresa e deixado para ser organizado em outro 

momento. 

 Conforme exposto na imagem acima, os recebimentos eram feitos de forma 

inadequada, pois os tecidos eram alocados até mesmo fora do almoxarifado como no 

exemplo da imagem, que os mesmos estavam em outro setor, em lugar de passagem de 

pessoas, estando sem correta identificação e armazenamento; na outra imagem é 

evidente a baralhada de cores de tecido. 

 De acordo com Paoleschi (2014, p. 23) “Dentro de um almoxarifado o 

profissional deve zelar pelas movimentações de materiais, pelo seu inventario, analisar 

os indicadores de controle de sua gestão e manter o controle orçamentário dentro do 

autorizado”. Sendo assim, é perceptível que o funcionário não tinha desenvolvida uma 

postura de zelo e responsabilidade. 

 O funcionário responsável através de um questionário respondeu sobre qual a 

sua opinião do porquê de o almoxarifado não estar organizado como deveria e se sabia 

como executar seu trabalho de forma correta. O mesmo respondeu ter conhecimento de 

que o almoxarifado deveria estar mais organizado, porém alegou falta de tempo e 

sobrecarga de tarefas. 

 Por isso, é importante abordar a de administração do tempo no almoxarifado: 

A administração de tempo é o assunto que vem preocupando gerentes 

e empresas nos últimos anos, porque se o almoxarife não controlar o 

seu tempo disponível, provavelmente ficará sobrecarregado de tarefas 

por fazer, vai atrasar relatórios, faltar a reuniões e principalmente ficar 

estressado, seu desempenho será́ afetado e correrá o risco de perder o 

emprego. (PAOLESCHI, 2014, p. 23) 

 

 

 Importante ressaltar que o intuito da pesquisa não foi identificar erros da 

empresa ou de seus funcionários e sim auxiliá-los na melhoria do processo e 

consequentemente contribuir para o crescimento de todos. Dito isso, a empresa em 

parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), ofereceu o 

curso “Administração do tempo” que tem como programa: “Desenvolver habilidades de 

controle e organização de atividades de acordo com o tempo disponível, identificar a 



implantação de mudanças na vida pessoal e profissional com o menor desgaste 

possível”. (SENAI, 2020). 

 Não obstante, foi estabelecido a formação do cargo de almoxarife, com a 

seguinte descrição da função 

 

Figura 03 – Fluxograma da função almoxarife 

 

Fonte: O autor 

 

 Dessa forma, a função foi apresentada ao funcionário que se comprometeu a 

seguir os procedimentos do processo e cooperar com a nova forma do cargo. E a 

empresa afirmou possibilitar que o colaborador desenvolva as competências necessários 

para o rendimento do processo. 

 

4.1.3 Processo vigente para movimentação e estocagem  

 De acordo com Chiavenato o fluxo de materiais é: 

O fluxo de materiais, também denominado movimentação de 

materiais, tráfego interno ou transporte interno de materiais – 

representa toda e qualquer movimentação de materiais, desde a 

aquisição de matérias-primas até a chegada do produto acabado em 

um plano logístico. 

 Com a implantação do projeto, a primeira medida foi determinar o que deveria 

ser comprado e mantido em estoque com maior regularidade. De acordo com a tabela, o 

tecido Unitech Anti microbial e jeans com elastano foi os que mais geraram saídas, logo 



as compras serão concentradas nestes. Em segundo, classe B e em terceiro classe C (que 

praticamente não possuem saída). 

 Nas entradas de tecidos, depois do estudo, foram implementadas as seguintes 

mudanças: ao receber a mercadoria, confere-se a nota fiscal com a quantidade de 

produtos, solicitar aos funcionários da transportadora que descarreguem os tecidos nas 

suas respectivas prateleiras e não em qualquer lugar, como era praticado; distingue-se os 

tecidos de acordo com o código do sistema (Newgen), nota fiscal, volume e data; Entrar 

na ferramenta do Excel com a nota (nunca deixar de identificar o endereço, isto é, sua 

localização); Carimba-se a nota e encaminha para o responsável (Compras) no dia de 

entrega da mercadoria. Se a entrega não estiver conforme com a nota, preferencialmente 

nem receber e se for verificado o erro apenas após a entrega, colocar as mesmas no 

palete de devoluções.   

 Em relação às saídas, as modificações foram: separar os tecidos de acordo com a 

programação do setor de corte, esse passo é feito com o auxílio dos pedidos da empresa. 

É importante que essas saídas sejam rigorosamente anotadas com: data, código do 

produto, quantidade, cor, uma breve descrição e destino; as retiradas dos produtos pelos 

auxiliares do setor de corte devem ser feitas com o estrito acompanhamento do 

almoxarife, para evitar possíveis erros de retirada. Os portões devem ser mantidos 

fechados e os colaboradores diversos só podem entrar com autorização. 

 O almoxarife separa os tecidos na quantidade necessária para fabricação dos 

produtos descritos no pedido. Porém essa quantidade respeita uma margem de 

segurança; sendo assim, se há sobras, o líder do corte devolverá as mesmas 

especificando cor, tecido e código. Essas sobras podem ser utilizadas para formação de 

sacos de retalho que são vendidos para clientes em geral, para fabricação de tecidos. 

 Porém, se houver falta de tecido, o almoxarife será notificado para proceder 

nova separação de tecido. Entretanto, será registrado no sistema como não 

conformidade, pois ter ocorrido a falta indica que em algum momento do processo 

houve desperdício da matéria-prima, o que deve ser veementemente evitado. 

 

4.1.4 Organização do almoxarifado 

 O projeto implantando na empresa FARP Uniformes visou também a 

organização física do almoxarifado, pois não é suficiente um sistema eficiente, se a área 

física estiver confusa e sem identificações de fácil compreensão. A estocagem dos 



materiais com o auxílio de um layout está diretamente relacionada a um 

acompanhamento de estoque mais prático. Segundo Neumann (2014) “o layout é o 

plano mestre que integra e coordena fisicamente os cinco fatores do gestão industrial: 

homem, material, dinheiro, máquinas e mercado”. 

 

Figura 04- Estoque atual 

 
Fonte: O autor. 

 

 Conceito de organização e métodos: 

Organização e métodos (O & M) é uma das funções especializadas de 

administração e uma das principais responsáveis pela modelagem da 

empresa, envolvendo, primariamente, a institucionalização de uma 

infraestrutura compatível com os propósitos do empreendimento (= O) 

e, complementarmente, a definição e/ou redefinição dos processos e 

métodos de trabalho, mecanizados ou não, indispensáveis à 

efetividade organizacional (= M). (CURY, 2017, p. 105) 

 

 

Figura 05 – Etiqueta de identificação  

  

Fonte: O autor. 

 

 Para identificar as prateleiras foram utilizadas etiquetas com o código do produto 

de acordo com a classificação do sistema da empresa e a identificação dos rolos de 

tecido tem dados mais específicos como: número da nota fiscal, fornecedor, cor, tipo de 



tecido, quantos metros e sua data de recebimento. Em uma empresa têxtil, essas 

informações são ainda mais importantes, pois os lotes de tecido podem sofrer 

variabilidade de tonalidades e cores, sendo importante usar lotes aproximados em 

fabricações para um mesmo cliente. 

 Segundo Chiavenato (2014, p. 150) “Os itens de estoque de classe A do 

almoxarifado e as mercadorias de maior saída do depósito devem ser armazenados nas 

imediações da saída ou da expedição, a fim de facilitar o manuseio. O mesmo deve ser 

feito em relação aos itens de grande peso e volume”. 

 Sendo assim, agora o almoxarifado é organizado de maneira estratégica, os 

tecidos que possuem maior saída ficam alocados perto do portão e nas prateleiras mais 

baixas, facilitando sua retirada e reposição. Também é importante que os itens de maior 

quantidade fiquem na parte de baixo para não sobrecarregar demasiadamente os locais. 

 Não obstante, para manter a organização, foi informado aos interessados e 

envolvidos no processo e que precisam de materiais que apenas podem solicitar do 

almoxarife as matérias-primas e não as retirar diretamente. Isso evita a desorganização, 

tendo em vista que esses funcionários não sabem a correta alocação, evitando também a 

responsabilidade do almoxarife por erros que não cometeu. 

 

5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A pesquisa auxiliou em uma melhor mensuração, avaliação e determinação dos 

estoques. Infere-se que os resultados irão contribuir para diminuição dos custos de 

armazenagem e desperdício; com a diminuição de compras desnecessárias e com foco 

nos produtos de maior lucro.   

 Conforme dito durante o referencial, existe o custo de pedir, armazenar e o custo 

total. Com as medidas citadas nos resultados, será possível diminuir todos esses custos. 

Pois irá solicitar e manter em maiores quantidades apenas os de maiores saídas, 

colaborando também para não tumultuar o almoxarifado com volumes exorbitantes. 

 Agora o almoxarifado possui um layout, que segundo Neumann alt (2015) são 

extremamente necessários em indústrias, que no sentido econômico consegue diminuir 

os custos e no contexto científico precisa se reinventar, pelo fato de surgirem vários 

modelos , métodos, ferramentas e equipamentos para melhorar um layout. 

 Agora os processos estão alinhados com as funções dos funcionários, cada um 

sabendo seu papel para o desenvolvimento da empresa. A empresa precisa estar 



alinhada aos seus objetivos, procurando melhorar os meios para enfim melhorar os fins, 

resultados. Foi evidenciado a importância da capacitação e da comunicação dentro de 

um ambiente empresarial, tendo em vista que todos buscam um fim comum.  

 Com a adequação dos processos e descrição dos mesmos, será possível fazer 

cobranças mais coerentes dos funcionários e estabelecer formalmente as atribuições, há 

um momento específico para fazer cada coisa. Por exemplo, inserir no sistema as 

retiradas de matéria-prima do dia, o que contribui para que não ocorra esquecimento, o 

que evita um estoque furado ao decorrer do tempo.  

 Sendo assim, conclui-se que a empresa absorveu bem as sugestões de mudança e 

para futuras pesquisas, a ideia é modernizar o sistema para que fique cada vez mais 

interativo.  
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