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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO DE GESTÃO DE ESTOQUES NA LOGÍSTICA DE 
SUPRIMENTOS DE UMA INDÚSTRIA CALÇADISTA  
 
RESUMO 

O presente artigo propõe-se a analisar a contribuição que a utilização de indicadores de 

avaliação de desempenho de estoques pode proporcionar para a logística de suprimentos 

de uma indústria calçadista do Estado do Ceará. Para tanto os objetivos específicos desta 

pesquisa estão focados em conceitos relevantes sobre: Logística e suas subdivisões, 

atividades da logística de suprimentos e sua importância nas organizações, estoques e 

suas tipologias, apresentação de indicadores e sua relação com a logística de 

suprimentos. Metodologicamente utilizou-se dos métodos dedutivo e indutivo, com 

abordagem quantitativa, de natureza aplicada, com o uso da pesquisa bibliográfica e do 

estudo de caso. Por meio deste estudo pode-se concluir que é de fundamental 

importância a utilização de indicadores nas atividades da logística de suprimentos, pois 

podem auxiliar no seu processo decisório, tornando suas atividades cada vez mais 

eficientes, repondo as quantidades certas de matérias-primas e insumos, evitando sobras 

ou perdas de materiais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ter a percepção de analisar ou medir um conjunto de atividades relevantes 

nas organizações não tem sido uma tarefa fácil para os gestores. Porém, atualmente, 

nota-se que tais gestores buscam cada vez mais indicadores que propiciem avaliar de 

fato as atividades realizadas pelas empresas, a fim de que esses indicadores 

proporcionem informações relevantes que os auxiliem no processo decisório. 

Dentre as atividades que ganham destaque nas organizações, tem-se a 

logística, que busca planejar, organizar e executar o fluxo de materiais e informações 

dentro das organizações. A Logística pode ser conceituada como a atividade que engloba 

as etapas de planejamento, execução e controle de forma eficaz e abrangente, de maneira 

a integrar todo o processo de recebimento e manuseio de materiais, além de armazená-los 

e movimentá-los da forma mais apropriada, garantindo, assim, integridade física, prazos e 

quantidades que atenderão as necessidades dos usuários (NOVAES, 2007). 

A logística de suprimentos, foco desse estudo, é a área da logística 

empresarial responsável pela aquisição de todo o material necessário para a fabricação 

do Bem/Serviço. Doravante, é incumbido à logística de suprimentos o planejamento e o 

acompanhamento de estoques, a identificação técnica do produto/serviço mais eficaz 

para a empresa e a compra de materiais diretos e indiretos à produção, estocagem e 

distribuição até o consumidor final. 

A gestão de estoques tem sido cuidadosamente estudada pelos gestores, 

pois gerir estoques de forma eficiente pode influenciar na lucratividade da empresa 

através de uma reposição enxuta de materiais, evitando gastos com recursos 

desnecessários e controlando o seu uso. Livrando os estoques de possíveis desperdícios, 

o valor financeiro investido para tais aquisições será menor. 

Uma forma de controlar e medir a gestão de estoques pode ser feita através 

da utilização de indicadores de avaliação de desempenho. As empresas buscam cada vez 

mais desenvolver indicadores que mostrem de forma real os níveis de estoques, o valor 

financeiro investido, a acurácia dos materiais, dentre outros. Dentre essas organizações 

que buscam indicadores que venham a contribuir na sua gestão, estão as indústrias, que 

exercem um papel de suma importância na economia brasileira. 

Diante da contextualização exposta, o presente artigo objetiva analisar a 

contribuição que os indicadores de gestão de estoques podem oferecer à logística de 

suprimentos de uma indústria calçadista do estado do Ceará. O artigo pretende responder 

ao questionamento de qual contribuição que a utilização de indicadores de desempenho 

de gestão de estoques oferece para uma indústria calçadista gerenciar adequadamente 

sua logística de suprimentos. Este estudo parte da hipótese de que se a logística de 
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suprimentos utilizar indicadores de gestão de estoques como fonte de informações para 

auxiliar o seu processo decisório, poderá tornar suas atividades cada vez mais eficientes, 

pois conseguirá repor as quantidades certas de estoques, evitando sobras ou perdas de 

materiais, além de acompanhar de forma mais precisa os giros de estoques, evitando a 

obsolescência de materiais. 

O trabalho foi conduzido em uma indústria calçadista, devido à percepção da 

importância de utilizar indicadores de avaliação de desempenho de estoques de forma 

que venha a contribuir nas atividades exercidas pela logística de suprimentos da mesma. 

Outro fator relevante em relação ao objeto de análise, é devido o setor calçadista estar 

em constante desenvolvimento e ser de fundamental importância na movimentação da 

economia brasileira, precisando aumentar seu espaço no mercado global, pois em 2014 o 

Brasil participou nas exportações globais de calçados com apenas U$$ 1 bilhão dos mais 

de U$$ 188 bilhões comercializados, colocando o país como o 3º maior produtor de 

chinelos do mundo e o 18º quando se fala em sapatos de couro (ABICALÇADOS, 2015). 

No que se refere aos aspectos metodológicos aplicados para a 

concretização desse artigo, inclui-se uma pesquisa bibliográfica, descritiva, aplicada, 

exploratória e qualitativa, e estudo de caso baseado na utilização de método dedutivo e 

indutivo, no momento em que há interação dos dados obtidos na indústria calçadista 

analisada e o referencial teórico aproveitado, com propósito de estabelecer conclusões 

válidas acerca dos objetivos do trabalho. 

Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o 

referencial teórico, seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados 

empíricos e, finalmente, suas conclusões. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Logística de Suprimentos 
 

A palavra suprimentos está ligada à ação de suprir as necessidades, atender 

às demandas e efetuar compras para abastecer a produção. Através da sua integração 

com as subdivisões da logística, garante o funcionamento da organização, através do 

abastecimento de mercadorias necessárias para a produção do bem fabricado pela 

empresa até a distribuição para o consumidor final. 

Assim sendo, a logística de suprimentos é responsável em fazer o provimento 

necessário de materiais dentro das organizações, sejam elas prestadoras de serviços, 

manufatura ou comércio. Todo o abastecimento é realizado a partir de um planejamento de 

demanda que dará a noção real da quantidade a suprir (BERTAGLIA, 2006). 
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O planejamento da demanda de insumos necessários para fabricação de 

materiais é a primeira fase para uma compra eficiente (preço, prazo e qualidade como 

exigências principais), e deve ser bem estudado pelos gestores, pois qualquer descuido 

gera reflexos diretamente na produtividade e lucro da empresa. Vale ressaltar que o 

planejamento de compras de materiais não deve estar voltado apenas para um 

procedimento, como por exemplo, produção, ele deve ser integrado com todo o processo 

de fabricação, inclusive a distribuição final e exigências realizadas pelos consumidores. 

Depois de tudo planejado, a logística de suprimentos passa para a segunda 

fase, a compra efetiva de insumos, ou seja, é feita uma seleção de fornecedores que 

tenham interesse e capacidade (física e financeira) para atender à demanda de insumos 

planejados, em seguida, realiza-se um orçamento de compra com os fornecedores 

selecionados, define-se de qual fornecedor será adquirido o material, o pedido de compra 

com preços e prazos estabelecidos na negociação é enviado, e tal pedido é monitorado 

até a entrega, evitando, assim, possíveis atrasos. 

A logística de suprimentos também sofreu alterações e inovações com o passar 

dos anos. Com a influência da tecnologia da informação, a cadeia de suprimentos passou a 

ser integrada com todos os processos internos da empresa, incluindo os serviços de 

atendimento ao cliente e outras organizações que influenciem no processo de fabricação, 

como, por exemplo, fornecedores ou prestadores de serviços (BERTAGLIA, 2006). 

Essa integração entre processos e organizações, pode ser mais bem 

compreendida na figura 1 a seguir. 

 
Figura 1: Integração da cadeia de suprimentos ou abastecimento. 

 
Fonte: Qualidade Online (2016). 
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Como se observa na figura 1, a logística de suprimentos é integrada com 

todos os processos da indústria, o que leva a crer que o seu funcionamento eficiente 

depende da eficiência de todos os outros setores envolvidos. 

Conclui-se que, a partir do funcionamento eficiente de suprimentos, ou seja, 

quando se adquire bons produtos, utilizando o menor número de recursos possíveis, a 

logística de produção entrará em cena de forma eficaz, produzindo o material certo da 

maneira certa. A seguir, encontram-se evidenciadas as atividades da logística de 

suprimentos, foco deste estudo. 

 
2.2 Atividades da logística de suprimentos e sua importância nas organizações 

 
A logística de suprimentos pode representar a parte de processos de 

negociação, ou seja, é a interação das negociações realizadas desde o consumidor do 

produto final até o fornecedor de qual se é adquirido os insumos necessários para a 

fabricação do produto. 

As atividades da logística de suprimentos são todas aquelas que constituem 

uma interface entre as organizações e o mercado de fornecedores, ou seja, atividades 

relacionadas à necessidade de aquisição de materiais certos, no momento certo, de forma 

econômica (MOURA, 2006). 

Ainda, segundo Moura (2006, p. 114), as atividades da logística de 

suprimentos podem ser descritas conforme a Quadro 1. 

 
Quadro 1: Atividades de suprimentos e sua importância. 

ATIVIDADE IMPORTÂNCIA 

Acompanhamento e controle dos 
níveis de estoques. 

Geram ganhos para as organizações através da redução de 
capital investido. 

Localização, seleção de fornecedores. Garantia de preço, prazo e qualidade.  

Negociação e compra de materiais. 
Geram ganhos na negociação, garantindo o material correto 
com preço justo. 

Emissão e acompanhamento de 
pedidos de compra. 

Evita atrasos de entrega, além de evitar paradas de produção 
por falta de material ou material errado. 

Recepção (quantitativa e qualitativa) 
de materiais adquiridos. 

Evita o recebimento de materiais errados e confere se o que foi 
acertado na negociação está conforme o que está sendo 
entregue. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Moura (2006). 
 

O Quadro 1 informa as atividades exercidas por suprimentos e sua 

importância para a organização. Nota-se que tais atividades, se bem administradas, 

podem gerar ganhos financeiros para a empresa, a partir de uma negociação bem-feita e 

a escolha correta do fornecedor, possibilita adquirir-se poder de barganha, garantindo a 

compra correta com o preço justo e eliminado custos desnecessários, como, por exemplo, 

falta de material, troca de material comprado errado, dentre outros. 
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A logística de suprimentos (LS) é de suma importância dentro das 

organizações, afinal ela pode se tornar um diferencial competitivo se for bem gerenciada. 

É através dela que se pode obter maior poder de barganha nas negociações de compra, 

proporcionando a compra do material certo, em tempo e quantidades necessárias, 

eliminando, assim, custos desnecessários. 

Na figura 2, identificam-se os pontos relevantes que devem ser levados em 

consideração para a criação do plano de suprimentos. 

A figura 2 identifica as informações necessárias para compor o plano 

estratégico de suprimento e identifica a importância de analisar qualquer procedimento 

antes de executá-lo. É de suma importância planejar de forma eficaz os processos que 

serão seguidos por suprimento, além de ter esse plano em total interação com todos os 

processos da organização. 

Vale ressaltar que, para o eficiente funcionamento da logística de 

suprimentos, é necessário que a mesma esteja alinhada com a política de gestão de 

estoques praticada pela empresa.  

 

Figura 2: Como compor o plano de suprimentos. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em BERTAGLIA (2006). 

 

Ao alinhar a gestão de estoques com a logística de suprimentos, através dos 

aspectos sobre: quanto pedir, quando pedir e quanto manter em estoque, permite-se aos 

gestores conhecimentos reais de como fazer bem a reposição, objetivando resultados 

cada vez mais satisfatórios.  
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2.3 Estoques 

Cotidianamente, as organizações buscam trabalhar de forma eficaz o tema 

estoque. Sabe-se que estoques mal administrados é dinheiro parado, e as empresas 

buscam controlá-los ou até mesmo eliminá-los, afinal, estoques mal controlados geram 

danos ao capital produtivo da organização. Para Lustosa (2008, p. 76), os estoques são 

“qualquer quantidade de produtos ou materiais sob controle da empresa em um estado 

relativamente ocioso, esperando por seu uso ou venda’’. 

Bertaglia (2006, p. 320) afirma que “se a taxa de fornecimento fosse igual à 

taxa de demanda, não haveria formação de estoques. Só isso já confirma a 

obrigatoriedade da existência de estoques para alguns segmentos de mercado’’. 

A finalidade dos estoques é garantir o funcionamento da empresa, 

neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento, sazonalidade no 

suprimento e riscos ou dificuldades no fornecimento, além de proporcionar economia de 

escala por meio da compra ou produção de lotes econômicos e pela flexibilidade nos 

processos produtivos (BERTAGLIA, 2006). Ainda, segundo o autor citado, os estoques 

dividem-se em: estoques de antecipação, estoques de flutuação ou segurança, estoques 

por tamanho de lote ou ciclo, estoques de proteção (hedge), estoques em trânsito ou 

estoque no canal de distribuição. 

 
2.4 Indicadores para gestão e controle de estoques e a sua relação com a logística 
de suprimentos 

 
A gestão de controles de estoques tornou-se uma das atividades mais 

estudadas e analisadas dentro das organizações, e tal fato se dá pelo nível de investimento 

financeiro empregado para a aquisição e manutenção dos estoques. Portanto, mais 

importante do que abastecer as prateleiras, é controlá-las, a fim de evitar volumes 

desnecessários de estoques, ou, do contrário, evitar que a empresa venha a descontinuar o 

seu processo fabril por falta de material, e, por fim, e não menos importante, que os 

mesmos não venham a ser inutilizados e passar a serem itens obsoletos. 

Uma das maneiras mais utilizadas para gerir os estoques é a aplicação de 

indicadores que sejam capazes de medir os níveis e desempenho de estoques dentro das 

organizações. 

Segundo Bertaglia (2006, p. 316), medir o desempenho do estoque é 

extremamente salutar para a organização, uma vez que um dos aspectos fundamentais 

da administração moderna enfatiza a redução dos estoques. O aumento ou redução dos 

níveis de estoques geram forte impacto nas finanças de qualquer empresa. 
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A relação dos indicadores de estoques com a logística de suprimentos se dá 

a partir do momento em que esses indicadores possibilitam as informações necessárias 

para execução das tarefas realizadas por suprimentos, a fim de monitorar, avaliar e 

gerenciar a reposição e controle de matérias-primas e insumos. 

A seguir, serão expostos e explicados os indicadores citados, além de 

evidenciar a sua relação como item importante no aprimoramento das atividades 

realizadas pela logística de suprimentos. 

 
2.4.1 Inventários físicos de estoques 
 

De uma forma simples de serem entendidos, os inventários físicos de 

estoques são os acompanhamentos, de todo o material físico que se tem em prateleiras, 

realizados pelas empresas, sendo conferido com a sua entrada e saída registradas em 

sistema, ou seja, é conferir o físico com o sistema. 

Segundo Dias (2010, p. 205), “periodicamente, a empresa deve efetuar 

contagens físicas de seus itens de estoques e produtos em processo’’. O autor ainda 

enfatiza as vantagens que este indicador proporciona ao ser utilizado: 

• Discrepância em valor entre o estoque físico e o registro contábil; 

• Discrepâncias em qualidade entre o estoque físico e o registro de estoque 

contábil; e 

• Apuração do valor total do estoque (contábil) para efeitos de balanços ou 

balancetes. 

Diante do exposto, torna-se relevante que as organizações utilizem os 

indicadores de inventários físicos, pois o mesmo trata do fluxo do material. Observa-se 

também a importância do inventário para os aspectos fiscais e verificação do nível de 

acurácia, item explorado a seguir. 

 
2.4.2 Acurácia de estoques 
 

A acurácia de estoques é um dos indicadores relevantes dentro das 

organizações, pois proporciona aos administradores a real quantidade de itens estocados, 

além disso, a acurácia ainda expõe os pontos que estão com irregularidades. 

Segundo Bertaglia (2006, p. 319), “a acurácia de estoques é determinada 

pela relação entre a quantidade física existente no armazém e aquela existente nos 

registros de controle’’.  

Para medir o nível de acurácia é utilizada a expressão abaixo (BERTAGLIA, 

2006): 
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Esse indicador fornece aos gestores informações seguras do nível em que 

se encontram os estoques, além de eliminar os erros e evitar qualquer ocorrência, como 

uma parada de produção ou estoques desnecessários. 

 
2.4.3 Giro de estoques 

Para Bertaglia (2006, p. 317) “o giro de estoque corresponde ao número de 

vezes em que o estoque é consumido totalmente durante determinado período 

(normalmente anual)’’. 

Ainda, segundo o autor, para se chegar ao giro de estoque de determinado 

produto, deve-se usar a expressão abaixo: 

 

Depois de calculado o giro de estoque, a análise é feita com o resultado 

encontrado do cálculo citado, ou seja, quanto maior for o giro de estoque, melhor é para a 

empresa, pois traduz que os itens estão sendo utilizados e não estão apenas parados em 

prateleiras. 

 
2.4.4 Estoques Obsoletos 
 

Estoque obsoleto é um tipo de estoque desnecessário para as empresas, 

pois se trata de produtos que por algum motivo tiveram seus usos descontinuados através 

de mudança no processo de fabricação, ou por terem ultrapassado o prazo de validade, 

ou por não possuírem condições seguras de uso. 

Itens com giro de estoque zero e sem previsão de demanda tornam-se 

obsoletos, mesmo estando em totais condições de uso (BERTAGLIA, 2006). 

 
2.5 Utilização dos indicadores de avaliação de desempenho de estoques para 
aprimorar as atividades da logística de suprimentos 
 

No referencial anterior foram apresentados os tipos de indicadores que 

avaliam o desempenho da gestão de estoques. Tais indicadores são de suma importância 

para a logística de suprimentos, pois são eles que poderão fornecer informações 

necessárias e indispensáveis para que as atividades exercidas por suprimentos 

aconteçam de forma eficiente. 
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Segundo Bertaglia (2006, p. 312), em relação a gestão de estoques com 

suprimentos é necessário usar todos os princípios, conceitos e técnicas para saber que 

itens pedir, quanto pedir, quando são necessários, como e onde armazená-los. O bom 

entendimento da gestão de estoques direciona a otimização dos investimentos em 

estoques e capital envolvido, do serviço ao cliente, e das operações de produção, 

compras e distribuição. 

Para melhor demonstração de como os indicadores de gestão de estoques 

podem contribuir no aprimoramento da logística de suprimentos, será apresentado um 

estudo de caso. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A metodologia do presente estudo tem por finalidade o uso adequado das 

ferramentas e dos métodos de pesquisa existentes nas bibliografias estudadas.  

Quanto ao método científico, é valido ressaltar que os métodos dedutivo e 

indutivo se adequam ao trabalho, no momento em que o mesmo emprega referências 

bibliográficas sobre temas e autores, a fim de chegar às conclusões adequadas e aos 

questionamentos já estabelecidos, partindo de propriedades do ambiente estudado no 

caso até aos conceitos já definidos, respectivamente.  

Quanto ao objetivo, o estudo utiliza-se da pesquisa descritiva, pois foram 

descritos fatos e dados da utilização de indicadores de desempenho de estoques em uma 

indústria calçadista do estado do Ceará, com o propósito de analisar como a utilização 

destes indicadores pode contribuir nas atividades da logística de suprimentos e responder 

ao problema do presente artigo. 

Se tratando da abordagem, pode-se associar o presente trabalho com a 

abordagem qualitativa, quando utilizado do estudo de caso para analisar a contribuição de 

indicadores de gestão de estoques para a logística e suprimentos. 

A pesquisa do tipo estudo de caso caracteriza-se principalmente pelo estudo 

concentrado de um único caso. Umas das definições bastante clara é a de Yin (2005), 

quando afirmou que o estudo de caso permite uma investigação de qualquer evento, tais 

como: ciclo de vida individual, processos organizacionais, administrativos e relações 

internacionais. 

A organização estudada é uma indústria de calçados que atua no mercado 

cearense desde o ano de 1990, onde teve a sua primeira unidade fabril instalada no 

Ceará. Atualmente, a indústria tem capacidade de produzir cinco milhões de pares de 



A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE 
GESTÃO DE ESTOQUES NA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS DE UMA INDÚSTRIA CALÇADISTA 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 – Pág. 11 

calçados e conta com a colaboração de mais de dois mil funcionários. A empresa tem 

como foco principal, ter produtos inovadores e de qualidade, além de possuir uma gestão 

profissionalizada, composta de pessoas talentosas, pesquisando tendências, com 

capacidade de interpretar, traduzir, criar e lançar moda em nível global, produzindo e 

controlando custos e despesas. Tudo com o objetivo de maximizar o retorno do acionista 

de forma sustentável e com compromisso de responsabilidade social e ambiental. Tudo 

devidamente reconhecido pelas inúmeras premiações que foram recebidas ao longo de 

sua história, produzindo e vendendo design. 

Para a coleta de dados, foram realizadas visitas ao local estudado, a fim de 

entender o ambiente organizacional, missão e visão da empresa. Foram realizadas 

pesquisas em documentos internos, como por exemplo, planilhas de controle de 

estoques, requisições de entrada e saída de materiais, planilhas de reposição de 

estoques, para compreender o funcionamento da logística de suprimentos e escolher os 

indicadores mais utilizados pelos gestores de suprimentos da empresa, sendo eles: 

Inventário, Acurácia e Giro de estoque a serem avaliados, a fim de responder ao 

problema da pesquisa. 

Portanto, quanto aos procedimentos, que se referem à maneira pela qual se 

conduz o estudo, este trabalho concilia a pesquisa bibliográfica com o estudo de caso, 

sendo capaz de logo após uma pesquisa bibliográfica, aplicar os conhecimentos num 

estudo de caso específico em uma indústria calçadista cearense. 

Para atingir o objetivo principal do presente artigo, que é identificar a 

contribuição de indicadores de avaliação de desempenho de estoques para aprimorar a 

logística de suprimentos de uma indústria calçadista do estado do Ceará, foram 

realizadas pesquisas internas dentro da empresa onde foram colhidas informações de 

quais tipos de indicadores de gestão de estoques a empresa se utiliza e como esses 

indicadores poderão ser utilizados pela logística de suprimentos da mesma.  

Para melhor analisar os indicadores, foram escolhidos os três componentes 

básicos para fabricação do calçado, sendo eles: cola de PVC, Coverline e Plastificante, e 

apresentados seus indicadores durante o período de Julho a Setembro de 2015. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 A cadeia de suprimentos da empresa 
 

A cadeia de suprimentos da empresa estudada é formada basicamente 

pelos três elos da logística, conforme ilustrado pela figura 3. 
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Figura 3: Cadeia de suprimentos da empresa analisada. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 
 

A figura 3 ilustra com clareza a cadeia de suprimentos da empresa, que é 

formada por suprimentos, produção e distribuição, mantendo as atividades exercidas pela 

sua logística totalmente integrada. 

O quadro 2 explica a divisão da logística da empresa, quais os setores que 

formam cada elo da logística e suas principais atividades. 

 

Quadro 2: Divisão logística da empresa e seus respectivos setores. 
LOGÍSTICA SETORES ENVOLVIDOS ATIVIDADES REALIZADAS 

 
 

Suprimentos 

- Compra de materiais diretos 
 
- Compras de materiais indiretos 
 
- Importação 

- Aquisição de MP e maquinários de produção. 
 
- Aquisição de bens ou serviços indiretos. 
 
- Importação de materiais. 

 
 
 

Produção 

- PPCP 
 
- Engenharia de produção 
 
- Almoxarifado 
 
- Produção 

- Criar diretrizes para produção (plano mestre). 
 
- Projeta e Viabiliza o processo (layout). 
 
- Recebimento/Controle/Manuseio/Entrega. 
 
- Transformação. 

 
Distribuição 

- Expedição 
 
- Central de fretes  
 
- Exportação 

- Programar Cargas / Carregamento / Emitir NF / 
Liberar veículo devidamente conferido. 
- Contratar veículos / Conferir CT de cobrança/ 
Autorizar pagamento de fretes. 
- Negociações de exportação  

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 
 

Após apresentado o funcionamento da cadeia logística da empresa, o tópico 

seguinte apresentará o funcionamento e as atividades da logística de suprimentos, foco 

deste estudo. 
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4.2 A logística de suprimentos da empresa 
 

A logística de suprimentos é considerada pela empresa como um dos 

principais setores, pois o mesmo garante o funcionamento e sincronização da produção, 

através da compra de materiais necessários, além de garantir a sua distribuição até o 

consumidor final. 

As atividades atribuídas à logística de suprimentos da indústria em estudo é: 

• Analisar a reposição de materiais; 

• Adquirir produtos diretos e indiretos, podendo ser no mercado local ou através de 

importação; 

• Desenvolver e escolher os fornecedores que possam atender as necessidades; 

• Definir o tipo de transporte que será necessário para a entrega dos materiais 

adquiridos; 

• Acompanhar o pedido de reposição até a entrega física na fábrica; 

• Fiscalizar de forma que o material entregue esteja conforme o que foi negociado no 

pedido de compra; 

• Acompanhar o giro de estoque para que os materiais não venham a faltar ou do 

contrário, que não venham a ficar obsoletos; 

 
A figura 4 apresenta o fluxograma do setor de suprimentos da empresa: 

 

Figura 4: Fluxograma do setor de suprimentos. 

 
Fonte: Documentos internos cedidos pela empresa. 
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A figura 4 ilustra o fluxograma do setor de suprimentos da empresa, que se 

resume em: 

1º) Através de uma requisição de compra enviada pelos setores de apoio ao setor de 

suprimentos, é analisada a reposição do material ou se for item de estoque, é feita 

uma programação semanal via sistema pelo comprador responsável; 

2º) É gerado um processo de compra, cadastrados os fornecedores escolhidos e enviado 

o processo para ser cotado; 

3º) É decidido o local de compra e enviado o pedido com todos os pontos negociados na 

cotação; 

4º) O fornecedor faz o faturamento e entrega do material no almoxarifado da empresa; 

5º) É analisado o pedido de compra, a NF faturada pelo fornecedor e o material entregue 

fisicamente, se tudo estiver conforme, o mesmo é lançado no estoque e fica à 

disposição para consumo. 

 
O setor de suprimentos é de suma importância para a empresa estudada, 

pois todo e qualquer material utilizado nos processos diretos e indiretos à produção é 

negociado e comprado por esse setor, enfim, o suprimento garante os materiais e 

maquinários necessários para o funcionamento de toda a empresa. 

 
4.3 A gestão de estoques e seus indicadores 
 

Na empresa estudada, existe uma grande preocupação em gerir e controlar 

os estoques. Dessa forma, as quantidades de materiais comprados e estocados são 

acompanhadas por uma equipe de gestão de estoques, que, através da utilização de 

indicadores de avaliação de desempenho, conseguem medir os custos, acurácia e a 

necessidade de reposição dos níveis de estoques. 

Para administrar os 25.000 itens em estoques atualmente, a empresa utiliza 

um sistema integrado de controle de estoques. O programa conhecido pelo nome de 

cockpit (cabine do piloto) logístico integra os estoques com todos os setores da empresa, 

possibilitando em uma única tela todas as informações necessárias dos itens consultados, 

como por exemplo, quantidade estocada, compras encomendadas, compras em trânsito, 

valor unitário de aquisição, dentre outros. 

Devido aos relevantes números de materiais estocados, serão apresentados 

três indicadores enviados ao setor de suprimentos da empresa mensalmente, sendo eles, 

inventário, acurácia e o giro de estoque. Além disso, foram escolhidos os três principais 

itens que compõem o calçado fabricado pela empresa, que são: Cola de PVC, Coverline e 

Plastificante, e ambos os itens foram analisados pelo período de três meses: Julho, 

Agosto e Setembro de 2015. 
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4.3.1 Inventário 
 

O registro de inventário é calculado mensalmente através do fluxo de 

informações de entrada e saída dos produtos. O setor de controladoria elabora, por mês, 

o indicador de inventário, que demonstra para os gestores tudo o que tem estocado na 

empresa. Esses valores são expressos através de valores financeiros e quantitativos. 

A tabela 1 identifica o indicador de inventário do mês de Julho/15 a 

Setembro/15, referente aos três itens analisados neste estudo de caso. 

 

Tabela 1: Indicador de inventário. 

 
Fonte: Documentos internos cedidos pela empresa. 

 

A tabela 3 mostra os registros de inventários dos itens analisados pelo 

período de três meses. Tal indicador é enviado à equipe da logística de suprimentos para 

que possam ter o valor total do que se tem estocado nas respectivas datas. 

Nota-se um consumo equilibrado de ambos os itens nos meses de Julho e 

Agosto, porém, em Setembro, houve um aumento de vendas devido à proximidade do Dia 

das Crianças, que aumentou consequentemente o consumo de matéria-prima e insumos. 

O inventário torna-se relevante para suprimentos, devido às informações 

cedidas por este indicador. A partir da análise feita pela logística de suprimentos, é 

possível controlar o processo de reposição, pois tal indicador trata do fluxo de materiais. 

Porém, para que esse indicador se torne confiável é necessário que seja realizada pela 

empresa a acurácia dos estoques contidos no inventário. 
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4.3.2 Acurácia 
 

O indicador de acurácia de estoque é fundamental para a gestão e controle 

dos estoques, e é através da utilização deste indicador que se tornará possível a 

confirmação precisa do que se tem registrado em inventário, realmente se tem no estoque 

físico. 

A tabela 2 mostra a acurácia dos estoques referente ao inventário citado no 

tópico anterior. 
Tabela 2: Indicador de acurácia. 

 
Fonte: Documentos internos cedidos pela empresa. 

 
A tabela 2 mostra os níveis de acurácia apurados nas auditorias realizadas 

nos estoques físicos e sistemáticos. Nota-se que a empresa tem alto nível de acurácia, 

pois quase todos atingem os 100%, o que reflete em dizer que, os estoques contidos em 

prateleiras conferem com o fluxo de entradas e saídas encontradas no sistema. 

No mês de Agosto/15, no item Coverline, foi encontrado, por este indicador, 

uma divergência, que foi justificada por uma retirada urgente desse material sem que 

fosse feita a requisição, portanto, no sistema informa uma quantidade, porém no estoque 

físico encontrou-se uma divergência. 

O índice de acurácia 100% obtido por este indicador, se dá pelo fato de ser 

realizada, diariamente, uma auditoria interna nos itens. O setor contábil da empresa 

escolhe aleatoriamente 30 itens para apurar a acurácia diária, e esses três itens por se 

tratar dos principais componentes dos calçados fabricados, participam desta auditoria 

diariamente, pois qualquer divergência em alguns desses itens, pode causar uma parada 

de produção. 

Como este indicador mostra as quantidades contidas em estoque e é 

realizado após uma análise de suprimentos, é definido se os estoques têm ou não 

necessidade de reposição, e, para uma maneira de repor esses estoques, pode-se aplicar 

o indicador de giro ou rotatividade de estoque.  
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4.3.3 Giro de Estoque 
 

O indicador de giro de estoque propicia aos gestores a quantidade de dias 

que esse produto se movimenta dentro da empresa. Este indicador calcula a quantidade 

inicial dos estoques somada às entradas (compras realizadas no período analisado) e 

subtraídas as saídas (requisições de retirada do material do estoque para uso na 

produção). 

A tabela 3 apresenta a movimentação de entradas e saídas dos itens 

analisados durante o período de Julho/15 a Setembro/15. 

Nota-se, na tabela 5, o giro de ambos os itens durante os meses analisados. 

Através desse indicador, pode se observar quantas vezes o estoque se renova, ou seja, 

quantas vezes ele é abastecido durante um determinado período. 

Através deste indicador, observa-se que o estoque do item Cola Plastificante 

gira em média 1,82 vezes no período de três meses, o item Pigmento Colorante gira em 

média 1,33 no período analisado e por último o item Coverline branco gira em média 1,86 

vezes no período. Em ambos os itens, nota-se um aumento no período de setembro, 

devido ao aumento da produção justificado pela data comemorativa do Dia das Crianças. 

 

Tabela 3: Movimentação e giro de estoque. 
Apresentação da movimentação de estoque em unidade KG no período de Julho à setembro/15 

 
Fonte: Documentos cedidos pela empresa. 
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A partir do exposto sobre os possíveis benefícios que os indicadores de 

estoques podem oferecer à logística de suprimentos, conclui-se que a utilização desses 

indicadores possibilitará a obtenção de resultados satisfatórios na execução das 

atividades realizadas por suprimentos, sendo capaz de tornar a reposição de estoques 

mais consciente e enxuta, melhorando o nível de serviço de atendimento à produção, 

evitando falta de material ou compra de materiais errados, além de evidenciar a formação 

de estoques obsoletos, permitindo aos gestores uma maior transparência do setor de 

estoques. A seguir será apresentada a contribuição que cada indicador poderá oferecer à 

logística de suprimentos. 

 
4.4 A contribuição dos indicadores de desempenho de estoques para a logística de 
suprimentos 
 

As escolhas por esses três indicadores, que são inventário, acurácia e giro 

de estoque, foi feita de acordo com os benefícios que cada um pode proporcionar para a 

logística de suprimentos da indústria analisada. 

O Quadro 3 apresenta os indicadores estudados como cada indicador pode 

contribuir com a logística de suprimentos, tornando possível a execução de suas 

atividades da forma mais coerente possível, evitando desperdícios de materiais, reposição 

desnecessária de materiais, evitando os altos níveis de estoques, além de evitar a falta de 

material, que acarreta grandes prejuízos para as empresas. 

 
Quadro 3: Indicadores e suas contribuições para suprimentos. 

INDICADOR DE GESTÃO DE ESTOQUE CONTRIBUIÇÃO PARA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 

Inventário 

-Divergência em valor e quantidade entre estoque físico e 

contábil; 

-Controle do fluxo de material, analisando entradas e saídas; 

-Controle dos processos logísticos de suprimentos; 

- Análise de necessidade de reposição. 

Acurácia 

-Garante as informações registradas no inventário; 

-Garante que as quantidades contidas no sistema existam 

fisicamente em estoque; 

-Aponta as divergências a tempo de evitar problemas de falta 

de mercadoria; 

-Acusa a ociosidade dos itens, podendo evitar a 

obsolescência de materiais. 

Giro de estoque 
-Análise da demanda e tempo de reposição; 

-Análise de quantas vezes por mês o estoque é abastecido; 

-Redução do desperdício de materiais. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 
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5. CONCLUSÕES 

A administração de estoque possibilita à indústria identificar a necessidade 

quantitativa de produto de bens ou serviços na produção ou execução de suas atividades. 

É inegável a importância de gestão e controle de estoque para um bom funcionamento da 

logística de suprimentos. O devido acompanhamento do estoque mensura e avalia a 

gestão na reposição do produto ou o serviço relacionado. 

A análise de estoque possibilita a logística de suprimentos um melhor 

dimensionamento das possibilidades em relação à demanda, oscilação de mercado, 

negociações com fornecedores, permitindo um menor grau de erro na satisfação do 

cliente. Para isso, é fundamental o uso de indicadores de desempenho de estoque, com o 

objetivo de montar uma estratégia no processo logístico de suprimentos. 

O estudo respondeu ao problema proposto de acordo com os indicadores 

que foram analisados, por meio de tabelas com as informações dadas pela empresa, 

concluindo que, a partir do momento em que a indústria estudada aplicar os indicadores à 

sua logística de suprimentos, poderá gerenciar essa área da logística de forma eficaz, ou 

seja, repondo os materiais na quantidade e tempo correto, escolhendo os melhores meios 

com o objetivo de produzir o calçado que atenda às necessidades de seus clientes. 

Foi possível constatar o alcance do objetivo maior, que era identificar a 

contribuição que os indicadores de avaliação de desempenho de estoque podem oferecer 

à logística e suprimentos no contexto de uma indústria calçadista do estado do Ceará. Por 

meio das análises dos indicadores e da apresentação de tabela que exibe os indicadores 

e suas respectivas contribuições para a logística de suprimentos. 

O estudo realizado, também, corroborou com as hipóteses levantadas na 

introdução, que mencionavam que se a logística de suprimentos utilizasse os indicadores 

de estoque como fonte de informações auxiliar ao seu processo decisório, poderia tornar 

suas atividades cada vez mais eficientes, repondo as quantidades certas de  

matérias-primas e insumos, evitando sobras ou perdas de materiais. Portanto, após o 

estudo percebe-se que todas as hipóteses foram realmente alcançadas. 

Ao fim desta pesquisa, espera-se ampliar as informações teóricas a respeito 

de indicadores de gestão de estoques e como esses indicadores podem contribuir para a 

logística de suprimentos de uma indústria calçadista para estudantes e profissionais da 

administração e áreas afins. 
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