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1. INTRODUÇÃO 

 

O curso Administração de Estoques, oferecido pelo Gestão Financeira Passo a Passo, 

tem como objetivo explicitar as principais técnicas de gestão dos estoques, analisando as 

variáveis de custo geradas pelo armazenamento de matérias-primas e produtos acabados, 

buscando o nível ótimo de estoque que minimiza as mesmas. 

Durante o processo de produção e vendas, muitas vezes há conflitos entre os 

departamentos sobre qual deveria ser o nível de estoque a ser mantido, cada um conforme o seu 

objetivo: enquanto que os Departamentos de Produção e de Marketing estão sempre em busca 

de manter os níveis de estoques mais altos, de forma a não faltar matéria-prima na produção e/ 

ou produtos acabados para vender, o Departamento Financeiro busca os menores níveis de 

estoque, visando reduzir os custos de armazenamento. 

Desta forma, técnicas de gerenciamento dos estoques foram desenvolvidas tendo em 

vista atender a ambos os propósitos, mantendo-se um estoque de segurança para que a 

probabilidade de falta de matéria-prima e /ou produtos acabados seja menor ou zero, e ao 

mesmo tempo calculando-se o Lote Econômico de Compra – LEC, reduzindo custos de 

armazenamento. 

Tem ideia do nível ideal de estoque de segurança? Não? Quantos itens de cada matéria-

prima devo comprar de forma a reduzir custos de armazenamento? Qual deveria ser o meu 

estoque médio? Essa é a razão de estudarmos: Administração de Estoques. 

 

Bons estudos! 
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2. ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 

 

Não podemos aprender a administrar algo sem saber primeiramente de que se trata este 

algo. Afinal, o que é o estoque? De acordo com Gitman (2010), o estoque pode ser definido 

como o conjunto de itens adquiridos (comprados) ou processados pela empresa que fazem parte 

de seu processo produtivo e de vendas e que estão armazenados na mesma. 

O estoque de uma empresa é divido em três categorias básicas: (a) Matéria-prima, (b) 

Produtos em processamento (semiacabados) e (c) Produtos acabados. Enquanto o estoque de 

matéria-prima consiste nos materiais originais que serão utilizados durante o processo 

produtivo (transformados em produtos), os produtos acabados são aqueles já processados e 

prontos para venda. Já os produtos em processamento são como um intermediário entre estes 

dois, sendo contabilizados durante o processo produtivo. Também existe o estoque de material 

de expediente, utilizado para os procedimentos administrativos e financeiros para a empresa, 

mas como ele é de baixo custo, não ocupa o centro do nosso estudo. 

Por exemplo, durante a produção de um veículo, o ferro, as rodas e o volante 

armazenados separadamente são o estoque de matéria-prima; quando as mesmas entram no 

processo produtivo e compõem um “quase carro”, fará parte do estoque de produtos em 

processamento até a sua finalização. Por fim, quando o veículo estiver no pátio, pronto para ser 

vendido a uma concessionária de veículos, será considerado estoque de produtos acabados. 

A quantidade ideal de matéria-prima ou de produtos acabados a ser mantida em estoque 

é a grande questão dos gestores responsáveis pelos setores de compras, tendo em vista os 

conflitos gerados pelas vantagens e desvantagens de se manter altos ou baixos níveis de estoque. 

Enquanto que uma grande quantidade de itens em estoque traz segurança de não faltar os 

materiais e produtos necessários (não deixando nem a produção nem as vendas pararem), por 

outro lado são geradores de muitos gastos para a empresa, devido aos altos custos de 

armazenamento. Por outro lado, baixos níveis de estoque trazem custos menores, porém se 

aumenta o risco de faltar estes produtos / matérias-primas. 

Para diminuir esta dúvida / conflito acerca de qual deve ser o nível ideal a ser mantido 

em estoque de um determinado produto / matéria-prima, foram desenvolvidos métodos de 

administração dos estoques, dos quais falaremos sobre eles a seguir. 
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2.1. Métodos de Administração de Estoques 

 

Existem vários métodos de administração dos estoques, os quais buscam reduzir custos 

das empresas com armazenamento ao mesmo tempo em que tentam encontrar um nível ideal 

de quantidade para cada item de forma a não faltar o mesmo durante a produção ou durante as 

vendas. 

Neste curso, vamos nos concentrar em um deles, que é o modelo do Lote Econômico de 

Compra (LEC), mas aqui nesta introdução vamos falar sobre três deles: (a) Sistema ABC; (b) 

Sistema Just-in-Time; e (c) Modelo de Lote Econômico de Compra (LEC). 

O Sistema ABC consiste em um sistema de classificação dos estoques nas três categorias 

“A”, “B” e “C”, conforme o seu grau de investimento monetário. Com frequência, existem itens 

de armazenamento na empresa que correspondem a um quantitativo relativamente pequeno, 

mas com alto valor monetário, e que por isso exigem maior monitoramento: estes itens fazem 

parte da categoria “A”. 

Já a categoria “B” consiste em itens que respondem pelo segundo maior nível de 

investimento na empresa. Por fim, a categoria “C” corresponde aos itens que precisam ser 

comprados em grandes quantidades, mas que correspondem a um baixo grau de investimento 

monetário. 

Continuando a nossa contextualização com o exemplo da produção do veículo, o motor 

seria um exemplo de item que estaria na categoria “A”, pois são poucos (um por carro), mas 

que exigem alto investimento monetário; rodas e volantes possivelmente estariam na categoria 

“B”; e parafusos são um exemplo de item que estaria na categoria “C”, pois são utilizados em 

grande quantidade em todos os veículos, mas o seu valor monetário é baixo. 

Um outro sistema de administração de estoques é o sistema Just-in-Time (JIT), que tem 

como objetivo principal minimizar o investimento em estoque através da minimização de itens 

em estoque. A lógica do sistema Just-in-Time consiste na matéria-prima chegar na empresa 

justamente na hora de entrar na produção; da mesma forma, ao terminar de ser produzido, o 

produto acabado já deverá ter um destino. 

O sistema Just-in-Time implica em contratos bastante ajustados com fornecedores e 

transportadoras, acerca de tempo de entrega e recebimento, mas principalmente com relação à 

qualidade das matérias-primas entregues. Portanto, quem utiliza o JIT tem que monitorar a 

qualidade das matérias-primas recebidas, tendo em vista que uma falha na produção devido a 

isso implica em parar a mesma até que o problema seja resolvido. Da mesma forma, 
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ineficiências produtivas do processo em si são identificadas de forma mais rápida a partir do 

sistema JIT, pois causam atraso na produção e consequentemente na entrega, que será sentida 

pelos clientes (já que não existe estoque de produtos acabados também). 

Exemplificando o uso do sistema JIT na montagem dos veículos, na empresa não 

existiria estoque de motores, rodas e volantes, pois estas peças seriam entregues pelos 

fornecedores no momento em que fossem entrar na linha de produção. Da mesma forma, não 

existiria um grande pátio com uma grande quantidade de veículos prontos para revenda, pois 

estes já teriam destino (clientes que fizeram encomendas) antes mesmo de serem produzidos. 

Se a empresa montadora dos veículos recebe uma encomenda e promete entrega-la em uma 

determinada data, e o fornecedor dos motores entrega parte deles com defeito, o defeito será 

identificado durante a montagem e testes, atrasando a entrega para o cliente. Se o problema for 

recorrente, o ideal para a montadora seria trocar de fornecedor. 

O último sistema sobre o qual iremos falar é aquele relacionado ao modelo de Lote 

Econômico de Compra (LEC), sendo este o foco do nosso estudo, sendo objeto de detalhamento 

nos tópicos a seguir. O LEC consiste em um cálculo para identificar a quantidade ideal de itens 

a serem comprados em um único pedido a um fornecedor, visando minimizar o custo total de 

armazenamento, que é composto pelos custos de pedido e de estocagem. 

Sendo assim, ao saber uma “quantidade ideal” de itens a serem adquiridos em cada 

pedido, e sabendo a demanda total anual por aquele item para o processo produtivo (através do 

orçamento da empresa), é possível saber quantas vezes será feito aquele pedido ao longo do 

ano, quanto tempo o fornecedor demora para entregar o pedido e o estoque médio daquele item 

dentro da empresa. Este assunto será abordado em mais detalhes no próximo tópico. 

 

2.2. Modelo de Lote Econômico de Compra (LEC) 

 

Antes de chegar no conceito de Lote Econômico de Compra (LEC), vamos falar sobre 

o processo de compra / aquisição de matérias-primas (ou de produtos acabados para revenda) e 

de como a quantidade comprada afeta o nível de estoques e, consequentemente, o custo de 

armazenamento. 

O processo de recebimento, armazenamento e utilização consistiria em, primeiramente, 

receber o pedido feito ao fornecedor de uma determinada quantidade de matéria-prima. A 

seguir, esta matéria-prima fica armazenada em estoque, sendo utilizada aos poucos, conforme 

necessidade do Departamento de Produção. Quando o estoque zera ou fica em seu nível 
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mínimo, um novo pedido é feito ao fornecedor, o qual chega no almoxarifado, realimentando o 

estoque e reiniciando o ciclo. Este processo pode ser ilustrado conforme a Figura 1, a seguir. 

 

 
Figura 1 – Ilustração do Processo de Recebimento de Itens, Utilização do Estoque e 

Renovação do Estoque com Recebimento de um Novo Pedido 
Fonte: Assaf Neto (2012) 

 

Conforme demonstra a Figura 1, a empresa solicita ao fornecedor um pedido de uma 

quantidade Q de um determinado item, pedido este que chega e fica armazenado em estoque. 

Ao longo do tempo, os itens vão sendo utilizados, diminuindo os níveis de estoque do mesmo 

(representado pela linha inclinada que conforme passa o tempo vai chegando a zero – perto do 

eixo X), até que quando o nível de estoque zera, um novo pedido já realizado entra no estoque 

(representado pela linha vertical), voltando a ter Q itens em estoque e reiniciando o ciclo. 

Para uma explanação contextualizada, voltemos ao exemplo da montadora de veículos. 

Suponha que a montadora produza 60.000 veículos por ano e, portanto, necessita de 300.000 

rodas para atingir esta meta de produção. A montadora teria a opção de adquirir as 300.000 

rodas de uma única vez, pagando um único frete, e armazenaria as 300.000 rodas em seu estoque 

(implicando em altos custos de armazenamento), utilizando-as durante o ano. Outra opção seria 

não ter estoque e trabalhar com esta peça no sistema JIT, tendo altos custos de frete, já que o 

fornecedor estaria entregando a peça sempre que a mesma fosse ser utilizada no processo 

produtivo.  

Estas são as opções ditas “extremas” para a montadora, pois implicam em ter o maior 

custo de armazenamento possível e o menor custo de pedido, ou o maior custo de pedido e o 

menor de armazenamento. Existem outras opções, tais como fazer dois pedidos de 150.000 
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rodas por ano, ou quatro pedidos de 75.000 rodas, ou até mesmo seis pedidos de 50.000 rodas 

cada um. O cerne da questão é: qual destas opções seria a melhor para a montadora? 

Caso consideremos aspectos mercadológicos ou de produção juntamente com aspectos 

financeiros, conforme já explicado anteriormente, haverá sempre um conflito entre esses 

departamentos acerca de qual o nível ideal de estoque a ser mantido, o que reflete na quantidade 

padrão dos pedidos a serem feitos. Portanto, como estamos estudando o assunto com foco na 

perspectiva de gestão financeira, das opções acima apresentadas, a melhor é aquela que 

minimiza os custos totais de estocagem, os quais implicam na soma dos custos de 

armazenamento e dos custos de pedido (frete). Essa melhor opção chama-se Lote Econômico 

de Compra (LEC), pois indica a quantidade a ser comprada de itens em cada pedido (Lote) que 

minimiza os custos totais de estocagem (econômico). 

Para encontrarmos a fórmula do LEC, devemos nos guiar pelo objetivo da mesma, que 

é minimizar os custos totais de estocagem. A fórmula de custo total de estocagem é a seguinte: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡𝑜𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚
= 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Portanto, o custo total de estocagem é a soma dos custos de pedido (gastos com frete 

necessários para receber os itens a serem estocados) com os custos de armazenamento (gastos 

de manutenção, limpeza, local de armazenamento e pessoas responsáveis pelo armazenamento) 

daquele item. Detalhando primeiramente os custos de pedido, temos que: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 𝑥 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

 

Longe de ser um modelo ideal, pois cada ferramenta tem suas limitações teóricas que 

não necessariamente são iguais ao funcionamento real, o modelo do LEC considera que o custo 

unitário para cada pedido é fixo, independentemente de seu tamanho. Contextualizando 

conforme exemplo acima, é como se o fornecedor cobrasse R$ 1.000 de frete, 

independentemente se for entregar 300.000 ou 50.000 rodas. Portanto, o custo de pedido só 

varia de acordo com o número de pedidos: quanto mais a empresa fracionar a demanda total 

por aquele item em pedidos pequenos, maior será o seu custo de pedido. Detalhando o número 

de pedidos: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 ÷ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Contextualizando com o exemplo da montadora, se a demanda anual é de 306.250 rodas 

e o pedido a ser feito é de 306.250 rodas, será feito um único pedido. Já se a quantidade em 

cada pedido for de 61.250 rodas, serão necessários cinco pedidos no ano para atender a 

demanda. Portanto, a fórmula final de custo de pedido é: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 𝑥 ( 

𝐷

𝑄
 ) 

 

Onde D é a demanda anual por um determinado item, e Q é a quantidade em cada pedido 

daquele item. Vejamos agora o detalhamento do custo de armazenagem. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 𝑥 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑀é𝑑𝑖𝑜 

 

O Custo Unitário de Armazenagem é o valor gasto pela empresa para armazenar um 

item durante um ano em seu estoque. Este valor pode ser calculado através de dados históricos 

das empresas, somando-se os custos totais de armazenagem do ano anterior e dividindo os 

mesmos pelo estoque médio da empresa. No caso da montadora de veículos, vamos supor que 

este valor seja R$ 50 por unidade e por ano. Falando em estoque médio, este pode ser calculado 

da seguinte maneira: 

 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑀é𝑑𝑖𝑜 =
𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑀í𝑛 + 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑀á𝑥

2
=

𝑄

2
 

 

O Estoque Médio é a média entre os estoques mínimos e máximos. Entretanto, e 

observando novamente a Figura 1, para fins de encontrar o LEC, o estoque mínimo é zero (a 

linha de nível de estoque toca o eixo x), e o estoque máximo é justamente a quantidade 

solicitada em cada pedido (Q). No exemplo da montadora de veículos, se a quantidade do 

pedido fosse de 61.250 rodas, o estoque médio seria de 30.625 rodas. Desta maneira, a fórmula 

final de Custo de Armazenagem é: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 𝑥 (

𝑄

2
) 
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Agora que sabemos as fórmulas dos dois tipos de custo que influenciam no custo total 

de estocagem, como minimizá-los? Para aprendermos isso, primeiramente vamos analisar a 

Figura 2, a qual representa os custos de estocagem em formato gráfico. 

 

 
Figura 2 – Custos de Estocagem 
Fonte: Assaf Neto (2012)  

 

Analisando primeiramente a linha que representa o custo de pedido, percebe-se que 

quanto menor for a quantidade Q em cada pedido, maior é o custo de pedido, pois será 

necessário fazê-lo mais vezes. No outro extremo da linha, quanto maior for a quantidade Q em 

cada pedido, menor será o custo de pedido, pois será necessário fazê-lo uma menor quantidade 

de vezes. 

Já quando se trata do custo de armazenagem ou de estocagem, a linha é diretamente 

proporcional: quanto maior a quantidade em cada pedido, maior é o custo de estocagem, pois 

maior será o estoque médio. Soma-se as duas linhas de custo e teremos o custo total no formato 

de uma parábola. Percebe-se que o ponto de mínimo da parábola é o ponto no qual as duas 

linhas de custo se cruzam, ou seja, quando eles são iguais. Portanto, o custo mínimo total de 

estocagem se concretiza na quantidade Q* de pedido que iguala os custos de pedido e de 

armazenamento. Vejamos então a demonstração da fórmula. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝐸𝑠𝑡𝑜𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚
 𝑥 (

𝑄∗

2
) = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

 𝑥 ( 
𝐷

𝑄∗
 ) 

 

𝑄∗𝑥 𝑄∗ =
2 𝑥 𝐶𝑈𝑃 𝑥 𝐷

𝐶𝑈𝐸
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𝑄2 =
2 𝑥 𝐷 𝑥 𝐶𝑈𝑃

𝐶𝑈𝐸
 

 

 

𝑄∗ = √
2 𝑥 𝐷 𝑥 𝐶𝑈𝑃

𝐶𝑈𝐸

2

 

 

 

Desta forma calcula-se a quantidade Q* que minimiza o custo total de estocagem. 

Lembra-se do exemplo da montadora de veículos? Pois bem, os dados informados foram que a 

demanda anual por rodas é de 306.250 unidades, o custo unitário de pedido for R$ 1.000 (frete), 

e o custo unitário de armazenagem for de R$ 50 por unidade por ano, o LEC para as rodas seria 

de: 

𝑄∗ = √
2 𝑥 306.250 𝑥 1.000

50

2

= √12.250.000
2

= 3.500 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Portanto, a quantidade que deverá ser solicitada em cada pedido que minimiza o custo 

total de estocagem das rodas é de 3.500 unidades. A partir daí, calcula-se o estoque médio 

(1.750 unidades) e a quantidade de pedidos (306.250 / 3.500 = 87,50 pedidos). 

 

2.3. Estoque de Segurança 

 

Agora vamos falar de um complemento ao conceito de Lote Econômico de Compra 

(LEC), que é o estoque de segurança. Analisando o modelo LEC, um novo pedido só entra no 

estoque quando o pedido anterior é totalmente utilizado e o estoque é zerado. E se por acaso 

ocorrer atraso na entrega do fornecedor? Ou se acontecer de a produção precisar ser acelerada 

para entregar uma encomenda e os itens em estoque terminarem antes da encomenda? Falta de 

estoque de matéria-prima ou de produtos acabados trazem atrasos na produção e não 

atendimento ao pedido dos clientes, gerando insatisfação e ineficiência. 

Portanto, é importante que as empresas tenham um estoque de segurança dos itens mais 

importantes, de forma a garantir que nem a produção nem as vendas fiquem paradas por conta 

de falta de itens em estoque. 
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Existem duas maneiras de se calcular o estoque de segurança, sendo um método bem 

simples, medido a partir da quantidade de itens utilizadas diariamente, e um outro método 

estatístico, medido em termos de probabilidade de falta de estoque. 

Primeiramente, em relação ao método simples de cálculo com base na utilização diária, 

basta dividir a demanda anual por 360 dias (ano comercial), e depois multiplicar esta utilização 

diária pela quantidade de dias de utilização que se deseja manter em estoque de segurança. 

Por exemplo, novamente no caso da montadora de veículos, digamos que a empresa 

deseja manter 10 dias de utilização das rodas como estoque de segurança. Então o cálculo do 

estoque de segurança por este método simples é: 

 

𝐸𝑆 = (
306.250

360
) 𝑥10 = 8.506,94 = 8.507 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Desta forma, o estoque de segurança de rodas para que a montadora tenha unidades 

suficientes para dez dias de produção é de 8.507 unidades. 

Um segundo método de calcular o estoque de segurança é através da probabilidade 

estatística de se faltar estoque. A fórmula é a seguinte: 

 

𝐸𝑆 = 𝑍 𝑥 𝜎 

 

Onde Z é o grau de confiança medido pela estatística Z, e 𝜎 é o desvio-padrão medido 

em unidades. A estatística Z já é calculada conforme os percentuais de confiança e seus valores 

são demonstrados em uma tabela. Os três principais graus de confiança são 90%, 95% e 99%, 

conforme tabela a seguir. 

 

Grau de Confiança Tabela Z 

90% 1,65 

95% 1,96 

99% 2,58 
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Exemplificando, no caso da montadora de veículos, suponha que a mesma venda 61.250 

veículos por ano, e que estas vendas variem conforme um desvio-padrão de 20%. Caso a 

montadora queira ter no pátio um estoque de segurança de carros já prontos para que não falte 

estoque em 90% dos casos, o cálculo deverá ser conforme segue:  

 

𝜎(𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 − 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜) = 61.250 𝑥 20% = 12.250 

 

𝐸𝑆 = 1,65 𝑥 12.250 = 20.213 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠, 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

O valor colocado como Z foi de 1,65 conforme a tabela, pois se estabeleceu um grau de 

confiança de 90% de não haver falta de estoque. Caso o grau de confiança fosse de 95%, Z seria 

1,96, e assim por diante. Desta forma, a montadora precisa ter aproximadamente 20.213 

veículos no pátio para ter confiança de que em 90% das vendas não haverá falta de estoque. 

Vale salientar que alguns conceitos se modificam quando da inclusão do estoque de 

segurança no estoque da empresa. Para avaliar isto, considere a Figura 3, a seguir. 

 

 
Figura 3 – Estoque de Segurança 
Fonte: Matias (2007)  

 

A Figura 3 demonstra o estoque de segurança justamente como uma margem de 

segurança abaixo do processo de recebimento do pedido e utilização dos itens. Perceba que a 

Figura 3 é semelhante a 2, sendo que o ponto de entrada de novo pedido não é quando o estoque 

é zero, e sim quando é o estoque de segurança. 

Um conceito muito importante muda o seu valor quando se é acrescentado o estoque de 

segurança: é o estoque médio. Desta forma, voltaremos a analisar a fórmula do estoque médio 

à luz da Figura 3. 
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𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑀é𝑑𝑖𝑜 =
𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑀í𝑛 + 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑀á𝑥

2
=

[𝐸𝑆 + (𝑄∗ + 𝐸𝑆)]

2
 

 

Por conta da entrada do Estoque de Segurança, o estoque mínimo deixa de ser zero, e 

por isso o estoque médio não será mais LEC/2. Desta forma, o mínimo será o estoque de 

segurança e o máximo será o LEC + Estoque de Segurança, seguindo então a fórmula 

demonstrada acima para o cálculo do estoque médio. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

O curso Administração de Estoques, oferecido pelo Gestão Financeira Passo a Passo, 

teve por objetivo explicitar as principais técnicas de gestão dos estoques, analisando as variáveis 

de custo geradas pelo armazenamento de matérias-primas e produtos acabados, buscando o 

nível ótimo de estoque que minimiza esses custos. 

Foram apresentados os três sistemas de administração de estoques mais utilizados, quais 

sejam: (a) Sistema ABC; (b) Sistema Just-in-Time; e (c) Modelo de Lote Econômico de 

Compra. Salienta-se aqui nas conclusões que o sistema ABC não é conflitante com os outros 

modelos, pois o mesmo pode ser utilizado em conjunto com os outros dois, monitorando de 

forma mais eficaz os itens de estoque com maior investimento monetário. 

Já o sistema Just-in-Time e o Modelo de Lote Econômico de Compra são conflitantes 

entre si, pois o JIT é um dos extremos do processo normal de compra de materiais e estocagem 

pelo qual se busca o menor custo no LEC. O JIT é um sistema caro, mas que traz em conjunto 

um alto padrão de qualidade e eficiência. 

Vale lembrar que os cálculos de estoque médio se diferem um pouco quando a empresa 

utiliza ou não o estoque de segurança, que também pode ser calculado de duas formas 

diferentes. Esperamos que este material possa ter contribuído de forma significativa para seus 

estudos! Não deixe de conferir os outros assuntos. 

 

Gestão Financeira Passo a Passo 
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