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RESUMO 

 

 

Resumo: A tecnologia da informação apresenta contribuições para a construção de sistemas 

de controle de estoque onde é necessária a automatização das tarefas. Existem inúmeras 

metodologias e políticas disponíveis para o dimensionamento dos estoques, alguns com uma 

grande complexidade de aplicação que podem ser solucionados com a utilização de sistemas 

de planejamento e controle projetados para esta finalidade.  O trabalho teve como objetivo 

geral levantar a importância do controle de estoque e as suas mudanças com a chegada da 

tecnologia. E de forma específica, identificar o impacto da informatização no controle e no 

fluxo de informações e saber quais as técnicas que estão disponíveis para auxiliar o controle 

de estoque. Foi desenvolvido através de revisão teórica sobre o assunto. Concluiu-se que a 

implementação de sistemas informatizados permite ao gerenciamento e ao controle ganhos em 

relação ao tempo, a forma e ao conteúdo das informações. Entretanto, exigem um conjunto de 

ações integradas da gestão, englobando desde a escolha certa das políticas de controle ao 

comprometimento na execução e implantação das novas tecnologias.  As técnicas existentes 

permitem controle de uma grande quantidade de dados e dimensionamento de estoques 

variados. Porém, devem ser trabalhadas em conjuntos com demais recursos e adequadas a 

natureza e a realidade de cada tipo de organização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O cenário organizacional se modificou e apresenta cada vez mais ágil e dinâmico 

devido principalmente as novas tecnologias de informação e comunicação. As empresas têm 

feito cada vez mais uso da tecnologia da informação como ferramenta gerencial, que alterou 

as operações e permitiu novas estratégias para competir no mercado. 

O estudo do papel dos estoques é quase tão antigo quanto o estudo da administração. 

Comumente são considerados como desperdício, pois absorvem capital que poderia ser 

aplicado para usos melhores. Porém, para garantir o equilíbrio entre fornecimento e demanda, 

é necessário o estoque.  

A estocagem só seria desnecessária se a demanda fosse conhecida com certeza e os 

fornecedores tivessem condições de atender prontamente a custos razoáveis, o que não 

acontece normalmente. “Críticas por estar superestocado é muito mais defensável do que por 

ter falta de suprimentos”. (BALLOU, 2001 p.251). Sendo assim a manutenção dos estoques é 

conveniente e econômica.  E a função da gestão é reduzir os custos ao mínimo possível.  

A tecnologia, mais recente nas organizações, trouxe para a gestão uma maior integração 

dos componentes do negócio e uma visão mais abrangente de todo o processo para alcançar os 

níveis de qualidade desejados ao menor custo.  

A metodologia utilizada para desenvolvimento do estudo foi à pesquisa bibliográfica. 

Foram reunidos os conceitos e informações através da literatura consultada sobre o assunto. 

Com o intuito de responder, como a tecnologia da informação auxilia a gestão de 

materiais e contribui para uma administração otimizada do estoque?  

O estudo se justifica pelo fato de que para muitas organizações a administração eficaz 

de estoques pode ser uma forma de obter vantagem competitiva.  E é interessante perceber as 

influências da tecnologia especificamente sobre estoque, detectando qual a sua real 

contribuição no controle e no fornecimento de informações para as decisões gerenciais.  

Desse modo, o trabalho tem como objetivo geral, o levantamento da importância do 

controle de estoque e dos métodos utilizados pelas empresas apurando as mudanças nos 

processos com a chegada da tecnologia da informação.  
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E, como objetivos específicos, relacionar as técnicas e ferramentas de tecnologia da 

informação disponíveis para auxiliar a administração de materiais, especialmente o estoque. E 

ainda, identificar os impactos da informatização no controle empresarial e no fluxo das 

informações. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Os problemas enfrentados hoje no ambiente organizacional não são bem definidos e 

impossíveis de serem resolvidos apenas com uma forma de conhecimento, é exigido uma 

administração multidisciplinar.  A habilidade de focar atenção nos pontos críticos e analisar 

os problemas por meio dos recursos e conhecimentos disponíveis é essencial. Com os novos 

modelos as organizações tendem a se tornar mais funcionais e preparadas, uma nova postura 

gerencial vem surgindo vencendo paradigmas e impulsionada principalmente pelas inovações 

tecnológicas.     

 

2.1 Gestão de recursos materiais  

 

 

Uma das preocupações dos administradores, gerentes e todas as pessoas que lidam 

direta ou indiretamente com atividades de produção é a administração dos recursos escassos, 

que estão tanto na produção de bens tangíveis como na prestação de serviços.  Os tipos de 

recursos que as empresas possuem a disposição são: materiais, patrimoniais, de capital ou 

financeiros, humanos e tecnológicos.  (MARTINS e ALT, 2009). 

E quanto à manutenção dos materiais a gestão visa à garantia da existência de um 

estoque, organizado e que não permita nunca faltar itens indispensáveis, sem com isso se 

tornar um investimento muito alto para a organização.   

Os recursos materiais, segundo Martins e Alt (2009), são todos os itens ou componentes 

utilizados nas operações rotineiras da organização e que contribui na formação do produto 

acabado ou na execução do serviço. Tem como característica serem adquiridos regularmente 

para constituição do estoque da empresa.  

Segundo Dias (2010) os fatores mais importantes para o gerenciamento dos materiais 

são: a precisão dos dados e a qualidade das informações processadas. E os maiores problemas 
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que podem gerar imprecisão são: má localização dos estoques, armazenamento inadequado, 

erros de calculo nos relatórios de entrada e saída de materiais, erros gerados no recebimento, 

esquecimento e atraso na emissão de documentos relativos a entrada e saída de material e 

procedimentos de contagem física inadequados.  

 

2.1.1 Estoque 

 

 

O estoque consiste em todos os recursos materiais alocados temporariamente de modo a 

alimentar o sistema de transformação da organização. Os principais tipos de estoque 

encontrados são: matérias primas, produtos em processo, produtos acabados, peças de 

manutenção e materiais auxiliares.  

 Como definições dos tipos de estoque, segundo Dias (2010), temos: matérias-primas 

que são materiais básicos e necessários para a produção do produto acabado. Produtos em 

processo que são materiais que estão sendo usados no processo de fabricação. Produtos 

acabados que consistem em itens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos. E 

materiais auxiliares e de manutenção tão importantes quanto à matéria prima.  

Martins e Alt (2009) citam mais duas categorias, além dos estoques de materiais 

(matéria-prima), estoques de produtos em processos e estoque de produtos acabados. Traz 

também o conceito de: estoques em trânsito, que correspondem a todos os itens despachados 

de uma unidade fabril a outra, normalmente da mesma empresa, e que ainda não chegaram a 

seu destino final. E estoques em consignação, que são materiais que continuam sendo 

propriedade do fornecedor até que sejam vendidos. Em caso contrário, são devolvidos sem 

ônus.   

Os itens estocados variam conforme sua complexidade, preço e qualidade. Sendo a 

razão da existência do estoque basicamente a necessidade de alinhar o fornecimento com a 

demanda, visto que estas ações no mercado nem sempre ocorrem de forma concomitante.  

Portanto, os estoques têm a função de regular o fluxo do negócio e se justifica pela diferença 

que existe entre a velocidade de entrada das mercadorias e a velocidade com que são 

consumidas.  

Ballou (2001, p.202) afirma que “Uma empresa usa o espaço de estocagem por quatro 

razões básicas: (1) para reduzir custos de transporte e de produção, (2) para coordenar oferta e 
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demanda, (3) para auxiliar no processo de produção, e (4) para ajudar no processo de 

marketing. ”  

Quanto ao marketing, o correto alinhamento entre fornecimento e demanda traz ganhos 

importante no relacionamento com o cliente, pois o atenderá no momento e na quantidade 

requerida.   

Martins e Alt (2009) explica que o estoque funciona como um amortecedor dentro da 

empresa. Ou seja, os estoques são úteis para melhorar a coordenação da oferta-procura e para 

reduzir custos totais. (BALLOU, 2001).  

Dias (2010) nos traz ainda que, antes de se montar um sistema de controle de estoques 

existe diversos aspectos que devem ser definidos, como: identificar os tipos de estoques, quais 

os critérios que atenderão as necessidades da empresa e a relação nível do estoque com capital 

necessário.  

O estoque reduzido, conseguido pelo melhor gerenciamento, vai garantir um menor 

capital investido.  

Um estoque maior acarreta maiores custos, pois o capital estava imobilizado durante 

um período de tempo mais longo. O ciclo total do estoque, que vai desde a compra 

da matéria-prima ate a venda do produto acabado, deve ser minimizado e ao mesmo 

tempo as faltas de estoque mantidas ao mínimo possível. Uma administração 

eficiente da produção necessita reduzir o estoque dos produtos em processo, o que 

deve acelerar a rotatividade do estoque e reduzir a necessidade de caixa. (DIAS. 

2010, p. 22). 

Em suma a escolha da metodologia de controle de estoque deve definir a 

disponibilidade do produto, ou seja, quando e quanto de produto poderá ser entregue nas 

condições desejadas, considerando os custos relevantes ao nível da gerência de estoques. 

 

2.1.2 Controle de estoque 

 

 

A responsabilidade da gestão ao controlar os estoques exige aplicar um sistema de 

aprovisionamento adequado, para fixar os níveis de estoques por meio de cálculos de tempo 

de reposição – ponto de pedido, giro de estoque, estoque mínimo e rotatividade; determinar 

lotes econômicos; e outros índices importantes para o gerenciamento seguindo os critérios 

aprovados pela direção, de modo a assegurar o contínuo abastecimento dos produtos ou 

serviços executados pela empresa.  
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 “Toda a gestão de estoques está pautada na previsão do consumo do material. A 

previsão de consumo ou da demanda estabelece estimativas futuras dos produtos acabados 

comercializados e vendidos.”. (DIAS, 2010, p. 36). 

A escolha da metodologia para avaliar os estoques já é um problema, pois o método de 

avaliação escolhido afetará o total do lucro a ser calculado para um determinado período 

contábil. Daí a complexidade de selecionar o método devido ao fato de vários fatores poderem 

fazer variar o preço de aquisição dos materiais entre duas ou mais compras (inflação, custo do 

transporte, etc.).  

Dentre os métodos existentes para previsão dos estoques podemos citar: método da 

média móvel, média da móvel ponderada, método da média móvel com ponderação 

exponencial e método dos mínimos quadrados. Para a avaliação e análise dos estoques tem-se: 

o método PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) que usa-se o custo do lote mais antigo 

quando da venda da mercadoria até que se esgotem as quantidades desse estoque, a partir daí 

segue para o segundo lote mais antigo e assim sucessivamente; o método UEPS (Último a 

 Entrar, Primeiro a Sair)  onde o custo dos itens vendidos tende a refletir o custo dos itens 

mais recentemente comprados; o custo médio que baseia-se na aplicação dos custos médios 

em lugar dos custos efetivos; e custo de reposição que é a elevação dos custos a curto prazo 

em relação à inflação.  E ainda, existe a Curva ABC que é um método de classificação de 

informações a fim de se separar os itens de maior importância. O objetivo é priorizar a gestão 

dos itens mais valiosos e representativos dentro do estoque, aqueles que justificam atenção e 

tratamento diferenciado. Classe A: Principais itens em estoque e de alta prioridade. 20% dos 

itens correspondem a cerca de 80% do valor. Classe B: Itens que ainda são considerados 

economicamente preciosos. 30% dos itens correspondem a cerca de 15% do valor. Classe 

C: 50% dos itens que correspondem a cerca de 5% do valor. (DIAS, 2010). 

O método permite o planejamento do tamanho do estoque que se baseia na relação entre 

o capital investido, a disponibilidade de estoques, os custos incorridos, e consumo ou 

demanda.  

Todo e qualquer armazenamento de estoque gera custos influenciado principalmente 

pela quantidade de estoque e o tempo de permanência em estoque. Os custos podem ser dos 

seguintes tipos: custo com edificações (aluguel, conservação), custos de capital (juros, 

depreciação), custos de manutenção (deterioração, obsolescência, equipamentos de 

movimentação), seguros, salários (com pessoal). (DIAS, 2010, p. 36).  
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Os custos representam parte fundamental no processo de decisão. É necessário 

balancear os custos básicos de transporte e manutenção de estoque. A armazenagem necessita 

de local apropriado e de condições que comportem e preservem a integridade do material ou 

produto.  

A importância desses custos dependerá das características físicas do produto, de 

como as politicas da empresa consideram a logística, da localização de seus 

fornecedores e consumidores, dos recursos da empresa em relação a suas fontes de 

suprimento e mercados e do papel que a empresa pode desempenhar em um sistema 

logístico. (DIAS, 2010, p. 3). 

O capital investido em estoque poderia ser investido na melhoria da produtividade ou 

competitividade, razão pelo qual os estoques não são bem vistos. Ademais a principal parcela 

dos custos de manter estoques é de natureza de custo de oportunidade e consequentemente 

não é identificado normalmente nos relatórios contábeis.  

Por causa desta complexidade a importância de um gerenciamento eficiente e de forma 

crescente a inserção de sistemas de planejamento de recursos empresariais nas empresas para 

melhor mensuração destes fatores. 

Conforme Ballou (2001, p. 254) “o gerenciamento de estoques envolve equilibrar a 

disponibilidade do produto, ou do serviço ao cliente, por um lado, com os custos do 

fornecimento em um dado nível de disponibilidade do produto, do outro. ” Podendo se atingir 

o objetivo de atendimento ao cliente a um nível de custo definido pela direção da empresa.  

Dias (2010) destaca os princípios do controle de estoque, que são: determinar o número 

de itens; determinar periodicidade; determinar quantidade de compra; solicitar compras; 

receber, armazenar e guardar os materiais; fornecer informações sobre posição do estoque; 

manter inventários periódicos observando quantidade e qualidade; identificar e retirar 

materiais obsoletos.  

Portanto a eficácia do controle é conseguida basicamente por escolhas assertivas no que 

se refere ao melhor momento de compra, definição adequada da quantidade, encontro de bons 

preços, segurança e qualidade de produtos e serviços.    

 

2.2 Gestão dos Recursos tecnológicos 

 

 

Ao utilizar a tecnologia como objeto de estudo é importante abordar a evolução da 

tecnologia da informação e sua disseminação no cenário empresarial destacando a sua 

importância na transformação das empresas. 
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2.2.1 Tecnologia nas organizações 

 

 

Tecnologia é um recurso que ganha a cada dia mais importância.  Para Martins e Alt 

(2009) trata-se de mais que um recurso produtivo, define como um corpo de conhecimentos a 

qual a empresa conta para produzir produtos ou serviços.   

Segundo Rezende (2010, p. 59) tecnologia da informação, anteriormente chamado de 

processamento de dados ou informática, é uma inexorável ferramenta de gestão para as 

organizações.  

“No que diz respeito especificamente aos sistemas de informação, a tecnologia da 

informação é indispensável para que as organizações melhorem sua agilidade, efetividade e 

inteligência. ” (REZENDE, 2010, p.60). 

Os recursos de informação são mais que a própria informação, é ao mesmo tempo a 

entrada e a saída do sistema. Para uma boa gestão do processo, devemos considerar também 

hardware, software, dados, especialistas e usuários da informação. (MARTINS e ALT, 2009). 

Seria então conforme Rezende (2010, p. 60), a tecnologia da informação “o conjunto de 

recursos computacionais para manipular dados e gerar informações”.  

Para o entendimento sobre os recursos tecnológicos que estão disponíveis para empresa 

o conceito dado por Stair e Reynolds sobre a Infraestrutura da tecnologia é “todo o hardware, 

software, bancos de dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos configurados para 

coletar, manipular, armazenar e processar dados em informações. ” (STAIR E REYNOLDS, 

2015 p.12).  

E todos esses componentes necessitam do recurso humano.   

No mundo dos negócios, a tecnologia é conhecida como Informática e aparece sob a 

forma de centros de processamento de dados (em algumas organizações, como 

bancos e órgãos públicos) ou de redes descentralizadas e integradas de 

computadores. Por meio da Informática, as organizações implementam bancos de 

dados, sistemas de informação e redes de comunicações integradas. As principais 

consequências da Informática na Administração são: a automação, a TI, sistemas de 

informação, integração do negócio e o e-business. (CHIAVENATO, 2003, p. 426). 

Os avanços das tecnologias acrescentam um diferencial, que para as empresas reflete 

diretamente em menores custos e vantagem econômica. 

“Sem o computador não haveria a possibilidade de se administrar grandes organizações 

com uma variedade incrível de produtos, processos, materiais, clientes, fornecedores e 

pessoas envolvidas. ” (CHIAVENATO, 2003, p. 414). 
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Assim sendo a gestão das tecnologias e do fluxo de informações passa a ter um caráter 

estratégico auxiliando o no alcance dos objetivos de qualquer empresa.  

 

2.2.2 Sistemas de informação 

 

 

Os sistemas de informação são sistemas que possuem dados ou informações que podem 

suprir determinadas necessidades. Para Rezende (2010) todo sistema, usando ou não recursos 

de tecnologia da informação, que manipula dados e gera informação pode ser genericamente 

considerado sistema de informação. Eles podem assumir diversas formas, tais como relatórios 

de controles, relato de processos diversos, coleção de informações, conjunto de 

procedimentos e normas, entre outros conjuntos quaisquer de partes que geram informações.  

Do ponto de vista evolutivo os sistemas de informação podem ser classificados em 

manuais, mecanizados, informatizados, automatizados e gerenciais e estratégicos. Os manuais 

dizem respeito aos sistemas de estoque em fichas e sistema de contabilidade em livros de 

papel. Os mecânicos são aqueles que usam tecnologia da informação, mas de forma mecânica, 

como por exemplo, sistemas de estoque que não baixam a quantidade vendida, exigem 

cálculos manuais e digitação em excesso. Os sistemas informatizados são os que usam os 

recursos da tecnologia da informação de forma inteligente e integrada, já fazem lançamentos 

integrados. Os sistemas automatizados que utilizam recursos de automação comercial como 

leitoras de códigos de barras, sistemas eletrônicos e robóticos nas fabricas. E por fim, os 

sistemas gerenciais e estratégicos que são direcionados a alta administração. (REZENDE, 

2010). No momento atual temos na grande maioria das empresas os sistemas informatizados.  

Estes sistemas se tornaram cada vez mais potentes com o avanço dos computadores, e 

em plena era da informação a gestão de fluxo de informação passou a ser muito importante.  

 As organizações podem beneficiar-se com os sistemas de informação a medida que 

podem: controlar suas operações; diminuir a carga de trabalho das pessoas, reduzir 

custos e desperdícios; aperfeiçoar a eficiência, eficácia, efetividade, qualidade e 

produtividade da organização; aumentar  a segurança das ações; diminuir os erros; 

contribuir para a produção de bens e serviços; prestar melhores serviços; agregar 

valores ao produto; suportar decisões profícuas; oportunizar negócios ou atividades; 

e contribuir para sua inteligência organizacional. (REZENDE, 2010, p.15). 

Após a redução dos custos no processo de implementação de sistemas informatizados, a 

tecnologia e os novos sistemas de informação se expandiram e puderam enfim ajudar a 

administração com um maior controle e grande auxilio para a tomada de decisão.  
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Historicamente a tecnologia é resultado da filosofia de uma época. Normalmente 

surgem primeiros os conceitos e após os recursos de tecnologia são aplicados. Para integrar e 

gerenciar operações vitais para o negócio de uma empresa ou até mesma uma organização 

complexa. (REZENDE, 2010). 

Como exemplo na aplicação prática da tecnologia na gestão de processos, que exige a 

integração sistêmica e integração contábil, podemos citar as primeiras filosofias de gestão: 

MRP I e II Material Requirements Planning (Planejamento de Requisição de Materiais) e 

ERP Enterprise Resources Planning (Planejamento dos Recursos Empresariais). 

Os sistemas ERP é uma evolução do MRP que “é uma arquitetura de sistemas de 

informação que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa, tais 

como as quatro principais atividades da organização: fabricação, logística, finança e recursos 

humanos. ” (BATISTA, 2005, p.115). 

A implementação deste tipo de sistema de gestão de tecnologia amigável e com 

incorporação de técnicas de controle de estoques permitiu uma mudança na realidade, porém 

ainda não se processou completamente. As empresas não conseguiram aderir à mudança e não 

pela falta de ferramentas, mas por falta de cultura.  

 “Dentro dessa visão de gestão da tecnologia da informação, as tecnologias e seus 

recursos devem ser compatíveis, modernas, econômicas, adequadas, úteis e padronizadas. ” 

(REZENDE; ABREU, 2010 apud REZENDE, 2010). 

Logo a tecnologia da informação para atender a organização deve ser trabalhada em 

conjunto com demais recursos da empresa, havendo a necessidade de envolver questões 

conceituais do negócio e ainda sempre considerar que as tecnologias devem ser compatíveis e 

adequadas a realidade da organização.   

 

 

2.3 Métodos e sistemas de gestão de estoque informatizados 

 

 

O ambiente empresarial tem passado por inúmeras mudanças nos últimos anos, as quais 

têm sido diretamente relacionadas com a tecnologia de informação.  

Toda empresa deve definir a forma como administra seus estoques, não só pelas 

vantagens decorrentes da organização, mas também a exigência da implantação dos sistemas 

informatizados, hoje presentes em quase todas as empresas. (MARTINS e ALT, 2009).  
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A presença da informatização vem aumentando e substituindo os métodos manuais, 

principalmente pela transferência instantânea de informações, com alto grau de confiabilidade 

e acurácia.  

O processamento de dados é uma das velhas e mais populares características do 

sistema de informação. Foi com o objetivo de reduzir a carga de computar faturas de 

milhares de clientes e preparar registros contábeis que os computadores foram 

introduzidos pela primeira vez na comunidade empresarial. Agora, a preparação de 

pedidos de compras, conhecimento de embarque e notas de frete são atividades de 

processamento de dados comuns que o auxiliam o profissional de logística no 

planejamento e no controle de fluxo de materiais. (BALLOU, 2001, p.111). 

Batista afirma a necessidade de controle derivou as diversas técnicas disponíveis 

atualmente. “O controle, quando inserido no contexto tecnológico, assume um papel de 

destaque nos modelos e processos empresariais existentes. “ (BATISTA, 2005, P.199).  

As atividades de processamento dos dados representam uma conversão de dados em 

arquivos para algumas formas uteis e relativamente simples e direta. A análise de 

dados é a característica mais recente e sofisticada de informação, o qual pode conter 

qualquer número de modelos matemáticos e estatísticos, gerais e específicos para 

problemas logísticos específicos da empresa. Tais modelos convertem informações 

em soluções de problemas para suporte a decisões. (BALLOU, 2001, p.111). 

Para a tomada de decisões importantes, os métodos de controle podem ser incorporados 

aos sistemas de informação, de modo que podem tanto permitir analisar os dados quanto 

fornecer apresentações e demonstrações úteis ao gestor.  Os métodos de análise de dados se 

transformam em procedimentos de otimização.  

No sistema de informações bem projetado, o usuário não apenas pode acessá-lo para 

que forneça uma resposta inicial do problema de decisão, como também interagir 

com ele para obter soluções mais praticas e fáceis de implementar do que as 

fornecidas pelo modelo matemático.  (BALLOU, 2001, p.114). 

Assim sendo para suprir a necessidade organizacional podemos encontrar sistemas 

desenvolvidos para o controle físico, contábil e financeiro dos estoques de materiais, produtos 

semi-acabados e acabados, estabelecimentos em poder de terceiros, e emissão de informações 

gerenciais e estatísticas.  

Os sistemas de Planejamento de Materiais preocupam-se basicamente com o 

dimensionamento correto dos estoques. Reduções de custo ou maximização de 

lucro, provenientes de uma perfeita adequação dos estoques aos tamanhos das 

necessidades, podem ser alcançadas através da utilização de métodos e sistemas de 

planejamento e controle especialmente projetados para esta finalidade. Essas 

técnicas apoiadas pela evolução da informática e uma ação mais efetiva o chamado 

‘chão de fábrica’, tem possibilitado alguns bons resultados.  (DIAS, 2010, p.110). 

A pressão do mercado sobre as organizações para um maior número de produtos com 

ciclos menores de vida dificultam o planejamento da produção e do fornecimento exigindo 

cada vez mais sistemas de planejamento e controle melhores e mais capazes. 

Os sistemas integrados têm como vantagem a integração dos processos do negocio, o 

que permite acesso aos dados com qualidade para a tomada de decisão operacional, 
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eliminação de sistemas ineficientes e obsoletos, melhoria nos processos de trabalho e 

padronização da tecnologia.  (STAIR E REYNOLDS, 2015). 

O benefício dos sistemas informatizados ao planejar as necessidades de materiais é a 

capacidade de atualização a cada alteração da produção, registros de inventários ou a 

composição dos produtos.  

Os sistemas de informação modernos têm tido o benefício de substituir vários de seus 

ativos anteriormente necessários para um negócio funcionar. Juntamente com o uso da 

internet tem sido possível a redução dos níveis de estoque, de espaço nos armazéns, de tempo 

e do acompanhamento do progresso de pedido.  (BALLOU, 2001) Como resultado uma maior 

produtividade e um aumento da eficácia organizacional.  

 

2.4 Influências do uso da tecnologia da informação no controle de estoque 

 

 

A tecnologia evoluiu nos negócios, começou sendo inserida na organização para 

finalidade especificas e distintas como planejamento da produção, controle de estoque e 

funções de compras. E aos poucos foram se tornando ferramentas de integração de todas as 

funções da empresa, gerando dados e informações necessárias para a coordenação das 

atividades da empresa.  

O que caracteriza, na empresa, o sistema de informações gerenciais, não é o fato de 

se dispor de um conjunto de informações arrumadas de forma inteligível, mas sim 

sua integração, consistência, processamento e comunicação, incluindo a forma de 

apresentação e o acesso dos administradores ao sistema, bem como a sua eficácia e 

utilidade gerencial para ações e providências administrativas em tempo hábil. 

LACOMBE e HEILBORN (2003, p. 450). 

 A partir do uso da tecnologia a informação para o gestor da empresa pode ser 

conseguida em melhores condições e os seus principais atributos, fundamentais ao controle, 

são o tempo, o conteúdo e a forma.  Em relação ao tempo, a informação gerada por um 

sistema de informação passa a ser fornecida quando for necessária, atualizada quando for 

fornecida, tantas vezes forem necessárias e ainda pode ser fornecida sobre períodos passados, 

presentes e futuros. Quanto ao conteúdo, a informação com menos chances de erro, 

relacionada às necessidades de informação de um usuário para uma situação especifica, 

fornecida toda a informação necessária, a um alcance amplo ou estreito, ou um foco interno 

ou externo e pode revelar desempenho pela mensuração das atividades concluídas, do 

progresso realizado ou dos recursos acumulados. E quanto a forma, fácil de compreensão, de 
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forma detalhada ou resumida e organizada em uma sequência predeterminada, apresentada em 

forma narrativa, numérica, gráfica, ou outras, e ainda fornecida na forma de documentos em 

papel impresso, monitores de vídeo ou outras mídias. 

“Os sistemas de informação representam uma integração de dados, dando suporte ao 

equipamento, aos funcionários e aos métodos de solução de problemas usados para auxiliar os 

profissionais de logística no planejamento e nas operações. ” (BALLOU, 2001, p.115). 

A eficiência surgida com o advento dos sistemas de informação informatizado teve 

reflexo direto nos registros das transações, na geração de pedido, na validação da entrega e no 

atendimento ao cliente.  

Na medida em que as informações essenciais aos negócios oportunamente continuarão a 

substituir ativos, podemos esperar uma expansão no escopo e uma sofisticação crescente nos 

projetos dos sistemas de informação.  (BALLOU, 2001). 

As novas tecnologias trouxeram vários benefícios na coleta e disponibilização de 

informações. As informações com maior grau de precisão e pontualidade eliminam erros e 

retrabalho no processamento de pedidos, fator que reduz consideravelmente os custos 

associados a essa atividade, e reduz as incertezas com relação à demanda futura. E como 

tendência o aprimoramento contínuo das técnicas e tecnologias a serviço das organizações.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 

 O levantamento dos dados se deu a partir dos descritores: tecnologia da informação e 

controle de estoque. Foi feito uma pesquisa documental sobre o tema proposto, a tecnologia 

da informação no âmbito do controle de estoque. Após coleta, se deu a leitura de todo o 

material selecionando as informações viáveis ao estudo.  

 A pesquisa bibliográfica teve uma abordagem qualitativa, em que é verificado o 

fenômeno por meio da observação e estudo do mesmo.  E quanto aos meios, pesquisa de 

caráter descritiva e exploratória.  

A análise descritiva do conteúdo permitiu a compreensão e a redação do referencial 

teórico.  Conforme Gil esta é a principal vantagem do estudo bibliográfico, “permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente”. (2002, p. 45). 
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E pesquisa exploratória, realizada através de levantamento bibliográfico com a coleta de 

dados em material já elaborado, constituído basicamente de livros e artigos científicos, com 

intuito de obter novas conclusões relevantes. “Estas pesquisas têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a 

constituir hipóteses. ” (GIL, 2002, p. 41). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A forma de controlar o estoque, antes da tecnologia, envolvia inúmeras planilhas e 

inventários de itens que acabam se perdendo pelo caminho. A aplicação da tecnologia no 

controle de estoque tornou a atividade mais eficaz, trazendo resultados positivos para toda a 

empresa. Os sistemas projetados para o controle permitiram o gerenciamento a distância do 

armazenamento de todos os itens da empresa, gerando menos trabalho operacional, evitando o 

desperdício e aumentando a eficácia na reposição.  

O inventário dos itens do estoque é uma das atividades mais importantes deste setor, 

pois por meio dele é possível conhecer a totalidade de produtos estocados que podem ser 

comercializados. A tecnologia se tornou fundamental para realizar este controle, evitando que 

os funcionários responsáveis pela logística precisem fazer o inventário de itens pessoalmente, 

anotando cada componente do estoque. Pois trata-se de um trabalho extenso e sujeito a erros. 

Assim sendo, o estudo bibliográfico respondeu ao questionamento feito. A tecnologia é 

mais que um recurso em si, é um conhecimento e uma ferramenta estratégica que veio somar 

na gestão ao enriquecer os sistemas de informações locais permitindo a execução de modelos 

de mensuração e controle efetivamente mais eficazes.  

Atingiu ao objetivo geral proposto, trazendo a compreensão do quanto é importante o 

estoque para a organização e a identificando melhorias dos métodos com a chegada da 

tecnologia da informação no processo de controle. Visto que a gestão eficaz dos recursos se 

tornou um diferencial competitivo nos tempos modernos, graças a contribuição da tecnologia 

na melhoria dos processos. De forma especifica apresentou as técnicas, que são a 

implementação de recursos tecnológicos nos sistemas que as organizações têm, sendo eles 

acessíveis e bastante uteis, com a ressalva que é necessário a adequação a sua realidade. E 

demonstrou os impactos da tecnologia que trouxe um controle maior dos inventários com 

redução de erros, menos desperdício e maior eficácia na reposição dos itens. E ainda, a 

diminuição de mão de obra na execução dos controles.  
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Por fim, conclui-se que a tecnologia pode funcionar dentro da organização com um 

agente de integração das operações viabilizando as melhores escolhas e facilitando a 

aplicação dos procedimentos de controle de estoque.  
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