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• Gerenciamento de Armazenagem

 Necessidades

 Velocidade dos estoques
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O que é giro de estoque e como funciona
Chamamos de giro de estoque o parâmetro responsável por demonstrar o
desempenho de um estoque, indicando de forma padronizada sua qualidade
em relação à utilização de recursos estocados. Esse indicador é aplicável para
qualquer tipo de estoque, independentemente de seu tamanho ou
complexidade.
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O que é giro de estoque e como funciona
Antes de calcular, precisamos primeiramente compreender o conceito de
giro dos estoques. Trata-se de dizer quanto do estoque foi vendido e quantas
vezes ele foi reposto em determinado período de tempo. Por exemplo,
imagine que o estoque médio de uma produtora de arroz é de 200 sacas e a
empresa vende 1.800 sacas por ano. Logo, o giro de estoque dessa empresa
é 1.800 / 200 = 9 giros ao ano.
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O que é giro de estoque e como funciona
Quando existe maior diversidade de produtos ofertados é necessário calcular
a partir do valor médio dos estoques a preço de compra e dos valores das
vendas a preço de compra, e assim ter um controle de estoque eficaz. Por
exemplo, pense em um estoque médio a preço de compra de R$ 25 mil e
com volume de vendas ao ano de R$ 350 mil a preço de compra. O número
de giros do estoque será de 350 mil / 25 mil = 14 giros ao ano.
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Nível de Estoque: Estoque Médio

Quanto demora para repor?
Quanto é consumido nesse período?

Estoque Máximo

Estoque Médio

Estoque de 
Segurança
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Velocidade: Giro do Estoque

Se, no caso, houve vendas de 300.000

Girou 6 vezes, precisou ser reposto 6 vezes
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Produtividade Logística

Se, no caso, houve vendas de 300.000

– E área de 300m2
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Resumo

• Estoques

 Necessário para manter nível de serviço

 Implicam em um alto custo

• Minimizar a necessidade de estoque

• Gestão de Estoque

 Curva ABC: Produtos mais relevantes

 Nível e Giro de Estoque x Produtividade Logística
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1. Empresa possui estoque que varia linearmente de R$150.000 a R$ 450.000 no ano. Suas
vendas anuais são de R$1.200.00. Qual o estoque médio anual e qual o giro anual?

2. Uma editora classifica os itens de estoque em três classes, de acordo com seu valor.
Defina itens a serem priorizados no controle de estoque pelos dados fornecidos pela
tabela:
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Aprofundamento

01-10a Estoque: Custo de Oportunidade e Impacto  sobre os Indicadores 
Financeiros 

http://goo.gl/M11NKW

01-10b - LCD - Classificação ABC dos materiais - Abordagem 
de custos de enfermagem

http://goo.gl/p91OF0
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1. QUAL O CONCEITO DE ESTOQUE MÉDIO EM GIRO DE ESTOQUE?

2. CITE, PELO MENOS, 3 EXEMPLOS DE GIRO DE ESTOQUE. APRESENTE
CÁLCULOS.

3. O QUE É ROTATIVIDADE DE ESTOQUE?

4. PORQUE A ROTATIVIDADE DE ESTOQUE É IMPORTANTE PARA A
RENTABILDADE DA EMPRESA. EXEMPLIFIQUE
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Política de Atendimento aos Clientes
• Fator crítico de sucesso
• Vantagem competitiva sustentável
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• Cinco categorias articuladas e coerentes

• Atender objetivos de custo e nível de serviço

Coordenação  do 
fluxo de  produtos

Políticas de  
transportes

Política de  Produção Dimensionamento da  
rede de instalações

Posicionamento
Logístico

Alocação de Estoques
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Coordenação do Fluxo de Produtos
• Fluxo Puxado: Acionado pelo elo próximo ao consumidor final
• Fluxo Empurrado: Coordenado pelo elo próximo ao fornecedor inicial
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Política de Produção
Produção para Estoque: Previsões de vendas futuras
Produção contra pedido:  Atender sempre a demanda real


