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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta o estudo das atividades e as práticas ligadas à gestão 
de estoques dentro das concessionárias, com o objetivo de reduzir a 
obsolescência de peças e manter o estoque saudável. Para maior 
entendimento das práticas de gestão, foi aplicada uma pesquisa com 
profissionais do setor de estoque da montadora e coletados dados de fontes 
bibliográficas, estes que, por sua vez, reforçam o quão importante é o scrap de 
peças para manter a saúde do estoque. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de estoque; Obsolescência; Concessionárias; 
Scrap. 
 

 INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo de uma organização é maximizar os lucros sobre o capital 

investido, sejam em fábricas, equipamentos, financiamentos de vendas, 

reserva de caixa e/ou em estoques. 

 

Segundo Dias (2006), o importante é otimizar esse investimento em estoque, 

aumentando a eficiência do planejamento e controle e minimizando as 

necessidades de capital para tal gestão. A análise sobre os estoques de 

produto acabado, matéria-prima e material em processo não pode ocorrer 

independentemente. Seja qual for a decisão tomada sobre qualquer um desses 

tipos, ela terá influência sobre todos os demais. 

 

Desta forma, se bem direcionados e administrados os investimentos em 

estoques, tanto em termos de negociações e estratégias de aquisição quanto 

de dimensionamento e projetos de sistemas de distribuição, eles poderão ser 
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significativamente reduzidos e otimizados com elevados ganhos para a 

empresa. 

 

Considerado o impacto negativo que é causado pelo alto volume de estoques 

nas organizações, o que proporcionou maior entendimento da importância e 

vantagens que a redução da quantidade ou a adequação dos itens estocados  

representam para os resultados da empresa. 

 

A importância deste trabalho está associada às mudanças ocorridas na 

economia global, que exigem cada vez mais das organizações agilidade e 

flexibilidade, no que tange à otimização do controle e gerenciamento dos 

estoques. 

 

Neste cenário, o correto é a busca incessante por alternativas e inovações 

relacionadas à gestão de estoques, com intuito de alavancar as vendas e 

aumentar os lucros para organização. 

 

Diante deste cenário buscou-se responder o seguinte problema de pesquisa: 

como as atividades ligadas à gestão de processos podem contribuir com a 

adequação de estoque da rede de concessionárias de uma montadora, de 

maneira a reduzir a obsolescência de peças? 

 

O objetivo geral foi analisar a gestão de processos do estoque da 

concessionária: como é mantido o estoque de peças com materiais obsoletos, 

sucateados, inutilizáveis e de baixa rotatividade, mantendo assim um estoque 

de alto giro. Os objetivos específicos foram: Discorrer sobre a importância da 

gestão de estoques, analisar as maneiras de controle e manutenção de 

estoques, verificar a aplicabilidade da ferramenta adequação de estoques da 

rede de concessionárias desenvolvida pelo pós-vendas da montadora. 

 

A pesquisa propõe o desenvolvimento de métodos que possam auxiliar no 

melhor desempenho para adequação dos estoques de peças, para que, a partir 
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deste ponto de partida, montadora e concessionária possam aplicar 

métodos/ferramentas em seus relacionamentos diários. 

O desenvolvimento de práticas, processos e ferramentas que poderão auxiliar 

a produtividade e os lucros de uma organização tornar-se fator determinante 

para o seu crescimento econômico, industrial e de mercado, que pode ser 

impulsionado por meio destas aplicações, conglomeradas a um gerenciamento 

de estoques visando à otimização e finalidade dos recursos materiais, peças 

acabadas e peças obsoletas. 

 

Desta maneira, a importância desta pesquisa está associada às diversas 

mudanças que a economia vem sofrendo, e que, por sua vez, exige cada vez 

mais agilidade, flexibilidade e otimização em processos das organizações. 

Neste cenário, no que tange à otimização do controle e gerenciamento dos 

estoques, o correto é a busca incessante por alternativas e inovações 

relacionadas à gestão de estoques, com o intuito de alavancar as vendas e 

elevar os lucros da organização. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
GESTÃO DE ESTOQUE  
 
Toda organização deve contar com o planejamento e integração de todas as 

suas áreas e atividades. A essência da integração é proporcionar a excelência 

funcional, de modo que ela possa prestar máxima contribuição para a 

competência do processo logístico. (BOWERSOX e CLOSS,2004). Desta 

maneira, até que o produto final chegue ao cliente ou o serviço seja 

integralmente prestado, é necessário que uma série de processos seja 

programada com antecedência à execução/entrega do produto. 

 

De acordo com Viana (2006), a gestão de estoques é um composto de tarefas 

com o intuito de atender às demandas da empresa. Tendo, como objetivos, 

máxima eficiência com o menor custo e sempre manter o equilíbrio entre 

estoque e demanda. Viana (2006) reforça que os estoques são bens ociosos 

com grande valor econômico. 
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Segundo Arnold (2006), os estoques são matérias, recursos e suprimentos que 

uma organização ou instituição mantém, seja para vender ou para fornecer 

insumos ou suprimentos para o processo de produção. Todas as empresas e 

instituições precisam manter estoques. Frequentemente, os estoques 

constituem uma parte substancial dos ativos totais. 

 

Para Martins e Alt (2000), o estoque tem a função de funcionar como regulador 

de fluxos de negócios dentro de uma organização compõe a logística e é visto 

como recurso produtivo no final da cadeia de suprimentos. Atualmente, as 

organizações buscam vantagens competitivas junto aos seus concorrentes 

diante das estratégias que a administração e gestão dos estoques lhes 

apontam. 

 

Para Dias (2006), a função da administração de estoques é maximizar o efeito 

lubrificante no feedback de vendas e o ajuste do planejamento da produção. 

Sem estoque é impossível uma empresa trabalhar, pois ele funciona como 

amortecedor entre vários estágios da produção até a venda do produto ao 

consumidor final. Para a gerência financeira, a minimização dos estoques é 

uma das metas prioritárias. 

 

Os estoques podem ajudar a tornar mais produtiva a operação de 
produção das seguintes maneiras: 

1. Os estoques permitem que operações com taxas de produção 
diferentes sejam desempenhadas, separadamente e de modo 
econômico. Para que duas ou mais operações de uma sequência 
com diferentes taxas de resultado sejam desempenhadas com 
eficiência, é necessário organizar estoques entre elas; 

2. Uma gestão eficiente permite o nivelamento da produção e a 
organização de estoques de antecipação para venda nos períodos de 
pico. Ao nivelar a produção, a empresa pode produzir continuamente 
uma quantidade igual à demanda média. A vantagem dessa 
estratégia é que os custos envolvidos na mudança de níveis de 
produção são evitados. Essas ações resultam no seguinte: 

 Menores custos com horas-extras; 

 Menores custos com contratações e demissões; 

 Menores custos com treinamentos; 

 Menores custos com subcontratações; 

 Menor capacidade exigida. 
3. Os estoques permitem que a produção mantenha operações mais 

longas, o que resulta no seguinte: 

 Menor custo de preparação por item: o custo necessário para 
produzir um lote depende dos custos de preparação e de operação. 
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Os custos de preparação são fixos, mas os custos de operação 
variam de acordo com o número de unidades produzidas. Se os lotes 
maiores forem produzidos, os custos de preparação são absorvidos 
pelo número maior de unidades, e o custo médio (por unidades) é 
mais baixo. 

 Um aumento de produção resultante dá mais tempo de 
utilização dos recursos da produção nas operações, em vez de na 
preparação: o tempo alocado a um centro de trabalho é mensurado 
pelo tempo de preparação e pelo tempo de operação. O resultado 
ocorre apenas quando um item está sendo produzido e não quando 
está sendo feita a preparação. Se maiores quantidades forem 
produzidas a cada vez, será necessário um menor número de 
preparações para se chegar a um resultado anual predeterminado e 
assim mais tempo fica disponível para a produção de bens. Isso é de 
extrema importância para os recursos envolvidos com gargalos de 
produção. O tempo gasto na preparação desses recursos significa 
produção total perdida e capacidade perdida. 

4. Os estoques permitem que a produção compre em quantidades 
maiores, o que resulta na redução de custos de pedidos por unidade 
e em descontos sobre a quantidade. O problema é equilibrar os 
investimentos em estoques com os seguintes fatores: 

 Atendimento aos clientes: quanto menor o estoque, maior a 
probabilidade de um esvaziamento e menor o nível de atendimento 
aos clientes. Quanto maior o estoque melhor será o atendimento ao 
cliente. 

 Custos associados à mudança de níveis de produção: custos 
resultantes de se exceder a capacidade dos equipamentos, de horas 
extras, de contratações, de treinamentos e demissões serão mais 
altos se a produção flutuar de acordo com a demanda. 

 Custos de emissão de pedidos: estoques menores podem ser 
conseguidos se os pedidos forem feitos em quantidades menores e 
com mais frequência, mas essa prática resulta em maiores custos de 
pedidos por ano. 

 Custos de transporte: as mercadorias transportadas em 
pequenas quantidades custam mais por unidade do que aquelas 
transportadas em grandes quantidades. Entretanto, transportar lotes 
maiores exige maiores estoques. (ARNOLD,2006, p. 271) 

 

Se for mantido um estoque, deve haver um benefício que exceda os custos 

dessa manutenção. Manter um estoque que ultrapassa as necessidades atuais 

só é bom se essa manutenção é menos custosa do que a inexistência do 

estoque. Sendo assim, deve-se voltar a atenção para os custos associados aos 

estoques. 

 

Para uma boa gestão de estoque é necessário considerar e observar as 

necessidades do setor.  Pozo (2010) aponta em uma lista simplificada e usual 

os objetivos do planejamento e controle de estoque: 

 Assegurar o suprimento adequado de matéria-prima, material auxiliar, 

peças e insumos ao processo de fabricação; 
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 Manter o estoque o mais baixo possível para atendimento compatível às 

necessidades vendidas; 

 Identificar os itens obsoletos e defeituosos em estoque, para eliminá-los; 

 Não permitir condições de falta ou excesso em relação à demanda de 

vendas; 

 Prevenir-se contra perdas, danos, extravio ou mau uso; 

 Manter as quantidades em relação às necessidades e aos registros; 

 Fornecer bases concretas para a elaboração de dados ao planejamento 

de curto, médio e longo prazo, das necessidades de estoque; 

 Manter os custos nos níveis mais baixos possíveis, levando em conta os 

volumes de vendas, prazos, recursos e seu efeito sobre o custo de 

venda do produto. 

 

Os níveis de peças que estão em estoque, seja em maior ou menor 

quantidade, peças ociosas ou com defeito, interferem diretamente na 

programação de diversas áreas da organização, tais como: produção, compras, 

financeiro, armazenagem e recebimento.  

 

O controle de estoques é orientado, fundamentalmente, pelas 
informações relativas ao consumo ou demanda, custos, mercado 
fornecedor, cenários locais e globais, e pelos prazos de entrega para 
cada item. A integração dessas informações permitirá estabelecer os 
níveis de estoque mais adequados em relação aos aspectos 
operacionais e econômicos. (LOPES, 2006. p.100) 

 

TIPOS DE ESTOQUE 

 

O estoque de uma organização demanda muito investimento em ativos e 

também na sua gestão. Existem diversos tipos e nomenclaturas, os estoques 

podem ou não ser mantidos em um ou mais almoxarifados. Para Pozo (2010), 

as empresas possuem cinco almoxarifados básicos: 

Almoxarifado de matérias-primas: material básico que irá receber um processo 

de transformação dentro da fábrica, para posteriormente entrar no estoque de 

acabados como produto final. 



7 

 

Av. Prof. Mário Werneck, 1685 – Estoril – CEP: 30455-610 BH/MG 
(31)3319.9500 

 Almoxarifado de materiais auxiliares: compõe-se dos agregados que 

participam do processo de transformação da matéria-prima dentro da 

fábrica. 

 Almoxarifado de manutenção: esse estoque é onde estão as peças que 

servem de apoio à manutenção dos equipamentos e edifícios, tais como 

rolamentos, parafusos, peças, ferramentas, etc. 

 Almoxarifado intermediário: também conhecido como peças em 

processos (WIP – Work In Process). 

 Almoxarifado de acabados: Este é o estoque dos produtos prontos e 

embalados que serão enviados aos clientes. 

Martins e Alt (2000) trazem mais dois tipos de estoques que compõem a 

categoria: 

 Estoque em trânsito: corresponde a todos os itens que foram 

despachados de uma unidade fabril para outra, estas unidades 

podem ser da mesma empresa. 

 Estoque em consignação: este estoque é propriedade do fornecedor 

até que seja vendido. 

 

IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUE 

 

Conceituar e identificar, não somente em gênero, mas também em grau, os 

níveis de estoque de uma organização norteia o processo de gestão de 

estoques. É indispensável manusear as informações atualizadas com 

frequência de entrada e saída de peças, apontamentos de peças com defeitos, 

e observar aquelas que possivelmente estão ociosas. Estes parâmetros estão 

interligados à estratégia de negócio da organização e são afetados diretamente 

pelo mercado. 

 

Arnold (2006) diz que os estoques ajudam a maximizar o atendimento aos 

clientes, protegendo a empresa da incerteza. Se fosse possível prever 

exatamente o que os clientes querem e quando, a empresa conseguiria montar 

um plano para satisfazer à demanda sem incertezas. Porém, há componentes 
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nos processos de produção e decisão de compra, como o lead time e a 

demanda, que são sempre incertos, podendo resultar esvaziamentos de 

estoque e na insatisfação dos clientes. Por estas razões, pode ser necessário 

manter estoques extras para proteger a organização das incertezas e manter 

um bom relacionamento com os consumidores finais de seus produtos. 

 

A gestão de estoques conta com a colaboração de variáveis externas e 

internas que são responsáveis pelo planejamento. O modelo de planejamento 

de estoques é definido com base nestas variáveis. 

 

A figura desenvolvida por Lopes trata estas variáveis existentes no ambiente, 

seus parâmetros de controle e sua relação com o planejamento da gestão e 

controle de um estoque. 

 

Figura 1. Relação entre Variáveis do Ambiente e Parâmetros de Controle.

 

Fonte: (LOPES, 2006) 

 

É importante alinhar a estratégia da empresa e demais setores, com o fluxo de 

saída e entrada do estoque. Tão relevante para os negócios é a estrutura de 

um estoque saudável que acompanhe as atividades da empresa de maneira a 
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atender as demandas sem que impacte negativamente em outros processos, 

comprometendo recursos e alterando as projeções dos objetivos e metas. 

 
Melhorar o processo e a eficiência proporciona vantagens econômicas diversas 

que estão também ligadas aos demais processos logístico da organização. “Do 

ponto de vista conceitual, nenhum depósito deve fazer parte de sistemas 

logísticos, a menos que a inclusão se justifique por meio de análise de custo-

benefício.” (BOWERSOX e CLOSS, 2004, p.326). 

 

Bowersox e Closs (2004) citam cada uma das vantagens econômicas que a 

gestão de estoques pode proporcionar: 

 

 Consolidação de cargas 

 Break Bulk4 e Cross-Doc5 

 Processamento/adiamento 

 Formação de Estoque 

 Vantagens de Serviço 

 Estoque Ocasional 

 Sortimento 

 Combinação 

 Apoio à Produção 

 Presença no Mercado 

 

LOGÍSTICA 

 

As atividades que envolvem a logística de uma empresa vão desde os 

processos gerenciais estratégicos aos táticos e operacionais. Pode ser dividida 

em áreas distintas: 

 

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING 

 

                                                 
4
 Vendas no atacado. 

5
 Vendas no varejo. 
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Segundo a ótica da Logística, a área de Marketing, atendida pela primeira, é 

composta de: (a) pesquisa de mercado; (b) distribuição; (c) vendas; (d) 

comunicação, etc. (ALVARENGA;NOVAES,2000) 

 

As áreas de marketing e logística tendem a ter ideias controversas, uma vez 

que essas duas áreas trabalham com cenários diferentes em se tratando da 

empresa e fatores externos à mesma. Tais fatores conflitantes acabam 

gerando estratégias mais centradas na realidade da empresa. 

 

LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 

 

Para Ballou (2006), a logística trata da criação de valor – valor para os clientes 

e fornecedores da empresa. A logística desenha todo o processo desde a 

obtenção da matéria-prima à destinação ao consumidor final, e a logística de 

suprimentos sustenta o ambiente da empresa que diz respeito à matéria-prima 

e traz como principais componentes a extração, deslocamento e a estocagem. 

 

CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

O motivo principal para a existência de qualquer cadeia de suprimento é 

satisfazer as necessidades do cliente, em um processo gerador de lucros. 

(CHOPRA;MEINDL, 2003) 

 

Assim como a logística, a cadeia de suprimentos tem como objetivo somar em 

questões de valor para a empresa. Todo processo que envolve a cadeia de 

suprimentos está representado pelos suprimentos e matérias-primas 

necessários para o sucesso da cadeia. 

 

É importante saber identificar as etapas e componentes que compõe um 

processo, para que a partir deste pressuposto sejam estabelecidas estratégias, 

a figura a seguir representa todos os estágios necessários em uma cadeia de 

suprimentos. 
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Figura 2: Estágios da cadeia de suprimentos 

 

Fonte: (CHOPRA;MEINDL, 2003) 

 

A ideia de criar estratégias logísticas a fim de encaixa-las na rotina de 

atividades da empresa é um fator gerador de valor e que agregará qualidade 

em todas as etapas da cadeia produtiva. Manter o alinhamento destas áreas é 

essencial para que não ocorram imprevistos e nem mesmo excesso de 

estocagem e gastos supérfluos com armazenagem, seja de matéria-prima ou 

de produto final. 

 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Toda empresa espera que sua estratégia competitiva seja significativa para os 

negócios, de maneira a proporcionar bons frutos e tornar os resultados cada 

vez mais positivos. Além das estratégias de mercado, espera-se que os demais 

setores e processos estejam alinhados e que acompanhem as mudanças, seja 

de objetivos ou de norte de mercado. 

 

Para Chopra;Meindl (2003), para alcançar o alinhamento estratégico, uma 

empresa deve garantir que suas habilidades na cadeia de suprimento apoiem 

sua habilidade de satisfazer os segmentos de seus clientes-alvo. E o 

descrevem em três etapas: entender o cliente, entender a cadeia de 

suprimento e realizar o alinhamento estratégico. 

 

1. Entender o cliente 
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Consiste em perceber as suas necessidades e os impactos que esta demanda 

pode causar para a empresa. A tabela abaixo apresenta um paralelo dos 

impactos das necessidades deste cliente e sua demanda. 

 

Tabela 1: Impacto das necessidades do cliente na incerteza implícita da 

demanda. 

 

Fonte: (CHOPRA;MEINDL, 2003, p.30) 

 

2. Entender a cadeia de suprimento 

Toda organização deve, a principio, entender sua demanda para que, assim, a 

estratégia de cadeia de suprimentos esteja alinhada e atenta aos tipos 

específicos. Para isso, a cadeia de suprimentos conta com um ponto-chave: 

que de acordo com (CHOPRA;MEINDL, 2003) é o entendimento da cadeia de 

suprimento e sua localização no foco de responsividade. 

 

3. Realizar o alinhamento estratégico 

Esta terceira etapa é definitiva para o processo. Após as etapas anteriores, de 

entendimento do cliente e suas demandas e o alinhamento dentro da cadeia de 

suprimentos e sua localização na responsividade é possível determinar e 

garantir que as necessidades dos clientes sejam alinhadas às estratégias 

estimando bom desempenho de resultados na cadeia de suprimentos. 
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O alinhamento das estratégias, juntamente com a integração dos demais 

setores da empresa, pode contribuir para o desenvolvimento de ações que 

possibilite um melhor desempenho da cadeia de suprimentos, conforme 

apresentado na figura 3. 

 

Figura 3. Alinhamento entre as estratégias competitiva e funcional 

Fonte: (CHOPRA;MEINDL, 2003, p.36) 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas em livros, 

revistas, documentos da empresa, artigos e dissertações que abordam a 

significância da gestão de estoques para as organizações em geral. 

 

Foram desenvolvidas pesquisas independentes, além do desenvolvimento e 

aplicação de questionário para um melhor aproveitamento do tema em 

questão.  
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O questionário é um instrumento muito importante para o pesquisador, pois 

garante a padronização e a comparação dos dados obtidos durante as 

entrevistas. (SHIRAISHI,2012) 

 

O presente estudo possui natureza qualitativa, tendo em vista que a pesquisa 

não busca medir eventos nem se utiliza de métodos estatísticos para avaliar os 

dados, o que são características de um estudo quantitativo. Por este motivo, foi 

escolhido modelo de questionário misto para comparar a funcionalidade dos 

processos, assim como para mensurar a percepção de cada gestor. 

 

De acordo com essa noção, a informação qualitativa torna-se mais nítida: 

refere-se àquela ostensivamente interpretada e que lida com o sujeito objeto, 

não com o mero objeto de análise. (DEMO,2012 p. 29) 

 

Este trabalho possui caráter descritivo e demonstra a importância da gestão de 

estoque em uma empresa e a relevância da utilização de estratégias para a 

manutenção do mesmo.   

 

O objetivo do nível de serviço é estabelecer um compromisso entre o 
atendimento das necessidades do cliente e a rapidez na entrega, 
definindo-se percentualmente, um grau de atendimento – que é 
diretamente proporcional aos custos de manutenção do estoque. 
(RUSSO, 2013, p.100) 

 

Assim sendo, o presente trabalho desenvolveu um estudo qualitativo, devido à 

sua tipologia descritiva de aspectos relevantes para a Gestão de Estoques, 

acrescida de um estudo de caso da ferramenta utilizada por uma montadora de 

automóveis. 

 

DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A montadora responsável pelas concessionárias autorizadas abordada neste 

trabalho está situada em Betim-MG e conta com um total de 19 mil 

colaboradores, considerada a maior instalação do grupo. 
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As concessionárias são abertas em concessão, e devem seguir o padrão 

exigido pela montadora, tanto para aplicabilidade de seus processos internos – 

administrativos, como para seus processos de produção, vendas e suporte ao 

cliente. 

 

As concessionárias trabalham com estoque de peças genuínas e projetadas 

sob medida para cada veículo. Contam com mais de 50 mil peças em estoque, 

operando também garantia, manutenção e entrega do produto. 

 

O cliente pode optar por peças novas e/ou seminovas. Cada concessionária 

busca manter seu estoque o mais atualizado possível, de modo a atender à 

demanda de todos os clientes. 

 

Essas empresas alimentam constantemente o banco de dados do pós-vendas, 

pois possuem formulários que são entregues para os clientes no momento da 

compra ou pesquisa por preço, podendo ser online ou nas lojas físicas, para 

que possam manter contato e aproximar-se do cliente, seja para uma revisão, 

troca de veículo ou futura aquisição de peças. 

 

COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa foi aplicada individualmente para cinco profissionais responsáveis 

pelos processos de estoque das redes de concessionárias em Minas Gerais.  

 

Os processos de adequação de estoques contam com a participação da 

montadora, do escritório regional de Minas Gerais e da concessionária. Para 

melhor entendimento do processo como um todo, selecionamos colaboradores 

que fazem parte dos processos e que estão alocados em cada uma das 

estruturas, conforme figura 4. 
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Figura 4. Estrutura – Processo de adequação de estoques 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

O critério de seleção foi por Know-how, ou seja, tendo em vista aqueles que 

fazem parte e tem total conhecimento do processo de adequação de estoque. 

Desta forma selecionamos (1) um analista de P&A - peças e acessórios, 

representando a montadora, (2) três CPV (consultor de pós-vendas) regionais 

Minas Gerais - Belo Horizonte representando o escritório regional fazendo 

parte da estrutura da montadora e () um gerente de peças responsável por 

gerenciar as atividades na concessionária autorizada, conforme apresentado 

na figura 5. 

 

Figura 5: Organograma – Público pesquisa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
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Etapas de desenvolvimento e aplicabilidade da pesquisa: 

 Agenda de horário para aplicação dos questionários; 

 Entrega dos questionários para os profissionais; 

 Cada profissional ficou responsável por responder individualmente o 

questionário; 

 Após todas as respostas preenchidas foram recolhidos os questionários 

para análise de dados; 

 Análise das respostas dos gestores; 

 Levantamento dos dados e resultados. 

 

Após a aplicação e coleta dos questionários já respondidos, para melhor 

análise dos dados, estes foram separados por locação. Os pontos que foram 

destacados pelo público pesquisado, no que tange aos processos de gestão 

dos estoques e demais práticas já aplicadas, foram considerados e ressaltados 

na análise, conforme figura 6. 

 

Figura 6: Análise dos questionários 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

- Importância do alto giro 
de peças no estoques 

- Recompra de peças 
não é interessante para a 
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- Alto custo logistico (by 
back) 

- Aprimoramento do 
processo de scap 

 

 

- Importância do alto giro 
de peças no estoques 

- Reformulação de 
polícas: redução de 
obsolescência de peças, 
descarte, fabrição e 
vendas de peças 

- Utilizar a prática de 
scrap de acordo com as 
normas ambientais 

 

- Importância do alto giro 
de peças no estoques 

- Implantação de novos 
incentivos comerciais 

- Incentivo para nova 
inserção no mercado 
para peças de baixa 
competitividade 
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Após análise dos resultados, detectou-se a existência de uma insuficiência no 

processo. A montadora escolhia os itens ativos para comercialização, e não 

havia adequação de estoque a fim de eliminar itens cancelados ou com período 

de aquisição vencido, de modo a atender a concessionária em relação à 

obsolescência de seu estoque. 

 

Para medir a obsolescência destas peças nas concessionárias em seus 

estoques, a montadora realiza pesquisas anuais. O objetivo da montadora é 

proporcionar para sua rede de concessionárias um estoque de peças atrativo e 

que possa atender bem a demanda do seu cliente. 

 

Os dados apontados na última pesquisa, realizada neste ano de 2016, 

demonstram que as redes de concessionárias apontaram média de estoques 

obsoletos de 35%, uma vez que o ideal esperado é entre 8% e 9%, conforme 

apresentado na figura 7. Isso mostra que o processo funciona, porém ainda 

não é suficiente.  

 

Figura 7: Análise de Estoque 

 

Fonte: Montadora (2016) 
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Conforme Artigo 10 da Lei nº 6.729/79, conhecida como Lei Renato Ferrari, a 

montadora tem o direito de exigir da concessionária a manutenção de estoque 

proporcional à rotatividade dos produtos novos, objeto de concessão, e 

adequado à natureza dos clientes do estabelecimento, respeitados os limites 

pré-estabelecidos, além de ainda, de acordo com o parágrafo 3º do mesmo 

artigo, a montadora reparará a concessionária do valor do estoque de 

componentes que alterar ou deixar de fornecer, mediante sua recompra por 

preço atualizado à rede de distribuição. 

 

Atualmente, a montadora utiliza o processo de scrap para adequação dos 

estoques das redes de concessionárias, que consiste nas etapas descritas na 

figura 8: 

 

Figura 8: Processo de Scrap de peças 

 

Fonte: Montadora (2016)  

 

O procedimento de sucateamento é feito por meio de um elenco de peças 

composto pela montadora de acordo com o documento contendo o estoque 

enviado pela concessionária. As peças são consideradas para sucateamento, 

A montadora é responsável por estabelecer política comercial 

A concessionária vende a sucata e fica responsável pela conferência do 
crédito 

A montadora é responsável pela conferência da documentação e 
pagamento 

A concessionária é responsável pela seleção das peças e  sucateamento 
in loco 

O escritório regional é responsável pelo agendamento do sucateamento 
e repasse das regras operacionais 
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exceto aquelas adquiridas na montadora nos últimos seis meses. Após a 

análise é enviada para as concessionárias a lista com as peças autorizadas 

para a realização do scrap e o representante da montadora realiza a quebra 

dos itens in loco fazendo a conferência dos itens. Finalmente, é emitida uma 

nota fiscal para baixa no estoque e os demais processos são realizados 

acompanhados pela montadora, com finalidade de creditar o valor na conta 

movimento da concessionária. 

 

O processo de scrap de peças vem fazendo um papel importante na 

adequação dos estoques das concessionárias. Para a aplicação de seus 

processos e maior controle, a montadora encaminha com antecedência, para 

cada concessionária participante, um material de apoio, onde se encontram 

políticas de comercialização e manuais com informações importantes sobre os 

procedimentos e coordenadas de ações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Este trabalho possibilitou conhecer o processo para adequação de estoque 

utilizado por uma montadora e sua rede de concessionárias. Percebeu-se que 

o processo hoje utilizado, scrap, trás benefícios financeiros e torna o estoque 

saudável, ou seja, tendo um bom giro de peças e acessórios.  

 

Desta forma a concessionária pode manter o estoque ajustado às demandas, 

utilizar adequadamente o capital de giro do negócio e liberar espaços 

produtivos. Além de oferecer outras vantagens estratégicas de gestão, dentre 

elas: maior alinhamento junto à montadora, mais recursos e peças atualizadas 

para atender com qualidade o consumidor final. 

 

O mercado atual está extremamente competitivo onde as empresas precisam 

criar seus diferenciais no mercado, o método de adequar o estoque das 

concessionárias foi à forma que a montadora encontrou para não só alavancar 



21 

 

Av. Prof. Mário Werneck, 1685 – Estoril – CEP: 30455-610 BH/MG 
(31)3319.9500 

suas vendas, mas também para se tornar cada vez mais competitiva na área 

de peças. 

 

Uma das ferramentas apontada pelos profissionais do setor, e que não faz 

parte da estratégia principal da empresa, é o by back também conhecido como 

recompra. Esta que, por sua vez, destaca-se pela inaplicabilidade dos 

processos para o produto, tais como: alto custo de manutenção devido à 

logística reversa e condições de uso. 

 

A relevância desse trabalho está relacionada ao fato de poder estudar a 

importância e aplicar estratégias para adequar a gestão de estoque, de forma a 

reduzir custos com processos ineficientes. Se o método for aprimorado será 

eficiente e adequado para a gestão de estoque, mas a forma que o processo é 

utilizado hoje não é suficiente, uma vez que a rede de concessionárias ainda 

possuem uma média de 35% de obsolescência nos seus estoques.  

 

Contatou-se que o processo de scrap é de suma importância para o negócio, 

porém tem algumas ineficiências que podem ser melhoradas, como a quebra 

de peças boas e que podem ser aproveitadas ou revendidas, falta de controle 

efetivo no processo dado que apenas algumas concessionárias são escolhidas 

para a montadora acompanhar através de um auditor a quebra de peças, 

demora no processo e pagamento devido à burocracia. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO

 

 

 

UNIVERSIDADE DE BELO HORIZONTE – UNI BH 
CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 
 

 

Caro gestor,  

Estamos aplicando este questionário com o objetivo de coletar as informações sobre a “Gestão de estoque em concessionárias para a redução da 

obsolescência de peças”. Para isto é necessário que assinale com o em X as alternativas presentes e que são consideradas importantes para o 

bom desenvolvimento das atividades e gestão dos seus estoques. 

O presente instrumento manterá em sigilo sua identidade, utilizando suas respostas para o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Obrigada pela sua participação! 

 

 

(   ) Os estoques das concessionarias são independentes e não há troca de peças entre si. 

(   ) A prática de logística reversa não é um método utilizado por se tratar de peças automotivas, e 

exigir um alto custo em manutenção. 

(  ) A rotatividade de peças de veículos que já foram retirados da linha de produção, tende cair 

proporcionalmente ao numero de vendas dos mesmo, aumentando os índices de obsolescência 

do estoque. 

(  ) O processo operacional para controle e gestão de estoque atual atende as demandas da 

atividade. 

(  ) As concessionárias já contam com o controle interno no processo de gestão do estoque de 

peças obsoletas. 

(  ) Existe um acompanhamento por parte da montadora nos que diz respeito ao controle de 

estoque das concessionárias. 

(   ) Os profissionais recebem treinamento com foco na boa gestão de estoque. 

(  ) Existe um processo onde as peças obsoletas são retiradas do estoque com o objetivo de 

manter um estoque de alto giro/saudável. 

 

Deixe sua sugestão referente à melhoria no processo de adequação de estoque. 

 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

CARGO: ___________________________________________  DATA: ________________ 

PESQUISA ACADÊMICA 

 

 


