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Introdução: O mercado atual caracterizado por constantes mudanças e elevadas
exigências competitivas, com um acelerado ritmo de redução do ciclo de vida dos
produtos, somado às crescentes exigências de minimização de custos e prazo de
entrega. Para que as empresas possam atingir seus objetivos de maximizar os
resultados e reduzir os custos são necessárias respostas rápidas, decisões corretas,
alterações, adaptações e reestruturações nos projetos quando necessário, a fim de
atingir sempre melhorias. Assim o estoque tem como dever acomodar a diferença entre
a oferta e a demanda e seu objetivo básico é interligar fluxos proporcionando
economia na produção. Objetivo: O objetivo do trabalho foi verificar na literatura
quais são as ferramentas metodológicas mais abordadas para a medição do
desempenho de um sistema de controle de estoque. Metodologia: Quanto ao objetivo é
exploratória e quanto aos procedimentos foi bibliográfica. Com abordagem qualitativa,
uma vez que busca identificar/levantar informações, e não há uma preocupação em
quantificar. A análise foi realizada em texto publicados em livros e artigos sobre o
assunto abordado, tais textos caracterizam-se assim como sendo os sujeitos da
pesquisa. Resultados: O sistema de monitoramento de desempenho aplicado a estoque
depende de determinação de indicadores de desempenho. É importante que estes o
atendam as necessidades e estejam alinhados à estratégia da empresa. Os indicadores
podem ser agrupados em três grupos: custo, serviço e conformidade do processo.
Sendo que os dois primeiros relacionam-se aos resultados do processo que compõem o
trade-off, isto é, a equalização entre os níveis de estoque e de serviço, com o objetivo
de obter-se o menor custo. O terceiro associa-se às razões pelo qual o desempenho é
alcançado. As principais ferramentas levantadas na literatura para o monitoramento
foram: Giro de Estoque - determina uma taxa de rotatividade apropriada à organização;
Curva ABC - auxilia o processo de tomadas de decisões que envolvem grandes
volumes de dados e a ação torna-se urgente, utilizada para a avaliação de estoques,
produção, vendas, salários, bem como, unidade de medida, como peso, tempo, volume,
custo unitário; Modelos de Reposição de Estoque - estabelece regras que permite
decidir quando e quanto repor o estoque de um item. Planejamento das necessidades de
Materiais (MRP) - a partir de um planejamento da produção, proporciona condições de
determinar quando e o quanto produzir e comprar de materiais. Conclusão: A pesquisa
realizada em obras constatou a existência de quatro ferramentas mais abordadas e
indicadas na medição do desempenho de um sistema de controle de estoque: giro de
estoque, curva ABC, modelos de reposição de estoque, planejamento das necessidades
de materiais.
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