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 Sistemas de controle de estoques 

• Sistema de Reposição Contínua 
 
Os sistemas de reposição contínua de estoque são aqueles em que o estoque é reposto 
quando algum nível de estoque predeterminado é atingido. Dentre os instrumentos 
conhecidos que utilizam esse sistema, temos os seguintes: 
sistema das duas gavetas e o sistema dos “máximos-mínimos”. 
O sistema das duas gavetas é o mais simples de operacionalizar. O nome é, de certa 
forma, autoexplicativo. Nele, o gestor mantém duas gavetas ou caixas do material. Na 
primeira caixa, ele guarda um nível de estoque adequado para suprir a empresa 
durante o tempo de ressuprimento, mais o estoque de segurança. Na segunda caixa, a 
empresa mantém a maior parte do estoque. Ela será a maior caixa, portanto, 
destinada ao estoque que será utilizado normalmente pela empresa. 
Esse sistema é muito utilizado em pequenos comércios, como revendedores de 
autopeças. Ele é indicado para itens de menor importância, como os itens da classe C 
na curva ABC. Sua principal vantagem é a simplicidade e a eliminação dos processos 
burocráticos de controle. 



 Sistemas de controle de estoques 

• Sistema de Revisões peródicas 
 
Sistema, também conhecido como sistema do estoque máximo, é construído com base 
em intervalos regulares de tempo para a reposição do estoque. Assim sendo, em vez 
de nos preocuparmos com a reposição do produto quando o estoque chega a um nível 
determinado, reporemos o estoque de acordo com um tempo predeterminado. 
 
De acordo com Gonçalves, 
 
...para administrar um sistema de revisão periódica do estoque, dois parâmetros 
básicos precisam ser decididos. O primeiro refere-se, propriamente, a de ͆nir a 
periodicidade em que as revisões serão realizadas; e o segundo, a determinar qual 
nível de estoque máximo teórico deverá ser projetado. 
Dessa forma, a quantidade comprada a cada período vai depender do consumo que o 
item sofreu. Se o item foi mais consumido, compramos mais. Já se o item foi menos 
consumido, compramos menos. 


