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RESUMO

O estoque pode ser definido como “qualquer quantidade de bens físicos que podem ser conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo”. Ele representa grande

parte dos custos logísticos da empresa, podendo ser visto como um capital parado, e a otimização do processo de estoque deve ser priorizada para que estes custos

operacionais sejam minimizados. O objetivo principal deste trabalho é verificar a eficácia da implantação do software de controle de estoque, Fjinfor-Estoque, sobre a gestão no

serviço de nutrição, no período de julho de 2015 a abril de 2016, e demonstrar a aplicabilidade do método de previsão de estoque, média móvel ponderada. Trata-se de um

estudo de caso aplicado, de caráter quantitativo. Observou-se que a implantação do software padronizou a sistemática de registro de entrada e saída do estoque, assim como

dos donativos recebidos e possibilitou a análise sobre o consumo e o custo variável gerado em cada mês. Comparando a média móvel ponderada e o consumo real no mês de

abril de 2016, verifica-se que a carne e detergente, tiveram o consumo real menor que a media móvel ponderada, porém o inverso ocorreu com o leite, copo descartável e o

marmitex. O uso da média móvel ponderada pode auxiliar na composição do estoque de segurança. Sendo este importante para que não faltem produtos em momentos

inesperados, como no atraso de entregas, garantindo o funcionamento ininterrupto e promoção da satisfação do cliente, porém vale ressaltar, que existem muitas variáveis que

interferem na compra assertiva, como preço, número de comensais, estação do ano e principalmente as doações. A informatização da Unidade de Alimentação e Nutrição trouxe

vários resultados favoráveis para o setor, desburocratizando e organizando o fluxo de informação referente ao estoque. E através dos relatórios foi possível traçar novas metas

quanto ao controle de custos e alocação de recursos, fazendo com que o estoque esteja mais enxuto, porém dentro de uma margem de segurança.
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