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Questão 1 
 
Considerando que em uma empresa quase todas as operações mantêm algu m tipo de estoque , a 
maioria geralmente de materiais, mas também de informação ou consumidores (fila), explicite:  
a) os motivos pelos quais as empresas necessitam de  estoques;  

• Permitir uma produção constante ; 
• Possibilitar o uso de lotes econômicos ; 
• Permitir a independência entre etapas produtivas ; 
• Reduzir os leadtimes produtivos ; 
• Servir como fator de segurança da produção ;  
• Permitir obter vantagens de preço junto aos fornecedores;  
• Garantir a precisão de o que, quanto, quando, onde e como  produzir (informações); e 
• Garantir o atendimento dos consumidores. 

b) a contribuição dos estoques à agregação de valor  aos produtos;  

Os estoques, por si só, não agregam valor aos produtos porque estão parados, aguardando entrar no 

processo produtivo entre os estágios produtivos ou ao final do processo.   

c) o papel dos estoques no planejamento e controle Just In Time (JIT).  
 

Tradicionalmente os estoques têm por objetivo cobrir mudanças previstas no suprimento e na demanda, 

proteger contra incertezas (faltas temporárias ou dificuldades na obtenção de MP e Insumos); permitem 

produção ou compras econômicas, etc.   

No JIT os estoques servem como instrumento de aferição do grau de eficácia e eficiência do sistema 

produtivo, pois a redução gradual de seu nível permite que os problemas no processo produtivo sejam 

identificados e atacadas suas causas básicas, além de cumprir de forma otimizada o papel tradicional. 

 
Questão 2 

 
I. Estágio de introdução do produto no mercado – onde o objetivo é informar os consumidores da 

existência de um novo produto e tentar induzir a experimentação. Portanto o empenho de 
marketing nesse estágio deve ser na distribuição e promoção agressiva do produto. 

 
II. Estágio de crescimento – onde as vendas começam a aumentar rapidamente, assim como a 

entrada de produtos concorrentes. Os profissionais de marketing devem continuar focalizando a 
promoção e distribuição, atentando também para a qualidade, novas características do produto e 
decisões de preço para estabelecer a participação do produto no mercado 

 
III. Estágio de maturidade – o crescimento observado no estágio anterior começa a diminuir e as 

vendas tendem a estabilizar em um nível menor que no passado e este estágio tende a durar mais 
tempo. Por isso são grandes os desafios para quem lida com um produto maduro, o foco deve ser 
no incremento do consumo do produto que requer investimento em pesquisa para identificar novas 
versões do produto, reavaliação dos preços frente a concorrência, canais de distribuições 
eficientes e uma estratégia de promoção diferenciada.  

 
IV. Estágio de declínio – As vendas começam a cair, podendo até chegar a zero, o que exige uma 

avaliação de viabilidade desse produto, onde os profissionais precisam manter sua atenção nos 
produtos que estão envelhecendo tentando identificar o declínio das vendas, da participação de 
mercado, dos custos e dos lucros e aí adaptar o mix de marketing para manutenção ou 
substituição daquele produto no mercado. 

 


