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resumo 
  

Atualmente as empresas enfrentam grandes desafios para sobreviver no 
mercado, principalmente com a concorrência de empresas estabelecidas. A 
gestão da cadeia de abastecimento é afirmada como sendo uma promissora 
ferramenta para obter vantagens competitivas no mercado, sendo que a 
atenção da gestão, desde o século passado, foca-se na redução de inventário 
aliada à redução de custos.  
A relação entre a gestão de inventário e o desempenho financeiro foi 
investigada neste estudo, com o intuito de perceber, não só qual a evolução do 
inventário das empresas da indústria transformadora durante o período de 
2005 a 2014, mas também a possível existência de uma relação das áreas 
referidas.  
Este estudo permitiu concluir que na década analisada, as empresas dos 
diversos setores da indústria transformadora diminuíram seu inventário, exceto 
durante o período da crise financeira mundial e da crise financeira portuguesa, 
em que este aumentou. Além disso, também se verificou a existência de uma 
relação negativa entre a gestão de inventário e o desempenho financeiro da 
indústria em estudo, não só no período antes da crise financeira mundial, mas 
como no período posterior a esta. Esta relação também se constatou nas 
microempresas, nas pequenas e nas médias empresas.  
Em suma, certificou-se que quanto menor for o inventário que uma empresa 
possui, maior será o seu desempenho a nível financeiro. 
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abstract  
Nowadays companies face major challenges to survive in the market, 
especially with competition from established companies. The supply chain 
management is stated to be a promising tool for competitive advantage in the 
market, and the attention of management, since the last century, is focused on 
reducing inventory coupled with cost reduction. 
The relationship between inventory management and financial performance 
was investigated in order to understand not only the evolution of the inventory 
of manufacturing companies during the period 2005-2014, but also the possible 
existence of a relationship in those areas. 
This study found that in the decade analyzed, manufacturing companies 
decreased their inventory, except during the period of the global financial crisis 
and the portuguese financial crisis, which it increased. Moreover, it was also 
found that there is a negative relationship between inventory management and 
financial performance of the industry studied, not only in the period before the 
global financial crisis, but also in the period after this. In addition, also found 
this relationship in micro, small and medium enterprises. 
In short, it was clear that companies with lower inventory have the greater 
financial performance. 
 
 
 
 


































































































































































































