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RESUMO 
 

Este trabalho é um estudo realizado no Mini Mercado Silveira, uma empresa de 
pequeno porte do setor varejista, localizada em Curitiba - Paraná, no bairro 
Tatuquara. Analisando os aspectos teóricos da gestão de estoque entende-se que, 
para se obter uma moderna e eficaz administração, faz-se necessário que o 
empresário desenvolva estratégias capazes de competir com seus concorrentes, de 
maneira adequada, através de alternativas que lhe permitam reduzir seus custos 
operacionais, permitindo tornar seus preços mais competitivos e atraentes. Foi com 
este objetivo que este trabalho foi desenvolvido, uma vez que o mini  Mercado 
Silveira, por ser uma empresa familiar, de pequeno porte, trabalha com métodos 
operacionais totalmente ultrapassados, dificultando o controle de estoque e até 
mesmo a apuração do fluxo de caixa e o levantamento da margem operacional que 
diga-se de passagem, fator este até agora desconhecido pelos gestores. Desta 
forma, este trabalho se propõe a encontrar uma forma de modernizar os controles de 
estoque da empresa, proporcionar maior agilidade na operação dos caixas através 
da implantação de um sistema com leitor óptico, permitir a apuração da posição do 
estoque e o resultado operacional diário.  
 

Palavras Chave: Estoque, estratégias, setor varejista, sistema informatizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is a study made in the Mini Market Silveira, a small company in the retail 
sector, located in Curitiba – Paraná, Tatuquara neighborhood. Analyzing the 
theoretical aspects of the inventory management it understands that, to obtain a 
modern and effective administration, it is necessary that the businessman develops 
capable strategies to compete with yours competitors, accordingly, through an 
alternatives that allow you to reduce yours operational costs, allowing yours prices 
are more competitive and attractive. It was for this purpose that this study was 
developed, once the Mini Market Silveira, to be a family and small company, works 
with operational methods totally exceeded, making an inventory control, a calculation 
of the cash flow and the lifting of the operational margin, which is still unknown by 
managers, more difficult. So, this work intends to find how to modernize the inventory 
management of the company, providing a bigger agility in the operation of cash 
through implantation of the system with optical reader, allowing a calculation of the 
inventory position and the daily operational result.  
 

Key Words: Inventory, strategies, retail sector, computerized system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A maior preocupação de um comerciante, principalmente do varejista, é 

vender. Muitas vezes, no anseio de atender apenas a este quesito, deixam-se de 

lado atividades importantes para o sucesso de seu negócio. 

 Atualmente, devido ao aumento de concorrentes e à expansão de grandes 

organizações, é imprescindível cada vez mais, contar com sistema automatizado e 

informatizado de controles, com procedimentos internos adequados que permitam 

acompanhar o desempenho de cada setor e com o planejamento de táticas diárias 

para atender melhor seus clientes, controlar e avaliar os resultados obtidos. 

 O objeto de estudo deste Projeto Integrador do Curso de Gestão Comercial é 

o sistema de estoque de uma empresa familiar, constituída por apenas um mercado 

de pequeno porte varejista, cujo nome fantasia é Mini Mercado Silveira, fundado pelo 

senhor Aparecido José da Silveira e sua esposa, senhora Ednalva Dias Alves, 

informalmente em 1996. Na época, era uma pequena mercearia. Foi legalmente 

consolidada no dia 31 de agosto de 2000. Sua localização é no bairro Tatuquara, na 

região sul de Curitiba. 

Em entrevista com o proprietário, constataram-se diversas dificuldades na 

área administrativa da empresa. Porém, o principal e mais preocupante problema é a 

inexistência de controle de estoque. 

 O Mini Mercado Silveira trabalha com diversos fornecedores, de marcas 

distintas e que fazem entregas em prazos diferentes e sem hora marcada, o que 

dificulta o recebimento e a organização das mercadorias, uma vez que o mercado 

não trabalha com estoque de reposição, ou seja, todas as mercadorias ao serem 

recebidas, são colocadas direto nas prateleiras e gôndolas. Isso gera vários 

transtornos, principalmente para os clientes, pois deixa o ambiente da loja 

tumultuado nos corredores, dificultando o trânsito, tanto de clientes quanto de 

funcionários. 

Pelo que se nota, a falta de controle de estoque é uma deficiência que assola 

a maioria das empresas familiares de pequeno porte, em função do crescimento 

desordenado e pela falta de conhecimentos administrativos de seus proprietários. 

Portanto, este trabalho visa suprir esta lacuna no Mini Mercado Silveira, pois como já 

mencionado, está focado na organização do seu setor de controle e gestão de 
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estoque, visando minimizar seus problemas atuais neste setor e, por meio da 

implantação de um sistema moderno de operacionalização e controle de estoque, 

permitir a adoção de políticas de estoques mínimos de cada produto, bem como de 

compra de lotes econômicos, sempre que possível 
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2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Ao término das entrevistas preliminares realizadas com o proprietário do Mini 

Mercado Silveira, e após análise das políticas adotadas na administração do 

negócio, entendeu-se que o ponto crítico atual na gestão da empresa e que deve ser 

abordado com prioridade é a gestão e controle de estoque. 

 

 

 2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor procedimentos seguros, ágeis e 

eficientes para a gestão de estoque, à empresa Mini Mercado Silveira. 

 

 

 2.1.1 Objetivo Específico 

 

 Este trabalho tem o objetivo de implantar um sistema informatizado de 

controle de estoque, com procedimentos eficientes para tornar mais rápido o 

atendimento aos clientes, utilizando a leitura do código de barras que será integrado 

ao controle operacional dos caixas no Mini Mercado Silveira, visando a evolução e o 

crescimento da empresa, bem como o aumento no fluxo de clientes. 

 

 

 2.2 PROPOSTA  

 

 Com o propósito de encontrar soluções para facilitar o dia-a-dia da empresa, o 

estudo busca identificar, dentre aqueles disponíveis no mercado, um sistema de 

custo benefício compatível com as características da empresa em estudo, que seja 

de fácil operacionalidade e simples acesso, mas que contenha um suporte 

abrangente e que possa ser customizado conforme a necessidade e o porte da 
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empresa, facilitando assim a organização das mercadorias. Neste sentido existem 

vários sistemas disponíveis no mercado. O estudo propõem indicar ao proprietário 

do Mini Mercado Silveira, um sistema composto por módulos que posteriormente 

permitirá a implantação de outros controles, como o fluxo de caixa e demais 

atividades que são necessárias para uma boa administração e para uma melhor 

gestão do controle de estoque.  

 

 

 2.3  JUSTIFICATIVA  

 

Este trabalho justifica-se pela necessidade da empresa em analisar seus 

procedimentos e pela falta de uma boa gestão de controle do estoque. O proprietário 

do Mini Mercado está ciente da importância e da necessidade de se prestar um bom 

atendimento aos clientes.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos, técnicas, métodos e 

ferramentas necessárias para um bom controle de estoque, visando dar suporte à 

proposta formulada e contribuir para a realização desse projeto. 

 

 

3.1 COMPRAS 

 

GRAZZIOTIN (2003), afirma que comprar bem já é a metade da venda. 

Porém, isto não é tão simples quanto parece, pois muitas empresas simplesmente 

vão à falência em razão de compras inadequadas ou mal feitas. Não é fácil superar 

os desafios impostos pelo mercado e os da demanda como um todo, oriundos da 

sofisticação do consumo. O ato de comprar tornou-se um procedimento muito mais 

técnico e o lojista precisa estar atento ao conjunto de fatores que mudaram a rotina 

do processo de venda, assim como público alvo, mix de produto, fornecedores, giro 

de mercadorias e segmentação, os quais afetam diretamente esta atividade. 

O processo de compra pode ser delegado a qualquer pessoa, pode ser uma 

responsabilidade do proprietário, gerente geral ou diretor, dependentemente do 

tamanho da empresa. Principalmente para o pequeno negócio, pois as grandes 

empresas, como por exemplo o Carrefour, possuem tecnologias e mecanismos 

interligados entre matriz e filiais e quando decidem mudar qualquer procedimento 

possuem poder aquisitivo para implantar um esquema moderno, através de 

computadores ou sistemas via satélite. 

O pequeno empresário, por sua vez, normalmente não possui condições 

financeiras e muito menos tecnológicas para tal. Embora tenha boa intenção e 

vontade na hora da compra, não sabe quais são os procedimentos adequados. Isto 

faz com que muitos desses pequenos empresários enquadrem-se na triste 

estatística do SEBRAE, que mostra que muitas empresas morrem nos primeiros 

anos de vida, por não saberem comprar.  

Muita importância se dá para literaturas que falam sobre vendas, afinal é 

muito mais agradável, ao comerciante, ouvir a palavra “vender” do que a “comprar”. 
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Porém, GRAZZIOTIN (2003) discorda e acredita que comprar, é sim, mais 

importante, porque “metade da venda está na compra e metade do lucro também”. 

Graças à estabilidade econômica dos últimos anos no Brasil, atualmente se 

analisa o comportamento e a necessidade do consumidor. Antigamente, as 

promoções dos supermercados tinham grandes diferenças de preços e se o 

comerciante comprasse mal, certamente teria prejuízo, pois a inflação oscilava 

várias vezes em um curto período e, com isso, o produto ficava na prateleira e 

perdia o seu valor. Já com a atual estabilidade, o produto permanece com o seu 

valor, mesmo que o cliente não o leve, pois o preço de compra e de venda não muda 

de uma hora para a outra. Hoje, antes de fazer uma compra, o comerciante precisa 

conhecer qual é a necessidade do seu cliente e o que ele deseja comprar. 

Ainda segundo GRAZZIOTIN (2003) conforme vão adquirindo experiências, 

caminhos e parcerias, os empresários conseguem tornar tudo mais fácil e o custo 

diminui. Afinal, qualquer atividade feita pela primeira vez dá prejuízo. O que deixa de 

ensinamento é que o comportamento de compra deve ser um processo contínuo e 

sem muitas mudanças, para que o comerciante adquira um aumento em seus lucros. 

O processo de compra, independentemente do tamanho da empresa, deve possuir 

certas técnicas e atitudes como, no mínimo, reunir comprador e vendedor para 

debater assuntos e estratégias que possam alavancar as vendas. 

O comerciante deve manter-se sempre atualizado, pois tudo no mundo muda 

constantemente e se ele não estiver atento, pode acabar ficando fora do mercado. 

Ele precisa pesquisar e conhecer o perfil de seus clientes, estreitar o relacionamento 

e acompanhar o que os agrada, em relação ao modo que é atendido, a configuração 

da loja, a fachada e o layout, bem como fazer a diferença e impulsionar o desejo de 

compra. Essa busca de informação é necessária para que o comerciante mantenha 

seus clientes já conquistados e conquiste novos. 

Conforme PARENTE (2013), há três tipos de abordagem para planejamento 

de compras:  

 De cima para baixo: O diretor da empresa determina o montante que poderá 

ser gasto em compras, e o responsável pelas compras distribui esse montante entre 

várias categorias de produtos; 

 De baixo para cima: Começa pela estimativa no nível de produto, passa pelo 

nível de categoria, departamento e consolida-se no nível da empresa: tático ou 

estratégico; 
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 Interativa: Essa abordagem presume que a organização possua um 

excelente sistema de informação capaz de assegurar informações que possibilitam 

que o abastecimento dos produtos sejam cumpridos de maneira que conheçam o 

nível de cada produto dividido em categorias e departamentos e que facilitem o 

comprador abordar as linhas gerais de orçamento estabelecidas pelo diretor da 

empresa. 

 

 

3.2 COMPRADOR 

 

Segundo GRAZZIOTIN (2003), o papel do comprador é algo de extrema 

importância e, bem como, é o principal agente acelerador das mudanças que 

ocorrem dentro da empresa. O responsável pelas compras deve acompanhar 

tendências e inovações, transformações de hábitos e de costumes, para que 

possam entender as variações econômicas consequentes. Para um melhor 

desempenho, o comprador deve estar atento ao seu consumidor final. Deve ser uma 

pessoa proativa e interagir com funcionários, clientes e fornecedores. É um 

profissional que está em constante pressão dos fornecedores e representantes que 

querem vender seus produtos, demonstrando-os de maneira atrativa, porém muitas 

vezes ilusória, sendo que neste momento, o comprador deve ser racional e não se 

entusiasmar diante de tantas ofertas e novidades.  

Para concluir este tema, faz-se útil analisar o que pensa Gilson Grazziotin: 

 

Atualmente fica difícil descobrir quais produtos giram mais, 
quais áreas, quais grupos sobressaem, pois uma empresa 
caminha não apenas porque o seu dono quer, mas porque o 
mercado direciona. E quem é o mercado? São os 
consumidores e a concorrência.(GRAZZIOTIN 2003, p. 55). 

 

 

3.3 MERCADO CONSUMIDOR 

 

O varejista que busca vantagens competitivas deve procurar identificar seus 

clientes, saber o que eles buscam e pesquisar o grau de satisfação ou insatisfação 
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dos seus consumidores com relação à sua empresa e às de seus concorrentes, e 

buscar melhorá-lo. Conhecendo seus clientes e com esta avaliação, é possível ter 

uma imensa vantagem competitiva no mercado desde que aplicadas com coerência 

e sempre tentando beneficiar sua organização e seus clientes.  

O cliente precisa reconhecer valor na empresa, comparando com facilidade 

benefícios e custos que a empresa oferece a ele. Para que isso ocorra é necessário 

um diferencial no atendimento, na exposição e organização das gôndolas, na 

variedade de produtos, na ambientação do espaço e nas condições de pagamento. 

Embora alguns consumidores optem por uma loja que oferece menos benefícios, 

porém com custos menores, outros preferem serviços diferenciados, mesmo tendo 

custos mais elevados.  

Kotler define bem este conceito afirmando: 

 

Os clientes estimam qual alternativa irá lhes proporcionar o 
maior valor. Os clientes são maximizadores de valor, e agem 
dentro do repertório de alternativas, limitados por sua 
mobilidade, conhecimento, custos e renda. Eles formam uma 
expectativa de valor que determina seu comportamento. O grau 
em que essas expectativas são atendidas definem tanto sua 
satisfação como sua possibilidade de recompra. (KOTLER 
2000, p. 34) . 

 

 

3.4 ESTRATÉGIA VAREJISTA 

 

 Conhecer o consumidor é de extrema importância assim como planejar 

estratégias para que a empresa cresça e alcance seus objetivos. No livro Varejo no 

Brasil, de Juracy Parente (2013), é possível ter acesso a uma série de informações 

sobre varejo. Uma delas é a estratégia varejista, pela qual o autor explica que 

planejamento estratégico consiste no processo gerencial de desenvolver e manter 

um ajuste adequado entre recursos, talentos, objetivos da empresa, oportunidades e 

ameaças. O autor diz ainda que, para se ter sucesso nesta gestão, é necessário 

percorrer várias etapas, na quais questões específicas e fundamentais se cruzam 

constantemente. Este processo é exemplificado por ele no quadro à seguir: 
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QUESTÕES 

FUNDAMENTAIS 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA O VAREJISTA 

 

 

Para que existimos? 

 Que recompensas queremos oferecer aos clientes? 

 Que tipo de necessidade procuramos atender? 

 Que contribuição queremos deixar para a comunidade? 

 Qual a utilidade da empresa?  

 Somos realmente necessários? Para quem? 

 

 

Quem somos? 

 Somos uma padaria? Loja de conveniência, lanchonete? 

 Somos uma loja para o segmento sensível a preço ou 
sensível a serviço? 

 Quais são as nossas virtudes? Pontos fortes e fracos? 

 Quem são nossos clientes? 

 

Onde estamos? 

 Qual região atuamos? 

 Que tipo de concorrência enfrentamos? 

 Quais as oportunidades e ameaças existentes? 

 

 

Como somos? 

 Somos reconhecidos como bons em preço? Atendimento? 
Variedade? Ou só na localização? 

 Os funcionários sentem orgulho e satisfação em trabalhar 
nesta empresa? 

 Somos lucrativos? Em quais lojas? Em quais categorias?  

Quem fomos e de onde 

viemos? 

 Como foi a nossa evolução nos últimos cinco anos? 

 Como estão evoluindo os indicadores de desempenho? 

 

Para onde vamos e quem 

queremos ser? 

 Quais nossas previsões de resultados para os próximos 
cinco anos? 

 Em que regiões e que modelos de loja vamos operar? 

 Como queremos ser reconhecidos por nossos clientes? 

 

O que devemos fazer para 

chegar lá? 

 Investir em tecnologia e gestão? 

 Desenvolver maior foco no cliente para conquistar sua 
preferência? 

 Como buscar recursos para expandir? 

Quadro 1 - Questões do Planejamento Estratégico. 
Fonte: Parente (2013) 

 

Para  WRIGHT (2011), estratégia é a gestão dos planos da alta administração 

para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização. Já MINTZBERG (1991), diz que é a forma de pensar no futuro, 

integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e 

articulador de resultados. 
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3.5 MIX DE PRODUTO 

 

Além de estar em perfeita sintonia com seus clientes, obter mercadorias que 

satisfaçam as necessidades e motivem seus consumidores a comprar é um desafio 

para qualquer empresário do ramo varejista. O composto de produtos definem 

diferentes tipos de varejo e por isso é muito importante analisar o mix de produto 

ideal para seu estabelecimento.  

Uma seleção adequada da linha de produtos deverá conferir aspectos de 

diferenciação e vantagem competitiva, e estar consistente aos demais itens variáveis 

do mix de cada varejo, tais como a localização, preço, promoções, apresentação e 

equipe de vendas.  

O varejista tende a enfrentar o desafio de equilibrar dois objetivos conflitantes 

de um lado, buscar oferecer o mais completo mix de produtos e atender vários 

segmentos de consumidores, maximizando seu volume de vendas, no entanto, essa 

variedade extensa traz algumas desvantagens: exige maior recurso investido em 

estoque, incorpora produtos com giro muito lento, aumenta custos operacionais, 

diminui o retorno sobre o investimento e diminui a lucratividade da empresa. De 

outro lado, optar pela redução da variedade de opções no mix de produtos, o que 

diminui custos financeiros e operacionais. Contudo, deixa-se de atender algumas 

das necessidades de seus consumidores, o que pode comprometer os resultados 

das vendas. Neste caso, de adotar uma linha de produtos mais compacta, uma 

estratégia é concentrar-se em itens de maior procura, que  ajuda a estruturar o mix 

de produtos ideal. 

 

 

 3.5.1 Melhoria de Produtividade e Eliminação de Desperdícios 

 

Uma estratégia de varejo importante é a melhoria de produtividade, que 

concentra seus esforços na busca do aperfeiçoamento da gestão, reduzindo custos 

por eliminação de desperdício, melhoria de vendas, maior giro de estoque, mix de 

produto ideal e composição de margens de lucro. O objetivo maior é aumentar o 

lucro final e, para isso, é preciso tomar alguns cuidados com relação a mix de 
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produto como por exemplo, eliminar itens com vendas baixas e abrir espaço para 

novos e atraentes produtos, mantendo a satisfação dos clientes. Já para melhorar a 

composição da margem de lucro, cada varejista pratica a margem que lhe cabe; 

porém, deve se esforçar para dar ênfase a produtos com margens maiores, dando 

destaque à sua exposição e facilitando o giro rápido do estoque de tal mercadoria. 

 

 

3.6 CONCEITO DE ESTOQUE 

 

 Estoque é um termo utilizado no dia a dia de muitas empresas. Dependendo 

do tipo de empresa, ele pode apresentar diferentes características e formas de 

controle. No caso de empresas comerciais, é composto de produtos acabados, que 

ficam disponíveis pela empresa, para comercialização direta ao consumidor final. 

 No livro Administração de Material, Fernando Augusto Ferreira diz que 

estoques representam custos acumulados de produtos que serão mantidos para 

vendas e usos futuros. Estão ligados a vários setores da empresa, tais como 

compras, fabricação, controle de produção e vendas. 

 

 

3.7 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUE 

 

 Tendo definido o público alvo e o mix de produtos, o varejista deve 

desenvolver atividades direcionadas ao abastecimento correto de produtos. Os 

novos métodos de abastecimento desenvolvidos pelo ECR (Efficient Consumer 

Response, ou seja, Resposta Eficiente ao Consumidor), consistem numa estratégia 

utilizada pelos supermercados na qual distribuidores e fornecedores trabalham para 

proporcionar maior valor ao consumidor final. Trata-se de um movimento voluntário, 

baseado na mudança e na melhoria contínua, que afeta toda a cadeia de produção e 

de distribuição de produtos de grande consumo. O ECR tem como objetivo 

estabelecer um fluxo consistente de informações e produtos que se incluem 

diretamente na cadeia logística de abastecimento, levando em consideração a 

manutenção do abastecimento do ponto de venda a custos baixos em estoques 
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adequados. Proporcionam uma melhoria simultânea, tanto na eliminação do 

desperdício de vendas causado pela falta de produtos em estoque, como também 

dos desperdícios de capital decorrentes do excesso de produtos investidos em 

estoque. 

 Segundo GUSMÃO (1999), a capacidade da empresa administrar bem seu 

estoque é um sinal de competência de gestão. 

Atender bem seus clientes é um ponto crucial e dever de qualquer empresa, e 

para se obter sucesso e um resultado satisfatório, é necessário investir em 

instalações, pessoas (treinamento, motivação) e materiais, assim atendendo a todas 

as expectativas de seus clientes, em termos de variedade, atendimento e 

disponibilidade.  

Este processo tem como peça-chave o estoque, que assume papel importante 

para os resultados e que necessita de planos estratégicos que protejam a empresa 

contra as variações do mercado. Existem diversas alternativas de táticas para se 

aplicar no estoque. Projetar prateleiras cheias significa capital fora do caixa e 

clientes possivelmente satisfeitos com tantas variedades, porém, é preciso cumprir 

outros compromissos, como aluguel, funcionários, impostos e diversos fatores que 

podem sacrificar maior investimento em estoque, o que requer análise antes da 

ação. Ainda no programa de informações do SEBRAE, GUSMÃO (1999), afirma que 

é possível estudar uma visão estratégica de planejamento de estoque que se divide 

em: 

- Estoque de matéria prima; 

- Estoque de material de processo; 

- Estoque de componentes; 

- Estoque de produto pronto; 

- Estoque de material de uso em geral. 

Neste estudo a análise a ser desenvolvida será referente ao estoque de 

Produtos Prontos, que são produtos expostos ao consumidor final e que têm como 

objetivo a rotatividade rápida do estoque. 

O estudo mostra que alguns fatores contribuem para o aumento do estoque 

físico da empresa e cita como exemplos: descontos para compras maiores, custo de 

preparação e mão-de-obra mais baixos, existência de perda de pedidos, e dinâmica 

do mercado consumidor. Por outro lado, a deterioração de produtos ou sua 

desatualização, impostos, juros e custos elevados de armazenagem, são fatores que 
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diminuem o estoque. Para se manter o estoque em nível estável,os fatores que mais 

contribuem são contratação positiva, hora-extra e treinamento de pessoal.  

O estudo do SEBRAE (1999), destaca uma técnica muito utilizada para 

classificar itens essenciais no controle de estoque, que é a classificação através da 

curva ABC. Já ARNOLD (1999), cita que esta técnica responde a duas questões 

essenciais que ajudam no controle de estoque, que são: 

- Qual a importância do item no estoque? 

- Como os itens são controlados? 

E responde que, para se ter um controle melhor, a um custo razoável, é útil 

classificar os itens de acordo com a sua importância, o que será exemplificado na 

classificação a seguir. 

- Classificação ABC: analisa conjuntos e separa cada item em camadas,  

grau de importância, preço e rotatividade, o que facilita a tomada de decisões do 

administrador na hora de adquirir os produtos a serem posteriormente vendidos. O 

estudo SEBRAE mostra que, nas experiências do dia-a-dia, apenas 10% dos itens 

em estoque representam 70% do valor total de estoque e os outros 90% 

representam os outros 30% do valor. Desta forma dividem-se os itens do estoque em 

três classes básicas: 

- Classe A - São os itens que merecem maior atenção, pois são eles que 

representam 70% do valor de estoque, apesar de serem maioria na quantidade. 

- Classe B - São os itens considerados intermediários e representam 25% do 

valor total do estoque 

- Classe C - São itens que não necessitam de muita atenção, por mais que 

sejam 60% dos produtos do estoque, tratam-se daqueles itens que menos 

representam o valor do estoque, com apenas 5% de seu valor. 

 

 

 3.7.1 Razões para Manter Estoques 

 

 BALLOU, (1993), diz que não é necessário ter um espaço físico para 

estoque, desde que a demanda dos produtos sejam conhecidas com exatidão e as 

mercadorias sejam entregues instantaneamente (just-in-time). Entretanto, não é 

prático e nem econômico trabalhar desta maneira, uma vez que a demanda não 
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pode ser prevista com precisão. Assim sendo, as empresas usam o estoque físico 

para melhorar a coordenação entre oferta e demanda, diminuindo seus custos totais 

sem deixar de atender o cliente. 

Os estoques servem para: 

 Melhorar o nível de serviço oferecido; 

 Incentivar economias na produção; 

 Permitir economias de escala nas compras e no transporte; 

 Proteção contra alterações nos preços: 

 Proteção contra oscilações na demanda ou no tempo de ressuprimento; 

 Proteção contra contingências. 

 

 

 3.7.2 Previsão de Vendas 

 

  PARENTE (2013), define que um componente da estratégia de gestão de 

estoque é a previsão de vendas que auxilia na definição das quantidades a serem 

compradas de produtos. No varejo, erros na previsão de vendas causam excesso de 

estoque e falta de alguns produtos essenciais. Este componente se divide em 

categorias sazonais e não sazonais, que são explicadas a seguir:  

- Previsões de vendas sazonais: Devido à economia do país não ser estável, os 

gestores de varejo no Brasil enfrentam grandes desafios para desenvolver previsões 

de vendas, especialmente para vendas sazonais, que são as vendas de comércio 

relativas às datas especiais como dia das mães, natal, páscoa e outras datas que 

fazem o movimento oscilar e as vendas subirem. Tem sido um desafio complexo 

prever o comportamento de mercado nos últimos anos e o engano nas previsões de 

venda vem aumentando devido a tal irregularidade. Para amenizar as diferenças na 

economia e não tomar um susto muito grande o varejista deve se ater a números 

passados e se basear neles para estipular metas e compras. 

- Previsões de vendas não sazonais: estas vendas que apresentam certa 

regularidade e sem oscilações. Neste caso, a previsão de vendas pode ser 

elaborada para diferentes períodos de tempo: anual, mensal, semanal ou 

diariamente; geralmente inicia-se nos níveis mais amplos e abstratos (nível da 
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empresa e período anual) para depois serem detalhadas de forma mais concreta, 

por meio de níveis mais específicos em períodos menores (por mês, semana e dia). 

Após obter os números, é possível fazer uma previsão de vendas e estipular uma 

porcentagem de crescimento que deseja/pode alcançar. Com esse procedimento, as 

tendências de crescimento e de declínio são facilmente detectadas e podem ser 

tratadas nos meses seguintes. 

 

 

3.8 MÉTODOS PARA DEFINIR O ESTOQUE ADEQUADO 

 

PARENTE (2013) cita três métodos para determinar o nível ideal de estoque, 

que são eles: 

 Método da relação estoque/vendas ou Método do giro de estoque 

 Este é um método considerado simples, pois tem relação direta com as 

vendas, ou seja, é feita uma previsão de vendas no período e, por meio dos 

números, se aplica ao estoque. Para isso, o varejista precisa manter os dados 

históricos de sua empresa sempre em dia, para poder identificar os índices de 

vendas/estoque, ou giro de produtos através de departamentos e categorias. O 

comerciante pode também comparar informações de seus indicadores com as de 

seus concorrentes, ou com dados médios do setor que algumas vezes estão 

disponíveis na Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Outra importante 

análise é definir a relação de estoque/vendas e determinar que o estoque equivalia a 

um período de vendas, por meio da previsão calculada. Precisam-se observar os 

diferentes setores varejistas, pois apresentam diferentes índices para estocagem, 

como, por exemplo: cinco dias para hortifrúti, de quinze a vinte dias para 

supermercados, noventa dias para lojas de confecções; afinal cada produto tem seu 

tempo útil de vida. 

 Método de variação percentual 

 Adequado para situações de forte sazonalidade nas vendas, este método 

ajusta o estoque às grandes mudanças no número de vendas e procura amortecer o 

impacto dessas variações. Para adotar o mesmo, é necessário utilizar a seguinte 

fórmula: 
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Estoque objetivo do começo do mês = (Estoque médio) x ½ (1+ Vendas 

planejadas para o mês / média de vendas mensais) 

 Verifica-se que este método ajusta, de uma forma não proporcional, os 

estoques em relação às vendas, provocando, assim, um maior equilíbrio e um 

comportamento mais homogêneo nos níveis de estoques. 

 Método do Estoque Básico 

 Este método é aplicado quando o gerente acredita que um determinado nível 

de estoque deve estar sempre disponível e quando o giro é menor do que seis vezes 

por ano. É muito semelhante ao método anterior, porém, provoca mais oscilações de 

nível de estoque, pois responde diretamente às variações de vendas. Para este 

método utiliza-se a fórmula seguinte: 

Estoque objetivo do começo do mês= (estoque médio) + (Vendas planejadas 

para o mês - média de vendas mensais) 

 

 

3.9 CUSTOS 

 

 Custos estão relacionados diretamente ao controle de estoque e é um dos 

maiores itens que interessam aos administradores das empresas, por terem grande 

parte do capital investido em produtos guardados. Por este motivo, percebe-se a 

necessidade de que os estoques sejam bem conhecidos e controlados pela 

empresa. 

 ARNOLD (1999), classifica os custos a seguir de acordo com as decisões 

administrativas de estoque: 

- Custo por item; 

- Custo por estocagem; 

- Custo de pedidos; 

- Custo por falta de estoque; 

 Custo por item: 

É o preço pago por um produto agregando todos os custos diretos associados 

a ele, desde a fabricação até o transporte. É possível adquirir as informações e 

valores desses custos com o departamento de compras e contabilidade da empresa. 
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 Custo por estocagem: 

Incluem-se todas as despesas que a empresa têm para manter o estoque. 

Conforme o estoque aumenta, seu custo aumenta também. Este custo pode ser 

subdividido em três categorias, que são elas: 

1. Custo de Capital: o investimento em estoque não pode ser utilizado para outros 

negócios, o que representa várias oportunidades perdidas, caso o estoque não seja 

utilizado. 

2. Custo de Armazenamento: requer espaço, funcionários e equipamento. Quanto 

maior for o seu estoque, maior o seu custo. 

3. Custo de Risco: vários são os riscos para se manter um estoque, ARNOLD, 

(1999) sita alguns como: perda de valor do produto por mudança de modelo ou 

desenvolvimento tecnológico, danos gerais desde embalagem danificada e 

extravios, pequenos furtos e o principal risco é o de deterioração e prazos de 

validade, pois a vida útil de cada produto é limitada. 

 Custo de pedido: 

Cada emissão de um pedido abrangem muitos custos que a ele são 

associados. A cada solicitação de compra de um produto, existem custos variáveis e 

custos fixos. Os custos fixos são os salários dos responsáveis pela compra e os 

custos variáveis são todo o resto, necessário para que o pedido chegue até o 

fornecedor. Portanto, devem-se somar estes custos ao custo de estocagem. 

 Custo por falta de estoque: 

Na tentativa de reduzir os custos anteriormente citados, as empresas 

cometem o erro de deixar faltar produtos em seus estoques, o que pode desgastar a  

sua imagem. É um custo muito elevado e bem difícil de se medir, pois os problemas 

ocorrem desde uma estratégia errada que lhe causará vendas perdidas, clientes 

insatisfeitos e pedidos não atendidos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo foi realizado com base em uma entrevista preliminar com o 

proprietário do Mini Mercado Silveira, o qual apresentou como principal necessidade 

a gestão do controle de estoque. Por este motivo, autorizou que seja desenvolvida 

uma análise crítica da atual política de administração e controle de estoque, bem 

como seja proposta uma nova forma de atuação. A partir da aprovação do 

proprietário da empresa, originou-se então a proposta para implantar um sistema 

automatizado, moderno e seguro que lhe garanta informações rápidas, confiáveis e 

que o auxiliem na tomada de decisão, melhorando o atendimento aos clientes por 

não deixar faltar mercadorias nas gôndolas e, consequentemente, permitindo a 

otimização dos resultados. 

 

  

 

4.1 ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

A seguir serão apresentados de forma mais ampla os orçamentos e custos para a 

implementação de um sistema informatizado para gestão e controle de estoque. 

Será possível analisar também, alguns princípios utilizados pelos sistemas 

pesquisados. 

 Dentre os sistemas avaliados, os custos de investimentos para aquisição e 

manutenção dos mesmos, serão descritos a seguir o Studio Loja Softwares, o TAG 

Comércio e o ERP Bematech Varejo. 

 Studio Loja Softwares – É um sistema de gestão com soluções em 

automação comercial, inclusive interligado com a Receita Federal para emissão de 

nota fiscal. Seu custo é de R$1.200,00 (Um mil e duzentos reais) de aquisição e 

instalação, mais R$144,00 ( Cento e quarenta e quatro reais) mensais, a título de 

manutenção e suporte técnico; pode-se utilizar uma versão para teste por quinze 

dias. 

 TAG Comércio – É um sistema de automação não fiscal, voltado para o 

comércio varejista, prático e intuitivo, que possui todos os módulos integrados desde 
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o controle financeiro até o controle de estoque e cadastros. O sistema pode ser 

testado por quinze dias. Disponível em duas versões: Standard, para apenas uma 

máquina, com o custo de R$  289,00 (Duzentos e oitenta e nove reais) e o .NET, que 

é utilizado em redes de até noventa e nove computadores, com um custo único de 

R$  389,00 (Trezentos e oitenta e nove reais). O maior diferencial deste sistema é 

não trabalhar com custos adicionais e nem de suporte, é uma licença vitalícia;  

 ERP Bematech Varejo – É um software de gestão inovador que representa 

uma solução abrangente, completa e flexível que opera inteiramente via 

navegadores de internet (web browsers) em módulos completamente interligados. O 

software se adequa à realidade do negócio do cliente, oferecendo informações 

seguras e confiáveis, com o custo de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) de 

aquisição e instalação mais R$  380,00 (trezentos e oitenta reais) mensais, a título 

de manutenção e suporte técnico. Neste valor está incluso o software, caixa 

registradora, leitor óptico, impressora e tablete. 

 TG Maq – Sistema de gestão empresarial complete com frente de caixa, com 

ferramentas para controle de estoque, vendas e gerencial, com um custo de R$  

1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) para aquisição mais R$  600,00 (Seiscentos 

reais) mensais, a título de manutenção e suporte técnico. 
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5. APLICAÇÃO PRÁTICA DO PROJETO 

 

 A aplicação prática do projeto seguiu o seguinte cronograma. 

 

Quadro 2: Cronograma de Execução do Projeto Integrador II 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

5.1 REUNIÕES COM O PROPRIETÁRIO 

 

 No período de vinte e três de fevereiro à dez de maio, foram realizadas 

aproximadamente seis reuniões com o proprietário. As reuniões ajudaram a definir 

estratégias e meios para a realização do projeto proposto e também definiram-se as 

datas para a implantação de um sistema. 
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5.2 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

  

Seguindo o cronograma, na primeira semana do mês de março, algumas 

ações foram priorizadas, dentre elas estão: coleta de dados, análise diária do 

funcionamento do mercado, e entrada e saída de mercadorias.  

 

 

5.2.1 Coleta de Dados 

  

A empresa trabalha com diversos fornecedores, que abrangem diversos tipos 

de produtos. Os mesmos não têm dia certo para visitas ou entrega dos produtos 

comprados, o que acaba dificultando a organização da loja. Neste período, foi 

realizada uma reunião com o contador da empresa, quando então foi constatado que 

o sistema há ser implantado não tem necessidade de ser integrado à Receita 

Federal, pois o faturamento é inferior ao obrigatório. Um outro ponto que ficou 

evidenciado nesta reunião é que a empresa não detém controle sobre os custos com 

materiais diversos utilizados no dia-a-dia. 

 

 

5.2.2 Análise Diária de Funcionamento 

  

O Mini Mercado Silveira funciona diariamente das 7:00 às 20:00hs, de 

segunda à sábado e aos domingos e feriados das 8:00 às 13:30hs. Neste período, 

atende diversos clientes sem controle das venda e em muitos casos a compra não é 

paga no ato, ficando anotada no famoso “caderninho”, o que gera um alto índice de 

inadimplência e prejuízo para o proprietário. 
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5.2.3 Entrada e Saída de Mercadorias 

  

A entrada de mercadoria é realizada através de uma simples conferência de 

nota fiscal, e logo após os produtos são etiquetados e colocados nas gôndolas, sem 

nenhum controle de saída, pois as compras são registradas apenas na calculadora, 

dificultando o controle de rupturas. 

 Outro ponto negativo é a falta de análise de margem de lucro, pois para todas 

as mercadorias a margem utilizada é a mesma, e com isso o proprietário deixa de 

auferir a rentabilidade ideal de cada produto. 

 

 

5.3 ESCOLHA DO SISTEMA 

  

Após pesquisar alguns sistemas definiu-se juntamente com o proprietário a 

escolha do programa ideal, levando em consideração as orientações passadas pelo 

contador da empresa anteriormente. 

 O sistema escolhido, foi o TAG Comércio, o qual foi adquirido no dia vinte e 

três de março para um período de teste de quinze dias. No dia trinta e um de março 

foi adquirida a versão definitiva. Na aquisição do sistema TAG Comércio, o 

proprietário optou pela versão .NET,  pois futuramente poderá instalar o mesmo 

sistema em mais máquinas. Além do sistema foi adquirido um leitor de código de 

barras, ao custo de R$ 120,00 (Cento e vinte reais). 

 

 

5.4 INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

 

 O sistema interage perfeitamente em todos os setores, porém, durante o 

período de testes alguns obstáculos foram encontrados. A imagem 1, mostra uma 

etiqueta gerada pela balança da marca Toledo Prix 4 Plus, utilizada pelo mercado no 
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açougue que, quando lido pelo sistema, apenas informa o preço do produto, gerando 

um código de barras incompatível com a necessidade do controle de estoque.  

 

                                            Imagem 1: Etiqueta Balança Açougue 

                                                 Fonte:  Balança Priz 4 Plus 

 

 Após a análise do problema, consultando o departamento técnico do Sistema 

TAG Comércio, e feitas as correções necessárias, observa-se na imagem 2, a 

etiqueta que a balança passou a gerar com um código de barras que, quando lido, 

informa ao sistema o produto vendido e quanto do mesmo saiu do estoque, gerando 

assim um número mais preciso, facilitando o controle de estoque e a reposição. 

 

 

                                         Imagem 2: Etiqueta Balança Açougue 
                                                 Fonte: Sistema TAG Comércio 

 

          Durante a implantação do sistema foi feito um inventário geral do estoque e 

posteriormente, item a item foi cadastrado no sistema. Para os produtos que não 

possuem código de barras (por exemplo: hortifrúti e padaria)  foram criados códigos 

individuais no sistema.  

 Para realizar este trabalho a equipe utilizou um final de semana inteiro e mais 

alguns dias para dar continuidade e treinamento aos funcionários para a utilização 

do sistema. 
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5.5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 O objetivo do projeto, que era a implantação de um sistema automatizado de 

controle de estoque, com certeza foi atingido. Conseguiu-se também, com este 

sistema implantar um sistema de leitor óptico no caixa, o que acabou agilizando no 

processo de registro dos itens no caixa e pela facilidade na apuração dos resultado 

no final do dia, no fechamento do caixa. 

 Até o momento, não foi possível obter um resultado concreto da eficácia da 

gestão de controle de estoque através da utilização do sistema implantado, com a 

emissão dos relatórios e inventários, pois o sistema não está sendo utilizado 

corretamente, porque os proprietários e funcionários ainda estão em fase de 

adaptação e transição da antiga forma de gestão para a nova.  

 Durante todo o período de aplicação prática do projeto a equipe esteve 

disponível para dar o suporte necessário.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 Ao encerrar este trabalho, conclui-se que o uso de sistemas automatizados 

para gestão e controle de estoque é uma das ferramentas indispensáveis que deve 

ser utilizada pelos gestores empresariais, principalmente para os que atuam no 

varejo. Isso porque, por meio deste instrumento, o gestor poderá administrar seus 

estoques on-line, aproveitar promoções, investir em itens que têm mais rotação no 

estoque, fazer a curva ABC dos produtos para melhor atender seus clientes e, na 

medida em que não deixa faltar os produtos mais consumidos e, ainda, conhecendo 

a margem de cada produto, poderá praticar preços promocionais como forma de 

atrair os clientes.  

 A implantação do sistema trouxe inúmeros benefícios ao mercado, como 

agilidade no caixa, aumento de margem na lucratividade de alguns produtos, melhor 

organização da loja. 

 O parecer do proprietário, é bastante animador, apesar do mesmo relatar ter 

algumas dificuldades no manuseio do sistema. Porém, ele acredita que, como auxílio 

de sua filha, essas barreiras serão quebradas com a utilização diária, facilitando o 

atendimento ao cliente.  

 Desta forma, conclui-se que o presente trabalho não só atingiu, mas superou 

as expectativas e os objetivos iniciais. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA MINI MERCADO SILVEIRA 

 


