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RESUMO 

 

A Engel & Santos LTDA, cujo nome fantasia é Engel Festas & Guloseimas, localizada 
na Rua Cid Marcondes de Albuquerque nº 2315, bairro Pinheirinho – Curitiba- PR, que 
tem como gestora, sua sócia proprietária, a Sra. Lusbete Engel dos Santos, é a 
empresa junto a qual foi desenvolvido este trabalho. Seu mercado de atuação é o de 
artigos para festas e doces. A empresa trabalha com um amplo mix de produtos e 
utiliza como ferramenta auxiliar de gestão o sistema JClan. Em entrevista com a 
proprietária, constatou-se que sua maior dificuldade atualmente na gestão do negócio 
é a falta de controle do estoque e o controle de validade das mercadorias perecíveis. 
A proposta deste trabalho é, portanto, realizar o inventário rotativo do estoque, onde 
será separado cada produto por grupo, implantá-los no sistema, de forma a permitir 
seu controle automatizado e, implantar um sistema de planilha manual para controlar 
a validade dos produtos, evitando assim perda de vendas por não possuir o produto 
ou por ser obrigado a descartá-lo pela impossibilidade de ser comercializado devido à 
validade expirada. Na fundamentação teórica, o trabalho apresenta diversas formas 
para se controlar o estoque, e foi indicada à Engel, aquela que na visão dos autores 
do projeto e da gestora da empresa é a mais adequada às suas necessidades. Com 
a implantação do controle sistematizado do estoque e com o cálculo de classificação 
pela curva ABC feito pelo sistema JClan, espera-se que a empresa obtenha os 
seguintes benefícios: definir os níveis mínimo e máximo de estoque de cada item por 
período, através do índice de rotatividade realizar compras de forma planejada, 
diminuir o investimento em estoque, reduzir perdas por validade expirada e ainda 
melhorar a administração do fluxo de caixa. De todo o estoque, 32% dos produtos 
ativos foram inventariados e 5,68% são produtos inativos. Após 46 dias da 
implantação da planilha de controle manual de validade foi observada grande melhoria 
nos resultados da empresa. Foi feito um levantamento dos meses de janeiro a junho 
de 2018 para identificar em que mês a loja teve maior perda por produtos vencidos, e 
pudemos observar uma queda vertical. Analisando as ações preventivas, percebemos 
que os resultados são satisfatórios, já que 67% dos itens tiveram redução nas perdas, 
em 25% dos itens as perdas foram zeradas e apenas 8% dos itens não tiveram 
impacto imediato, revelando a eficácia do projeto apresentado. 
 

Palavras-chave: Estoque; Mix de produtos; Inventário; Balanço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

RESUMEN 

 

La Engel & Santos LTDA, cuyo nombre fantasía es Engel Festas & Golosinas, 
ubicada en la calle Cid Marcondes de Albuquerque nº 2315, el barrio Pinheirinho - 
Curitiba- PR, que tiene como gestora, su socia propietaria, la Sra. Lusbete Engel dos 
Santos, es la empresa junto a la cual se desarrolló este trabajo. Su mercado de 
actuación es el de artículos para fiestas y dulces 
 La empresa trabaja con una amplia gama de productos y utiliza como herramienta 
auxiliar de gestión el sistema JClan. En una entrevista con la propietaria, se constató 
que su mayor dificultad actualmente en la gestión del negocio es la falta de control 
del stock y el control de validez de las mercancías perecederas. La propuesta de 
este trabajo es, por lo tanto, realizar el inventario rotativo del stock, donde será 
separado cada producto por grupo, implantarlos en el sistema, para permitir su 
control automatizado e implantar un sistema de hoja de cálculo manual para 
controlar la validez de los productos, evitando así la pérdida de ventas por no tener 
el producto o por ser obligado a descartarlo por la imposibilidad de ser 
comercializado debido a la validez expirada. En la fundamentación teórica, el trabajo 
presenta diversas formas para controlar el stock, y fue indicada a Engel, aquella que 
en la visión de los autores del proyecto y de la gestora de la empresa es la más 
adecuada a sus necesidades. Con la implantación del control sistematizado del 
stock y con el cálculo de clasificación por la curva ABC hecho por el sistema JClan, 
se espera que la empresa obtenga los siguientes beneficios: definir los niveles 
mínimo y máximo de stock de cada ítem por período, a través del índice de 
rotatividad realizar compras de forma planificada, disminuir la inversión en stock, 
reducir las pérdidas por validad expirada y mejorar la administración del flujo de caja. 
De todo el stock, el 32% de los productos activos fueron inventariados y el 5,68% 
son productos inactivos. Después de 46 días de la implantación de la hoja de control 
manual de validez se observó gran mejora en los resultados de la empresa. Se hizo 
un levantamiento de los meses de enero a junio de 2018 para identificar en qué mes 
la tienda tuvo mayor pérdida por productos vencidos, y pudimos observar una caída 
vertical. En el análisis de las acciones preventivas, percibimos que los resultados 
son satisfactorios, ya que el 67% de los ítems tuvieron reducción en las pérdidas, en 
el 25% de los ítems las pérdidas fueron cerradas y apenas el 8% de los ítems no 
tuvieron impacto inmediato, revelando la eficacia del proyecto presentado. 
 

Palabras clave: Stock; Mezcla de productos; Inventario; Balanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Engel &amp; Santos LTDA, whose name is Engel Festas &amp; Guloseimas, 
located at 2315 Cid Marcondes de Albuquerque street, Pinheirinho - Curitiba-PR 
neighborhood, which has its managing partner, Mrs. Lusbete Engel dos Santos, 
is the company with which this work was developed. Its market of action is the 
articles for parties and sweets. The company works with a broad mix of 
products and uses as an auxiliary management tool the JClan system. In an 
interview with the owner, it was found that his greatest difficulty currently in 
managing the business is the lack of inventory control and the control of the 
validity of perishable goods. The proposal of this work is therefore to perform 
the inventory, where each product will be separated by group, deployed in the 
system, to allow its automated control and, to implement a manual spreadsheet 
system to control the validity of the products , thus avoiding loss of sales by not 
owning the product or by being forced to discard it because of the impossibility 
of being marketed due to expired validity. In the theoretical basis, the work 
presents several ways to control the inventory, and Engel was indicated to the 
one that in the view of the authors of the project and the company manager is 
the most adequate to their needs. With the implementation of the systematic 
inventory control and the calculation of classification by the ABC curve made by 
the JClan system, the company is expected to obtain the following benefits: set 
the minimum and maximum inventory levels of each item per period, through 
the index to make purchases on a planned basis, decrease inventory 
investment, reduce expired losses, and further improve cash flow management. 
Of the total stock, 32% of the active products were inventoried and 5.68% were 
inactive products. After 46 days of the implantation of the worksheet of manual 
validity control was observed a great improvement in the results of the 
company. It was made a survey of the months of January to June of 2018 to 
identify in which month the store had greater loss due products, and we could 
observe a vertical drop. Analyzing the preventive actions, we noticed that the 
results were satisfactory, since 67% of the items had a reduction in losses, 25% 
of the items were zeroed and only 8% of the items did not have an immediate 
impact, revealing the effectiveness of the presented project. 
 
Keywords: Stock; Product mix; Inventory; balance sheet. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O estoque de uma empresa revela muito sobre ela, logo, mantê-lo saudável 

significa possuir um controle sobre as operações empresariais. Mas a tarefa de 

realizar uma boa gestão de estoque exige muito cuidado, o gerente deve possuir 

profundos conhecimentos sobre seus produtos e também é indispensável o auxílio de 

um sistema de gestão (BALLOU, 1993). Na empresa Engel Festas & Guloseimas essa 

gestão vem sendo realizada baseada no feeling, o que causa diversos problemas nas 

suas operações. Apesar de já possuir um sistema de gestão, no qual é possível 

realizar o controle de estoque, este não vem sendo utilizado para esta finalidade, e 

paralelamente a isto, existe ainda a necessidade de realizar um controle de validades 

dos produtos de forma mais eficiente e automatizada, que, embora o sistema utilizado 

pela empresa não possua esta ferramenta, pretende-se com este trabalho 

desenvolver e implantar uma solução para eliminar este problema.  

 Logo, este trabalho tem o objetivo de inventariar e implantar o estoque de 

produtos da empresa no sistema gerencial automatizado, e também implantar um 

sistema de controle da data de validade dos produtos, obtendo assim a margem de 

rentabilidade de cada produto, permitindo futuramente condições mais vantajosas de 

negociação junto aos fornecedores, e possibilitar também uma política adequada de 

estoques por parte dos gestores para poderem administrar o negócio com segurança. 

Na execução deste projeto foi adotada a metodologia de inventario rotativo, 

que possibilitará à empresa dividir o estoque, adotando diferentes regras de 

contagem, resultando assim em um controle mais eficiente do estoque, bem como 

possibilitará a redução de perdas futuras.  

Foi desenvolvida, implantada e já se encontra em operação desde o dia 

28/04/2018, uma planilha eletrônica que é alimentada manualmente. Devido a isso 

existe o risco de eventualmente conter algum tipo de inconsistência, o que está sendo 

minimizado pela conferência em duas etapas. A utilização desta ferramenta permite 

aos gestores conhecerem com antecedência mínima de 40 dias a data de vencimento 

de cada produto perecível e com isso, poderem adotar estratégias mercadológicas 

que possibilitem lançar promoções comerciais atrativas aos clientes. 
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2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

2.1 Histórico da empresa 

 

Com a razão social Engel & Santos, a empresa foi fundada em 1992, como 

atacadista, voltada para o mercado de comercialização de doces e embalagens. 

Inicialmente suas atividades com vendas estavam voltadas à pronta entrega em 

Curitiba e região metropolitana.  

Com o crescimento de suas atividades e a visibilidade da empresa junto aos 

clientes, seus proprietários sentiram necessidade de transformarem-na em uma loja, 

e foi então que em 1999 foi inaugurada a primeira versão da atual loja.  

Atenta à movimentação do mercado, em 2002 sua proprietária, aproveitando 

o bom momento vivido, ampliou o mix de produtos da loja, dando início à 

comercialização dos produtos da linha de festas.  

Segundo sua proprietária, em 2015 (foto 1) houve necessidade de ampliar os 

negócios e o espaço, tendo na oportunidade adotado uma nova identidade visual, 

dando assim, início a atual Engel Festas & Guloseimas, focada em artigos para festas 

e doces, com um amplo mix de produtos. 

 

FOTO 1: FACHADA LOJA ENGEL FESTAS & GULOSEIMAS EM 2015. 
 

 

Fonte: Foto fornecida pela proprietária 
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A empresa encontra-se instalada em um prédio com aproximadamente 550 

m2, situado na rua Cid Marcondes de Albuquerque, 2315, no bairro Pinheirinho, em 

Curitiba, CEP 81825-080, PR, e está inscrita no CNPJ sob o no. 78.559.044/0001-43. 

Em setembro de 2016, a loja foi ampliada e atualmente seu tamanho é quatro 

vezes o que era até agosto de 2016, conforme foto abaixo. Com essa mudança foram 

necessárias adaptações, as quais ainda se encontram em processo de implantação e 

os resultados têm sido positivos, pois a empresa continua em crescente 

desenvolvimento. 

 

FOTO 2: FACHADA LOJA ENGEL FESTAS & GULOSEIMAS INAUGURADA EM 
SETEMBRO DE 2016. 

 

 

Fonte: Foto fornecida pela proprietária 
 

Com a ampliação da loja, houve necessidade de aumentar seu quadro de 

colaboradores em quase 70%, passando dos então 3 colaboradores para os 5 

atualmente. 

No tocante à gestão administrativa e operacional também houve necessidade 

de modernização, o que se deu com a aquisição de um sistema de gestão mais 

completo, que ainda se encontra em fase de implantação, estando no momento sendo 

utilizado parcialmente. 
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2.2 Missão, Visão e Valores 

 

Missão 

 

Proporcionar aos nossos clientes a maior diversidade de produtos e qualidade de 

atendimento, tornando seus momentos mais doces. 

Visão 

 

Estarmos entre as maiores empresas varejistas no ramo de doces e festas, 

consolidando a nossa marca como referência em qualidade e excelência em 

atendimento até 2022. 

Valores 

Qualidade, diversidade, preço atraente, respeito e ética. 
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3 DIAGNÓSTICO 
 

3.1 Situação atual 
 

Para conhecer mais sobre a operacionalidade da empresa e quais são as 

principais necessidades desta, na visão de sua proprietária, no dia 18/08/2017 foi 

realizada uma entrevista com a sócia proprietária, senhora Lusbete Engel dos Santos. 

No encontro, foi possível entender a forma de operação da empresa bem como quais 

são suas necessidades em relação aos pontos de melhoria.  

A empresária mencionou que o maior problema que a empresa enfrenta no 

momento é a falta de controle do estoque, sendo assim impossível um controle 

sistemático do que é vendido e quais produtos realmente necessitam de reposição no 

estoque.  

Atualmente as compras são realizadas de acordo com as necessidades 

percebidas pela área de venda, sem critério algum, baseado apenas no feeling dos 

gestores.  

Na loja existem dois compradores; um é responsável pela área dos artigos de 

festas enquanto o outro tem responsabilidade pela compra de doces e embalagens, e 

por isso, muitas vezes surgem divergências de opinião em relação ao que, o quanto 

e de quem comprar. Tudo isso acaba influenciando negativamente na gestão dos 

recursos financeiros da empresa. 

As fotos a seguir demonstram como estão dispostos os produtos (estoques) 

nas gôndolas da loja. 

 
FOTO 3: INTERIOR DO ANDAR TÉRREO DA LOJA ATUAL. 

 
Fonte: Foto cedida pela proprietária. 
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FOTO 4: INTERIOR DO PRIMEIRO ANDAR DA LOJA. 

 

 

Fonte: Foto cedida pela proprietária. 

  

Segundo a Sra. Lusbete, na empresa outro grande problema relacionado à 

gestão de estoque é a questão do controle de validade dos produtos. Alguns itens 

possuem validade extremamente curta, no máximo de 90 a 120 dias, tornando o 

processo manual mais difícil. Outros produtos embora possuam validade com prazo 

mais elástico, já chegam da indústria ou do distribuidor com prazo curto para o 

vencimento, o que muitas vezes passa despercebido no ato do recebimento do pedido 

em função do grande volume de itens recebidos ao mesmo tempo.  

Atualmente o único controle existente para a data de vencimento dos produtos 

existente na loja é realizado visualmente pelo funcionário responsável pelo setor, que 

é quem tem a responsabilidade de fazer o rodízio da mercadoria, colocando aqueles 

com menor prazo de vencimento na frente. Esta tarefa é executada periodicamente, 

mas às vezes por acúmulo de tarefa ou esquecimento, nem sempre é executada, 

causando perdas. Existem duas ações que são realizadas com os produtos que estão 

com a validade próxima de seu vencimento; 

a) a primeira ocorre quando se observa que o produto irá vencer nos próximos 

dias. Neste caso é realizada uma promoção, muitas vezes com o preço, abaixo do 

preço de custo;  

b) a segunda, quando o produto possui validade longa e chega a vencer sem 

que seja detectado a tempo de se tomar uma decisão gerencial estratégica, e nestes 
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casos, a solução é retirá-lo das prateleiras, o que acaba por gerar prejuízo para a 

empresa. 

A proprietária apontou ainda outros pontos carentes de melhoria como, por 

exemplo: a gestão dos funcionários, o fluxo de caixa e o controle das contas a pagar.  

A Sra. Lusbete comentou ainda que embora a empresa mantenha um bom 

relacionamento com os fornecedores, a cooperação tanto da indústria quanto do 

distribuidor para com ela é mínima, principalmente no que tange à política de trocas e 

completou dizendo que sente necessidade de conhecer o faturamento líquido real da 

empresa, o que não é possível no atual cenário. 

Encerrando a reunião, a Sra. Lusbete enfatizou ao grupo que, embora todos 

os problemas mencionados sejam importantes de serem solucionados, acredita que 

a questão da falta de controle do estoque e do controle de validade dos produtos seja 

os mais urgentes a serem solucionados.   

 

3.2 Problema 
 

Falta de uma política de controle informatizado do estoque de produtos e 

respectivas data de validade. 

 

3.3 Proposta 
 

Inventariar o estoque de cada produto existente na loja e utilizar o módulo de 

controle de estoques do sistema JClan, já disponível, implantar o estoque no sistema 

juntamente com o controle de validade de cada produto, realizar análise e validar o 

controle via sistema. 

 

3.4 Objetivos 
 

 

a. Objetivo Geral 
 

Inventariar e implantar o estoque no sistema gerencial, observar seu 

funcionamento pelo menos durante um mês e implantar um sistema de controle da 

data de validade dos produtos. 
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b. Objetivos Secundários 

 

- Obter através do sistema, indicadores de desempenho que ajudem na 

gestão do estoque; 

- Estabelecer um nível mínimo de produtos estocados para a reposição de 

estoque; 

- Implantar um sistema de cálculo de giro dos produtos; 

- Obter com antecedência mínima de quarenta dias a data de validade de cada 

produto para se ter tempo de adotar medidas estratégicas promocionais; 

- Obter a margem de rentabilidade de cada produto; 

- Permitir negociações mais vantajosas junto aos fornecedores. 

 

3.5 justificativa 

 

A solução proposta justifica-se na medida em que implantado o sistema de 

controle de estoque e da validade da data de validade dos produtos, os gestores terão 

a seu dispor informações para estabelecer uma política adequada de níveis mínimos 

e máximos de estoque, evitarão perdas decorrentes do vencimento dos produtos, 

deixarão de perder vendas pela falta do produto nas prateleiras, poderão estabelecer 

as compras adequada às reais necessidades, terão facilitada a administração do fluxo 

de caixa facilitada, permitirá a análise da margem de retorno por produto, enfim, o 

controle de estoque uma vez implantado e funcionando adequadamente, permitirá aos 

gestores efetivamente administrarem o negócio profissionalmente e com segurança. 

 

3.6 Abrangência do projeto 

 

O escopo deste projeto tem como abrangência apenas a gestão de estoque 
da loja. 

 
 

3.7 Equipe de trabalho, papéis e responsabilidades 

 

A equipe toda ficou responsável por definir quais seriam as datas de encontro. 

Jorge e Tamara: início do trabalho escrito. 

Jorge e Vilmar: protocolo do P1 na secretária. 
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Jorge, Vilmar e Marina: protocolo do P2 na secretária. 

Marina: cronograma de atividades. 

Marina e Tamara: início das pesquisas, referências bibliográficas (inventário, 

estoque, mix de produtos). 

Tamara: planilha de validade e inclusão dos resultados da planilha no 

trabalho. 

Tamara, Jorge e Vilmar: início das pesquisas sobre curva ABC. 

Todos: elaboração do projeto, correções e ajustes no trabalho, analise dos 

produtos em loja, verificação de validade e contagem dos produtos. 

Vilmar: Formatação do projeto final. 

Vilmar e Jorge: Resumo, Abstract e Resumen. 

 

3.8 Fatores críticos de sucesso 

 

Tendo em vista que os recursos necessários para a operação do controle de 

estoque e validade dos produtos já estão disponíveis para utilização, será de extrema 

importância que os colaboradores da Engel estejam atentos com os lançamentos no 

sistema, pois se algum produto não for cadastrado corretamente o controle será feito 

com base no lançamento errado.  

 

3.9 Etapas do projeto 

 

a. 1ª Etapa 

 

No projeto integrador I obtivemos a definição da empresa; diagnóstico da 

situação atual; definição do problema; elaboração da proposta; definição da 

abrangência do projeto; definição dos objetivos; escolha da metodologia a ser utilizada 

e fundamentação teórica. 

 

b. 2ª Etapa 

 

No projeto integrador II colocamos em prática a metodologia adotada no 

projeto I a fim de alcançar os objetivos mensurados anteriormente. 
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3.10 Cronograma de execução 
 

 

 

 

3.11 Documentação e sistema de comunicação 

 

A parte de documentação deste projeto possui o Termo de Autorização de 

dados e imagens (anexo 1) e a declaração da proprietária sobre o trabalho realizado 

(anexo 2).  

A comunicação com a empresária Lusbete foi realizada por intermédio da 

Tamara, de forma diária. Inicialmente toda a equipe teve uma reunião com a Sra. 

Lusbete para conhecer os problemas da empresa, após isso também houveram mais 

três contatos de toda a equipe com ela. 
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Elaboração do projeto

Correções do orientador
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Inicio da verifição de validade 
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Contagem de produtos (Inventário)

Planilha de validade
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Aprovação do Orientador  

Apresentação Final

Cronograma de atividades
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Atividades PI 2
Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Atividades PI 1
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3.12 Recursos necessários 
 

Para execução do projeto houve necessidade de um sistema de 

automatização, o que a empresa já possuía, e acesso a planilha de Excel. 

 

3.13 Orçamento do projeto 
 

Não tivemos custos extras, a empresa já possuía os recursos necessários. 

 

3.14 Análise de risco 
 

Após alguns encontros para contagem dos produtos a nossa equipe 

identificou que o tempo seria curto pois haviam muitos produtos na loja e 

precisávamos encontrar um método mais ágil e que nos trouxesse resultados, então 

decidimos contar somente a parte de doces e deixar a parte de embalagens para uma 

outra oportunidade.  

Também, com o decorrer do projeto II, observamos que a planilha de 

controle de validade depende da correta alimentação e gerenciamento, o que pode 

existir erros de lançamento na planilha. 
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4 METODOLOGIA  
 

Para execução deste trabalho, a metodologia adotada foi primeiramente 

entrevistar a proprietária da empresa para que o grupo pudesse conhecer o negócio 

e suas necessidades e assim, definir o foco de atuação. Definido o problema, optou-

se pela metodologia do inventário rotativo, que segundo Barboza (2012, p.88) um 

inventário rotativo permite que todos os itens sejam contados e implantados no 

sistema, individualmente e que este processo se repita pelo menos uma vez durante 

o ano. Esse tipo de inventário possibilita dividir o estoque, e adotar diferentes regras 

de contagem, ou seja, de acordo com as características de cada produto. Nesse 

trabalho, optou-se pelo critério de separação de cada produto por grupo e está sendo 

sugerido aos gestores que a empresa proceda o inventario semestral do estoque, 

tendo como estimativa o prazo de uma semana para inventariar todo o estoque em 

cada evento. 

Para se calcular quantas pessoas (N) serão necessárias para realizar o 

inventário neste formato, a cada seis meses, deve-se adotar a seguinte fórmula 

(Barboza, 2012) 

 

𝐷 ∗ 𝐻 ∗ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑁 = 𝑡    (Fórmula1) 

 

Onde: 

- Tempo (D) - aproximadamente 40 dias por ano de trabalho para contagem 

- (H) -  jornada média de 7 horas  

- 1 hora possui 60 minutos 

- (IM) - uma pessoa pode contar até 5 itens por minuto 

- (I) -  aproximadamente 86.100 itens 

- (S) - dois semestres 

Primeiro deverá ser encontrada a quantidade de itens total (IT) a ser 

calculado, o que será possível utilizando a seguinte fórmula:   

 

𝑆 ∗ 𝐼 = 𝐼𝑇           (Fórmula 2)                                        

 

Para encontrar N, será utilizada a fórmula (1) (MARTINS, 2006). 
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As quantidades físicas de cada produto obtidas no inventário serão 

implantadas no sistema, o que permitirá o controle do giro do estoque de cada produto, 

o cálculo de quantidades mínimas e a validade de cada produto, além de orientar a 

compra para que seja realizada somente quando realmente necessário o que facilitará 

a administração do fluxo de caixa. 

Objetivando ter controle efetivo das datas de validades, foi desenvolvida uma 

planilha conforme figura abaixo (figura 1), na qual foram cadastrados todos os 

produtos perecíveis cujo controle de validade será realizado manualmente, visto que 

neste caso é impossível o controle informatizado por ser inviável informar o lote da 

mercadoria no PDV. 

 

 
FIGURA 1: PLANILHA DE CONTROLE MANUAL DE VALIDADES. 

 

 

Fonte: Equipe do trabalho. 

 

Como especificamente para estes produtos o controle continuará sendo 

manual, é de suma importância a designação de um responsável pela alimentação 

dos dados, o qual deverá ter o comprometimento e a responsabilidade de manter a 

planilha atualizada. Para garantir a correta funcionalidade do método, o encarregado 

da atividade deverá realizar sua conferência, confrontando a planilha eletrônica e os 

produtos expostos fisicamente por amostragem de forma constante, selecionando no 

mínimo 10% e no máximo 25% dos itens listados. 
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
 

5.1 Estoque 
 

Estoques são materiais ou produtos físicos que são conservados por algum 

tempo e disponíveis pela empresa até o momento de ingressarem no processo 

produtivo ou seguirem para a comercialização direta ao consumidor final (MOREIRA, 

2004, p. 463). 

Desta forma, assume-se que os estoques não são somente os produtos que 

se encontram nos depósitos da empresa, também faz parte deles os produtos que 

estão expostos no ponto de venda direto ao consumidor. Assim, os estoques são 

todos os materiais que a empresa necessita para realizar seus negócios empresarias 

e que estão sob as dependências da empresa, podendo estar na própria empresa 

como em depósitos. No caso de empresas de varejo, o estoque é o ativo no qual se 

encontra o maior investimento capital da empresa, logo merecedor de sua maior 

atenção e a ele deve ser dada relevante importância e realizada eficiente gestão. O 

estoque é o elemento regulador da velocidade com que os produtos entram e saem 

da empresa. 

a. Principais tipos de estoques 
 

Segundo Martins (2009, p. 170 e 171) os estoques podem ser classificados 

nos seguintes tipos:  

a) Estoque em Consignação: 

São materiais que se encontram em posse de terceiros por um período pré-

determinado ou até que consigam vender, mas que são propriedades do fabricante/ 

fornecedor.  

b) Estoque de Antecipação: 

Esse tipo de estoque visa nivelar possíveis oscilações de demanda, entrega 

ou produção e assim não deixar faltar produtos. 

c) Estoque de Contingência: 

É o estoque utilizado para cobrir potenciais falhas no sistema de estoque, 

evitando que o cliente fique sem o produto desejado. Normalmente é muito utilizado 

em períodos de grandes vendas e vendas sazonais. 
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d) Estoque Inativo: 

Esse estoque é o estoque “problemático” dentro de uma empresa. Consiste 

em produtos que não tiveram saída em determinado período e/ou se tornaram 

obsoletos. Para eliminar esses itens, pode-se realizar uma troca ou devolução aos 

fornecedores, quando possível, ou tentar realizar promoções de vendas. 

e) Estoque Máximo, Médio e Mínimo: 

Estoque máximo é a quantidade máxima de produtos armazenados por um 

período pré-determinado antes de realizar um novo pedido. Serve para não 

sobrecarregar o estoque de determinado item; estoque Médio é aquele que se refere 

à metade do estoque normal somado ao estoque de segurança e estoque mínimo é a 

menor quantidade de um item para prevenir um evento fora do normal, seja uma venda 

extraordinária ou atraso na entrega pelo fornecedor.  

f) Estoque de Proteção: 

Mantém itens adicionais no estoque, assim evita que a empresa tenha 

surpresas e faltem produtos em casos de greves e outras eventualidades. 

g) Estoque Regulador: 

Esse tipo de estoque é utilizado quando uma empresa possui muitas filiais. 

Nesse caso, uma das unidades possui um estoque maior e envia para as demais 

conforme a demanda. 

h) Estoque em trânsito: 

São itens que se encontram em trânsito de uma unidade para a outra, 

normalmente da mesma empresa. 

i) Estoques de produtos acabados: 

São produtos que estão prontos para o consumo final, ou seja, os produtos 

finais das empresas. São os itens de revenda.  

j) Estoques de materiais: 

Segundo Martins, neste estoque encontram-se todos os materiais que 

serão utilizados na produção de produtos pela empresa, seja de forma direta e 

indireta. 

k) Estoques de produtos em processos: 

São aqueles produtos que se encontram em processo de produção. 

A Engel Festas & Guloseimas possui um estoque inativo, onde se encontram 

todas as mercadorias impossibilitadas de comercialização, seja por estarem vencidas 
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ou por quaisquer outros problemas; possui estoque de produtos acabados, onde a 

maioria dos produtos se encontra, e possui um estoque de proteção, que é onde ficam 

as mercadorias que não estão expostas. 

 

b. Gestão de estoque 

 

A gestão de estoque visa elevar o controle de custos e melhorar a qualidade 

dos produtos guardados na empresa. As teorias sobre o tema normalmente ressaltam 

a seguinte premissa; é possível definir uma quantidade ótima de estoque de cada 

componente e dos produtos da empresa, entretanto só é possível defini-la a partir da 

previsão da demanda de consumo do produto (DIAS, 2015) 

O controle do estoque surge a partir da necessidade de se gerenciar tudo que 

é comprado e que sairá através de vendas, seja de forma direta ou indireta. Através 

do gerenciamento, é possível decidir qual o momento de realizar uma nova compra, 

organizar os produtos por tipo e data de validade. O processo deve obedecer às regras 

da empresa, bem como seguir a demanda dos itens. 

Essa ação é de extrema importância para os resultados das organizações, 

causando impactos financeiros, e podendo ser controlado pelo aumento da eficácia e 

eficiência organizacional, deve-se a isso a importância de manter os estoques 

corretamente abastecidos. 

Controlar o nível de estoque não é uma tarefa tão fácil assim, é quase como 

apostar num jogo de azar. Uma das primeiras questões na gestão de estoque são a 

previsão de vendas futuras e a estimativa dos tempos de ressuprimento, desde a 

colocação do pedido até a chegada do material, como cita Ronald H. Ballou no livro 

Logística Empresarial (BALLOU, 1993).  A boa gestão de estoque contribui para a 

redução dos valores monetários envolvidos e tenta mantê-los os mais baixos 

possíveis, sempre respeitando os limites de segurança. 

Dividir o estoque em classes de produtos facilita muito no controle e uma das 

melhores maneiras de fazer isso é pela natureza de sua demanda, podendo ser 

permanente, sazonal, irregular, em declínio e derivada. 

● Demanda permanente: produtos que requerem ressuprimento 

contínuo ou periódico, orientando para (1) previsão de demanda de cada 

inventário, (2) quando deve ser feito o ressuprimento, (3) definir o tamanho do 

lote do ressuprimento.  
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● Demanda Sazonal: os produtos de demanda sazonal são muitas 

vezes produtos com ciclo de vida muito curto, ciclo anual de demanda ou 

produtos da moda. Neste caso é muito importante não somente ter uma 

previsão precisa da quantidade a ser vendida, como também da época na qual 

correrá o pico de venda. 

● Demanda em declínio: Acontece quando a demanda de um 

produto acaba e vem outro em seu lugar. Este produto geralmente tem um 

declino gradual da demanda e os estoques excedentes podem ser diminuídos 

pouco a pouco com promoções, mas para outros produtos o final ocorre 

subitamente, mas de modo planejado.  

● Demanda derivada: o estoque necessário para atender uma 

demanda derivada também é derivado, por este motivo quanto e quando 

comprar pode ser determinado conforme os produtos forem acabando.  

● Demanda irregular: estes produtos são de difícil previsão de 

estoque porque são demandas que dependem de tendências mercadológicas, 

as quais na maioria das vezes decorrem de fatores de difícil previsão, e têm 

abrangência quase sempre global. 

Como Ballou (Logística Empresarial, pg. 215), expõe, a projeção de vendas 

passadas é a técnica de previsão mais comum no caso de métodos que servem 

estritamente para o controle de estoques. A gestão de inventário da empresa em 

relação a muitos itens necessita da previsão para apenas um ou dois meses. Em um 

horizonte tão curto a possibilidade das vendas apresentarem desvios é mínima em 

um comportamento já estabelecido.  

No caso de previsão de curto prazo a técnica mais empregada é a média com 

suavidade exponencial. 

 A fórmula básica da média com suavização exponencial é: 

𝑃𝑃𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆Ã𝑂 =  𝑎(𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 )  +   (1 − 𝑎) (𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)  

    Na prática “a” tem um valor entre 0,1 e 0,3. Suponha que se deseje prever 

as vendas de um produto específico para o próximo mês. A demanda real do item no 

mês corrente foi de 100 unidades, a previsão calculada previamente para este mês foi 

de 120 unidades e o valor de “a” foi fixado em 0,2. Ou seja, a previsão para o próximo 

mês será:  

Previsão = 0,2 (100) + (1-0,2) (120) 

                  = 116 unidades. 
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A previsão do tempo de ressuprimento não é conhecida com exatidão, 

portanto, também devem ser previstos como a demanda. Muitas vezes os estoques 

estão em níveis excessivos por razões opostas.  

Como é citado por este mesmo autor na pág. 217 da referida obra ao invés 

de usar uma técnica como a suavização exponencial, também é possível montar uma 

amostra de tempos passados e calcular o tempo médio e sua variabilidade, devido 

muitas empresas não terem seus registros atualizados sobre o tempo de reposição 

de muitos itens. Para obter informações sobre esse tempo, o autor sugere a ideia de 

montar um piloto e acompanhar alguns pedidos a partir do momento que eles passam 

pelo canal de ressuprimento.  

Podem ser utilizadas na previsão do tempo de reposição todas as técnicas 

empregadas na previsão de vendas.  

O autor nos cita também uma técnica muito interessante que é a prática 

utilizada pelo sistema IMPACT (Inventory Management Program and Control 

Techniques) que é a média suavizada exponencialmente utilizada através de um 

sistema de computador mais formal e sofisticado. A fórmula empregada neste ajuste 

exponencial através do sistema é mais desenvolvida e sofisticada. Na prática, esta 

previsão pode ocorrer a cada uma, duas ou até quatro semanas, para cada item que 

esteja no controle automatizado. 

No controle informatizado uma das características mais importantes é a 

variedade de relatórios que se pode obter, tais como: 

 Posição atual do estoque, 

 Valores do inventário,  

 Estoque obsoleto,  

 Itens abaixo da quantidade mínima, estes são alguns dos relatórios 

possíveis.  

                                                                                                                                                       

c.  Curva ABC 
 

Para se examinar os estoques a analise ABC é uma das formas mais usuais 

e mais precisas para determinar quais são os produtos mais importantes de uma 

empresa.  Esta analise funciona muito bem na verificação em certo espaço de tempo 

(aprox. 6 meses a 1 ano), do consumo, em valor monetário ou quantidade dos itens 

de estoque, para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de 
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importância, como citam os autores Petrônio Garcia Martins e Paulo Renato Campos 

Alt no livro Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. Os itens classe A são 

de maior importância, aos intermediários chamamos de classe B, e aos menos 

importantes classe C.  

Analise ABC, no caso de administração de estoques, apresenta resultados da 

demanda de cada item nas seguintes áreas: 

 Giro no estoque; 

 Proporção sobre o faturamento no período; 

 Margem de lucro obtida. 

Os itens A por serem os mais significativos podem representar de 35% a 70% 

do valor movimentado do estoque, os itens B variam de 10% a 45% e os itens C 

representam o restante. 

Como cita o autor na página 162 do Livro Administração de matérias e recursos 

patrimoniais, a experiência demonstra que poucos itens, de 10% a 20% do total, são 

de classe A, enquanto uma grande quantidade, em torno de 50% são da classe C e 

30% a 40% são da classe B.  

             

d. Mix de produtos  
 

Com base no artigo Decisão na Formação de Mix de Produtos, publicado no 

site www.techoje.com.br, para que se obtenha um mix de produtos ideal são 

necessários os seguintes questionamentos: 

 Qual produto gera maior lucro? 

 O processo produtivo tem alguma restrição? 

 Quais produtos necessitam de maior tempo na restrição do processo? 

 Quanto é preciso produzir para ter um lucro? 

 Qual a necessidade do mercado? 

A partir destes questionamentos é possível definir qual é o melhor caminho a 

ser seguido e como obter o sucesso no mix ideal de produtos. 

Segundo Kotler (2000, p. 37), ter um plano de Marketing é essencial para a 

empresa e o mix de produtos deve ser elaborado através do processo dos 4P’s. 

(Produto, Preço, Praça e Promoção) com o intuito te atingir de maneira eficaz o público 

alvo. 
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O mix de produtos incorreto afeta diretamente a gestão de vendas e o 

estoque. Se os produtos oferecidos não atendem à necessidade do público alvo, a 

empresa não terá um bom volume de vendas e seu estoque estará sempre 

imobilizado. 

O giro de estoque pode mostrar os produtos com mais saída e com isso pode-

se identificar como devem ser posicionados nas prateleiras, para que não fiquem 

escondidos atrás de outros produtos. 

Constatado que um produto tem alto giro é possível aplicar uma promoção 

para atrair mais clientes, os quais ao entrarem na loja, acabam adquirindo outra 

mercadoria, por simples impulso. 

Quando se tem um mix de produto muito variado é de extrema importância 

que se tenha um responsável para cuidar das datas de validades das mercadorias, 

pois uma vez que um produto tem sua validade expirada, torna-se prejuízo para a 

empresa por não ser mais possível comercializá-lo. 

O mix de produtos pode ser divido em dois grupos: comercias e financeiros.  

i. Comercias: compreende: identificar a necessidade do cliente em 

relação a tamanho, cor, modelo, marca, entre outras; definir um preço 

compatível com o dos concorrentes; trabalhar com mais de um fornecedor; 

definir o volume da compra e um projeto de marketing efetivo. 

ii. Financeiros: envolve: calcular o valor líquido de cada 

produto, incluir todos os tributos e custos; calcular o gasto de 

comercialização; calcular o gasto de estocagem e venda; calcular o retorno 

gerado sobre o investimento. 

5.2  Inventário 

 

O inventário é a verificação dos estoques de produtos, mercadorias e 

materiais da empresa em uma determinada data. É um dos processos mais 

importantes para que ocorra eficiência e lucratividade no negócio e é realizado por 

meio da contagem física dos itens (ALVES JÚNIOR, 2014, pg. 1) 

Através do inventário é possível diminuir custos e saber exatamente quando 

efetuar a compra de determinado produto e com isso não ter perda de mercadoria.  

Existem dois tipos de inventário: o periódico e o rotativo. 

a. Inventário Periódico: 
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Esse processo é executado em períodos anuais, geralmente é realizado no 

final ou início de cada período contábil, possui efeito fiscal e são contabilizados todos 

os itens. 

O gerenciamento desse processo tem necessidade de pessoas para a 

organização e resultados na operação. 

b. Inventário Rotativo: 

O inventário rotativo é uma contagem que pode ser feita periodicamente 

(diária, semanal ou mensalmente) de uma forma organizada em ciclos que serve para 

corrigir erros, porém com a vantagem de maior precisão dos produtos armazenados 

no estoque. 

 

a. Fluxo de processos do inventário 

 

Segundo Pozo et all (2010) existe um processo que deve ser seguindo para 

se realizar um inventário e pode ser observado abaixo (Figura 2): 

 

FIGURA 2: FLUXO DE PROCESSOS DE INVENTÁRIO. 

 

Fonte: Pozo (2010). 
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 3ª  
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6   RESULTADOS OBTIDOS 
 

 A seguir são evidenciados os resultados alcançados com a implantação dos 

controles de gestão de estoque via sistema JClan e através da planilha de Controle 

de Itens Perecíveis. 

 

6.1 Controle de Estoque 
 

          Com interesse de colocar em prática nosso estudo e buscando atingir nosso 

objetivo mensurado anteriormente, iniciamos a contagem do estoque dividindo os 

produtos por seus respectivos grupos.  Dividimos da seguinte forma: 2 dia para 

confeitaria, 1 dia para pirulitos e balas, 1 dia para doces, chocolates e alimentos 

restando contar o estoque da parte de festas. Totalizando 4 dias de contagem, todas 

as terças feiras, fora do período de trabalho da loja, das 19:00as 23:00. Para essa 

contagem inicial trabalhamos em quatro pessoas, sendo que na nossa proposta, para 

a loja manter um estoque inventariado são necessárias apenas 2 pessoas, que devem 

seguir com atenção aos passos mencionados na fundamentação teórica. 

Considerando um total de 14.996 itens e 5,68% inativos, inventariamos cerca de 32% 

dos itens ativos no sistema. 

Ainda não tivemos tempo hábil para observar as reais mudanças e calcular o 

giro de estoque, porém iremos fazer esse acompanhamento junto com a empresa até 

verificar o real funcionamento do processo. Durante esse pequeno espaço de tempo 

em que o estoque foi inventariado pudemos perceber que a compra está mais 

baseada no que realmente tem no estoque e o feeling está sendo deixado de lado. 

O sistema JClan faz o cálculo da classificação ABC, pelo método de Pareto, 

dos produtos inseridos no sistema de forma automática levando em conta os 

seguintes dados:  

i. Código do produto, que determinara a origem do mesmo; 

ii. Descrição dos produtos; 

iii. O valor do custo unitário do item; 

iv. CMM (consumo médio mensal) = Soma de itens utilizados em 12 

meses/12; 

v. O preço final de venda do item; 

vi. O custo total que se resume na multiplicação dos valores do (custo 

unitário) pelos valores do custo médio mensal; 
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vii. Classificação, e 

viii. Classificação ABC. 

Mesmo o sistema calculando e fornecendo a classificação ABC, ela ainda não 

esta totalmente correta devido aos produtos não inventariados.  

 
6.2  Controle de Validade 

 

Objetivando obter um controle de datas de validades e diminuir as perdas e/ou 

trocas, foi colocada em prática a utilização da planilha manual de controle de validade, 

desta forma efetuando ações de prevenção à esta situação. 

A inserção de dados na planilha teve início no dia 06/03/2018, sendo que 

todos os produtos foram lançados em cinco encontros, realizados de acordo com a 

disponibilidade da empresa em permitir a permanência do grupo de trabalho no local 

após o horário comercial.  

Finalizada essa parte de inserção, dia 28/04/2018 teve início a utilização desta 

ferramenta como instrumento de controle da data de validade de cada produto. A 

aluna Tamara Engel treinou e capacitou a encarregada de loja, Sra. Fabiana de 

Oliveira, pois a mesma fora designada, para em conjunto com a Srta. Tamara a 

responder por esta atividade toda vez que a loja receber algum produto perecível. 

Cabe como responsabilidade de ambas e dos demais colaboradores, verificar e zelar 

para que 100% dos produtos perecíveis sejam cadastrados na planilha e que esta 

tenha 100% de confiabilidade.  

No início da operação verificou-se que houve certa “resistência” dos 

colaboradores em se adaptarem a nova rotina, já que a verificação da planilha dever 

ser realizada obrigatoriamente todos os dias, independente do recebimento ou não de 

novas mercadorias.  

Transcorridos 46 dias da implantação do sistema, a atividade de visualização 

e checagem da planilha já se tornou rotina na empresa, e a responsável pela 

verificação diária é a gestora da loja.  Na rotina, é verificado se há produtos com data 

de vencimento naquele dia, verificada a quantidade dos produtos e ações a serem 

tomada no período de alerta (20 dias antes do vencimento) e de quarentena (40 dias 

antes).  

Quando o produto entra em quarentena, primeiramente é verificado se ainda 

existem produtos com aquela data de validade nas gôndolas. Caso exista estoque, é 
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mensurada a quantidade e analisada a melhor ação a ser tomada, dentre as quais 

estão: 

 Concessão de descontos especiais; 

 Colocar o produto à venda a preço abaixo do preço de custo; 

 Remanejar o produto para um ponto de maior visibilidade na gôndola; e 

 A combinação de duas das ações anteriores.  

Ao produto entrar no período de alerta, é feita uma nova verificação, e caso 

ainda haja o produto na gôndola, são analisadas mudanças na (s) ação (s). Se o 

produto for passível de troca junto ao fornecedor, a ação da quarentena será mantida 

- salvo produtos comprados sem frequência, caso contrário, será adotada uma nova 

estratégia que possibilite uma reação mais eficaz junto aos clientes. Exemplo: O 

produto já está com descontos especiais e em pontos estratégicos na gôndola, a 

estratégia seria reduzir a venda a preço abaixo do preço de custo. 

Ainda não houve tempo suficiente para se verificar toda a eficiência do sistema 

manual, porém já foi constatada uma quantidade menor de itens vencidos nas 

prateleiras, devido às ações preventivas. Também foram encontrados alguns poucos 

produtos que não constavam na lista.  

Para exemplificar a eficácia inicial da planilha, foi elaborado um gráfico (1) 

com a quantidade dos produtos retirados por mês, desde o começo do ano até dia 

12/06/2018. Através do gráfico observamos que houve uma oscilação nas 

quantidades retiradas. Em janeiro, é onde está o pico de retiradas, porém em sua 

grande maioria essa quantidade já estava separada do restante da mercadoria, 

entretanto não estava mensurada. Em abril também é possível observar que houve 

uma grande retirada, o que é plausível considerando que a planilha começou a ser 

utilizada no mesmo mês, nesse momento foi retirada mercadorias com prazo de 

validade ultrapassada. Entre Abril, Maio e Junho já começamos a observar a eficiência 

do controle de validades.  
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 GRÁFICO 1: PRODUTOS RETIRADOS X MÊS. 

 

 

Fonte: Equipe do trabalho. 

 

Um fato interessante numa primeira análise diz respeito aos grupos de 

produtos da loja com maiores índices de vencimento, que podem ser observados no 

gráfico 2. Analisando-se a tabela é possível concluir que as o grupo “Alimentos” 

possuiu uma maior quantidade de produtos vencidos, considerando janeiro a dia 

12/06/2018. Considerando o período analisado, podemos imaginar que podem ter 

erros nas compras dos itens desse grupo, o mix de produtos ser muito grande ou até 

mesmo considerar que alguns dos produtos estão guardados no setor de trocas a um 

período maior.  

GRAFICO 2: RANKING INDICE DE VENCIMENTO POR GRUPOS. 
 

 

Fonte: Equipe do trabalho. 
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Com a finalidade de justificar as ações tomadas no período de quarentena e 

alerta foi feito um gráfico (3) no qual foi possível perceber que com as ações tomadas, 

houve, em alguns casos, a anulação de possíveis perdas ou trocas. 

 
GRÁFICO 2: RESULTADO DAS AÇÕES PARA DIMINUIR AS RETIRADAS. 

 

 

Fonte: Equipe do trabalho. 

 

Com esses dados, é possível ter a certeza de que o objetivo do projeto está 

sendo alcançado e para verificação e auxilio da empresa, sugerimos uma assessoria 

para a correta utilização e mensuração das melhorias provocadas por esse processo 

durante um período de 6 meses. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após analisadas todas as alternativas de controle de estoque obtidas nas 

bibliografias estudadas, no caso da Engel, considerando suas peculiaridades e tipo 

de operação, optou-se pela modalidade do método de inventário rotativo, o qual foi 

objeto de execução na etapa dois do projeto – ou seja, no Projeto Integrador II. 

Com a execução das atividades aqui propostas na forma de objetivos, a Engel 

Festas & Guloseimas conseguiu dar início a uma nova fase na gestão de seus 

negócios, passou a ter maior domínio do mix de produtos comercializado e ainda, 

consegue avaliar individualmente o resultado auferido por cada produto. 

Ademais, com a implantação do sistema de controle do estoque e das datas 

de validade dos produtos, está sendo possível obter benefícios adicionais, tais como: 

saber quais produtos comprar, em que momento comprar e qual a quantidade certa a 

comprar, com todo este controle encima do estoque a empresa terá redução na 

quantidade das perdas de produtos, possibilitando assim um volume maior para fluxo 

de caixa e melhores negociações com os fornecedores, já que a quantidade de trocas 

reduzirá.  
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