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RESUMO

Este trabalho refere se a uma consultoria gratuita à empresa “SERVPAN", com o

objetivo de implementar um sistema de controle em seu estoque, através de

planilhas de entrada e saída de produtos existentes ainda na empresa, realização

mensal de contagem e organização do estoque. Por meio de pesquisas de mercado

e clientes, foi observado que isso contribuirá com um maior faturamento para a

empresa através de um controle maior sobre seu estoque. O mercado de

embalagens vem se tornando muito competitivo, necessitando o desenvolvimento e

aprimoramento em suas estratégias dentro da empresa, para que com isso facilite

seu controle nos estoques, agilidade no atendimento ao cliente e uma rentabilidade

maior. Assim gerando ferramentas para o melhor atendimento ao cliente, é

fundamental saber quais as necessidades do consumidor e qual seu segmento, para

que com um controle maior de seu estoque possa suprir as necessidades dos

mesmos sem que haja falta de algum produto que o cliente deseja. O controle de

estoque é considerado fundamental para o bom funcionamento do negócio,

observando cada detalhe de seus estoques e organizando impactará diretamente

nos resultados de venda da empresa. Hoje nas empresas o controle de estoques

tem sua devida importância para a qualidade e diferencial para o mercado de

embalagens. Para a realização deste trabalho foram pesquisados, sites, livros,

bibliografia, artigos científicos, que envolvem estoque e controle de estoques.

Palavras-chave: estoques, mercado de embalagens controle de estoque e
cliente.
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RESUMEN

Este trabajo se refiere a una consulta gratuita a la empresa "SERVPAN", con el

objetivo de implementar un sistema de control en su stock, a través de hojas de

cálculo de entrada y salida de productos que aún no existen en la empresa, conteo

mensual y organización del stock. A través de la investigación de mercado y los

clientes, se observó que esto contribuirá a mayores ingresos para la empresa a

través de un mayor control sobre sus existencias. El mercado de envases se ha

vuelto muy competitivo, lo que requiere el desarrollo y la mejora de sus estrategias

dentro de de la empresa, para que con esto facilite su control en los stocks, agilidad

en el servicio al cliente y una mayor rentabilidad sin pérdidas para el negocio. , para

que con un mayor control de su stock pueda satisfacer sus necesidades sin escasez

de productos El cliente quiere. El control de inventario se considera fundamental

para el buen funcionamiento del negocio, observar cada detalle de sus inventarios y

organizarse impactará directamente en los resultados de ventas de la compañía.

Hoy en las empresas, el control de inventario tiene la debida importancia para la

calidad y las diferencias importantes para el mercado de envases. Para llevar a cabo

este trabajo, se realizaron búsquedas en sitios web, libros, bibliografía, artículos

científicos, que involucran inventario y control de inventario.

Palabras clave: inventarios, mercado de empaques, control de inventarios y
cliente.
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1. INTRODUÇÃO

A proposta é realizar uma consultoria gratuita para a organização do estoque na

empresa ServPan comércio de embalagens, com objetivo de melhoria de

organização e controle.

Após uma análise detalhada da empresa, foram sugeridos métodos para melhorar

a contagem, identificação, controle de entrada e saída. Porque até o momento a

empresa não possuía precisão nestes quesitos.

Será desenvolvida na consultoria uma gestão de estoque eficiente através de

inventário e a sugestão do uso de planilhas e código de barras em todos os produtos

comercializados.

Será usada no processo a pesquisa Qualitativa (Que busca uma evidência

baseada em amostras) Exploratória (Que utiliza observação informal a olho nú e

mecânica) e Descritiva (Que determina a relação do uso e a percepção do produto)

através de visita e questionamentos via e-mail e chat.

As visitas serão mensais para avaliação da possível implantação das sugestões e

serão avaliados o giro de mercadorias, aumento de vendas e faturamento através de

melhor controle do estoque.

O objetivo é que o estoque fique organizado para facilitar o processo de compras,

venda e obter uma melhora no resultado financeiro.
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

2.1 DADOS DA EMPRESA

A razão social Servpan Comércio de embalagens e produtos alimentícios, cuja

proprietária é Anelise Vissmann da Silva. A empresa foi fundada em 2014 é voltada

para o mercado de embalagens e produtos alimentícios. A empresa encontra-se

com a matriz que fica localizada na Rua Hilda Amaral Visinoni, 287 – Alto Boqueirão

– Curitiba – Paraná, em 2018 foi inaugurado a filial localizada na Rua Nova Aurora,

1617 Sitio Cercado - Curitiba – Paraná.

Atualmente a empresa possui 3 colaboradores sendo vendedor externo ,

motorista e financeiro. Nosso foco nessa consultoria será no controle de estoque,

assim ajudando-o em umas das partes mais importante da empresa, onde

estaremos orientando e ajudando a organizar desde sistema operacional a

negociação com os fornecedores. As vendas ocorrem por visitas do vendedor

externo e venda pela filial.

2.2 MISSÃO DA EMPRESA

Atender com excelência às demandas de nossos clientes, e a partir do

desenvolvimento e oferta de produtos e serviços que contribuam para a melhoria da

qualidade de vida das pessoas, com a melhor execução, gerando resultados

sustentáveis.

2.3 VISÃO DA EMPRESA

Buscar ser uma empresa de referência, reconhecidas como melhor opção por

clientes, colaboradores e fornecedores devido à qualidade de nossos produtos,

atendimento, serviços e relacionamento no segmento em que atuamos.

2.4 VALORES DA EMPRESA
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Manter um relacionamento transparente com clientes, colaboradores,

fornecedores e demais instituições, com ética, respeito às leis e aos princípios que

regulam nossas atividades.

2.5 SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA SERVPAN

A empresa oferece o fornecimento de produtos alimentícios e embalagens em geral

para panificadoras, mercados e restaurantes.

2.6 ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO FUNCIONAL

Fonte: Equipe do trabalho

2.7 FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO

Descrição das responsabilidades ou atividades de cada setor da empresa.

Administração: Contas a pagar, contas a receber, contato com clientes e

fornecedores, tomada de decisões, RH, planejamento e meta de vendas. Compra de

produtos: Compra de produtos para revenda (Embalagens plásticas como sacolas,

sacos plásticos, guardanapo etc.) Venda: Atendimento ao cliente na loja física da

empresa, contato com os clientes através de telefone, atendimento ao cliente

através de um vendedor externo, onde ele realiza o pedido e envia para a loja fazer

a separação da mercadoria e com um roteiro de entrega as mercadorias são

entregues aos clientes.
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2.8 FORNECEDORES

A SERVPAN loja de embalagens tem como principais fornecedores como: grupo

COPOBRAS\ (incoplast) fabricantes de plásticos e papelões; Spumapac

embalagens descartáveis.

2.9 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Analisando os concorrentes da empresa Servpan, podemos dizer que são os

supermercados próximos a região e casas de festas.

Em uma rápida pesquisa em alguns deles, verificamos que a Servpan tem preços

em media de 10% mais baixos

O foco desse tipo de comércio é fidelizar e por meio de indicação e conquistar

novos clientes com um bom atendimento e preços baixos.

2.10 PÚBLICOS ALVO DA SERVPAN

● Panificadoras

● Super/Hiper mercados

● Restaurantes/bares

● Casas de festa

● Pessoa física;

12



3. PANORAMA ECONÔMICO

Nos dias atuais o cenário econômico mundial, teve início em meados de

Fevereiro, a mais uma crise devido ao novo vírus denominado como covid-19.

Estendendo – se rapidamente afetando principalmente o mercado financeiro,

obrigando o governo a tomar medidas de isolamento social ou quarentena em todo o

país, isso tudo acontecendo em uma escala de velocidade nunca vista antes em

todo o mundo.

Devido a essa transformação na economia, fazer projeções econômicas, ficou

muito mais difícil. Isso significa milhões de brasileiros desempregados e empresas

abrindo falência, havendo uma mudança drástica na parte financeira, onde hoje os

consumidores visam economizar e comprar somente o básico, dando preferência

para produtos necessários. Mas com toda essa crise econômica alguns brasileiros

encontraram métodos alternativos para buscar sua renda, como: entregas por

delivery fabricação de máscaras e outros.

No cenário em que o isolamento social duraria mais um mês (até o final de abril) a

previsão é que o PIB feche o ano com uma queda de 0,4%. Nos cenários de

isolamento por dois ou três meses as quedas do PIB em 2020 seriam ainda maiores,

de 0,9% e 1,8% respectivamente.

O custo em termos de PIB é crescente porque, mesmo com medidas mitigadoras

bem sucedidas, os riscos de falência e de demissões aumentam, quanto maior for o

tempo em que as empresas ficam com perda muito grande ou total de seu

faturamento. De acordo com economistas e analista de mercados, a expectativa

prévia com epidemias similares essa ameaça é temporária, mas não sem deixar

estragos.

No Brasil essa crise impactou mais direto em atrasos nas exportações para a

China, nosso maior parceiro comercial do país. O comércio de embalagens atende

setores essenciais, em meio toda essa crise do covid19 a indústria e o comércio de

embalagens tiveram um aumento de 3% e sua projeção ainda é de 0,6%, devido ao

aumento de consumidores em realizar suas compras com entregas em suas casas e

o aumento de vendas em supermercados e outros serviços essenciais.
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4. CENÁRIO ATUAL E DIAGNÓSTICO

O diagnóstico com o aumento do comércio de embalagens é o melhor dos últimos

tempos durante a pandemia, pois como já foi dito, houve um significativo aumento

de entregas de alimentos e compras em casa. Apesar de ser uma tragédia mundial,

a Covid-19 trouxe um alento ao comércio de descartáveis, pois Curitiba, assim como

outros municípios brasileiros, haviam abolido em suas repartições o uso de copos,

talheres e demais recipientes derivados do petróleo (lei 005.00088-2018).

Tal decisão veio afetar também a restaurantes, lanchonetes, bares e

estabelecimentos similares, onde ficou estipulado a substituição de canudos

plásticos por biodegradáveis ou comestíveis (lei 005.00079.2018). E a tendência é

diminuir cada vez mais o consumo de descartáveis derivados do petróleo em todos

os lugares.

É o momento do comércio de descartáveis estudarem sua sobrevivência no

mercado. Já existem todos os tipos de descartáveis confeccionados em material

biodegradável, tais como copos, marmitas, embalagens para micro-ondas, pratos e

talheres. Tais itens estão de acordo com as novas normas vigentes e cabe aos

distribuidores oferecer tais materiais aos seus clientes e se adequar para poderem

participar de licitações. Um exemplo é Brasília/DF, onde são retirados por dia 400

toneladas de descartáveis e apenas 15% são recicláveis.

O maior obstáculo dos descartáveis ainda é seu preço baixo para a venda de

recicláveis. Enquanto a tonelada de garrafas pet sai por R$1.200,00 o de

descartáveis fica em média R$350,00 A engrenagem precisa girar e o começo de

tudo é pelos fabricantes de descartáveis e seus distribuidores.

De acordo com tudo que foi relatado acima, a equipe optou em analisar o estoque

da empresa escolhida, pois detectamos a maior parte de seus problemas na falta de

seu controle de estoques, assim analisando o problema da empresa observamos a

falta de organização e gestão de seus estoques com tudo isso sugerimos a empresa

a implantação de inventário, documentações e planilhas não existente na empresa,

para um melhor controle.
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5. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Analisando os dados que a proprietária da empresa SERVPAN nos forneceu

podemos identificar alguns problemas, entrando em acordo com a equipe de

consultoria e a empresa, definiu-se que o problema que tem mais importância no

momento a ser tratado é da conscientização do controle de estoque, onde se inicia o

processo de desenvolvimento da empresa.

6. SUGESTÃO PARA O PROBLEMA

Atualmente, várias empresas estão passando por um momento difícil com a

pandemia Corona vírus, onde vários comércios, como restaurante, lanchonetes,

bares e até mesmo mercado se adequaram uma nova rotina de atendimento.

Em virtude disso vem ocasionando vários prejuízos e efeito cascata nas empresas

que fornecem material para esses tipos de comércios. E com SERVPAN não poderia

ser diferente, a empresa teve uma queda significativa nas vendas, apesar da

utilização das embalagens continuarem sendo utilizadas nos pedidos e nas entregas

de produtos adquiridos pelos aplicativos as compras de materiais de embalagem

caíram bastante.

Com essa queda a SERVPAN tem buscado alternativas para tentar suprir essa

queda nas vendas e na comercialização de seus produtos. Estamos alterando nosso

método de atendimento substituindo o pedido que ocorria nos comércios fisicamente

por contato por telefone, tendo uma redução nas despesas com combustível e

manutenção do carro do representante.

Outra medida que está sendo orientada é buscar novos clientes por televendas,

para que possamos tentar manter o faturamento médio da empresa, como vários

comércios estão atendendo apenas por aplicativos a SERVPAN pode oferecer seus

produtos para atender a demanda dos restaurantes e demais comércios.

7. JUSTIFICATIVA

A empresa SERVPAN busca autenticidade e forte presença no mercado e aposta

na satisfação dos clientes, inovação e adequação de suas necessidades e também
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vê como prioridade a sustentabilidade. Apesar da crise sanitária e econômica atual,

a empresa busca maneiras alternativas de se manter ativa no mercado.

Sua gama de clientes e mercadorias oferecidas são bastante variável, por isso

enxerga no panorama vivido uma oportunidade de investir em treinamentos,

tecnologias e manter a empresa em operação, gerando lucros ou, ao menos,

diminuindo as perdas.

8. OBJETIVO

8.1 OBJETIVO GERAL

Analisar e buscar melhorias para o sistema de estoque através de tecnologia e

sistemas inovadores que possibilitem a empresa um melhor gerenciamento do seu

estoque dentro e fora da empresa, tanto na compra como na venda de seus

produtos, assim o processo de pedido fluirá com mais rapidez tornando seus clientes

satisfeitos cada vez mais, economizando tempo e evitando desperdício de produtos.

8.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
O controle de estoque é de grande importância em uma organização oferecendo um

funcionamento adequado desde do setor financeiro ao vendedor.

Um bom controle de estoque da possibilidade do gestor de realizar suas compras de

acordo com o que seu cliente já utiliza , assim evitando despesas extras. 

• Inventário

• Organização do sistema ( Software de gestão) 

• Entrada e saída de notas 

• Lista de preço

• Liquidação dos produtos com validade próxima 

• Não permitir a retirada de mercadorias sem nota 

16



9. ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Este trabalho tem como abrangência a sequência de implantação de um processo

de gestão de estoques. Este projeto foi pensado para implementar a classificação e

codificação dos materiais, planejamento e gestão da demanda, incluindo técnicas de

controle da operação de estoques.

10. EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

A equipe deste projeto e composta pelos alunos: Adriane Alves Marinho, Ana

Paula Sens, Amanda Cristina Mata Camargo, Douglas Bueno e Rozeli Mendes da

Costa. As tarefas foram designadas da seguinte maneira:

• Adriane Alves: missão, visão, panorama econômico, fatores críticos de sucesso,

etapas do processo, comprador, compras, processo de compras.

• Ana Paula Sens: dados da empresa, serviços oferecido, acessório, definição do

problema, análise dos riscos, metodologia, gestão de estoques.

• Amanda Camargo: fornecedor, análise da concorrência, justificativa,

abrangência, equipe do projeto, controle de estoque.

• Douglas Bueno: fluxograma de funcionamento, organograma hierárquico

funcional, sugestão para o problema, cronograma e execução, projeção de vendas.

• Rozeli Mendes: curva ABC, valores, público-alvo, diagnóstico e situação da

empresa, recursos e comunicação, orçamento do projeto, controle de estoques.

11. OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os principais fatores críticos de sucesso deste projeto são:

• Ter conhecimento do mercado

• Ter conhecimento do produto

• Possuir diversidade na linha de produtos

• Controle de entrada e saída

• Compra inadequada
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• Dar baixa corretamente em estoques

• Localização (ponto)

• Atendimento rápido ao cliente

• Controle de custos

• Qualificação na administração

12. ETAPAS DO PROCESSO

O processo está estruturado em etapas a seguir:

• Contagem de estoque

• Organização do estoque

• Pesquisa qualitativa

• Fazer um grupo focal

• Identificação dos itens

• Separação de materiais

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 1ª FASE DO PROJETO INTEGRADOR (PI1)

ATIVIDADES
FEVEREIR

O
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

RESPONSÁVE
L

ESCOLHA DA EMPRESA      TODOS
PROTOCOLAR P.I.      TODOS
REUNIÃO COM
ORIENTADOR

     TODOS

INTRODUÇÃO      TODOS
REUNIÃO COM
PROPRIETÁRIO

     TODOS

HISTÓRICO DA EMPRESA      TODOS
DIAGNOSTICO DA
SITUAÇÃO DA EMPRESA

     TODOS

DEFINIÇÃO DO
PROBLEMA

     TODOS

PROPOSTA      TODOS
JUSTIFICATIVA      TODOS
OBJETIVO GERAL      TODOS
OBJETIVO SECUNDÁRIO      TODOS
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ABRANGÊNCIA DO
PROJETO

     TODOS

EQUIPES, FUNÇÃO E
RESPONSABILIDADES

     TODOS

FATORES CRÍTICOS DE
MELHORIA

     TODOS

ETAPAS DO PROJETO      TODOS
DOCUMENTAÇÃO E
SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO

     TODOS

RECURSOS NECESSÁRIOS      TODOS
ANÁLISE DE RISCOS      TODOS
METODOLOGIA      TODOS
FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA

     TODOS

REVISÃO FINAL PELO
ORIENTADOR

     TODOS

DISPOSIÇÕES GERAIS      TODOS
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 2ª FASE DO PROJETO INTEGRADOR (PI2)

ATIVIDADES JULHO
AGOST

O
SETEMBR

O
OUTUBR

O
NOVEMBR

O
RESPONSÁVE
L

ELABORAÇÃO MANUAL
PARA GERENCIAMENTO
DO ESTOQUE      TODOS
TERMO DE DEFINIÇÕES      TODOS
IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL      TODOS
APRESENTACAO DA
EMPRESA      TODOS
CERTIFICAÇÃO DO
SISTEMA DA GESTÃO      TODOS
BENEFICIOS      TODOS
CULTURA DOS
COLABORADORES EM
RELAÇÃO ESTOQUE      TODOS
APRESENTACAO DE
RESULTADO OBTIDOS      TODOS
FECHAMENTO DO
TRABALHO TEORICO      TODOS
MONTAGEM DA
APRESENTAÇÃO      TODOS

14. DOCUMENTAÇÃO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

Serão utilizados quadros/infográficos a partir de cada etapa do projeto e

relatórios que demonstrem a posição do antes/durante/depois das atividades

realizadas, para se ter uma visão do avanço e evolução das atividades e se

necessário tomar alguma ação para que tudo seja realizado conforme previsto.
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15. RECURSOS E COMUNICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS

● Computador, notebook ou smartphone.

● Planilhas

● Wi-Fi ou pacote de dados

● Bloco de anotações

● O contato com os proprietários será feito semanalmente por aplicativos de

comunicação ou pessoalmente.

16. ORÇAMENTO DO PROJETO

● ● A previsão de gastos será de R$ 300,00 Divididos em:

● ● Combustível, passagens

● ● Xerox

● ● Aquisição de materiais para consulta (livros)

● ● Papelaria

● ● Créditos para smartphone

17. ANÁLISE DE RISCOS

● Falta de produtos que os clientes costumam comprar

● Falta de mais vendedor externo

● Logística dos produtos

● Produtos com pouca rotatividade

18. PROJEÇÃO DE VENDAS

A empresa SERVPAN atua com vendas de produtos de embalagens e

produtos alimentícios sendo por visitas de um vendedor externo, a projeção será o

aumento no faturamento com um auxílio de um vendedor interno, é junto com a
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proprietária analisando os produtos com maior giro de vendas auxiliaremos a

reorganização de seus produtos nos estoques assim também proporcionar

economia na compra.

A intenção da SERVPAN com essa consultoria é alcançar um aumento no

faturamento com os produtos de maior giro na empresa, aumento a carteira de

clientes, melhoria nos serviços de atendimento, uma nova visão de seus clientes ao

novo atendimento.

19. METODOLOGIA A SER ADOTADA NA EXECUÇÃO DO PROJETO

A pesquisa é realizada para alcançar soluções para os produtos alcançados.

Pode-se definir que pesquisa é um como processo que utiliza a metodologia

científica, que permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade

social.

A pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do

método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos

científicos. (Gil, 1999, pg. 26)

19.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Quanto o objetivo da pesquisa pode ser classificada como, pesquisa

exploratória ou estudo de caso e pesquisa descritiva. Classificados quanto a

natureza temos uma pesquisa qualitativa.

19.1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA

19.1.1.1 Estudo de caso com pesquisa exploratória
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O objetivo principal é possibilitar a compreensão do problema apresentado, a

pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o problema

com maior precisão.

A pesquisa exploratória procura explorar um problema ou uma situação para

prover critérios levantamentos de dados.

Segundo Gil, (1999) pg.27, as pesquisas exploratórias têm como principal

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos

posteriores.

Com estudo de caso foi identificado que a maior dificuldade da empresa e na

gestão de estoques, por isso sugerimos a prática do inventário para facilitar as

compras, aumentar o número de clientes e consequentemente impactar nos lucros.

19.3 NATUREZA DA PESQUISA

19.3.1 Pesquisa Qualitativa

Pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão de cenário do

problema, a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica,

mas com a compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos

dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de

estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo.

Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se

apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador. A

utilização desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo

fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise

de um problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir

unidades. Prodanov, Freitas (2013) pg. 70
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Analisamos os dados da empresa e seu estoque e identificamos que a maior

dificuldade da empresa se encontra no departamento de estoque.

20. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação desse trabalho tem o objetivo fornecer embasamento

necessário para desenvolvimento da parte prática deste trabalho a seguir os

principais tópicos.

20.1 ESTOQUE

Normalmente as empresas possuem visões um tanto quanto controversas

sobre seus estoques, pois se de um lado eles podem ser custosos e podem

acarretar uma série de riscos, por outro lado os estoquem podem elevar o grau de

segurança em ambientes incertos e dinâmicos. Daí a importância de estudar o tema,

conceituar e classificar, como veremos na sequência.

20.2 CONCEITO

Como bem sabemos é necessário manter estoques para atender a demanda

dos consumidores ou ainda a demanda de programação da produção, servindo

assim como garantias de problemas inesperados.

Estoque é um termo utilizado praticamente em todas as empresas e

representa, de forma geral, os produtos que estão armazenados para serem

vendidos para os clientes. Segundo Viana (2011), apresenta entre outras, uma

definição mais simples e generalista para estoque, definindo-o como uma reserva

para ser utilizada em tempo oportuno.

Segundo Slack, Chambers e Johntons (1999), definem estoque como, a

acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação, e

ressalta que estoque também e usado para descrever qualquer produto

armazenado. Os estoques têm uma grande importância para a gestão e organização

da empresa.
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Segundo Silva (2019) é possível perceber o valor do estoque quando um

cliente procura outro fornecedor porque não temos o item que ele procura em

estoque, afirmando que os estoques podem ser custosos e apresentar riscos, mas

ajudam a conciliar o fornecimento e a demanda.

Para Chiavenato (2005), afirma que estoque é composto de materiais em

processamento, semiacabados e produtos acabados que não é utilizado em

determinados momentos na empresa, mas que precisa existir em função de

necessidades futuras. As decisões em manter os produtos armazenados variam de

empresa para empresa, para usar como estratégia.

Cada ramo de atividade tem sua peculiaridade própria em relação ao

estoque, sendo este um termo utilizado praticamente em todas as empresas e

representa, de forma geral, os produtos que estão armazenados para serem

vendidos para os clientes.

Segundo Machado (2004) ressalta que os estoques são ativos que por sua
magnitude e características próprias exigem grande complexidade em seu
planejamento, administração e controle, cujas falhas poderão elevar de
forma brusca o risco financeiro da empresa.

Garcia (2006, p.9), conceitua o estoque da seguinte forma:

O conceito de estoque é possivelmente claro para todos. Desde o começo
de sua história a humanidade tem usado estoque de diferentes recursos,
como alimentos e ferramentas, para apoiar sua sobrevivência e
desenvolvimento. A gestão de estoques é assim um conceito amplamente
difundido, estando presente em praticamente todo o tipo de organização,
até mesmo no dia-a-dia das pessoas.

Para que exista uma boa gestão, é necessário equilibrar compras,

armazenagem e entregas, controlando as entradas e o consumo de materiais,

movimentando o ciclo da mercadoria. Além disso, deve ter como objetivo um prazo

de pagamento dos fornecedores compatível com os recebimentos dos clientes.

Cada ramo de atividade tem sua peculiaridade própria em relação ao estoque,

seja em indústria com empresas de prestação de serviços através dos estoques de

matérias, seja em no comércio em relação ao estoque de mercadorias.

Sobre a importância do gerenciamento do estoque, nos ensina Hilário (2017,

sem paginação)
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O investimento em estoque é muito representativo na indústria e no
comércio, bem como em algumas empresas de prestação de serviços. Pelo
seu caráter de aplicação circulante ou de giro, a sua renovação é constante
e, por isso, a sua administração requer uma boa dose de competência. Em
Função desse alto valor que representa em qualquer negócio, o seu
controle deve ser objeto de permanente cuidado, tanto para evitar desvios
como para permitir uma racional gestão financeira.

Como podemos perceber a gestão dos estoques é de suma importância para

o desenvolvimento econômico da empresa, todavia, apesar de sua importância,

complexidade e extensão a gestão de estoques ainda é muito negligenciada por

muitas empresas, restringindo assim a tomada de decisões estratégicas e

organizacionais para níveis baixos.

Todavia, existem várias empresas que já perceberam como a gestão pode

trazer vantagens competitivas e passam a tratar o assunto com muito mais atenção.

Portanto, superados os conceitos iniciais de estoques e gestão, passamos a

seguir a tratar dos tipos de estoque e suas funções.

20.3 TIPOS DE ESTOQUE

As maiorias das empresas tentam manter o mínimo de estoque para tentar

ser mais competitiva no mercado. Sem valor agregado aos estoques, as empresas

investir o seu capital em outras oportunidades de negócio em vez de deixá-lo parado

em forma de estoque.

De acordo com Martins e Alt (2009, pg.168), os estoques:

Tem a função de funcionar como reguladores do fluxo de negócios. Como a
velocidade com que as mercadorias são recebidas – unidades recebidas por
unidade de tempo ou entradas – é usualmente diferentes da velocidade com
que são utilizadas – unidades consumidas por unidades de tempo ou saídas
–, há a necessidade de um estoque, funcionando como um amortecedor
(buffer).

Para Slack, Chambers e Johntons (2009), existem várias razões para

desequilíbrio entre as taxas de fornecimento e de demanda em diferentes pontos de

qualquer operação levam a diferentes tipos de estoque.

Segundo Slack, Chambers e Johntons (2009), há cinco tipos de estoque

importantes: de segurança, de ciclo, de desacoplamento, de antecipação e estoque

no canal.
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Estoque de segurança é aqueles mantidos para proteger uma organização de

incertezas em suas operações logísticas. Ele demanda dos clientes lead-times

(tempo entre a colaboração e o recebimento de um pedido de ressuprimento) e

quantidades recebidas.

Os estoques de segurança também evitam que problemas inesperados em

uma operação produtiva, ou em um elo de cadeia de suprimentos, interrompam as

atividades de atendimento da demanda. Em uma fábrica, se uma máquina quebrar,

a existência de estoque de segurança evita que o processo produtivo pare

alimentação as máquinas subsequentes durante o reparo.

Os estoques de ciclo existem em razão das possibilidades de economias de

escala no processo de suprimento, o que faz com que seja vantajoso ordenar em

lotes com mais de uma unidade, uma economia de escala é caracterizada pelo fato

de que quanto maior a quantidade ordenada, menor é o custo de pedido por unidade

de produto.

Aqui podemos enquadrar as economias de escala que são custos fixos de

transporte, custos fixos de emissão deem ordens e recebimento de pedidos,

descontos por unidade custo de set – up (preparação de máquinas no chão de

fábrica), dentre outros. Se um varejista incorre em custos fixos de emissão dê

ordens e transporte por cada pedido realizado, é interessante ordenar em grandes

lotes, diluindo estes custos fixos por um maior número de unidades de produtos.

De forma semelhante, se para produzir um determinado item uma fabricante

gasta altos tempos de chão de fábrica em uma máquina deve ser conveniente

reproduzir muitos itens de uma vez, reduzindo o número total de chão fábrica por

período.

Estoque de antecipação segundo Slack, Chambers e Johntons (2009), é

utilizado para equilibrar as diferenças de ritmo de fornecimento e demanda. Por

exemplo, em vez de fazer um determinado produto quando necessário, ele pode ser

produzido ao longo do ano à frente da demanda e colocado em estoque até que

fosse necessário. é aquele que antecipa uma demanda futura, são criados antes de

uma época em que haja um pico de vendas, de um programa de férias, ou uma

ameaça de greve. São feitos para nivelar e auxiliara a produção e a reduzir os

custos de mudança das taxas de produção.
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Os estoques de canal, segundo Salientam Slack, Chambers e Johntons

(2009), existe pela razão onde não se pode transportá-lo instantaneamente entre o

local de fornecimento e o local de demanda. Se uma loja de varejo encomenda itens

em consignação de um de seus fornecedores, o fornecedor vai alocar estoque para

a loja de varejo em seu próprio armazém, embalá-lo, carregá-lo em seus caminhões,

transportá-lo para seu destino, e descarregar no estoque do varejista.

Para Slack, Chambers e Johntons (2009), desde o momento em que o

estoque é alocado, e está disponível para outro consumidor e ate o momento que se

ela passa a ser disponível para a loja de varejo, fica disponível no canal de

distribuição. Todo estoque, portanto, em trânsito, é estoque no canal.

Segundo Ching (2010), produtos em processo são materiais que estão em

distintas etapas do processo de fabricação. Abrange todos os materiais em que a

empresa executou alguma espécie de processamento ou transformação, mas que

ainda não se encontram na forma acabada para venda. Os tipos de estoque nos

ajudam a planejar e ate mesmo nas vendas, principalmente quando há a

necessidade de compra e quanto podemos pagar por cada produto. Qual valor

vender e assim contabilizar o lucro ou prejuízo da empresa.

20.4 OBJETIVOS DO ESTOQUE

Segundo Silva (2019) o objetivo da modelagem de estoques é minimizar os

custos, podemos analisar os modelos de estoques através do controle de dois eixos

principais: Minimizar o custo de estocagem, maximizar o nível de serviço

(correspondendo a minimizar as rupturas de estoque).

Ainda sobre Silva (2019) diante da demanda sujeita a variação do mercado os

dois fatores não facilmente compatíveis. Quando se tem o privilégio de um baixo

custo de estocagem, reduz a cobertura dos estoques dos produtos, isso aumenta o

risco de ruptura, pois isso pode reduzir o estoque de segurança dos itens.

Já por outro lado, pode se garantir um nível de serviço igual a 100% indicando

ruptura- zero, porem envolve a estocagem da maioria dos produtos, elevando os

custos.
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20.5 Funções de estoque

As funções do estoque ajudam a aplicar o melhor investimento ao estoque,

aumentando a utilização de meios internos da empresa, e diminuindo o capital

investido as vendas que não foram realizadas. Conforme a análise de Bowersox e

Closs (2010), a fabricação de produtos de acordo com especificações de seus

clientes é uma política de estoque ideal, após se fazer os pedidos. Chamado de

produção por encomenda, pois assim não exige estoque de materiais acabados nas

antecipações de vendas que venham surgir no futuro.

Em um sistema de produção e distribuição sem estoque nem sempre é

possível. Silva (2010) ressalta que é importante ponderar que o valor investido em

estoque deve ser avaliado em conjunto com outros recursos logísticos, para obter o

menor custo total.

20.6 CONTROLE DE ESTOQUE

20.6.1 Conceito
Estoques estão ligados a vários setores da empresa, tais como compras,

fabricação, controle de produção e vendas. . Segundo Ferreira (1978), diz que

estoques representam custos acumulados de produtos que seriam mantidos para

vendas e usos futuros.

Conforme Vendrame (2008) conceitua, o objetivo básico do controle de

estoques é evitar a falta de material sem que esta diligência resulte em estoques

excessivos às reais necessidades da empresa. O controle de estoques e

fundamental, sem dúvidas, uma das atividades de produção utilizadas para

conseguir um plano de ação predeterminado. Cabe ao controle de estoques planejar

e controlar a disponibilidade total, ou seja, não deixar que falte material sem

imobilizar, em demasia, os recursos financeiros.

De acordo com Ballou, (1993), estabelecer os níveis de estoque e a sua

localização e apenas uma parte do problema global de planejamento logístico.

Considerando esse objetivo mais amplo, o controle de estoque é uma questão de

balancear os custos de manutenção de estoques, de aquisição e de faltas.
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Os objetivos e benefícios do controle de estoque variam muito de nicho pra

nicho, e também de acordo com a época. Examinamos os métodos usados para

assegurar que os resultados estabelecidos pelo planejamento sejam atingidos. Os

controles desempenham o papel de acompanhar a alteração do estoque para que o

gestor avalie o desempenho da operação em relação àquele que foi planejado,

identificando situações que representem risco ao cumprimento das metas.

Segundo Gusmão (1999), a capacidade de a 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 todas as expectativas de seus clientes, em termos de

variedade, atendimento e disponibilidade.

20.7 RAZÕES PARA MANTER ESTOQUES

Todo erro gerencial acaba gerando estoque. Michael C. Bergerac. O ideal

seria a perfeita sincronização entre oferta e demanda, de maneira a tornar a

manutenção de estoque desnecessária. Entretanto, é impossível conhecer a

demanda futura e como nem sempre os suprimentos estão disponíveis a

qualquer momento, deve-se acumular estoque para assegurar a

disponibilidade de mercadorias e minimizar os custos totais de produção e

distribuição. Ballou (1993, pg. 204)

Ballou (1993), Afirma que os estoques servem na verdade para uma

série de finalidades, ou seja, elas:

● Melhorar o nível de serviço, estoques auxiliam a função de

marketing a vender os produtos, os mesmos podendo estar localizados mais

próximos e com as quantidades adequadas. Sendo vantajoso para melhores

disponibilidades mediatas para clientes, e vantagem competitivas, com

menores custos  de vendas perdidas.

● Permitir economias de escala nas compras e no transporte, ou

seja, pequenos lotes de compra são gerados para abastecer diretamente

clientes a partir da manufatura, implicando com maior custo de frete, sendo

que para lotes maiores pode se obter descontos. De modo que menores
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preços podem ser obtidos na compra de mercadorias com uso de lotes

maiores que as demandas imediatas.

● Proteção contra alteração de preços, bens comprados em

mercados abertos têm seus preços ditados pelas curvas de oferta e

demanda. Compras podem ser antecipadas em função de aumentos previstos

nos preços.

● Proteger a empresa de incertezas na demanda e no tempo de

ressuprimento. Não e possível conter, com certeza, as demandas ou os

tempos de ressuprimento. Para Arantes disponibilidade de produto, deve se

manter um estoque de segurança para atender as necessidades do mercado.

● Servem como segurança contra contingências. Greves,

incêndios, inundações ou entrar em estado de emergência (podendo citar

covid-19) são apenas algumas das contingências que podem atingir uma

empresa. Manter estoque reserva e uma forma de garantir o fornecimento

normal. Mesmo sendo óbvios os benefícios de se manter um estoque, ao

mesmo tempo o investimento tem taxas de juros, existindo o desafio de

minimizar o investimento, ao mesmo tempo em que balanceia a eficiência da

produção, logística e com a necessidade de marketing.

20.8 TIPOS DE DEMANDA

Segundo BALLOU (2003) ,dividir o estoque em classes ou tipos facilita o

controle do mesmo. Uma das melhores maneiras de classificar estoques e seguindo

a natureza de sua demanda, podendo ser elas:

● .Demanda permanente são aqueles que requerem

ressuprimento continuo ou periódico. E (1) O controle de estoque orienta se

para a previsão de demanda de cada item no inventário, (2) a determinação

de quando o ressuprimento deve ser efetuado e (3) definir o tamanho do lote

de ressuprimento.

● .Demanda sazonal, a principal característica desse tipo de

demanda e ela poder ser considerada composta por um único pico pelo

controle de estoque. Assim, o estoque acompanha a previsão, estando sujeito

aos erros intrínsecos a mesma.
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● .Demanda irregular, alguns produtos têm comportamento tão

irregular que a projeção de suas vendas e muito difícil. O controle de estoque

ara produtos com demanda irregular esta amarrada à precisão precisa de

vendas, principalmente quando o comportamento errático esta combinado

com tempos de ressuprimento muito longos ou pouco flexíveis.

● .Demanda em declínio, o problema aqui concentra se muito

menos em prever a demanda por pelas de reposição e mais em planejar

quando e quanto deve ser estocado período a período. Deve se, entretanto,

prever a demanda para todos os períodos ate o final das vendas.

● .Demanda derivada, o estoque para tender a uma demanda

derivada também e derivado. Quanto e quando comprar ou produzir pode ser

determinado com precisão a partir da demanda por produtos acabados. Ela

serve como base para efetuar  a programação final da produção.

20.9 CURVA ABC

De acordo com Accioly, Sucupira e Ayres (2008), para administrar seu

negócio a melhor maneira possível, você deve ficar atento aos números

apresentados.

O importante da curva ABC é que ela tira sua visão limitada da empresa e lhe

traz uma panorâmica geral do seu negócio. Por exemplo, “qual o produto mais

vendido?”, mesmo acreditando que esse produto seja o mais rentável, por

representar 70% das vendas, é necessário acrescentar uma venda casada.

No caso do produto principal ser as embalagens de marmitas, pode-se os

copos, guardanapos e talheres, que representam 60% da saída. Mesmo vendendo

uma quantidade muito menor, é justamente esse tipo de análise que pode ser

essencial para o sucesso do negócio, pois se passa a conhecer melhor a empresa e

o mercado a qual ela está inserida, e é o relatório da curva ABC que fornece esses

dados, tendo como base esse exemplo.

Das decisões que devem ser tomadas pela empresa, aumentar a margem de

contribuição dos itens complementares (talheres, copos, guardanapos, etc…),

aderindo às estratégias de negociação de valores inferiores ou aumentando o preço

de venda dos produtos. Alternativa é buscar informações junto aos clientes, se há
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algum outro item de interesse e que possa ser acrescentado ao catálogo de vendas

da empresa na venda casada, pois essa estratégia pode influenciar diretamente no

lucro do negócio.

A curva ABC é baseada no princípio de Pareto, onde se diz que para 20% das

causas, são responsáveis por 80% das consequências. Então, é como dizer que

20% dos clientes representam 80% das vendas; ou 20% dos produtos representam

80% dos estoques da empresa; e o que a curva ABC tem a ver com esse princípio?

Às vezes é necessário ampliar essa margem como a classe mais

importante, uma faixa intermediária e uma com menos relevância, que é a

curva ABC. Nela, é possível equilibrar a faixa “A” como 20% das causas de

maior importância; na faixa “B”, 30% seriam representadas as importâncias

intermediárias e a faixa “C” indica o restante das visões, que seriam os

50%das faixas intermediárias. Essas não são regras fixas e imutáveis, mas

fornecem um parâmetro para começar a visionar os resultados. Accioly,

Sucupira e Ayres (2008 pg. 95)

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 essa 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 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 ser a maioria na quantidade.
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– 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 valor no estoque, sendo avaliado em aproximadamente 5% de

importância.

20.10 FIFO

O método FIFO significa primeiro a entrar, primeiro a sair (First in First out), ou

seja, lotes que chegam ao estoque têm de ser enviados aos clientes primeiro. O que

parece ser uma medida muito simples e óbvia esbarra em dois problemas.

O primeiro é saber a que lote pertence o material, o que pode ser feito com

uma identificação no próprio material ( como uma etiqueta), ou por meio do controle

de saldo por endereços, de forma que cada lote seja armazenado em um endereço

de estoque à parte.

Segundo Accioly, Sucupira e Ayres (2008), o segundo é ter acesso físico ao

material que chega primeiro. Justamente por chegar antes, é natural que os

primeiros lotes estejam armazenados na parte de trás do armazém ou da prateleira,

onde, para se ter acesso, seria preciso movimentar o material que chegou depois. A

colocação dos lotes em endereços separados pode resolver isso. Como alternativa,

é possível organizar fisicamente o estoque de modo que a entrada seja processada

por um lado e a saída pelo outro.

20.11 ESTOQUE MÍNIMO OU ESTOQUE DE SEGURANÇA

E a quantidade mínima de material em estoque que, ao ser atingido, indica

que é necessário a renovação do estoque de tal modo que, no período de

ressuprimento, se preserve o estoque de segurança. O estoque mínimo corresponde

à soma do estoque de segurança mais a quantidade consumida no período de

ressuprimento. São utilizados quando ha grandes demandas ou quando a entrega

do material não e feita no período estipulado.

De acordo com Accioly, Sucupira e Ayres (2008), justifica-se a existência do

estoque mínimo porque enquanto está sendo usado, o departamento de compras

33



tem prazo para realizaras operações de praxe para reposição de material (consulta

de cadastros, coleta de preços, requisição, recebimento e verificação da

mercadoria).

20.12 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 do estoque: este é um

método do 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 venda/estoque, ou o giro de

produtos através de departamentos e categorias. Outra importante analise e definir a

relação estoque/vendas e determinar que o estoque equivalesse a um período de

vendas, por meio da previsão calculada. e preciso observar os diferentes setores

varejistas, pois apresentam diferentes índices para estocagem, afinal cada produto

tem seu tempo de vida.

Método de variação porcentual: Adequado para situações de forte

sazonalidade nas vendas, este método ajusta o estoque a grandes mudanças no

numero de vendas e procura amortecer o impacto dessas variações, para adotar o

mesmo, e necessário utilizar a seguinte fórmula:

Estoque objetivo de começo de mês = (estoque médio) X 1/2 (1+ vendas

planejadas para o mês / média de vendas mensais)

Ainda seguindo o pensamento de PARENTE (2013) 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.

Estoque 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 e menor do que seis vezes por ano. Muito semelhante ao método

34



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 de começo de mês = (estoque médio) + (vendas planejadas

para o mês – médio de vendas mensais)

20.13 CONTAGEM DE ESTOQUE

Segundo Accioly, Sucupira e Ayres (2008), todos os controles discutidos até

agora tem o objetivo de prevenir a geração de diferenças de inventário, até certo

ponto. Quando há uma movimentação de grandes volumes de estoque, em ritmo

constante, com equipes numerosas e várias atividades manuais, o custo de eliminar

completamente as diferenças de inventário usualmente é proibitivo. Nesses casos,

torna-se mais interessante efetuar contagens de estoque, ou inventários, como são

mais conhecidos.

O princípio básico é efetuar uma contagem do material em estoque e depois,

comparando com os dados do cadastro de saldo, verificar se há diferenças, qual a

quantidade e valor envolvidos, e então efetuar o acerto.

Existem diversos tipos de procedimentos para inventários. Cada empresa vai

escolher o tipo que mais se adequá ao seu ambiente. Mas algumas regras são

universais e devem ser levadas em consideração.

Contagem “Cega”: a pessoa que faz a contagem não deve nunca saber de

antemão qual é quantidade que figura no sistema de controle de saldos ou nos

documentos de entrada, para não ter a sua contagem influenciada.

Segunda contagem: quando houver diferença entre a quantidade contada e

quantidade esperada, deve-se efetuar uma segunda contagem, preferencialmente

por outra pessoa. É preciso obter pelo menos duas contagens iguais para validar um

inventário.

Ajuste dos registros de saldo: as diferenças te de ser formalmente registrada

e os acertos autorizados, também formalmente, pela direção da empresa.

20.14 INVENTÁRIO GERAL
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Segundo Accioly, Sucupira e Ayres (2008 pg. 134) inventário e um processo

de contagem física de todos os itens da empresa em uma data prefixada. É utilizado,

usualmente, no fechamento contábil do exercício anual.

As desvantagens deste tipo de inventário são:

– muitos itens para contar em pouco tempo;

– difícil coordenação, dependendo do número de itens e dos volumes;

– dificuldade para realizar novas contagens, em caso de divergências;

– falta de credibilidade nos estoques ao longo do ano;

– não orientado para causas das divergências, e sim para ajustes;

– empresa fechada para realizar o inventário, o que envolve custos perdas

desnecessários.

Inventário dinâmico.

É um processo de contagem física de um item, sempre que ele é

movimentado. Ou seja, ao ser recebido ou expedido na área de armazenagem, o

item sofre contagem.

Podem ser também aproveitadas oportunidades em que o estoque ou

endereço de armazenagem são os zerados.

“A principal vantagem desse tipo de inventário é que os itens com maior

movimentação, que costuma ter maiores disparidades de inventário, são

contados mais vezes.” Accioly, Felipe, (2008)

Inventário por amostra.

É empregado em procedimento de auditoria, valendo-se de uma

abordagem estatística. Neste caso, são contados apenas alguns itens que

representam uma boa amostra do universo de itens da empresa. Esse

método é recomendado quando acuracidade dos estoques é mantida por

meio de inventários rotativos. Accioly, Felipe (2008)

Segundo Accioly, Sucupira e Ayres (2008 pg.15) O gestor de estoques está

sempre em busca de soluções para os problemas e dificuldades do seu cotidiano e

precisa de uma abordagem pragmática, pois a aplicação dos conceitos requer o uso
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de ferramentas matemáticas e computacionais, cujo manejo difícil frequentemente o

impede de adotar técnicas que aumentariam a competitividade do seu negócio.

Estoques são fatores geradores de custos, em contrapartida os estoques

também exercem uma função essencial no favorecimento de realização das

receitas, afetando direta e positivamente a competitividade o resultado financeiro

das empresas. Neste contexto, reconhece-se a grande importância de um adequado

dimensionamento de estoques, vinculado ao resultado financeiro das organizações.

Identificam-se dois custos distintos quando nos referimos a estoque: Os

custos de obtenção e os custos de manutenção.

Nenhum deles se refere ao valor nominal dos estoques, que constituem na

realidade, parte dos ativos de uma organização, e serão tratados como tal.

Continuando com pensamento de Accioly, Sucupira e Ayres (2008) Os custos

de obtenção compreendem os relacionados aos processos de provisionamento de

estoques, envolvendo pesquisas de mercado e dispêndio com aprovações e

desenvolvimento de fornecedores e processos operacionais de compras, no caso,

de materiais adquiridos de fornecedores terceiros, ou custos de processos

produtivos internos, no caso de materiais produzidos internamente normalmente

rotulados como artigos produzidos verticalizada mente. Também estão aqui

compreendidos os custos de transporte incorridos no processo de internação das

mercadorias, tanto em sua parcela fixa (depreciação, diárias, combustível, pedágio),

quanto em sua parcela variável (seguro da carga, frete peso, impostos sobre

serviços).

Os custos de manutenção envolvem todos os dispêndios relacionados com a

manutenção da posse de inventários como remuneração pelo capital empregado

nos estoques, seguros, custo de área e mão de obras necessárias para o

armazenamento.

Se por um lado os estoques são ativos financeiros cuja mobilização em

excesso compromete o retorno do investimento, por outro a falta de estoques na

hora e locais adequados causa prejuízos a toda a cadeia de suprimentos: a empresa

fornecedora deixa de vender e todos os integrantes da cadeia de suprimentos a

partir desse ponto podem ter comprometido a continuidade de suas operações.
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20.15 CUSTOS DE ESTOQUE

Conforme descrito por Ballou (1993), existem 3 categorias diferentes de

custos na administração de inventário. São elas: Custos de Manutenção, Custos
de Requisição ou compra e Custos de falta de estoques.

Custos de manutenção de estoque: Estão associados a todos os custos

necessários para manter certa quantidade de mercadorias por um período de tempo.

É uma expressão usada para representar uma série de custos diferentes. Há o custo

de oportunidade do capital, o estoque imobiliza capital que poderia ser empregado

de forma diferente dentro ou fora da firma. Qual custo de capital deve ser usado é

uma questão sempre em debate e usa-se um valor assumido pela administração da

empresa como o real. Assume-se desde a taxa de juros preferenciais empregadas

no sistema bancário até a taxa esperada de retorno para oportunidades alternativas

de investimento. A faixa que vai de 8 a 40% ao ano parece ser a mais comum para

os custos de capital.

Existem também os custos associados aos impostos e aos seguros. Os

custos de seguros contra incêndio e roubo são indiretamente relacionados com a

quantidade de mercadoria mantida. Os custos de armazenagem física são os

relacionados com a quantidade de estoque mantido. Existem, finalmente, os custos

associados ao risco de manter o estoque. São os custos de perdas devidas à

deterioração, obsolescência, dano e furto.

20.16 OS ESTOQUES NO COMÉRCIO: ATACADO E VAREJO.

De acordo com Accioly, Sucupira e Ayres (2008 pg. 31), no ambiente de

comércio, a gestão dos estoques de mercadorias para revenda tem características

bastante peculiares. Por um lado temos os atacadistas genéricos ou especialistas,

que tem como objetivo o atendimento ao chamado pequeno varejo, as lojas

menores. A função do atacadista é o serviço de venda e fornecimento de

quantidades adequadas às demandas do pequeno comércio, desmembrando em

muitos casos as embalagens maiores dos fabricantes. Por outro lado temos as

grandes redes de varejo com grande número de lojas, caso em que ha um
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significativo aumento de complexidade quando estamos tratando de estoques

dessas redes. Temos de observar também no varejo as características da demanda.

No comércio, temos produtos de demanda regular, com poucas variações ao

longo do tempo; temos produto de moda em que os ciclos de vida são cada vez

menores dentro de cada estação; temos produtos de venda em eventos específicos,

com duração de um dia ou de curtíssimos períodos; temos os produtos sazonais que

possuem ciclos de vida maiores que os da moda e cuja demanda é influenciada

normalmente pelas estações do ano e finalmente, temos aqueles produtos

chamados de “novidades”, que não tem nenhuma base histórica que permita

qualquer cálculo para determinar sua demanda futura.

20.17 Compras

De acordo com Ferreira (1978), Cabe ao departamento de compras

providenciar, suas compras dentro do prazo, preço, qualidade, quantidade

necessária, focando no desempenho e bom funcionamento do setor. O setor

responsável pelas compras deve sempre adquirir o material adequado para a

empresa, e garantir que o material adquirido tenha a qualidade e quantidade

solicitada para o setor da empresa.

Sempre devemos ressaltar que o setor de compras é essencial e está

presente em todas as empresas e ligada a todos os setores.

20.18 Funções do departamento de compras

Segundo Ferreira (1978), A função de um departamento de compras é

conhecer os fornecedores do material que a empresa utiliza. Através de catálogos,

cadastro de fornecedores elaborados por sua empresa, com isso facilitarão suas

escolhas na hora da compra, fazendo uma seleção mais criteriosa de seus

fornecedores e produtos, priorizando sempre, preço, prazo, quantidade e qualidade.

As empresas devem manter seus cadastros em duas formas, uma por ordem

de fornecedores e outra por ordem de material. O cadastro deve conter diversos

fornecedores, especificando o material que cada um distribui. A existência desses

cadastros justifica-se porque em casos que a empresa não conheça a mercadoria,
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isso auxiliará na hora da compra. Com isso alguns custos da empresa também

podem vir a diminuir na mesma medida que o pedido de material aumenta, com a

distribuição dos custos fixos por quantidades maiores.

20.19 Processos de compras

Segundo a consulta no site Nomus, Leão (2019), o processo de compras

precisa ter equilíbrio com a qualidade, a quantidade e custo. Sua empresa precisa

atender suas necessidades dentro de um orçamento planejado.

É fundamental sua empresa entender os diferentes estágios do processo de

compras.

Alguns fatores importantes:

● Identificar a necessidade de aquisição de algo

● Decisões sobre produtos e serviços

● Ter uma equipe dedica

● Planejar requisitos de quantidade e qualidade

● Realizar orçamentos

● Selecionar fornecedores

● Planejar a logística

● Avaliação de desempenho

20.19.1 As etapas de processo de compras

Segundo a consulta no site Nomus, Leão (2019), toda compra necessita

ser planejada e organizada e realizar as etapas do processo de compras.

● Identificar a demanda de produtos

● Registrar a solicitação de cotação

● Rever proposta

● Decidir pela melhor oferta visando, qualidade, preço e

disponibilidade.

● Criar um pedido de aja a possibilidade de termos ou condições

cruciais
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● Controle ao receber, para ver se está de acordo com o pedido.

● Ao receber registrar e confirmar em contas a pagar

● Realizar o pagamento de fornecedores

20.19.2 Eficiência operacional

Segundo a consulta no site Nomus, Leão (2019), para um compra mais

eficiente e uma economia de tempo e dinheiro, você precisa ter um acesso fácil e

rápido a todos os pedidos, ou seja, sua ordem de compra, a aplicação correta de

uma compra para sua empresa irá lhe garantir um processo de compra melhor e

assim gerando uma economia maior para a empresa.

Com esse acesso fácil as informações sobre suas compras, a empresa

poderá ter informações importantes como as tendências de compra, comportamento

do fornecedor e do consumidor, assim podendo planejar melhor sua próxima

compra.

20.19.3 Processo de compras no controle orçamental

Segundo a consulta no site Nomus, Leão (2019), seu processo de compras

também terá influências no seu orçamento, por que antes de realizar qualquer

compra é fundamental você saber se há dinheiro o suficiente para a realização da

compra. Um processo de compra bem organizado irá ajudar melhorar seu

planejamento e gerenciamento financeiro. Isso também irá gerar resultados e

melhoria em suas decisões e suas necessidades comerciais.

Você pode também vir a utilizar a tecnologia a seu favor e de seu negócio,

automatizar seu processo de compras pode te economizar tempo e dinheiro e

diminuir os riscos para seu negócio.

20.19.4 Capacitar seu departamento de compras

Segundo a consulta no site Nomus, Leão (2019), você deve capacitar e dar

treinamento para o responsável pelas compras, oferecendo a ele treinamentos

específicos sobre o negócio e o máximo de informações necessárias sobre o
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produto ou serviço a ser ofertado. Essas informações devem conter detalhes sobre o

produto, sobre seus fornecedores e que tenha fácil acesso a todas as informações

para não haver atrasos ou desentendimentos, fazer com que seu comprador tenha

um ótimo relacionamento com todos os fornecedores, para gerar boas negociações

e negócios futuros. Além de evitar problemas como, avarias nos produtos, atraso de

entrega, com esse bom relacionamento com fornecedores o nível de perder ótimas

oportunidades de compra será reduzido, assim não haver a necessidade de

reavaliar seus fornecedores e ter que realizar algum pedido de última hora.

Faça com que sua equipe de compra participe de reuniões e palestras

relacionadas ao produto, a um bom atendimento a fornecedores e outras realizações

de suas tarefas. Pois o papel do departamento de compras de uma empresa tem

sua responsabilidade significativa para a empresa e o bom resultado para seu

negócio, devem estar atentas as reais necessidades de compra, pesquisar e realizar

estudos sobre compras, conhecer bem seus fornecedores, analisar corretamente

cada proposta.

20.19.5 Fornecedores no processo de compras

Segundo a consulta no site Nomus, Leão (2019), os fornecedores, também

tem um papel importante no processo de compras, cabe ao comprador identificar

qual a melhor proposta de seus fornecedores e garantir a qualidade e o preço por

um período que seja correspondente aos seus custos e despesas. A melhor maneira

de fazer isso e sempre avaliar seus fornecedores e garantir um bom desempenho ao

negócio.

20.19.6 Conceitos básicos da gestão de compras

O setor de compras de todas as empresas é essencial para o negócio, o setor

de compras de uma empresa corresponde a um todo, sendo em planejamento,

organização, direção, coordenação e o controle de todas as tarefas de aquisição de

material para a empresa. Segundo a consulta no site portal da educação (2015),

este serviço deve melhorar continuamente na empresa, para ter uma rotatividade de

estoque, o atendimento ao cliente, a produtividade da mão de obra, a utilização da

42



capacidade, custo de material, custo de transporte e o custo do sistema. Ou seja,

atender o cliente da melhor forma, com o menor investimento de estoque.

O setor de compras tem que estar inteiramente ligado ao setor de estoque

das empresas para que com isso possa administrar as compras em boas condições

e o menor custo possível sem exageros na demanda, mas que também não tenha

ruptura em seus estoques. O setor de compras tem sua responsabilidade em

conseguir realizar compras com qualidade e com o menor custo possível para a

empresa, para que com isso contribua para o bom funcionamento da empresa e que

traga lucros em vez de prejuízos.

Entender o conceito de compras é fundamental para qualquer empresário

do setor varejista. Esse processo garante que possam ser controlados os

suprimentos necessários para o trabalho na empresa, bem como o estoque

dos produtos disponíveis para o público. (Testoni Lucas, 2018 sem

paginação)

O processo de gestão de compras deve ser feito com muito cuidado e

atenção, pois é um processo que necessita da sua continuidade na empresa. O

Setor de compras de uma empresa é o setor que garante o bom funcionamento, que

garanta a quantidade certa de produtos para o bom funcionamento interno na

empresa. O setor de compras da empresa envolve cálculos relacionados ao estoque

da empresa para que possa administrar os gastos da organização, assim

aumentando sua rentabilidade.

Os benefícios de uma gestão de compras bem feitas são vários, como:

otimizar custos aumento na lucratividade e vantagens em outras áreas da empresa,

principalmente ao setor de estoques, que trará uma entrada e saída de produtos

muito mais bem feita e controlada, auxiliando na quantidade de produtos de alto giro

não faltem em seus estoques e sejam feitas compras desnecessárias com itens de

pouca saída.

20.19.7. A importância na padronização e descrição de produtos

Segundo a consulta no site myrp, Testoni (2018), a padronização e descrição

de todos os produtos da organização precisa manter um padrão para que quando
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aja a necessidade de identificação de um produto ele seja encontrado rápido e

facilmente, o uso de código de barras em cada produto pode ser muito útil e facilitar

o controle dos produtos.

20.19.8 Programar as compras

Segundo a consulta no site myrp, Testoni (2018), para facilitar e aproveitar

melhor seu tempo programe suas compras, atendimento a fornecedores ou

vendedores, agende horários para que possa se antecipar e planejar suas compras,

assim sendo mais objetivos com seus fornecedores e vendedores, realizando uma

boa compra e sem itens desnecessários para a empresa, imponha regras no

momento de suas negociações para ter um maior controle sobre seus fornecedores

e vendedores no momento de uma negociação, mas sempre mantendo um bom

relacionamento com todos, gerando confiança de ambas as partes, afinal no

momento de uma compra cada um tem seu interesse em manter seu negócio ativo e

produtivo, garantindo seu lugar no mercado.

É preciso que realizem um trabalho em conjunto para o resultado ser

satisfatório para ambas as partes.

20.20 GESTÃO DE ESTOQUES

Gestão de estoque é uma atividade que atua na função de compras, controle

de produção e gestão de produção, gestão de armazenagem e contempla o

planejamento para o desenvolvimento dos negócios, gestão de estoque é uma das

atividades mais importante para a empresa, podem gerar segurança operacional em

situações de variações de demanda onde se possibilita um ótimo nível de serviço.

Numa economia dinâmica, como a brasileira, especialmente nos últimos

anos após a estabilização monetária (no início da década de 1990) ficou

evidente para as empresas a necessidades de desenvolver estratégias

operacionais globais, especialmente no que consiste a gestão de estoques.

(Silva, Bráulio Wilker 2019 p. 21)
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Com o novo cenário econômico os gestores se viram diante de novos

desafios onde os clientes surgem com maior exigência, onde se tem menores ciclos

de vida dos produtos, onde a necessidade de gerenciamento do fluxo de materiais e

mercadorias, um gerenciamento de estoque pelo aumento no giro dos produtos no

estoque.

De acordo com Wanke, 2000 p. 177“A definição de uma politica de estoque

depende de definições claras para quatro questões (1) quanto pedir, (2) quando

pedir, (3) quanto manter em estoque de segurança e (4) onde localizar, a resposta

para cada questão passa por diversas análises, relativas ao valor do produto, a

previsibilidade de sua demanda e as exigências dos consumidores finais em termos

de prazos de entrega e disponibilidades de produtos.”

20.20.1 PRINCIPAIS DECISÕES NA GESTÃO DE ESTOQUES

Segundo Garcia, Tavares, Reis, Machado (2006), os gestores têm que lidar

com várias decisões na gestão como compras, produção e distribuição, algumas das

decisões mais importantes são:

● Quanto pedir: o pedido de ressuprimento deve conter

quantidade requerida, com base nas demandas futuras esperadas, descontos

existentes e custos envolvidos.

● Quando pedir: o momento de repor a mercadoria no estoque é

determinado através do parâmetro de pedido, que depende do nível de

serviço esperado ou da demanda esperada.

● Quanto manter em estoque de segurança: o estoque pode ser

revisado continuamente ou periodicamente, dependendo da tecnologia

presente e entre outros fatores.

● Onde localizar os estoques: se uma empresa pode estocar seus

produtos em mais de uma instalação, decisões de localização devem ser

tomada, como, por exemplo, manter produtos acabados em armazéns

pequenos próximos aos clientes ou em um armazém central o que depende

dos custos de distribuição, restrições de serviços, tempo em que clientes
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aceitam esperar, tempo de distribuição, custos de estoques, custos de

instalações etc.

Ainda sobre Garcia, Tavares, Reis, Machado (2006) para controlar o sistema

se utiliza indicadores de desempenho é o monitoramento das operações devem

estar presentes para apoiar medidas corretas e também ações de contingências

caso o sistema logístico estiver fora de controle ou sendo operado em baixa

performance.

Considera-se que se deve mantêm nos depósitos, mercadoria suficiente para

giro do estoque onde não se pode ter falta ou sobras de produtos.

Se a ocorrer falta de produtos no estoque a empresa pode sofrer com a queda

nas vendas e consequentemente a perca de muitos clientes para a concorrência,

mas se tem sobra de produtos no estoque a consequência pode ser maior grave

com perda do produto e mantendo o capital de giro parado onde não se possibilita

um novo investimento.

A gestão de estoque proporciona uma série de ações que permitem ao

administrador observar e verificar se estoque está sendo bem utilizado, bem

manuseado ou bem controlado. Sendo assim, torna-se fundamental no negócio, pois

enfoca a interação entre os departamentos da empresa e o atendimento ao cliente.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA APLICAÇÃO DO PROJETO
Nesse primeiro momento, foi possível analisar as falhas da empresa, o

trabalho permitiu conhecer seu público-alvo e avaliar suas reais necessidades e

expectativas em relação a SERVPAN, cujo os dados levantados servirão como base

para atingir os objetivos a qual o trabalho se dispõem e que serão objeto do

desenvolvimento prático no Projeto Integrador II.

22. REUNIÕES COM O PROPRIETÁRIO
No dia oito de agosto realizamos uma reunião com os proprietários onde

estabelecemos algumas ações que serão aplicadas com o decorrer do trabalho para

a realização do projeto proposto.
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Iniciamos a sugestão da substituição do sistema existente para um sistema

adequado para a necessidades da empresa e um melhor custo-benefício,

estabelecemos que no dia quinze de agosto foi realizado o inventário sugerido.

22.1 COLETA DE DADOS
Os proprietários autorizaram coletar várias informações referentes ao sistema que

é utilizado no momento, a empresa trabalha com diversos fornecedores, que

abrangem diversos tipos de produtos. Os mesmos não tinha uma pessoa certa para

controlar a entrada e saída dos produtos assim todos os funcionários tendo acesso

ao estoque, foi elaborado um termo de responsabilidade para a pessoa contratada a

exercer função, ficando assim estabelecido a proprietária. A qual entendeu a

importância de dar continuidade a essa nova cultura.

22.2 ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS
A entrada de mercadoria é realizada através de conferência de nota fiscal, e logo

após os produtos são cadastrados e colocados nas gôndolas, na saída dos produtos

é imitido nota mas não tem um controle rígido das matérias.

23. AÇÕES APLICADAS
23.1 SISTEMA

O sistema escolhido, foi o Shop Control 9 da empresa Idealsoft, o qual foi

adquirido no dia vinte de agosto para um período de testes de quinze dias. No dia

nove de setembro foi adquirida a versão definitiva. Ao adquirir o sistema Idealsoft, o

proprietário optou pela versão Corporte Plus, conforme citado no PI1. A sugestão do

leitor de código de barras, não foi aceito pelos proprietários devido ao custo

adicional.

O sistema antigo da Servpan não possuia um controle exato de seus produtos em

estoque, não emitia relatórios de produtos inativos e produtos obsoletos, não tinha

relatório de produtos com maior giro, sendo assim eles não conseguiam saber quais

eram os produtos com grande saída.
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Com a implantação do novo sistema a empresa terá um controle adequado tanto

de seus produtos em estoque e na parte financeira também terá um maior controle.

O sistema possui várias funções onde auxiliará os proprietários com cadastro de

clientes e produtos, entrada e saída de mercadorias, relatórios de produtos ,

relatórios de vendas, gráficos onde mostra os meses de maior faturamento e

produtos de maior giro.

23.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Após a instalação do sistema, desenvolvemos os códigos dos SKUs os quais

foram criados mediante os códigos dos fornecedores levantados através das notas

fiscais e do relatório de itens cadastrados fornecido pelos proprietários.

Com as informações do relatório, desenvolvemos uma planilha que foi utilizada

como base para efetuarmos o inventário. O qual foi efetivamente executado no dia

doze de Setembro, sendo iniciado as oito e trinta da manhã, com uma pausa para o

almoço entre treze e quatorze horas. Neste horário retomamos as atividades e as

encerramos as dezessete horas.

Conseguimos organizar e adequar a empresa

23.3 INVENTÁRIO
Para a execução escolhemos o inventário geral, foram formadas três duplas,

incluindo a proprietária da empresa. Nos dividimos para a contagem dos itens, o

material utilizado foram listagens impressas dos mesmos, onde um membro da

dupla fazia a contagem, e o outro fazia as anotações nos relatórios. Foram

realizadas três contagens até os resultados serem iguais, realizamos também o

endereçamento do estoque, onde criamos códigos para os produtos, tendo como

base a codificação encontrada nas notas fiscais dos fornecedores.

Através do inventário é possível saber quando comprar determinados produtos e

não tendo perda de materiais e assim diminuir custos.

Foi indicado aos proprietários a verificação de inventário geral a cada seis meses,

para um controle da validade dos produtos e assim diminuir as perdas.
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23.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE

23.4.1 CURVA ABC
Com interesse de colocar em prática nosso estudo e buscando

atingir nosso objetivo mensurado anteriormente, iniciamos a contagem do

estoque, a organização foi feita aplicando a curva A B C, onde os

produtos de maior giro que representam a curva A, ficaram em evidência

para facilitar a busca no estoque, sendo assim os produtos ficaram nas

partes mais baixas das prateleiras com melhor movimentação.

Ressaltamos que a elaboração da curva ABC dos materiais em

estoque será para contribuir também com o gerenciamento de custos da

organização, para um planejamento de compras sem desperdício e de

uma forma  mais assertiva.

Criamos uma planilha de controle de tarefas como armazenamento,

organização da entrada dos produtos e processamento de remessas ao

final do dia, com o estoque organizado a empresa economiza tempo e

aumenta a eficiência.

Deixamos o estoque alinhado com endereçamento correto,

Quanto aos itens obsoletos do estoque, criamos ilhas no centro da loja com

promoções para levantarmos recursos a serem aplicados em outros departamentos.

Com o estoque organizado e o sistema em teste, observamos durante todo o mês

de Outubro um crescimento de 40% nas vendas da empresa.

Para manter o bom funcionamento do estoque, foi sugerido e aceito pelos

proprietários um termo de responsabilidade sobre a entrada e saída dos produtos.

Com a instalação do sistema, a empresa terá um maior controle do estoque com

relatórios de vendas, estoque baixo, vendas por períodos, produtos com maior giro,

e também um maior controle na parte financeira.

Com essa ação a Servpan saberá quando reabastecer o estoque, decidir o

que permanece no estoque e ter um planejamento melhor na hora de comprar os

produtos, sem desperdícios.
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Fonte : Equipe do trabalho

70 % No gráfico é correspondente a curva A que são os itens de maior giro como

marmitas, embalagens para panificadora, sacolas, produtos alimentícios.

25% No gráfico é correspondente a curva B que são os itens complementares como

cartucho para pão, copos e material de limpeza.

5% No gráfico é correspondente a curva C que são os itens obsoletos como

granulado para bolo.

O sistema possui as seguintes funções:

Fonte: Shop 9
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Fonte: Shop 9

Fonte: Shop 9
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Fonte: Shop 9

Cadastro de Cliente:
Seleção de pessoa física ou jurídica

Seleção CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, endereço, bairro, cidade, CEP, UF.

Fonte: Shop 9

Cadastro Fornecedor
Seleção de pessoa física ou jurídica
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Seleção CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, endereço, bairro, cidade, CEP, UF.

Cadastro dos produtos:
Insere o código do produto, nome do produto

classe, subclasse

ncm/ cest

preço do produto

Fonte: Shop 9

Entrada do produto:
Insere o código da operação

Insere o código ou nome do fornecedor

Insere código do funcionário responsável

Insere o código do produto ou nome

Finaliza com efetivação do estoque
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Fonte: Shop 9

Saída dos produtos
Insere o código da operação

Insere o código ou nome do fornecedor

Insere código do funcionário responsável

Insere o código do produto ou nome

Finaliza com efetivação do estoque

Relatório de vendas
Entra na aba de movimento

Relatório

Relatório de vendas

Período a período
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Fonte: Shop 9

Relatório Inventário
Entra na aba de movimento

Relatório

Relatório de vendas

Período a período

Fonte: Shop 9
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Com o sistema instalado e a implantação da curva ABC no Controle de estoque da

empresa, trará um ótimo nível de organização no estoque, um resultado positivo e

uma saúde financeira melhor a Servpan.
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24. CONCLUSÃO
Concluímos que a consultoria realizada na empresa Servpan, obteve resultados

satisfatórios através das ações aplicadas e sugeridas. Foi possível analisar e

organizar o estoque da empresa e com isso a continuidade da filosofia implantada

pode trazer um desenvolvimento e crescimento a empresa, pois acima de tudo, foi

implantada na mente dos proprietários a cultura do gerenciamento de estoques, que

até então eles não possuíam.

O objetivo principal da consultoria era identificar as falhas no estoque e propor

sugestões que adequem-se à empresa. Indicamos ao proprietário um inventário

geral a cada 6 meses, conferência de produtos com validade próxima, e a

implantação de um novo sistema mais adequado as necessidades da empresa.

E com as ações aplicadas e propostas, a Servpan deu início a uma nova fase. A

implantação do sistema trouxe um maior controle de seus produtos, através de

relatórios onde mostra a quantidade em estoque, data de validade dos produtos, e

quantidade certa a se comprar, assim reduzindo produtos obsoletos, e evitando

custos fora do orçamento.

Foi desenvolvido os códigos dos SKUs os quais foram criados mediante os

códigos dos fornecedores levantados através das notas fiscais e do relatório de itens

cadastrados fornecido pelos proprietários.

Com o controle adequado a empresa terá um rendimento melhor ao fluxo de caixa e

sabendo a quantidade certa a ser comprada. Com os relatórios, o proprietário

poderá efetuar uma melhor negociação com os fornecedores.

Durante a aplicação do projeto a equipe se dispôs a atender as necessidades dos

proprietários.

Para um crescimento e desenvolvimento cada vez maior, sugerimos aos

proprietários que fizessem o curso FERRAMENTAS - GESTÃO DE ESTOQUES do

SEBRAE, que é online ou pode ser baixado no site.
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ANEXO I

CONTROLE DE ESTOQUE

Produto Última compra Quantidade em estoque

em / /

Necessidade de

compra

Urgente Estoque

pequeno

Estoque cheio

Fonte de pesquisa:

https://www.sindiconet.com.br/downloads/modelo-de-ficha-para-controle-de-estoque

ANEXO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, colaborador (XXXXXX), RG, CPF e CTPS/SÉRIE, data de admissão

/ / , na função (XXXX), mediante este instrumento DECLARO que recebi todas as orientações de

maneira expressa e responsabilizo-me pela gestão e organização do estoque da empresa SERVPAN

COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO, zelando e mantendo sempre atualizado conforme

definido pela direção da empresa no manual de gestão e organização de estoque daempresa.

Local e data

Assinatura do colaborador_____________________________________________
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