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RESUMO 

 

O presente trabalho abordou a necessidade da implantação de um sistema de controle e 

gerenciamento de estoque na loja de roupas “Espaço da Moda”, da cidade de Tapejara - RS. O 

objetivo foi analisar se a instalação de um software de controle de estoque é capaz de otimizar 

este gerenciamento. Para isso utilizou-se uma pesquisa do tipo Estudo de Caso, com base em 

um estudo de caso e com abordagem qualitativa. Baseado neste estudo verificou-se a 

necessidade de adotar um sistema de software para um melhor controle e gerenciamento das 

mercadorias. Os instrumentos utilizados para a pesquisa de dados foram a observação, fotos 

de antes e depois do controle instaurado e ainda uma entrevista semiestruturada com a 

proprietária da loja. Este estudo permitiu analisar as reais necessidades da empresa. A 

pesquisa se mostrou muito importante e favorável para um melhor controle do estoque, uma 

vez que após a instalação do sistema de software – Clipp Store ficou constatado que além de 

uma melhor organização e a possibilidade de controlar melhor as mercadorias existentes, 

também foi verificado que tinha mais mercadorias do que a empresária imaginava, bem como 

um valor significativo agregado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao cenário de constantes modificações e rápido desenvolvimento tecnológico 

as empresas têm cada vez mais a necessidade de se aperfeiçoar e inovar constantemente para 

se manterem inseridas neste mercado competitivo e inovador, onde existem muitas 

oportunidades, mas também muitas armadilhas e desafios a serem enfrentados pelas pessoas 

que se lançam no empreendedorismo. 

Isso requer de seus gestores: preparação, dedicação, foco, determinação, para 

conseguir competir de igual para igual, ou ainda fazer melhor, e com isso conseguir melhores 

resultados que seus concorrentes, obter e buscar informações que possibilitem uma tomada de 

decisões mais assertivas, pois irão continuar no mercado somente aquelas empresas, as quais 

tiverem um eficiente controle de todo o processo do seu empreendimento. 

O gerenciamento de estoque, o controle das entradas e saídas, contas a pagar e contas 

a receber, além da precificação do produto, está diretamente ligada ao fator financeiro da 

empresa, que poderá fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso deste empreendimento. 

A loja “Espaço da Moda” tem suas atividades na residência da proprietária, além de 

possuir uma vendedora para as vendas externas. No entanto, fica aberta apenas para pessoas 

que se dirigem até lá em horários marcados ou em momentos em que a proprietária se 

encontra em casa. A loja fornece principalmente roupas femininas, mas também variedades 

em roupas masculinas e infantis, além de bolsas e acessórios. A empresária também realiza 

vendas externas para melhor atender quem não tem disponibilidade de locomoção até o local 

da mesma. 

Tendo em vista o aumento considerável de vendas desde que a loja foi aberta há três 

anos, a necessidade de ampliação do estoque é cada vez maior, sendo que além das 

mercadorias na loja física, há necessidade de controle das mercadorias distribuídas para a 

vendedora externa. Com isso tem sido difícil manter o controle apenas em cadernos e folhas 

de anotações, e então a necessidade da implantação de um sistema de controle e 

gerenciamento tornou-se imprescindível. 

Considerando que o sistema de controle de estoque é muito importante para o 

desempenho das atividades, este trabalho tem como principal objetivo reconhecer a 

necessidade da implantação de um sistema de gerenciamento de software, a fim de controlar o 

estoque de mercadorias na loja de roupas “Espaço da Moda”. Para que o principal objetivo 

deste trabalho seja alcançado é importante conceituar o termo empreendedor e 

empreendedorismo e após descrever o funcionamento da gestão e controle de estoque; fazer 
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uma reflexão sobre a importância da gestão de compras como política para redução de custos, 

e a instalação de um programa de Software. 

De modo a atender ao objetivo, o presente trabalho está dividido em três seções. Na 

seção 1, são trabalhados os conceitos e os principais aspectos com relação ao empreendedor e 

empreendedorismo, destacando o microempreendedor e a microempresa. A seção 2 é 

dedicada ao detalhamento de gestão de controle de estoque. Na seção 3, destaca-se o setor de 

compras como política para a redução de custos, seguida da seção 4 que trata da implantação 

de um sistema de software e finalmente na seção 5 a codificação de materiais e o código de 

barras.  

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

A abertura de um comércio próprio é objeto de desejo de grande parte da população 

que deseja sair da informalidade ou do emprego com carteira assinada, e se lançar no mundo 

do empreendedorismo. Porém, é necessário ter controle de tudo o que acontece direta e 

indiretamente neste comércio, e quando não se tem este controle depara-se com diversos 

problemas. 

As dificuldades encontradas para a abertura de um comércio próprio estão associadas à 

falta de controle, que leva a necessidade da implantação de um sistema capaz de controlar 

entradas, saídas e estoque de mercadorias. 

Frente ao exposto, o empreendedor deve estar sempre atento às mudanças e inovações 

que ocorrem no comércio ou no meio empresarial, deve ser capaz de inovar e identificar as 

oportunidades, vencendo barreiras e obstáculos. Além da capacidade de correr riscos deve ter 

um olhar voltado para as novidades e tendências de mercado. 

 Diante destas dificuldades encontradas, o problema a ser aferido neste trabalho foi: A 

implantação de um software para controle de estoques proporciona uma melhor 

organização e gerenciamento na empresa?  

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

A ideia é como implantar um sistema de gerenciamento de estoque, vendas e contas a 

pagar e a receber, para que quando houver a real necessidade de mudar para um local mais 

amplo ou contratar funcionários, seja mais prático o processo de fazer a mudança e a gestão. 
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Inicialmente foi feita a coleta dos dados atuais da empresa em estudo, qual a sua 

situação de controle de estoque, controle de contas a receber, fluxo de caixa e mercadorias, 

para verificar a real necessidade de implantação de um programa de Software para administrar 

com mais eficácia a sua loja. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a necessidade de implantação de um 

software para gerenciamento e controle de estoque na Loja Espaço da Moda. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para que o objetivo geral fosse alcançado, foram traçados alguns passos a serem 

seguidos para se chegar aos objetivos específicos: 

 

a) Identificar os controles existentes no estoque; 

b) Descrever a gestão do controle de estoque da empresa; 

c) Demonstrar a forma de instalar um programa de Software, sistema CLIPP STORE, 

para o gerenciamento de estoque. 

d) Fazer o comparativo de antes e pós instalação. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Ao começar um negócio informal, com um número baixo de mercadorias para venda, 

o controle é simplificado, e são poucos os clientes também. Com o passar do tempo e com 

muita dedicação, as vendas aumentaram, além de novos fornecedores, também o giro de 

mercadorias e a quantidade de clientes foi proporcional ao aumento. 

Da mesma a maioria das pequenas empresas brasileiras, a “Espaço da Moda” não tem 

um controle eficaz de seus estoques, tanto como de contas a receber e também de fluxo de 

caixa. 

A administração do negócio torna-se difícil, trabalhosa e imprecisa para se continuar a 

ter um controle de maneira informal, assim surge a necessidade da implantação de um sistema 
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o qual auxilie no gerenciamento de mercadorias e estoque, dando assim, agilidade no processo 

de entradas e saídas, e evitando erros e prejuízos, com mercadorias perdidas ou roubadas do 

estabelecimento, sem que seja dada a falta.  

Do ponto de vista da empresa, o estudo se torna relevante pela necessidade de se fazer 

um controle melhor de entrada e saída de mercadorias e também pelo fato de se fazer o 

controle das peças vendidas bem como a comissão dos vendedores externos. 

A diferenciação dessa pesquisa se dá pelo fato de que esta procura fazer uma 

observação sobre a implantação de um software de controle de estoque em uma empresa de 

pequeno porte. É válido destacar que este estudo poderá contribuir para o meio acadêmico e 

da sociedade, dando a oportunidade de reflexão quanto as possibilidades de outras empresas 

de pequeno porte implantar um sistema de software gerando uma vantagem competitiva e 

uma melhor organização de seu negócio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são abordados temas ligados às áreas de gestão de compras, vendas e 

controle de estoque, tendo como base os dados de autores sobre esses assuntos e que irão 

auxiliar os empreendedores de pequeno porte, proprietários da loja “Espaço da Moda”. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

A palavra “empreendedor” (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer aquele que 

assume riscos e começa algo novo. Não necessariamente isto se refere à criação de algo ou 

algum negócio que nunca existiu, mas novo para a pessoa que está começando um 

empreendimento, onde terá que desenvolver técnicas de gestão empresarial, e dependendo do 

seu conhecimento e da sua dedicação levará esta nova jornada ao sucesso ou ao fracasso 

Hisrich (1986 apud DORNELAS, 2008, p. 14). 

O interesse pelo empreendedorismo surgiu em maiores proporções há 

aproximadamente duas décadas, e desperta interesse nos estudiosos das mais diversas áreas de 

forma crescente (LANDSTRÖM, 2005). Isso porque a década de 1980 demarcou-se pelo 

avanço das mudanças tecnológicas e culturais que impulsionaram a importância do 

empreendedorismo na sociedade (JACQUES FILION, 1999). 

Segundo o ranking apresentado pelo Global Entrepreneurship Monitor – GEM –

BRASIL (2008), em 2007, o Brasil foi classificado como o pior de todos os 58 países 

analisados em termos de leis e regulamentos para se começar um novo negócio, porém, desses 

mesmos países foi o 40º em facilidade para se abrir um novo negócio, conforme informações 

do Banco Mundial (apud GEM-BRASIL, 2008). Os dados demonstram que, de fato, os 

incentivos ofertados para novos empreendimentos no Brasil não o fazem ser o local tido como 

propício para a abertura de novas empresas. Isso se dá tanto pela legislação, quanto pela 

tributação. 

Por tais motivos, o empreendedorismo brasileiro, em características gerais, é pouco 

voltado às inovações de produto e mercado, sendo mais destinado a realizar algo que já existe. 

Baggio e Baggio (2014, p. 26) entendem o empreendedorismo como: 
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[...] a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. [...] É assumir 

um comportamento proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. [...] é o 

despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades 

racionais e intuitivas. É a busca do auto-conhecimento em processo de aprendizado 

permanente, em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas 

(BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 26). 

 

Frente ao exposto pode-se dizer que a essência do empreendedorismo está exatamente 

na mudança. Mudança que faz o empreendedor ver o mundo com novos olhos, conceitos, 

atitudes e propósitos. O empreendedor busca inovar situações as quais não são mais válidas 

para aquele momento ou dentro daquele contexto, sendo que suas atitudes devem ser 

construtivas. Para o empreendedor não existem apenas problemas, mas também soluções 

(BAGGIO; BAGGIO, 2014). Para Dolabela (2010) o empreendedorismo corresponde a um o 

processo de transformar sonhos em realidade e em riqueza. 

Segundo a literatura de Leite e Oliveira (2007); Pessoa (2005) e Bennett (1992) 

existem vários tipos de empreendedores. No caso específico deste trabalho, trata-se do 

empreendedor tecnológico, pois de acordo com Baggio e Baggio (2014, p. 30-31) um dos 

traços importantes da personalidade do empreendedor tecnológico é “Buscar oportunidades de 

negócios na economia digital e do conhecimento, sobretudo nos campos do ICT, eletrônica, 

computação e software, [...]”.  

A implantação de um sistema de software poderá ser eficaz em todas as áreas de 

gestão das empresas, pois a partir dele será possível controlar de fato cada valor a entrar, valor 

de saída, valor real de estoque, valor de condicional, impostos e tributações. Frente ao exposto 

vale ressaltar que conforme Bernardi (2010) a ideia de um empreendimento nasce da 

observação, da percepção e da análise de atividades, tendências e desenvolvimentos, na 

cultura, na sociedade, nos hábitos sociais e de consumo. No caso da empresa em estudo, 

principalmente da necessidade. 

Atualmente, as empresas tem se preocupado muito em aprofundar-se melhor nas 

questões teóricas daquilo que elas constantemente fazem no dia-a-dia sem possuir um 

controle adequado dentro dos seus processos e em especial nos tipos de estoque que a mesma 

possui. 

 

2.1.1 Empresas de Pequeno Porte 

 

Importante esclarecer que os termos microempresa e pequena empresa foram 

utilizados por muito tempo sem nenhuma distinção (DUTRA; GUAGLIARDI, 1984). Essa 
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falta de distinção ocorria pelas várias semelhanças existentes entre esses pequenos negócios. 

A Confederação Nacional do Comércio (2000) destaca algumas características comuns entre 

elas, onde pode-se salientar uma estrutura organizacional simples, o dirigente principal é o 

responsável pelas tomadas de decisões, as fontes de financiamento são escassas ou de difícil 

acesso e existe um vínculo estreito entre o dono e a empresa, fator que pode provocar 

problemas na administração.  

Quantitativamente existem diferentes formas de classificação quanto ao tamanho, das 

micro e pequenas empresas. Contudo, a classificação a ser adotada dependerá da escolha do 

pesquisador, do analista, da instituição governamental ou até mesmo da agência 

governamental (LEONE; LEONE, 2011/2012). Segundo o mesmo autor os critérios mais 

utilizados estão relacionados ao número de empregados, volume anual de vendas, faturamento 

ou receita bruta anual, capital social, estrutura de financiamento, valor do passivo, valor do 

patrimônio líquido; quantidade de produtos e participação de mercado. Pertinente ressaltar 

que segundo a Confederação Nacional do Comércio (2000) no Brasil, os critérios de 

classificações mais utilizados são apenas dois: o faturamento bruto anual e o número de 

empregados.  

Quanto aos critérios qualitativos, os quais estão relacionados a características 

específicas dos pequenos negócios e são exatamente esses que os diferenciam das grandes 

empresas. Os mesmos incluem a maneira de gestão das empresas e o tipo acesso ao mercado. 

Porém, apesar de apresentarem uma imagem mais real da empresa, estes critérios não podem 

ser analisados de forma isolada. Sendo assim, esses dois critérios são pouco utilizados em 

pesquisas que buscam determinar o tamanho da empresa (MARTINS, 2014).  

Importante destacar que as Microempresas e as Empresas de pequeno Porte, são 

regidas pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte ou Lei 

Geral, o qual foi criado a partir da lei complementar 123/2006. O estatuto tem como objetivo 

regulamentar o que ficou determinado no artigo 179 da Constituição de 1988. Conforme 

Tavares (2007), a lei geral é considerada a primeira política pública de âmbito nacional 

voltada para os pequenos negócios no Brasil, atuando nos âmbitos federal, estadual, distrital e 

municipal. Buscando atender as reivindicações dos micro e pequenos empresários, o estatuto 

busca estimular o desenvolvimento e a competitividade dos pequenos negócios como forma 

de gerar emprego, distribuição de renda, inclusão social, fortalecimento da economia e 

redução da informalidade. 

A figura 1 mostra o crescimento dos Pequenos Negócios no Brasil no período de 2007 

a 2016. 
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Figura 1. Quantidade de Pequenos Negócios no Brasil no período de 2007 a 2016 

 

Fonte: Adaptado - EMPRESÔMETRO (2016).  

 

O portal Empresômetro das Micro e Pequenas Empresas é uma plataforma 

desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o qual reúne 

dados e estatísticas (conteúdo pago) sobre a atividade empresarial no território nacional. A 

plataforma foi encomendada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pelo Fórum 

das Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2017). 

A figura 1 mostra que até o ano de 2016 existiam cerca de 14.812.460 (quatorze 

milhões, oitocentos e doze mil e quatrocentos e sessenta) pequenos negócios no Brasil, 

incluindo microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. 

Portanto, o que se percebe é que o número de empresas formalizadas tem crescido em 

números bastante expressivos. 

Os autores Silva (2004) e Chiavenato (2007) afirmam que o pequeno porte das micro e 

pequenas empresas as beneficiam com eficiência nas decisões tomadas, pois elas possuem 

agilidade e rapidez nas mudanças de mercado, trazendo novas experiências e oportunidades 

pela capacidade de se adaptarem a outras tendências mercadológicas, com vantagens sobre as 

grandes empresas, pois as MPEs possuem estrutura enxuta, a qual permite com que as 

informações circulem com maior facilidade. 

Muitas vezes esta empresa de pequeno porte é gerenciada ou administrada pelo 

proprietário do estabelecimento ou ainda por um membro da família, que por falta de 

conhecimento e despreparo, vai administrando como pode com os meios que possui em mãos 

deixando de contratar uma pessoa com certo preparo que levaria a ter uma melhor eficácia no 
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empreendimento, claro que para isso precisa de um bom controle de estoque e financeiro das 

entradas e saídas. 

Para Godoy (2009, p. 28) “devido à falta de estrutura que permita delegar e 

especializar atividades, o pequeno empresário tende a centralizar as atividades e acumular 

várias funções”, em apenas uma pessoa e desta maneira a gestão centralizadora apresenta-se 

como um fator determinante para implantação do planejamento estratégico que 

automaticamente já se concentra no empresário que na maioria das vezes é o responsável por 

essa tarefa. Ao fazer um planejamento estratégico passa a ter além de outros benefícios um 

maior controle dos estoques existentes na sua empresa evitando assim acúmulo de 

mercadorias e prejuízos ao seu negócio. 

 

2.2 GESTÃO E CONTROLE DE ESTOQUE 

 

O estoque deve funcionar de maneira reguladora ao fluxo de mercadorias da empresa, 

ou seja, como o fluxo de entradas e saídas é variável, há necessidade de certa quantidade de 

mercadorias, que hora aumenta e hora diminui amortecendo as variações (PROVIN; 

SELLITTO, 2011). 

Martins e Alt (2009), afirmam que o estoque é o acumulo armazenado de recursos 

materiais em um sistema de produção e/ou operações. Já Ballou (2006) descreve que, os 

estoques são pilhas de matérias primas, insumos, componentes, produtos em processo e 

produtos acabados que apareçam em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de 

produção da empresa. 

Segundo Rodrigues (2008), a atividade de gestão de estoques é realizada devido à 

necessidade de controlar os produtos e seus desperdícios, ou seja, a empresa deve ter ciência 

de quais os níveis de estoques que são economicamente viáveis a serem mantidos.  

O controle de estoque permite a regulação de informações, tais como fornecimento de 

várias opções ao cliente, descontos de aquisição em função da quantidade e proteção contra 

altas de preços (RODRIGUES, 2008). No entanto, por outro lado introduz também 

componentes considerados negativos, que seria, por exemplo, o acúmulo de mercadorias sem 

giro, que acaba sendo dinheiro parado e sem retorno. 

A gestão de estoques tem reflexos diretos e significativos na eficiência operacional 

(desempenho) e nas finanças da empresa (RODRIGUES, 2008). Sendo assim, sua gestão deve 

estar alinhada aos objetivos organizacionais e, para tanto, necessita-se conhecer os tipos de 

estoque e controles. 
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Estoque, nada mais é que uma quantidade de bens conservados, de forma improdutiva, 

por certo período de tempo. Outra definição de estoque é que os mesmos são acúmulos de 

materiais armazenados em um sistema de transformação (WERNER; LEMOS; DAUDT, 

2006). 

Para Santos e Rodrigues (2006), a utilização de estoques é extremamente importante 

para se manter a competitividade das empresas, pois melhoram o nível de serviço oferecido 

por elas; Ferrari e Reis (2009) defendem que são acumulações ocorridas entre fases do 

processo de transformação e garantem certa independência entre essas fases, quando geridos 

de maneira racional. 

O gerenciamento do estoque surge com a necessidade de controlar tudo o que entra 

por meio das compras, visto que o mesmo sairá através de venda direta para o consumidor, 

portanto, nesse período essas mercadorias ficam armazenadas e são consideradas estoque.O 

Inventário Físico é outra ferramenta importante para controle de estoque, pois consiste na 

contagem física de todos os itens que constam em estoque, sendo levado em consideração o 

período de referência para o inventário. Caso seja notada alguma diferença seja no que diz 

respeito à quantidade ou ao valor do estoque, o departamento contábil da empresa deverá 

orientar as devidas correções (MARTINS; ALT, 2009). No caso da loja em questão, a 

proprietária é quem irá notar essa diferença. 

Gestão de estoque ou gerenciamento de estoque é o nome que se dá ao ato de controlar 

a quantidade de produto armazenado, decidir quando fazer uma nova compra, a organização, 

a identificação e a classificação dos produtos. O objetivo da gestão de estoque é além de 

elevar o controle de custos, melhorar a qualidade dos produtos que a empresa guarda em seu 

estoque. 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, 2010). 

Eis então que entra a ideia da implantação de um software, que na verdade passa a ser 

uma necessidade, sendo que a partir do momento onde o estoque tornou-se volumoso, o 

controle a partir de papéis, tornou-se ineficaz. Um dos primeiros passos para conseguir um 

bom controle de estoque é ter um ágil e confiável sistema que lhe auxilie na administração de 

toda a mercadoria de forma que ele consiga ainda realizar suas outras funções.  

Conseguir proporcionar o produto certo, no tempo exato para o consumidor, sem que a 

empresa necessite da manutenção do mesmo nos estoques é praticamente impossível para o 

ramo de comércio. Por exemplo, não é possível sempre ter todos os modelos de roupas em 
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todos os tamanhos. Manter certo nível mínimo de estoques torna-se necessário para a empresa 

(BALLOU, 2006).   

Entretanto, a manutenção do estoque tem a incidência de custo de armazenagem ou 

manutenção física e custo financeiro do investimento do capital de giro. Sendo assim, são 

necessários processos de gestão eficiente dos mesmos. Segundo Viana (2009) o controle de 

estoque é o procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de 

mercadorias e produtos seja tanto numa indústria como no comércio. 

Então, o estoque, por representar um significativo investimento de capital, deve ser 

visto como um fator potencial de geração de lucros, de negócios ou mesmo agregação de 

valor por meio de um gerenciamento eficiente, a partir das funções e controle de estoque. 

O principal objetivo do estoque é oferecer os produtos certos, no tempo certo, no lugar 

certo, na quantidade desejada e com o menor custo possível, mas para isso, é fundamental que 

haja o devido controle do mesmo. Controlar os níveis de estoque, sendo ele mínimo é de 

grande importância, pois o excesso de estoque é dinheiro parado, e em muitos casos, pode-se 

dizer, ocorrendo até certo prejuízo para a empresa. Surge daí a necessidade e a importância de 

se fazer uma boa gestão de compras como política de redução de custos. 

 

2.2.1 Métodos de Controle de Estoques  

 

No método PEPS de controle também conhecido como FIFO, os primeiros produtos 

que entram no estoque devem ser os primeiros a sair. No entender de Almeida (2010) neste 

método as mercadorias que saem primeiro do estoque são valorizadas de acordo com sua 

primeira entrada, sendo assim, os itens que permanecem armazenados são valorizados de 

acordo com a sua última entrada. 

Basso (2011, p. 174) salienta que no método PEPS ou FIFO “o primeiro elemento que 

entra no estoque é o primeiro que deve ser baixado dos estoques por ocasião das vendas, 

como o seu respectivo valor de incorporação”. Logo, as unidades que ficam no estoque são as 

ultimamente adquiridas. 

Sendo assim, conforme as mercadorias vão saindo, os estoques ficam reduzidos a 

partir das primeiras compras. Nesse contexto, entende-se que esta é a melhor maneira para 

empresas que vendem produtos perecíveis, podendo repassar os produtos que estão a mais 

tempo nas prateleiras. 

Já no método UEPS ou LIFO de controle de estoque os últimos produtos comprados 

pela empresa devem ser os primeiros a serem comercializados, através deste método, o custo 
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das unidades vendidas é o custo das compras mais recentes. Ou seja, o último produto que 

entre é o primeiro que sai. Vale ressalta que no \Brasil este método não é adotado uma vez 

que existe a possibilidade de se ter uma inflação e os estoques ficarem subavaliados, 

diminuindo assim as chances de lucratividade por parte da empresa (WARREN et al., 2009). 

Conforme Almeida (2010, p. 196) “nesse método, as quantidades ficam em estoque são 

valorizadas pelos primeiros custos unitários e as que saem são valorizadas pelos últimos 

custos unitários”. 

Quanto ao custo médio, Santos (2006) esclarece que ele equilibra as flutuações de 

preço, levando em consideração a ordem de entrada das mercadorias em estoque assim como 

os preços de entrada e ainda faz uma média para calcular o preço de venda, sendo que este 

método é um dos mais utilizados pelas empresas.  

Para Santos (2006, p. 152) o custo médio, “é o critério mais usado no Brasil e consiste 

em avaliar o estoque pelo custo médio de aquisição apurado em cada entrada de mercadoria, 

ponderado pelas quantidades adicionadas e pelas anteriormente existentes”. Sendo que este é 

o método mais utilizado pelas empresas porque é fácil de ser usado e controlado. 

 

2.2.2 Just In Time – JIT 

 

O Just-In-Time (JIT) é mais uma forma de ajudar no controle dos estoques, o que 

significa não se abastecer de um estoque alto, mas sim se programar para comprar apenas 

quando for necessário.  Pozo (2007), afirma que a filosofia JIT, quando aplicada de maneira 

adequada, diminui ou até mesmo elimina a maior parte dos desperdícios que ocorrem nas 

compras, produção, distribuição e atividades de apoio à produção e de qualquer atividade 

produtiva. 

É o tipo de sistema que propõe fazer um produto com um fluxo balanceado e 

sincronizado, ou seja, o produto é feito dependendo das necessidades do consumidor 

utilizando o mínimo de recursos, com o objetivo de evitar a estocagem e os custos que ela traz 

para a empresa. O JIT além de proporcionar às empresas uma melhoria na qualidade dos 

produtos que elas fabricam, também permite reduzir o tempo de resposta do mercado em mais 

de 90% (POZO, 2007). Tem como função a realização de todo um processo em um tempo 

certo e justo.  

Importante destacar que de acordo com Ribeiro (2009) o JIT foi desenvolvido na 

Toyota Motor Company, no Japão após a 2ª Grande Guerra Mundial, para combater os 
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desperdícios e coordenar precisamente a produção, em função das restrições de capital de giro 

da época.  

 

2.3 A CURVA ABC 

 

O método da curva ABC, foi concebido pelo economista, Vilfredo Pareto, em 1897 e 

teve sua origem fundamentada em estudos estatísticos sobre a renda de pessoas de diversos 

países. Em seu estudo Pareto observou que 80% da riqueza estava na mão de apenas 20% da 

população (VIANA, 2010). Além disso, foi percebida uma regularidade na distribuição da 

renda nesses países, a qual não dependia das características específicas dessas nações – como 

o predomínio do capitalismo ou as relações feudais. 

Segundo Vago (2013) frente a essa teoria, a General Electric realizou uma adaptação 

do princípio de Pareto à administração de materiais, que foi denominada curva ABC. Segundo 

Dias (2010, p. 77), “a curva ABC tem sido usada para a administração de estoques, para a 

definição de políticas, estabelecimento de prioridades para a programação da produção e uma 

série de outros problemas usuais na empresa”. Sendo que, esta (Curva ABC) representa um 

instrumento que permite identificar itens que justificam atenção e tratamento adequado sem 

seu gerenciamento. 

Após se identificar a importância relativa de cada um dos materiais, as classes da 

curva ABC podem ser definidas em: (1) classe A – representa 20% dos itens, que são os mais 

importantes e devem ser tratados com atenção especial; (2) classe B – compreende 50% dos 

itens e apresenta importância intermediária; e (3) classe C – composta pelos 30% restantes 

que são menos importantes (VIANA, 2010). 

Importante salientar que a análise ABC é uma das formas mais usadas para examinar 

os estoques. De acordo com Martins e Campos (2009, p. 211) “Essa análise consiste na 

verificação, em certo espaço de tempo (normalmente 6 meses ou 1 ano), do consumo, em 

valor monetário ou quantidade, dos itens de estoque, para que eles possam ser classificados 

em ordem decrescente de importância”. No entender dos autores acima os itens mais 

importantes de todos, levando em consideração o valor ou da quantidade, dá-se a 

denominação itens classe A, aos intermediários, itens classe B, e aos menos importantes, itens 

classe C. 

Portanto, os itens classificados como A precisam passar por uma análise mais 

criteriosa e frequente, com monitoramento dos itens de forma habitual e o seu estoque de 

segurança deve ser estipulado com mais cuidado. 
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Mesmo que os itens qualificados como C, representem pouca importância para a 

empresa é necessário que tenha uma visão em relação ao funcionamento da organização como 

um todo. Martins e Alt (2006, p. 214) esclarecem que “itens da classe C podem afetar o 

funcionamento do sistema produtivo e a segurança da empresa”.  Vale salientar que existem 

itens que são considerados nulos no faturamento da entidade, no entanto, são muito 

importantes para o funcionamento da entidade. 

A Curva ABC pode ser vista como uma ferramenta que segundo Viana (2010, p. 70) 

“tem sido usada também no gerenciamento de estoques, onde se define a política de vendas e 

o estabelecimento de prioridades em um almoxarifado”. Esse instrumento permite ao gerente 

de materiais orientar seus esforços em direção dos itens que mais trazem faturamento para a 

empresa. Sendo que, a análise ABC é utilizada por empresas de pequeno, médio e grande 

porte.    

 

2.4 GESTÃO DE COMPRAS E REDUÇÃO DE CUSTOS 

 

Comprar na quantidade certa com menos custos com o objetivo de oferecer o produto 

certo sempre agradando o cliente, são fatores que devem ser levados em conta no momento da 

empresa realizar as compras. Portanto, uma boa gestão de compras certamente reduz os custos 

aumentando os lucros. Frente ao atual cenário saber comprar de forma a beneficiar a 

organização é determinante não somente para a competitividade, como para a própria 

permanência da empresa no mercado.  

Com relação à gestão de compras acredita-se ser a atividade mais importante na cadeia 

de abastecimento, uma vez que envolve a responsabilidade da satisfação das necessidades da 

empresa, frente às exigências do mercado. Em resumo, a gestão de compras é responsável 

pela aquisição de materiais e serviços levando em conta segundo Pozo (2010, p. 139) “[...] 

materiais com qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo e ao preço correto, da 

fonte certa para entrega no local correto”. 

Outro ponto importante com relação às compras é ressaltar que seu objetivo, não é 

apenas comprar barato, uma vez que o fator preço não é o alvo importante, pois existem 

outros meios para melhorar o negócio e também manter o foco no resultado final. No entender 

de Dias e Costa (2003) a qualidade e a entrega são mais importantes com relação ao preço. 

Além de analisar o custo é preciso analisar a qualidade do produto e o abastecimento. 

Conforme Pozo (2007, p. 170) “A função compras é vital para o processo de redução 

de custos da organização, com negociações adequadas e inteligentes, o administrador de 
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compras poderá reduzir os gastos na aquisição de materiais e produtos desnecessários ao dia a 

dia da empresa”. Sendo assim, pode-se dizer que a redução de custos é que faz da 

administração de compras uma ferramenta de competitividade, o momento atual é de 

mudanças constantes e somente os bons sobreviverão. O que se percebe é que com tanta 

competitividade, e a crise econômica muitas das pequenas empresas fecham suas portas, pois 

não tem suporte de se manter no mercado. 

No entender de Ballou (2006), a função compras em uma empresa é vital, visto que 

geralmente nas empresas os itens comprados representam entre 40 e 60% do valor do produto 

vendido. Isto significa que ganhos relativamente pequenos na função de compras têm grande 

impacto nos lucros das empresas. Outro motivo para uma empresa ter um bom setor de 

compras é grande concorrência, podendo também trazer benefícios por meio de produtos 

bons, buscando sempre adquirir com um preço justo e mais barato. Podendo a empresa 

repassar aos clientes de forma mais atrativa sem que isso prejudique sua margem de lucros. 

Pode-se dizer que a gestão de compras é uma ferramenta fundamental para o desempenho da 

empresa. 

Segundo Gaither e Frazier (2002), o departamento de compras exerce um papel 

fundamental na realização dos objetivos da empresa. A missão do departamento de compras é 

perceber as necessidades competitivas dos produtos e serviços, tornando-se responsável pela 

entrega no tempo certo, custos, qualidade entre outros elementos relacionados a estratégia de 

operações. No entanto, para isso é fundamental manter um banco de dados de fornecedores 

atualizado, ter poder de negociação e estabelecer um relacionamento baseado na confiança 

mútua com o fornecedor.  

Acredita-se que a função compras tem alguns objetivos como obter mercadorias e 

serviços na quantidade certa, com qualidade e a um menor custo, além de garantir que a 

entrega seja feita de maneira correta, buscando sempre desenvolver e manter boas relações 

com os fornecedores. Segundo Martins e Alt (2001, p. 67)  

 

Os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos 

da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao cliente externo e 

interno. Essa preocupação tem tornado a função compras extremamente dinâmica, 

utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e atuais como o EDI, a 

Internet e cartões de crédito. (MARTINS; ALT, 2001, p. 67). 

 

Nesse cenário de competitividade, o uso de tecnologias e uma gestão de compras 

eficiente podem trazer maior agilidade nas operações efetuadas pelas organizações e a 
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qualidade crescente das aquisições, o que para a empresa é um diferencial altamente 

competitivo e positivo.  

Uma forma eficiente de se manter no mercado diante da alta competitividade é ter 

maior controle sobre seus resultados e administrar bem as compras. Sendo assim, a gestão de 

compras entra como fator relevante para pequenas, médias e grandes empresas. Do ponto de 

vista de Dias (2009), a função compras está inserida dentro no setor de materiais e 

suprimento, com o objetivo de atender as necessidades dessas áreas de forma planejada 

quantitativamente, a fim de que os bons resultados sejam alcançados no momento certo. 

Quando se fala em compras, importante salientar que não se resume apenas ao ato de 

comprar e negociar, é necessário toda uma organização além do abastecimento de 

informações. Se por ventura ocorrer falha nesse primeiro recurso, problemas irão surgir em 

todo o processo. Contudo, para que isso não ocorra, existem ferramentas as quais são 

indispensáveis para um controle eficaz. Atualmente é muito difícil encontrar empresas que 

não utilizem a TI de alguma maneira em suas operações. Mattos e Guimarães (2005) definem 

tecnologia de informação como um conjunto ordenado de conhecimentos científicos, técnicos, 

empíricos e intuitivos empregados tanto no desenvolvimento quanto na produção e utilização 

de bens e serviços. 

É função do gestor de compras planejá-las de tal maneira para que sejam realizadas no 

tempo certo, na quantidade certa e controlando se recebeu tudo o que foi adquirido, além de 

trabalhar o desenvolvimento de fornecedores.  

De acordo com Teixeira (2011, p. 15) “O administrador de compras utilizará de 

softwares e ferramentas operacionais que podem auxiliar na sua tarefa de manter um cadastro 

atualizado dos fornecedores e um fluxo confiável de matérias-primas e materiais”. Caso a 

empresa não tenha um administrador a colocação é válida para a pessoa responsável pelas 

compras. Atualmente o que se percebe é que houve um aumento muito grande do mercado, 

sendo assim, cada vez mais esse mercado sente necessidade de novos produtos, inovações 

tecnológicas e colaboradores bem preparados, podendo assim organizar melhor seu negócio. 

 

2.5 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE 

 

O administrador de compras poderá utilizar softwares e ferramentas operacionais que 

auxiliem na sua tarefa a fim de manter um cadastro atualizado dos fornecedores e um fluxo 

confiável de matérias-primas e materiais. Ao implantar um sistema de software busca-se 

melhorar os processos de controle das empresas, saindo da informalidade deixando de utilizar 
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anotações em cadernos e agendas e passar a utilizar a informática aplicada. O software 

corresponde ao conjunto de instruções eletrônicas que dizem ao computador o que fazer 

(MARAN, 1999).  

Para Gomes Filho et al (2008, p. 133) “O computador manipula e processa as 

informações, sendo suas operações controladas pelos programas que são instalados na sua 

memória (softwares)”. Portanto, o computador é um sistema que lê, registra e processa 

informações, guardando os resultados desse processamento numa memória, acessível por 

meio de dispositivos de entrada e saída (GOMES FILHO et al, 2008). 

Segundo Leite (2017) são muitas as vantagens para que uma empresa faça seu controle 

utilizando software. Sendo que o primeiro ponto é o crescimento financeiro, pois bom 

software de gestão oferece informações referentes ao desempenho financeiro da empresa, por 

meio da integração com a área de contabilidade, que fornece dados concretos e confiáveis 

sobre a instituição (LEITE, 2017). Ao analisar tais informações, torna-se possível fazer uma 

avaliação da situação financeira da empresa. 

A implantação de um software controla os estoques bem como o inventário; auxilia no 

planejamento estratégico, uma vez que o software possui capacidade para gerar relatórios o 

que permite avaliar o cenário do negócio naquele momento; elimina os riscos de esquecer 

prazos de pagamentos e recebimentos (empréstimos, fornecedores ou tributos), podendo 

programara entrada e saída de dinheiro, a partir do alerta emitido pelo software, além de 

auxiliar na gestão das vendas feitas pelos funcionários, aumentando a transparência e 

facilitando o processo de pagamento de comissões (LEITE, 2017). 

 Como se sabe todo processo está sujeito a erros. No entanto, quando a empresa 

investe em um programa de software, deixando controlar e executar os processos 

manualmente, esse risco se torna consideravelmente menor, pois consegue construir uma base 

de dados confiável e precisa. O investimento nesse tipo de sistema também ajuda a garantir 

que as informações fiquem mais seguras. 

Embora o investimento em um sistema de gestão seja visto como um gasto por muitos 

gestores ele traz várias vantagens para uma empresa, tornando a relação custo-benefício 

altamente compensatória. Conforme Leite (2017) um software de gestão também ajuda a 

reduzir custos de várias maneiras, tais como:  

[...] diminuição de erros e necessidade de retrabalhos; aumento da 

produtividade; melhor aproveitamento dos recursos; redução da burocracia; 

melhoria na comunicação e no fluxo de informações; análises dos resultados por 

meio de relatórios; adoção de melhorias direcionadas. (LEITE, 2017, s/p). 
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Vale ressaltar que devido a disponibilidade das informações, as quais são 

constantemente atualizadas as decisões a serem tomadas bem como as escolhas tendem a ser 

mais inteligentes e acertadas. Além disso, a possibilidade de mantendo uma base de dados 

sólida para poder analisar os relatórios leva a empresa a entender melhor os resultados 

alcançados, podendo compará-los aos objetivos que a mesma se propôs e assim redirecionar a 

estratégia (LEITE, 2017). 

Percebe-se, portanto, que utilizar um software dentro da gestão de uma empresa traz 

uma série de vantagens, começando pelo gerenciamento de estoque até o controle das 

comissões. Mesmo em um ramo que exige tanta competência do fator humano, a importância 

de um software de gestão não pode ser esquecida, como meio de proporcionar um 

crescimento constante e saudável para a empresa (LEITE, 2017). A importância dos sistemas 

de software segue crescendo para grande parte das organizações. 

Hume (2007) ressalta que as tecnologias são lançadas para tornar ágil e preciso os 

processos desenvolvidos dentro das organizações, pois na era moderna não se utiliza mais 

caneta e bloco de anotações, tudo que se busca está dentro do software, porém, essas 

tecnologias têm um custo para se adquirir e manter. A decisão pela implantação de um 

software no entender de Oliveira e Spinola (2005) não se fundamenta apenas em um 

determinado problema, ou na busca de uma solução instantânea, mas no foco principal do 

produto. Muitas vezes os softwares encontrados no mercado atendem apenas um ponto 

específico da necessidade do cliente deixando a desejar em outros e como cada empresa é 

diferente, é necessário que os sistemas tenham diferencias para cada cliente. Portanto, cabe a 

cada dono de empresa decidir qual o software deve ser implantado para melhorar o 

gerenciamento de seu negócio. 

O processo de implantação do sistema de controle de estoque nas empresas é 

importante. Conforme expõe Dias, saber a quantidade de itens no estoque e poder controlar os 

acervos são um ponto imprescindível, sendo assim pode-se encontrar uma maneira de reduzir 

os estoques sem afetar nenhum processo nos empreendimentos (DIAS, 2010).  

 

2.6 CODIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Para um melhor gerenciamento e também o controle de entradas, saídas, estoque, 

fluxo de caixa, é imprescindível a codificação de todos os materiais de uma empresa. Com 

relação a codificação Viana (2009) assegura que a codificação, construída a partir de uma 

análise dos materiais da empresa, tem como objetivo propiciar a requisição desses pelo código 
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no lugar da descrição, possibilitando a utilização de sistemas automatizados de controle. Para 

Viana (2009, p. 94) os objetivos da codificação de materiais são: “- possuir um controle de 

estoques - facilitar o fluxo de mercadorias entradas e saídas; - ter controle do fluxo de caixa 

das entradas e saídas e peças que estão fora; - melhora a gestão de contas a receber”. Dias 

(2009, p. 189-190) afirma que a codificação trata de “[...] representar todas as informações 

necessárias, suficientes e desejadas por meio de números e/ou letras”. 

A codificação no entender de Fenili (2015, p. 27) é “a atribuição de uma série de 

números e/ou letras a cada item de material, de forma que essa informação, compilada em um 

único código, represente as características do item. Cada item terá, assim, um único código”. 

Assim sendo, é através da classificação que os itens em estoque são agrupados obedecendo 

alguns critérios, sejam eles peso, forma, dimensões, tipo, uso entre outros. O resultado dessa 

classificação é a melhoria dos controles de estoque, bem como dos procedimentos de 

armazenagem e da operacionalização dos almoxarifados. 

Acredita-se que hoje a maioria das empresas tem um controle de mercadorias através 

da codificação de matérias, porém é importante que se tenha um bom gerenciamento desta 

ferramenta para se ter uma melhor precisão dos dados coletados e arquivados. 

A codificação de materiais Federal Supply Classification  FSC- é um sistema que foi 

criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e estabelecido em 1949, o qual 

surgiu devido a grande dificuldade operacional com suprimento de materiais durante a 

Segunda Guerra Mundial, pois cada órgão de defesa utilizava seu próprio sistema de 

classificação.Interessante salientar que a adoção de um número único de estoque por meio de 

um sistema unificado de catalogação de suprimentos possibilita que um item seja encontrado 

em qualquer lugar da Administração Federal (FRANCISCHINI; GURGEL, 2002). 

Saldanha et al (2007) ressaltam que os três sistemas de codificação mais utilizados são 

o alfabético, o alfanumérico e o numérico. Com relação ao sistema alfabético vale salientar 

que ele é pouco utilizado devido à dificuldade de memorização em altas quantidades de 

códigos e inclusão de novos itens equivalentes a outros já cadastrados. Como exemplo cita-se 

a codificação de réguas: RM = Régua de Madeira; RMA = Régua de Madeira 30 cm; RMB = 

Régua de Madeira 50 cm. O sistema alfanumérico possui uma quantidade de combinações 

maior que o sistema alfabético, e tem como característica a divisão em grupos e classes. Tem-

se como exemplo a codificação de sapatos, onde SM 40 B, onde S = significa sapato; M = 

significa cor marrom; 40 = significa tamanho; B = significa sola de borracha. O sistema 

numérico é o mais utilizado pelas organizações e se caracteriza pela sua simplicidade e 

ilimitadas possibilidades de combinações de códigos, utilizando apenas números.  Possui sua 
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estrutura formada por grupos e subgrupos tal qual o sistema alfanumérico. Exemplo: 

codificação de uma caneta esferográfica marca alfa, cor azul: 05-02-01, onde 05 = Material de 

escritório; 02 = Caneta esferográficas; 01 = Marca alfa, escrita fina, cor azul (SALDANHA et 

al, 2007). 

O sistema de codificação numérica é o sistema mais utilizado pelas empresas devido 

sua facilidade de compreensão, permitindo combinação decimal incomensuráveis, 

possibilitando sua subdivisão em grupos, subgrupos, número sequencial e um dígito 

verificador ao final garantindo sua singularidade (DIAS, 2010).  

Anterior a implantação de um software de gerenciamento, existe a necessidade de toda 

uma estruturação de informação, fazendo com que haja uma melhor alocação destes itens e 

sua codificação. Vale lembrar que para uma eficaz codificação, os materiais devem ser 

corretamente classificados. 

 

2.7 CÓDIGO DE BARRAS 

 

O sistema de códigos de barra é constituído por uma série de linhas e espaços e 

larguras diferentes. Segundo a GS1 (2011), o código mais utilizado para identificação de 

produtos no Brasil e no mundo é o EAN-13, com 13 dígitos, conforme mostra a figura 2. 

 

Figura 2 - Estrutura do código GS1 EAN-13 

 

 Fonte: GS1 Brasil (2009) 

 

O código de barras já faz parte da vida dos brasileiros desde 1983 com a entrada da 

GS1 no Brasil. Primeiramente com a ABAC – Associação Brasileira de Automação 

Comercial, depois EAN e mais recentemente por uma estratégia global a marca mudou para 
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GS1 Brasil. A Associação Brasileira de Automação (GS1 BRASIL), é uma associação que 

engloba muitos setores e que não visa lucros, cuja finalidade é “implementar e disseminar 

padrões de identificação de produtos, como código de barras, levando melhoria para as 

cadeias de suprimentos, colaborando, assim, para o processo de automação, desde a matéria-

prima até o consumidor final” (GS1 BRASIL, 2018, p. 2). 

O código utilizado no Brasil é o EAN (European Article Number), que possui os 

primeiros três dígitos identificando o país. Todos os produtos produzidos no Brasil começam 

com a seqüência 789 (GS1 BRASIL, 2018, p. 4). Alguns países adotam este mesmo sistema, 

dando-lhe outro nome.  

A definição técnica do código de barras se resume em uma representação gráfica de 

dados. Do ponto de vista da gestão permite rápida captação de dados, velocidade nas 

transações, precisão nas informações e atualização em tempo real e isso implica maior 

controle, diminuição de erros, gerenciamento remoto, velocidade no atendimento de pedidos e 

clientes, redução de custos (GS1 BRASIL, 2018, p. 5). 

Segundo Soares (1991, p. 61) “Os códigos de barras são basicamente um conjunto 

variável de barras paralelas que representam uma determinada informação”. A leitura do 

código de barras pode ser feita utilizando-se scanners, canetas óticas, pistolas a laser, dentre 

outros (SOARES, 1991). Atualmente, a utilização de códigos de barras no comércio tem sido 

intensa e crescente, o que proporciona aumento de produtividade, redução nos custos de 

colocação de preços nas mercadorias, redução de estoques.  

Um aspecto importante a ser destacado com relação a utilização dos códigos de barras 

no comércio é a satisfação do cliente, pois o tempo de espera na fila diminui pela rapidez com 

que a mercadoria é registrada ao passar no caixa seja em que tipo de comércio for. Um 

exemplo de tal agilidade é dado por Soares (1991, p. 62) “Segundo a ABAC- Associação 

Brasileira de Automação Comercial – um cliente leva 40 segundos para passar com 12 

volumes em um caixa que utiliza a leitura de códigos de barras”. 

Em se tratando do controle de estoques, segundo Soares (1991, p. 62) “ganha uma 

agilidade e importância nunca antes existente no comércio: pode-se saber, minuto a minuto, o 

que se vendeu, a quantidade vendida, a quantidade que resta no estoque de cada item, pode-se 

saber quais são os produtos mais e menos vendidos etc.”. Evitando assim acúmulo de 

mercadorias no estoque da empresa o que na verdade representa dinheiro parado. 

Com relação ao uso de códigos de barras no comércio um aspecto a ser destacado é a 

necessidade de mudança na cultura do consumidor, pois o preço não aparece marcado no 

produto, mas sim apenas um código. Na maioria das empresas (comércio) o que se observa é 
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a utilização do código de barras para facilitar o trabalho da operadora de caixa e também 

fixado nas etiquetas ou em painéis, buscando facilitar a vida do consumidor na hora das 

compras. 

Diante do exposto, mesmo as empresas de pequeno porte necessitam de um controle 

maior de seus estoques o qual pode ser feito através da implantação de um software. Assim a 

empresa consegue um melhor gerenciamento de suas atividades, conseguindo o pequeno 

empreendedor se manter e crescer no mercado. 

Independente do tamanho da empresa, ao adotar um sistema de software dentro de sua 

gestão o empreendimento ganha em economia, tempo, agilidade, entre outras vantagens. 

Salienta-se a importância de enxergar a iniciativa como um investimento que trará benefícios, 

promovendo um maior controle de dados, propiciando um melhor faturamento. 

Leite (2017) destaca alguns fatores importantes com a implantação de um software 

para uma empresa. Crescimento financeiro, pois um bom software de gestão oferece 

informações referentes ao desempenho financeiro da empresa; controle de estoques e 

inventário, uma vez que controlar esses índices permite saber quais são os itens necessários no 

estoque; auxílio no planejamento estratégico, pela capacidade do software de gerar relatórios 

que permitem avaliar o atual cenário do negócio; cumprimento de prazos, a empresa pode 

programar a entrada e saída de dinheiro, a partir do alerta emitido pelo software; informações 

confiáveis, por meio de um software se deixa de controlar e executar os processos 

manualmente, sendo assim, o risco de haver erros em uma rotina se torna consideravelmente 

menor; segurança nos dados, ajuda a garantir que as informações fiquem mais seguras, 

diminuindo o risco de haver extravio, fraudes, perda acidental ou roubo das informações; 

redução de custos, por meio da  análise dos resultados por meio de relatórios, adoção de 

melhorias direcionadas; decisões mais ágeis e acertadas, pela disponibilidade das 

informações,constantemente atualizadas o que influencia diretamente a tomada de decisão, 

tornando as escolhas do gestor mais inteligentes e acertadas.  

Frente ao exposto, destaca-se a importância de um software como meio de 

proporcionar um crescimento constante e saudável para a empresa, seja ela de que ramo for. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é um Estudo de Caso que segundo Triviños (1987), é uma 

categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Nesse sentido, 

Yin (2001, p. 31), complementa afirmando que essa estratégia “[...] tenta esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados”.  

Ainda quanto à sua natureza a pesquisa caracteriza-se como teórico prática, pois trata-

se da pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, idéias, ideologias, polêmicas, 

tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (Demo, 2000, p. 20). 

Para consecução do objetivo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, pois, 

segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis.  

Quanto ao tratamento de seus dados este trabalho teve uma abordagem qualitativa que 

no entender de Bogdan e Biklen (2003), envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

 

Para o presente estudo foi selecionada a empresa “Espaço da Moda” situada na rua 

Temistocle Marchiori, número 538, loteamento Damin, bairro São Cristóvão, Tapejara/RS. A 

empresa Espaço da Moda foi selecionada pelo fato da proprietária ser esposa do acadêmico e 

o mesmo presenciar e concluir as dificuldades de continuar fazendo o controle sem utilizar 

um sistema adequado, no caso em estudo, um sistema de software. 

Em 2014 teve início o interesse por revenda de roupas em viagens feitas a passeio até 

centros de atacado de confecções, onde a proprietária constatou que teria uma interessante 

margem de lucro. A proprietária começou então a trazer em pequena quantidade para vender 

para pessoas conhecidas. Não demorou muito e as vendas começaram aumentar. 
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No ano de 2016 teve início a uma pequena loja dentro do apartamento em um dos dois 

quartos existentes onde a proprietária morava. Logo este ficou pequeno, sendo preciso colocar 

roupas até mesmo na sala.  

Em 2017, com a chegada de um filho, o casal resolveu mudar-se para uma casa e 

instalou a loja numa peça na parte da frente dela. Neste mesmo ano, começou a comercializar 

suas roupas através do whatsapp e facebook através da postagem de looks, atingindo assim 

uma maior quantidade de clientes. 

As viagens começaram a ficar mais constantes, e a busca por mercadorias se expandiu 

para a região de Farroupilha (RS), Brusque (SC) e São Paulo (SP).  

Com o aumento da clientela, surgiu a necessidade das primeiras revendedoras, sendo 

que, o trabalho de anotações mostrou-se ineficiente e precário para a quantidade de 

mercadorias que estava circulando entre compra, venda, revenda, estoque e controle 

financeiro, mostrando que já está na hora de implantar um sistema mais eficaz de controle de 

mercadoria. 

 

3.3 COLETA DE DADOS  

 

Para melhor definir os tipos de instrumentos de dados é necessário avaliar o tipo de 

pesquisa. Neste quesito há vários tipos de classificação: observação sistemática, observação 

não-praticante, observação individual e observação na vida real. 

Foram utilizadas, nesta pesquisa, as seguintes ferramentas qualitativas para a coleta de 

dados: a observação individual e a entrevista semiestruturada.  “A observação é uma técnica 

de coleta de dados que consiste na observação e registro, de forma direta, sobre o fenômeno 

ou fato estudado”. (RODRIGUES, 2006, p. 92). Também foi feito um registro fotográfico de 

antes e depois, registros de como é o controle atualmente, feito no papel, e como será feita a 

implantação do sistema juntamente com “prints” de telas do sistema, além da observação do 

autor.  

Na observação individual é realizado apenas por um pesquisador e na observação na 

vida real o pesquisador registra os dados ocorridos. Beuren (2004, p. 128) define, “A 

observação é uma técnica que faz uso dos sentidos para a obtenção de determinados aspectos 

da realidade. Consiste em ver, ouvir e examinar os fatos ou fenômenos que se pretendem 

investigar.”  

Para obter mais informações utilizou-se a entrevista, ao qual se classifica em uma 

entrevista semiestruturada, pois assim pode-se explorar amplamente as perguntas para 
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solucionar o problema proposto no estudo. Geralmente, as entrevistas semiestruturadas 

baseiam-se em um roteiro constituído de “[...] uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 188), apoiadas no 

quadro teórico, nos objetivos e nas hipóteses da pesquisa.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para poder chegar ao objetivo do estudo foi feito uma coleta de dados os quais foram 

analisados e interpretados, fez-se também uma relação dos dados obtidos com a gestão 

anterior e depois da reestruturação. Segundo Vergara (2004, p. 59) “Objetivos são alcançados 

com a coleta, o tratamento e, posteriormente, com a interpretação dos dados; portanto, não se 

deve esquecer de fazer a correlação entre objetivos e formas de atingi-los”.  

Após os dados coletados através da observação da organização antes e depois da 

implantação do software e da entrevista, os mesmos foram analisados. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

A Loja “Espaço da Moda” atende as pessoas na residência da proprietária, sendo que a 

loja está instalada numa peça na parte da frente da casa. As roupas são comercializadas 

também através do whatsapp e facebook com a postagem de looks, atingindo assim uma 

maior quantidade de clientes. A proprietária conta também com uma funcionária que faz as 

vendas externas “sacoleira”. 

 

4.1 MODELO ANTERIOR 

 

 

A gestão de controle de estoques era feita através de anotações em cadernos, de 

maneira muito precária, pois não tinha controle de entradas e saídas de mercadorias e estas 

anotações se tornarão ineficientes, além disso, teve início a pouco tempo as primeiras 

revendedoras e esta situação veio a se agravar ainda mais, com a quantidade de mercadorias 

que estava circulando entre compra, venda, revenda e estoques, gerando dificuldades em 

realizar o controle das mercadorias. 

A partir das dificuldades encontradas percebeu-se a necessidade de se instalar um 

sistema de software com o objetivo de fazer o controle dos estoques existentes na loja, com o 

objetivo de ganhar tempo, através de um leitor de código de barras na hora de dar entrada ou 

saída das mercadorias. 

Este é o modelo que o estabelecimento trabalhava anteriormente, com controle de 

vendas sendo realizado em anotações feitas em cadernos.  
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Figura 3 – Modelo anterior de controle 

 

                       Fonte: Dados da pesquisa/2018 

 

A figura acima mostra como era feito o controle da venda das mercadorias anterior a 

implantação do sistema de software. Observa-se que era feito em folha de papel onde 

constava apenas o nome do item e o valor de cada um deles. 

 

4.2 SOFTWARE DO SEGMENTO 

 

 

Devido a esta carência na gestão de estoque a proprietária decidiu por adquirir um 

sistema de gerenciamento simples, sem mensalidade, apenas para controle da quantidade de 

roupas vendidas e quanto ainda possui no estoque, pois não serve para a emissão de notas 

fiscais, pelo fato que por decisão pessoal a ideia não é de alugar um ponto comercial no centro 

da cidade, por enquanto e este já é o suficiente para atender as expectativas da empresa. 

Após pesquisa foi adquirido o sistema Clipp Store, para, começar a fazer o lançamento 

dos produtos no sistema, auxiliando a empresa em seus negócios, principalmente na gestão de 
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estoques, para saber o que existe de mercadoria na estação atual e também o que foi guardada 

em estações anteriores. 

 

4.3 MODELO COM O SOFTWARE 

 

4.3.1 Gestão de Estoque 

 

Nesta primeira parte da implantação do sistema de gerenciamento, foi dada ênfase ao 

controle de estoque, para ter uma noção da quantidade de mercadoria existente na loja ou 

guardada de estações anteriores, este é o primeiro passo para esta mudança de gestão. 

 

4.3.2 Cadastro dos Produtos 

 

A seguir observa-se as figuras das telas demonstrativas de como foi feito o cadastro de 

mercadorias na loja Espaço da Moda, após a instalação do sistema Clipp Store. 

 

Figura 4 – Programa e opções de cadastramento e controle 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2018 

 

Pode-se observar que a figura 4 apresenta o código, descrição (ex. jaqueta feminina, 

tamanho G), grupo, unidade e a quantidade do produto existente no estoque. Passando a 

informação da hora e a data dos dados existentes na tela. 
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Figura 5 – Tela de cadastramento de produtos 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2018 

 

A figura número 5 mostra as opções de lançamento das peças unitárias, por grupo, 

calça, bermuda, jaquetas e blusas, e é feito a leitura do código de barras com leitor, onde se 

ganha tempo e precisão, também é colocado o custo da compra e o valor de venda. Podendo-

se também saber a porcentagem do lucro bruto 

 

4.3.3 Relatórios Gerenciais 
 

Figura 6 – Relatórios Diversos 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2018 
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A figura número 6 mostra todos os relatórios possíveis, vendas, pré-vendas, estoques, 

orçamentos, compras. 

 

Figura 7 – Total de mercadorias disponíveis no estoque 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa/2018 

 

A figura 7 representa a tela onde pode-se ver o Resumo de Vendas das operações 

realizadas na empresa em determinado período. Pode-se observar a descrição da mercadoria, a 

quantidade, o custo da compra, o valor pelo qual a mercadoria foi vendida e também o lucro 

bruto com o total da venda. A grande surpresa aqui foi identificar que existia mais do que o 

dobro de mercadoria do que se tinha imaginado. Nesta tela consta a descrição da mercadoria, 

a quantidade e o preço unitário. 

 

4.3.4 Impactos da Ausência do Controle de Estoque  

 

Algumas empresas têm uma verdadeira fortuna guardada em seu estoque e não tem 

consciência disso. A falta de gestão de controle de estoque é responsável por esse capital 

parado ou ainda depreciando com perda no custo de oportunidade que poderia ter caso fosse 

aplicado em alguma instituição financeira. Resultado disso deve ser a preocupação em ter um 

controle prévio de mercadorias que tem maior possibilidade de vendas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir do exposto, pode-se concluir que o tema gestão de estoques tem sido interesse 

de muitos micro e pequenos empresários, buscando a melhoria de seu negócio por meio do 

controle de seus estoques. 

As empresas tem se preocupado cada vez mais em aprofundar-se melhor nas questões 

teóricas daquilo que elas fazem no dia-a-dia sem possuir um controle adequado dentro dos 

seus processos e em especial nos tipos de estoque que a mesma possui. 

A ideia da implantação de um software, que na verdade passa a ser uma necessidade, a 

partir do momento em que o estoque se tornou volumoso e o controle a partir de papéis, 

tornou-se ineficaz. Um dos primeiros passos para conseguir um bom controle de estoque é ter 

um ágil e confiável sistema que lhe auxilie na administração de toda a mercadoria de forma 

que ele consiga ainda realizar suas outras funções.  

O controle de estoques pode ser feito com a utilização de alguns métodos, como o 

PEPS de controle também conhecido como FIFO, onde os primeiros produtos que entram no 

estoque devem ser os primeiros a sair.  No método UEPS ou LIFO de controle de estoque os 

primeiros produtos comprados pela empresa devem ser os primeiros a ser comercializados. O 

critério mais usado no Brasil é o custo médio, pois ele avalia o estoque pelo custo médio de 

aquisição apurado em cada entrada de mercadoria. O Just-In-Time (JIT) é mais uma forma de 

ajudar no controle dos estoques, o que significa não se abastecer de um estoque alto, mas sim 

se programar para comprar apenas quando for necessário.  

Hoje a maioria das empresas tem um controle de mercadorias através da codificação 

de matérias, porém é importante que se tenha um bom gerenciamento desta ferramenta para se 

ter uma melhor precisão dos dados coletados e arquivados. A utilização do código de barras 

em se tratando do controle de estoques, ganha uma agilidade e importância nunca antes 

existente no comércio, uma vez que, minuto a minuto, a empresa tem conhecimento do que 

vendeu, a quantidade vendida, a quantidade que resta no estoque de cada item, quais são os 

produtos mais e menos vendidos etc., evitando assim acúmulo de mercadorias no estoque da 

empresa. Controlar os níveis de estoque, mesmo que ele seja mínimo é de grande importância, 

pois o excesso de estoque é dinheiro parado, e em muitos casos, acarreta prejuízos para a 

empresa. 

Portanto, utilizar um software dentro da gestão de uma empresa traz uma série de 

vantagens, começando pelo controle de estoque de mercadorias existentes. Sendo que, para a 
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loja Espaço da Moda trouxe vantagens como: maior organização e gerenciamento, maior 

controle dos estoques existentes e com o leitor do código de barras se ganha tempo e precisão. 
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