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RESUMO : Este estudo teve como objetivo indicar a importância do controle 
de estoque dentro de uma empresa varejista no setor de carnes, tendo como 
fi nalidade demonstrar os benefícios das ferramentas que as gestões de estoque 
dispõem as organizações, considerando às otimizações nos resultados obtidos 
com as implantações desses métodos. Como também maiores possibilidades 
de melhorias nas rotinas de inventário, redução de divergências de saldos, 
maior assertividade na compra e reposição das mercadorias, redução de 
perdas e outras melhorias aparentes. Objetivando a implantação da utilização 
de ferramentas de estoque para o melhor funcionamento do setor dentro da 
organização, otimizando os saldos e suas funcionalidades para a empresa. Este 
trabalho foi desempenhado à disposição dos problemas evidentes dentro do 
setor de carne da empresa, tendo como principal contratempo o descontrole 
dos níveis de estoque do setor, subsequente das altas nas perdas do setor, 
as divergências de saldo na realização do inventário físico, as disfunções das 
movimentações internas, a carência de interesse dos colabores do setor sobre 
a gestão de estoque e o descumprimento de métodos dos mesmos com as 
ferramentas de controle, propostas pela supervisão da gestão de estoque.

Palavras-chave: Estoque. Varejo. Carnes. Ferramentas. 

STOCK CONTROL: A Study on the Meat Sector of a Company in the Retail 
Branch in Rio Verde - Goiás

ABSTRACT : The purpose of this study was to indicate the importance of 
stock control within a retail company in the meat sector, with the purpose of 
demonstrating the benefi ts of the tools available to the organizations, considering 
the optimization of the results obtained with the implementation of these methods . 
As well as greater possibilities of improvements in the inventory routines, reduction 
of divergences of balances, greater assertiveness in the purchase and reposition 
of the goods, reduction of losses and other apparent improvements. Aiming the 
implementation of the use of inventory tools for the best functioning of the sector 
within the organization, optimizing the balances and their functionalities for the 
company. This work was performed at the disposal of the evident problems within 
the company’s meat sector, having as main setback the lack of control of the 
inventory levels of the sector, subsequent of the losses in the sector losses, the 
balance discrepancies in the realization of the physical inventory, the dysfunctions 
of the internal movements, the lack of interest of the collaborators of the sector on 
the management of inventory and the noncompliance of their methods with the 
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control tools proposed by the supervision of the inventory management.

Key words: Stock. Retail. Meat. Tools.

1 INTRODUÇÃO 

 Este estudo de pesquisa teve como tema: Controle de estoque no setor 
de carnes em uma empresa no ramo varejista em Rio Verde Goiás.

Formular o problema consiste em dizer, de maneira explicita, clara, 
compreensível e operacional, qual a difi culdade com a qual nos 
defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu campo 
e apresentando suas características (MARCONI; LAKATOS, 2002, 
p.139).

 Portanto este trabalho teve como fi nalidade analisar o seguinte problema: 
Como se obter o controle dos níveis de estoque do setor de carnes da empresa? 
Subsequentes de alguns problemas detectados como: qual a intervenção que 
devo utilizar para controlar esses níveis? Onde e quais ferramentas de controle de 
estoque, poderiam resolver este problema? Em qual parte das tarefas realizadas 
pelos colaboradores do setor está gerando este problema? E entre várias outras.
As realizáveis hipóteses utilizadas foram detectar a necessidade da implantação 
de ferramentas do controle de estoque dentro da organização, visando o 
setor de carnes da empresa, levando em consideração os problemas que 
estariam acontecendo dentro do setor, relacionados à má gestão de estoque. 
Desenvolvendo no ambiente do setor a gestão de estoque como solução desses 
prováveis problemas.
 Aprimorar os conhecimentos técnicos dos colabores do setor sobre o 
controle de estoque, a importância do mesmo, os benefícios que o setor teria 
com a otimização desses processos, orientá-los a preencher corretamente as 
planilhas de controle de estoque, a buscar o melhoramento da gestão de estoque 
no setor para que o processo se torne mais efi caz.
 Aperfeiçoar processos do controle de estoque dentro da organização que 
já eram realizados, buscando a melhoria desse setor relacionado à gestão de 
estoque, para que assim o mesmo atinja metas, melhore a organização, reduza 
a divergência de saldo quando houver confronto do sistêmico com o físico, 
reduza perdas, melhore a utilização das movimentações internas, assertividade 
da compra e outros benefícios.
 Reconhecer as melhorias que as ferramentas do controle de estoque 
demonstraram a empresa e ao setor de carnes, ressaltar a importância do bom 
funcionamento das etapas do mesmo, os resultados obtidos com essa gestão de 
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estoque dentro do setor, as atividades que o controle de estoque percorre desde 
a chegada da mercadoria até o seu destino fi nal, sendo ele o setor de carnes.
Prezar a gestão de estoque como umas das principais atividades de uma empresa 
no ramo do varejo, onde se tem infl uência no setor de compras, no fi nanceiro da 
organização, grande participação na melhoria de metas na empresa, redução 
de perdas na organização, otimização da organização dos saldos e entre outras 
atribuições para a melhoria da organização.
 Este trabalho teve como objetivo estabelecido controlar os níveis de 
estoque no setor de carnes, promovendo a otimização do mesmo com algumas 
ferramentas utilizadas no controle de estoque.

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Conceito de controle de estoque 

 Controle de estoque Controle de Estoque ou gestão de estoque é 
uma expressão usada diariamente em várias empresas que demonstra, de 
forma genérica, as mercadorias que são armazenadas para serem alienadas 
aos clientes. Submetendo-se ao standard da empresa (prestação de serviço, 
indústria, comércio varejista ou atacadista), o estoque pode demonstrar diversos 
tipos de aspectos e meios de gestão.  
 O controle de estoque é o setor dirigente por controlar o fl uxo de mercadoria 
em uma organização, apontando informações primordiais sobre as vendições da 
entidade, tendo assim o propósito de analisar e prognosticar as necessidades de 
aquisições e compras de mercadorias futuras. 

O estudo do papel dos estoques nas empresas é tão antigo quanto o 
estudo da própria administração. Como elemento regulador, quer do 
fl uxo de produção, no caso do processo manufatureiro, quer do fl uxo 
de vendas, processo comercial, os estoques foram alvo da atenção 
dos gerentes (GARCIA; RENATO, 2005, p.133).

 A gestão de estoque quando é feita de modo correto, permite que o setor 
de compras tenha análises sobre a predisposição de compras de mercadorias, 
avaliando assim a necessidade de cada item no fl uxo de venda, além de 
viabilizar o gestor sobre o fl uxograma de cada item ou mercadoria, dos quais 
estão obsoletos e os que apresentam maior poder de barganha ou venda. 
 Numa empresa varejista ou atacadista, o controle de estoque é um dos 
substanciais dos processos sendo ele de produtos fi nalizados (produção própria) 
ou de mercadorias (fornecedores). Habitualmente, se tem vários fornecedores 
de mercadorias, de que a corporação adquire produtos para revender a um 
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preço superior ao comprado para seus clientes, sendo assim, comprar bem e em 
vastas quantidades (para se obtiver um preço mais justo perante o fornecedor), 
pode expressar uma margem de lucro maior e melhor para a empresa, sendo 
assim o controle de estoque tende a ser essencial para o desenvolvimento e 
lucro de uma empresa voltada ao comércio. 
 Em concordância com Garcia e Renato (2005), se reconhecido como um 
recurso profícuo que no término do conjunto de abastecimento formará valor 
para o comprador fi nal, os estoques atribuem a função ainda mais signifi cativa. 
Pois atualmente todas as organizações buscam, a aquisição de uma vantagem 
adversária em correlação aos seus opositores, e a ocasião de atendê-los com 
prontidão, no instante e na quantia pretendida, é demasiadamente favorável com 
a administração efi ciente do estoque.

2.2 A importância da gestão de estoque 

 A relevância de se ter um estoque é signifi cativa, é a base e o alicerce 
da empresa, quando não se tem gerência na entrada e saída de produtos na 
empresa, decai a habilidade no suporte, a empresa fi ca exposta a desacertos 
dos colaboradores, fi ca acessível à armazenagem de produtos que não irão ser 
mais empregados, empilhando assim inefi ciências.
 O controle de estoque tem como objetivo sublimar o atendimento da 
organização, proporcionar lucros para a empresa, prevenir com que o cliente vá 
à procura de um concorrente por não ter encontrado o produto pretendido, sendo 
assim o controle de estoque irá estabelecer uma situação favorável no fi nal do 
mês para a organização e na apuração dos lucros. 

Os estoques representam um dos ativos mais importantes do capital 
circulante e da posição fi nanceira da maioria das companhias industriais 
e comerciais. Sua correta determinação no início e no fi m do período 
contábil é essencial para uma apuração adequada do lucro líquido 
do exercício. Os estoques estão intimamente ligados às principais 
áreas de operação dessas companhias e envolvem problemas de 
administração, controle, contabilização e principalmente de avaliação 
(IUDICIBUS et al., 2000, p.101).

2.3 Ferramentas de gestão de estoques

 Na gestão de estoque existem instrumentos que dispõem esteio às 
organizações para melhorarem o aperfeiçoamento com esta gestão, pois 
atualmente o controle de estoque vem se tornado cada vez mais indispensável 
para uma organização.
 Sendo assim, o controle de estoque e seus métodos podem evitar possíveis 
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falhas com seus consumidores e complementar as alterações de estoque, fazendo 
a redução de produtos impróprios para uso ou perdas e erros na entrega. Esses 
métodos de subvenção para esta gestão já foram otimizados, e entre elas estão 
análise ABC, inventário físico, movimentações internas, estoque de segurança 
e outros. A utilização desses métodos proporciona uma assertividade maior nos 
saldos de estoque, redução dos custos de produtos supérfl uos e com materiais 
de produção, rapidez na entrega, diminuição de rupturas de mercadorias no 
layout ou na prateleira e outros.

A gestão é um conjunto de atividades que visa, por meio das respectivas 
políticas de estoque, o pleno atendimento das necessidades da 
empresa, com máxima efi ciência e ao menor custo, através do maior 
giro possível para o capital investido em materiais (VIANA, 2009, p. 
117).

2.4 Análise ABC

 A Distribuição da análise ABC compõe-se no conjunto de todos os produtos, 
sendo que é dividido em 03 (três) classes, compreendido com o montante 
inteirado de cada item, assim possibilitando um tratamento mais rigoroso aos 
produtos visando os consumidores e analisando as demandas do mercado.
 No entendimento de Slack (2009), a classifi cação dos itens que 
estabelecem a curva ABC, é apontada de tal forma:

a) Mercadorias com grau A constam os 20% de produtos de maior 
montante que apresenta 80% do custo íntegro do estoque;
b) Mercadorias com grau B refere-se a produtos de montante médio, 
empregando 30% mercadorias que apresenta 10% do custo total, e;
c) Mercadorias com grau C são aqueles que compõem baixo montantes, 
e emprega cerca de 50% de todas as variedades de itens disposto, 
apresentam cerca de 10% do valor integro das mercadorias estocadas.

 A curva ABC é um importante instrumento para o administrador, ela 
permite identifi car aqueles itens que justifi cam atenção e tratamento adequados 
quanto á sua administração. Obtêm – se a curva ABC através da ordenação dos 
itens conforme a sua importância relativa (DIAS 1995, p.85).

2.4.1 Demanda

 Demanda refere-se à quantia de um serviço ou bem, que o consumidor 
tem em vista obter por um valor determinado em um negócio. A demanda pode 
ser representada como a procura, mas nem sempre como consumo, certa vez 
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pode-se querer algo e não o consumir ou comprar, por diversas explicações.
 “Demanda é a quantidade de material necessária ao consumo em 
determinado período de tempo, geralmente medida a cada doze meses” (MOURA 
2004, p. 5).

2.4.2 Tipos de demanda

 Moura (2004) destaca que se encontram dois tipos de demandas de 
mercados, sendo elas:
 Independente: sendo que a instância não está diretamente correlacionada 
à demanda de outro produto. Exemplo: Motocicletas, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e outros. 
 Dependentes: está correlacionada diretamente à precisão de outro produto. 
Exemplo: Fabricação da motocicleta (retrovisores, pneus, aros, carenagens e 
etc.). 

2.5 Inventário 

 No controle de estoque o inventário é uns dos procedimentos mais 
importantes para a obtenção do controle interno da organização, o mesmo 
permite que as empresas desempenhem o controle minucioso do seu estoque, 
otimizando o planejamento de compras, oferecendo a demanda certa de 
produtos, na quantia certa, reduzindo as perdas e os possíveis desperdícios.
 Esse procedimento é executado com leitores de códigos de barras 
(Palmer) ou com digitação de códigos internos, que são destinados a produtos 
que precisam ser pesados, por exemplo: produtos do FLV, produtos da padaria e 
outros, subsequente a esse processo, e realizada a impressão de relatórios para 
conferência das divergências.

2.5.1 Inventário físico

 Inventário físico é o volume de produtos em estoque que se obtém 
separadamente identifi cado em determinado local em específi co (depósito, 
câmeras frias, loja ou em outro local de estocagem) demonstrando – se em 
termos de quantidade ou fi nanceiros.
 “O inventário físico consiste na contagem física dos itens de estoque, caso 
haja diferenças entre o inventário físico e os registros do controle de estoques, 
devem ser feitos os ajustes conforme recomendações contábeis e tributarias” 
(MARTINS 2006, p. 199).
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2.5.2 Tipos de inventários

 Dias (2010) afi rma que se compreende através das contagens planejadas 
todos os produtos da organização, das variadas categorias do estoque, sendo 
elas matérias- primas, produtos acabados, suprimentos e outros.  
 •Inventário Geral: é o processo onde se tem a contagem total de todos 
os itens da empresa, visando a obtenção de melhor controle das mercadorias 
internas, começando a gestão de estoque desde o início, e frequentemente 
realizada pelas organizações no começo e no meio do ano em datas pré-fi xadas.
 •Inventário Rotativo: o Processo rotativo ocorre no início da contagem 
física dos produtos, é realizado de maneira regular, de um item ou um conjunto 
de produtos, ou seções selecionadas por curvas ABC (sendo por rotatividade ou 
valor agregado).
 As diversas técnicas de controle de estoques apresentadas, podem 
ser aplicadas a qualquer item do estoque e cada item será controlado com 
base na mesma disponibilidade desejada e será acompanhado constante e 
periodicamente (CHING 2010, p.31).

2.6 Movimentos internos

 Os movimentos internos no controle de estoque são defi nidos como 
processos de entrada e saída de materiais em um armazém ou setor. Estes 
processos podem interagir com o estoque durante a produção de determinado 
produto, na saída de alguma matéria-prima para produção, materiais para uso e 
consumo, nas transferências entre fi liais, armazéns e outros.
 Esta ferramenta é de suma importância no controle interno da empresa, 
pois a mesma tem a função de controlar as utilizações de matérias-primas 
para produção, o controle de perdas dos setores é o uso e consumo de toda 
a organização, desde a mistura de bolo usada na padaria até a resma de folha 
utilizada no setor de fi nanças da organização.

Um sistema de controle interno que funcione corretamente não depende 
do planejamento efetivo da empresa e da efi ciência dos procedimentos 
e práticas atribuídas. Ele depende também da competência de todo 
pessoal envolvido poder levar adiante, de forma efi ciente e econômica, 
os procedimentos que devem ser adotados. Para que as operações 
internas da empresa sejam feitas da maneira correta e para o bom 
andamento das atividades, faz-se necessário que os controles internos 
sejam efi cientes para acompanhar todo o processo operacional, cada 
um em seu departamento (CREPALDI, 2007, p. 296-297).

2.7 A importância do software na gestão do estoque
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 O controle de estoque é um processo de suma importância pois uma 
vez que o mesmo estiver desatualizado, a organização pode perder vendas 
ou comprar produtos a mais para o almoxarifado que irão gerar perdas. Para 
que erros assim não aconteçam, um software de gestão de estoque torna-se o 
processo mais executável.
 Com a utilização de um software específi co de controle de estoque, a 
empresa aproveita da praticidade de um inventário com redução de erros na 
fi nalização do mesmo. Um software de controle de estoque é muito mais do 
que só manter o estoque em plena organização, a gestão de estoque auxilia 
na compra, onde, quanto comprar, como armazenar, como receber e guardar 
os produtos, otimizando todos os processos ligados a ele. Ainda se permite a 
análise de relatórios de dados, auxiliando na tomada de decisão, traz benefícios 
tanto nas vendas e na área fi nanceira.
 De forma geral, a introdução de sistema informatizados, qualquer que seja 
o setor alvo da empresa, tem a fi nalidade, independentemente de se obterem 
as informações necessárias em tempo real, de modernizar procedimentos por 
meio da implementação da primazia pela qualidade, envolvendo a estrutura 
organizacional para assegurar a melhoria dos serviços (VIANA 2002, p.406).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Com o propósito de elaborar esse trabalho foram empregadas metodologias 
de estudo de caso ao longo de estágio de 200 horas e por meios de perquisição 
bibliográfi ca. Goode e Hatt (1973) sustentam que, estudo de caso é determinado 
como um aprendizado imutável de um agente, de modo que se permite vasta e 
minuciosa instrução sobre a mesma, e que seria de fato irrealizável por meio de 
diversos métodos de apuração.
 Esse conhecimento consistiu-se no desempenho da prática no setor de 
controle de estoque, em que se utilizaram recursos para se ter a administração, 
monitoramento, avaliação e proporcionalidade desses materiais, através de 
planilhas de controles de mercadorias e transferências, tanto de armazéns ou 
entre fi liais, movimentação internas, inventários físicos, trocas de mercadorias, 
apuração de divergências e entre outros.

3.1 Caracterização da Empresa

 A rede Conquista Supermercados teve sua fundação no ano de 1992, 
através da iniciativa e determinação do Grupo Conquista constituído por seus 
diretores e colaboradores. Atualmente o grupo Conquista dispõe de três lojas, 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

126

todas no segmento varejista, a empresa possui um quadro de aproximadamente 
350 colaboradores, sendo eles com escolaridade de 20% com nível de ensino 
superior, 60% com nível de ensino médio e 20% com nível de ensino fundamental, 
assim se tornando uma das empresas do ramo varejista que mais gera emprego 
no comércio local, a rede conquista de supermercados tem sua matriz localizada 
na Rua Quinca Honório Leão, 1030 – Parte B Setor Morada do Sol, CEP: 75909-
070 - Rio Verde – Goiás.
 A primeira loja do Grupo Conquista foi inaugurada no ano de 1992, em um 
sobrado localizado na Rua Goiânia, esquina com Avelino Faria, no Centro, com 
10 colaboradores. Com a dedicação dos integrantes do Grupo Conquista, foram 
fi delizados clientes, criando espaço no mercado varejista alimentício.
 No ano de 1997 o Grupo Conquista adquiriu sua sede própria com 
300m², localizado na Rua Augusta Bastos, esquina com Laudêmio Bueno e 
foi inaugurada em 2000 com aproximadamente 100 colaboradores e assim, 
contando com instalações modernas e informatizadas. Três anos depois, o Grupo 
Conquista inaugura sua segunda loja no Setor Morada do Sol, com área coberta 
de 1500m², 60 vagas para estacionamento e um depósito de mercadoria mais 
amplo, totalizando uma área de 5000m², gerando mais 200 vagas de empregos.
 No ano de 2006, em uma oportunidade de negócio, o Grupo Conquista 
obteve a aquisição de duas outras lojas na cidade de Rio Verde, onde havia outra 
rede de supermercado, sendo elas, no Centro da cidade e a outra no Parque 
Bandeirante. Assim, o Grupo Conquista contratou mais 200 colaboradores e teve 
mais 1800m² de área de venda, totalizando 4 lojas no ramo varejista e mais ou 
menos 500 colaboradores na rede.
 Em 2012 o Grupo resolve fechar uma fi lial localizada no Centro, devido à 
concorrência interna com as outras fi liais, adquirindo um planejamento estratégico 
de melhorar o desempenho, a efi ciência e reduzir custos. Com o passar de dois 
anos o Grupo Conquista implanta uma produção própria de produtos de hortifrúti 
e lança sua própria marca a SUPERFRESCCO, localizada na sua propriedade 
rural.
 O propósito da Rede Conquista de supermercados é ímpar: sempre 
atender seus clientes com efi ciência, confi abilidade e excelência, buscando a 
fi delização dos mesmos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 No decorrer desta pesquisa foi demonstrado que o setor de controle de 
estoque é essencialmente importante para uma empresa no ramo do varejo, 
pois quando se adquire um planejamento de controle de estoque no meio de 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

127

uma empresa varejista pode-se analisar a melhoria do controle de fl uxo das 
mercadorias, o controle de quantidade e a importância que cada item tem para o 
capital da empresa, a redução dos desperdícios de produtos com perdas, tanto 
por validade ou por danos na mercadoria. 
 Há discernimento de itens com mais importância em base na demanda 
da empresa, ou seja, produtos que não se podem ter ausência na prateleira do 
comércio e de produtos que se têm uma importância reduzida, sendo eles os 
produtos complementares do layout, onde não se pode ter uma falta prolongada 
da mercadoria, ou até mesmo se pode dar importância pelo valor dos itens, tendo 
em conta sua classifi cação pelo capital investido da empresa no produto, dando-
se muita importância ou menos importância para o item na hora do inventário 
físico ou na hora do acompanhamento do mesmo .
 A gestão de estoque é desenvolvida e empregada em aplicação desde 
a entrada da mercadoria no depósito, prosseguindo múltiplas etapas, tais 
como, reconhecimento da mercadoria na chegada do caminhão, para se ter a 
observação do estado dos itens, acompanhamento da conferência dos produtos 
entregues e realização de trocas de produtos do fornecedor, por emissão de nota 
de devolução acompanhado com expedição do meio de pagamento negociado 
pelo comprador, supervisão da armazenagem da mercadoria no depósito ou 
em câmeras frias, observando como está sendo armazenada, como estão as 
condições da mercadoria armazenada, a classifi cação e o ambiente, para se 
ter menor índice de perdas, faz-se a observação do lançamento de entrada das 
NF(notas fi scais) para se ter o controle do estoque sistêmico da empresa, e por 
último é realizado um acompanhamento diário das mercadorias, e é executado 
ajustes de saldo com os inventários físicos simultaneamente com as análises de 
divergências para controlar a discrepância de saldo.
 A gestão de estoque no setor de carnes da empresa teve um alto 
desenvolvimento, no momento em que se fala em controle de saldo, 
acompanhamento de perdas visando redução da mesma, aumento no 
desempenho na utilização de planilhas, melhorias na execução do inventário físico, 
acompanhamento de divergências de inventário, realização de movimentações 
internas, desmontagem de mercadorias e entre outras atividades.
 Somente foi possível alcançar esses resultados com o problema principal, 
que era a contrariedade com o controle de estoque físico simultâneo com o 
estoque sistêmico, causando assim altas divergências e prejuízo na empresa, e 
esse problema foi resolvido com implantações de planilhas de desmontagem de 
mercadoria, onde se deparava com o transtorno principal que era a transformação 
de várias carnes em uma só, onde não se havia o controle de quais carnes eram 
transformadas em outras e nem a quantidade que as mesmas eram utilizadas. 
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Outra complicação que causava discrepância de saldo era a anotação e 
acompanhamento de retirada de resíduos das carnes, onde não era anotada a 
quantidade nem a descrição das mesmas, em que se foi solucionada com outra 
planilha, sendo que nesta está anotada a quantidade de resíduo que determinada 
carne resultava por dia, para que assim a mesma seja lançada como perda no 
centro de custo do setor.
  Mais um contratempo que contribuía para as divergências dos saldos no 
estoque, decorriam por encargo de movimentações internas, no qual não se 
era passada a aplicação de determinados itens do açougue em outros setores, 
que os utilizavam a fi ns de produção, esse contratempo teve término quando se 
instituiu uma pasta, com descrição, código do produto, quantidade e centro de 
custo onde se era utilizado o produto em si, sendo assim essa pasta era passada 
para o líder do setor e o mesmo realizava o preenchimento desses requisitos, e 
posteriormente era passada ao setor de controle de estoque, para que o mesmo 
se disponha a fazer a baixa como uso de produção de determinado setor.
  E por remanescente, a complicação que mais gera erro no setor de 
estoque da empresa, os colabores que infl uenciam no estoque físico, ou seja, os 
que operam diretamente com o produto, que são os encarregados de colocar em 
execução todas as ferramentas de controle de estoque, sendo elas as planilhas, 
as anotações que devem ser realizadas de formas corretas e repassadas ao 
ramo responsável pelo estoque e entre outras ferramentas que o setor de gestão 
de estoque se dispõe a estabelecer para o bom funcionamento do controle de 
mercadoria do setor, esse problema teve resolução com reuniões estabelecidas 
pela gestão de estoque com os líderes dos setores e gestores das lojas, expondo 
a importância do controle de estoque, as ferramentas que seriam implantadas, 
como seria a execução dessas ferramentas e posteriormente a apresentação da 
otimização dos resultados, se esses recursos fossem executados corretamente.
Nesse período que ocorreu a implantação desses meios de melhorias de controle 
de estoque, houve uma queda de mais de 80% nas divergências de inventário 
na sua fi nalização, otimizando assim o confrontamento do estoque físico com o 
sistêmico, sendo capaz assim de equalizar o saldo de entrada de quantidade com 
a quantidade de venda, controlando o fl uxo da mercadoria, obteve a melhoria da 
reposição das mercadorias, redução de perdas e melhor controle do estoque 
físico e sistêmico dos mix de produtos do setor.
 Os modelos das ferramentas utilizadas para essa otimização do estoque 
no setor de carne da empresa, encontram-se no Anexo A.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A fi nalidade deste projeto foi desempenhar um estudo sobre o 
desenvolvimento e procedimentos do controle de estoque em uma empresa no 
ramo do varejo, tendo em vista a sua importância e sua representação para a 
mesma, este trabalho foi designado e atribuído à gestão de estoque um setor 
perecível da empresa, sendo ele o setor de carnes da organização.
 O primeiro procedimento deste projeto foi reconhecer através de estudos 
de obras consultadas e subsequentemente por aprendizados e instruções em 
decorrer das horas de estágio, os problemas que conduziam o controle de 
estoque no setor de carnes da empresa a posicionamentos de desordenação de 
saldo, causando altas divergências de inventário e desregramento no fl uxo de 
mercadoria.
 Os primeiros vestígios dos problemas foram a ausência de anotações 
e informações signifi cativas para o controle de estoque, os outros problemas 
subsequentes eram a falta de controle de quantidade de itens e as ausências das 
utilizações de algumas ferramentas de controle de saldo no estoque, causando 
inefi ciência na gestão de estoque do setor.
 No decorrer da identifi cação desses problemas, foi elaborado possíveis 
soluções para os mesmos, sendo criações de planilhas para se manter o 
controle interno com maior assertividade, um acompanhamento nas baixas de 
consumo interno de outros setores decorrente de produtos do setor de carnes, 
um cronograma semanal de inventários físicos com análises de divergências, 
um seguimento interno de transferências, tanto de armazém ou entre fi liais, 
e por derradeiro análises de entradas de NF e supervisão de recebimento de 
mercadoria.
 A conclusão fi nal é que no decorrer desse projeto pode-se obter a 
estabilidade de saldos no setor de carnes da empresa, tanto no físico e no 
sistêmico; houve uma redução de cerca de 85% de divergências negativas no 
inventário físico do setor, comprovando assim que as ferramentas de controle de 
estoque implantadas no setor da empresa foram de suma importância para a sua 
reorganização, com isso pode-se concluir que o controle de estoque tem uma 
grande infl uência na otimização de vários processos no comércio varejista.
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