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RESUMO 

Mediante a utilização da metodologia de estudo de caso, é retratado o estudo e 

proposição das práticas gerenciais, e algumas de suas ferramentas, para melhoria de 

uma microempresa comercial do ramo agropecuário varejista. O intuito foi mostrar a 

importância de se ter uma boa gestão nas micro e pequenas empresas através da análise 

de suas práticas gerenciais operacionais e a sugestão de algumas delas para a companhia 

em questão. Através da análise dos problemas iniciais e priorização daqueles mais 

relevantes para a empresa, se chegou à demanda dos controles gerenciais, então, foram 

analisados e propostos os controles de estoque, por meio da classificação ABC e XYZ, 

ressaltando os produtos que possuem maior destaque e atenção no negócio, e financeiro, 

pela elaboração do modelo de Fluxo de Caixa e da Demonstração de Resultado de 

Exercício, além dos controles de contas, permitindo o rastreamento e administração das 

atividades da empresa. Desse modo, a proposta das práticas gerenciais permite obter 

melhorias e redução de custos, além de melhor controle e acompanhamento sobre a 

gestão do negócio. 

Palavras-chave: Controles e Práticas Gerenciais. Micro e Pequenas Empresas. 

Classificação ABC. Classificação XYZ. Fluxo de Caixa. Demonstração de Resultados.  
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ABSTRACT 

Through the methodology of case study, it is portrayed a study and proposition of 

management practices, and some of its tools, to improve the commercial 

microenterprise of the retail agribusiness sector. The intention was to show the 

importance of good management in micro and small companies through the analysis of 

their operational management practices and a suggestion of some of them for the 

company in question. Through the analysis of the initial problems and prioritization of 

those most relevant to the company, the management controls were reached, and the 

inventory controls were analyzed and proposed by means of the ABC and XYZ 

classification, hightlighting the products that are most prominent and attention to the 

business, and financial, by the elaboration of the Cash Flow model and the Profit and 

Loss Statement, in addition to the account controls, allowing the tracking and 

administration of the company’s activities. In this way, the management practices 

proposal allows for improvements and cost reduction, as well as better control and 

follow-up on business management. 

Keywords: Management Controls and Practices. Micro and Small Business. 

Classification ABC. Classification XYZ. Cash Flow. Profit and Loss Account. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conforme Martinho (2011), o mercado de varejo tem se tornado cada vez mais 

competitivo e dinâmico, levando à necessidade de um aperfeiçoamento de seus 

processos e do gerenciamento de suas operações, de forma que clientes e funcionários 

fiquem satisfeitos. Ainda segundo o autor, essas micro e pequenas empresas, muitas 

vezes formadas sem conhecimento técnico, porém funcionando de forma eficiente para 

o proprietário através da sua experiência, devem buscar o aprimoramento dos processos 

e da gestão como um todo. 

Para que as empresas varejistas busquem resultados positivos, elas devem 

adaptar a gestão à sua realidade, ao mesmo tempo em que busca excelência nas 

operações, e isso acarreta no aperfeiçoamento das suas atividades fazendo com que 

sejam mais eficientes e eficazes (MARTINHO, 2011). Dessa forma, como uma empresa 

não é um sistema fechado, e deve satisfazer as necessidades dos seus clientes, ela deve 

se adaptar às mudanças que ocorrem no seu meio a fim de atingirem seus objetivos. 

Lima e Imoniana (2008) ressaltam que as empresas estão cada vez mais 

dinâmicas e as mudanças estão ocorrendo de forma mais acelerada, fazendo com que 

estas busquem maior conhecimento para atender aos clientes e se manter forte no 

mercado. Logo, ter uma boa gestão é fundamental para se obter o sucesso. Os autores 

ainda afirmam que conhecer e aplicar as ferramentas gerenciais ajuda a gerenciar os 

recursos e materiais, mantendo a questão econômica em ordem.  

Tendo em vista que a organização necessita manter uma boa produtividade sem 

aumentar seus custos, é importante verificar as melhorias necessárias para que se 

mantenha competitiva no mercado, sabendo que o setor comercial de varejo necessita de 

resultados em curto prazo, vale ressaltar a relevância do estudo e proposição de 

melhores práticas de controle gerencial. 

A partir disso, surge a necessidade da utilização das ferramentas e métodos de 

controle, onde podem ser obtidas informações claras, diminuindo-se as incertezas, 

tornando o empreendedor apto a tomar decisões, com base na análise de seus resultados, 

e fazer planejamentos para o seu negócio, fundamentado em informações confiáveis e 

não mais baseadas na experiência do mesmo. 
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Dentre as ferramentas e tipos de controle que as empresas de pequeno porte 

devem ter, independente da área de atividade são os controles de caixa e de banco, de 

contas a pagar e receber, e controle de despesas e de estoque, que são essenciais para o 

bom funcionamento das finanças da empresa (SEBRAE, 2005). 

Dessa forma, este projeto teve a oportunidade de analisar as práticas gerenciais 

de uma pequena empresa varejista, identificando o que pode ser feito para sua melhoria 

e controle, de modo que ajude o gestor a reduzir custos e se organizar melhor, aplicando 

métodos e ferramentas que auxiliem na sua administração, e compreende o seguinte 

questionamento: De que forma as ferramentas de controle e práticas gerenciais podem 

organizar melhor o ambiente de uma microempresa varejista, a fim de que suas 

atividades se tornem mais eficientes e produtivas para a administração do negócio?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente projeto tem como objetivo propor métodos e aplicar algumas 

ferramentas para melhoria das práticas gerenciais na empresa estudada, a fim de reduzir 

seus custos e auxiliar o gestor no controle e gestão do pequeno negócio varejista. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral, os objetivos específicos deste projeto se 

desmembram da seguinte forma: 

1. Pesquisar sobre os problemas e a gestão nas micro e pequenas empresas; 

2. Estudar e analisar os tipos de controles gerenciais e suas ferramentas; 

3. Analisar e propor um controle de estoque; 

4. Propor e praticar um controle financeiro dos custos e despesas do ambiente; 

5. Propor indicadores e itens de controle para os principais processos 

administrativos; 

1.3 JUSTIFICATIVA  

No contexto de Micro e Pequenas Empresas, nos últimos 30 anos, elas vêm 

adquirindo uma grande contribuição para o país, devido ao alto papel socioeconômico 
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que tem desempenhado, como por exemplo, em relação ao emprego, elas representam 

70% dos empregos gerados no comércio e 44% dos empregos em serviços, além disso, 

geram 27% do PIB brasileiro (SEBRAE, 2014).  

Em contrapartida, uma pesquisa do SEBRAE (2016) realizada com empresários 

de empresas extintas, revela que essa mortalidade está relacionada a uma combinação 

de fatores como: tipo de ocupação do empresário antes de abrir o negócio; 

conhecimento anterior no ramo; incentivo para a abertura da empresa; o planejamento 

pertinente do negócio antes de iniciar; a qualidade da gestão da empresa; e a capacitação 

dos donos em gestão de negócios. 

Por isso a realidade no mundo dos negócios tem mostrado a importância e as 

dificuldades de uma boa gestão, seja ela em grandes ou pequenas empresas, para que 

esta se mantenha em um mercado competitivo e de constante crescimento.  

Oliveira e Krajewski (apud JÚNIOR, 2010) consideram que toda empresa é um 

conjunto de processos, e estes são distribuídos pelos departamentos e, dessa forma, é 

fundamental entender os processos que nela estão envolvidos e saber como elas 

executam suas atividades, podendo identificar os problemas, ineficiências e gargalos. 

Além disso, Scanagatta et al. (2016) ressaltam que independente do tamanho e 

tipo da organização, é importante se ter uma boa gestão para a sobrevivência da mesma 

e, nesse quesito, as ferramentas de controle gerencial são indispensáveis para se 

alcançar esse objetivo, já que estas disponibilizam as informações de forma clara 

contribuindo na prevenção de erros. Essas ferramentas, ainda segundo os mesmos 

autores, abordam práticas realizadas dentro da empresa como o fluxo de caixa, controle 

de contas a pagar e a receber, controle de custos e despesas, controle de estoque, 

orçamento e suporte na tomada de decisões.  

Desta forma, foi observada a necessidade, na empresa estudada, de se obter 

maior controle sobre as práticas gerenciais e conhecimento sobre suas atividades, e 

realizou-se um estudo e análise de seus produtos e processos, que poderão auxiliar na 

tomada de decisão. Além disso, o estudo foi capaz de identificar oportunidades de 

melhorias, trazendo benefícios para a empresa, e tornando o negócio mais competitivo. 

Além de todas as questões já citadas e suas contibuições, este projeto trouxe uma 

abordagem diferente das ferramentas utilizadas, onde normalmente são aplicadas à 

indústria e manufatura, e raramente são tratadas e exploradas na área de gestão de 

comércio varejista, e por isso, são encontrados consideravelmente menos estudos em 

relação a este tema, onde será de grande valia e incentivo para que se tenham mais 
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pesquisas e projetos relacionados a esta área, a fim de promover maior conhecimento e 

crescimento. 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Este projeto está limitado a área de comércio, do setor de varejo agropecuário. E 

o estudo de caso buscou propor controles e práticas gerenciais para melhoria de uma 

microempresa que se restringe a loja comercial localizada na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2016 e primeiro de 2017. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este projeto está estruturado em seis capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta a introdução, com as considerações iniciais, 

o objetivo geral e os objetivos específicos, além da justificativa e da delimitação da 

pesquisa 

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: Foi realizada uma revisão da literatura do 

tema e dos principais assuntos relacionados a micro e pequenas empresas e controles de 

práticas gerencias e suas ferramentas. Neste capítulo também serão apresentados uma 

revisão dos tipos de metodologia para o projeto. 

Capítulo 3 – Metodologia: Consiste na Metodologia escolhida através do estudo 

realizado no capítulo anterior e na definição do método utilizado para o estudo, além da 

classificação da pesquisa conforme alguns aspectos. 

Cspítulo 4 – Análise do Estudo de Caso: Será relatado a proposição dos 

controles na empresa escolhida, descrevendo seu ambiente e adaptando as ferramentas 

para a sua necessidade. 

Capítulo 5 − Análise e Apresentação dos Resultados: Neste capítulo serão 

apresentados as análises das sugestões feitas e os resultados esperados com os controles 

de gestão além da sugestão de indicadores para medição dos resultados futuros da 

empresa. 

Capítulo 6 − Conclusões e Recomendações para Trabalhos Futuros – Apresenta 

as conclusões obtidas com o estudo, além das limitações ocorridas durante o projeto e a 

proposição de pesquisas futuras. 

Além desses capítulos, são apresentados as Referências Bibliográficas e os 

Apêndices. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 MAPEAMENTO DA LITERATURA 

Este tópico mostra como foi realizado o levantamento bibliográfico para as áreas 

relacionadas a este projeto. 

A primeira etapa da pesquisa foi o estudo sobre gestão de pequenas empresas. 

Para tal, foram feitas pesquisas a fim de encontrar artigos, teses e dissertações e, foram 

usados, principalmente, o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas bases Compendex e Web Science, além da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. 

Para a pesquisa no banco de dados da CAPES nas bases já mencionadas, a lista 

das principais palavras-chaves foram as seguintes: 

  Small business; 

  Management Control systems; 

  Management Control tools in Small Business; 

  Key Performance Indicators; 

  ABC/XYZ analysis; 

Já para o levantamento da pesquisa feita no banco de dados brasileiro, segue a 

lista das principais palavras utilizadas: 

  Ferramentas de práticas gerenciais; 

  Controle de estoque; 

  Controle financeiro; 

  Indicadores de desempenho; 

  Análise ABC/XYZ no varejo; 

  Tecnologia de Grupo; 

  Fluxo de Caixa em pequenas empresas. 

Depois de realizadas as pesquisas, foram analisados e avaliados os documentos 

que são mais relevantes para a base bibliográfica referentes ao tema e, então, foram 

utilizados para compor o referencial bibliográfico deste projeto. 
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2.2 A GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO SETOR DE 

VAREJO 

De acordo com Chiavenato (2007, p.35), “u ma empresa é um conjunto de 

pessoas que trabalham juntas para alcançar certos objetivos por meio da gestão de 

recursos humanos, materiais e financeiros”. E ainda segundo o autor, quanto mais a 

empresa cresce, maior é a sua divisão de trabalho. 

Segundo o SEBRAE (2014), o empreendedorismo vêm crescendo bastante no 

Brasil com o aumento das empresas, e uma pesquisa de 2011 mostrou que 27% do 

Produto Interno Bruto brasileiro (PIB) foi gerado pelos pequenos negócios. Além disso, 

no comércio, as Micro e Pequenas empresas são as principais geradoras de riquezas no 

Brasil, representam 53,4% do PIB deste setor e geram cerca de 70% dos empregos na 

área (SEBRAE, 2014). 

Conforme Chiavenato (2007), as empresas podem ser classificadas em 

industriais, comerciais e prestadoras de serviços. Para fim deste trabalho, dentro das 

empresas comerciais, o autor afirma que essas podem ser comércio atacadista ou 

comércio varejista, em que este vende produtos acabados ou mercadorias direto ao 

consumidor final. 

Com relação aos critérios de definição de pequenas empresas, Drucker (1981) 

diz que o tamanho não modifica a natureza de uma empresa, não altera os problemas 

básicos da administração e, ainda, não afeta a administração do trabalho e do 

trabalhador. Para o autor, o tamanho afeta a estrutura administrativa, onde para cada 

tamanho existe um comportamento e uma atitude diferente dos órgãos administrativos. 

Conforme Drucker (1981), a partir do critério de estrutura administrativa, 

verifica-se que existem no mínimo quatro, e até cinco, estados diferentes de tamanho. 

Na microempresa não há separação de níveis hierárquicos, o dirigente usa grande parte 

do tempo em tarefas operacionais e o restante em função do empreendimento (compras 

e contabilidade, por exemplo), já a pequena empresa distingue-se do negócio pessoal 

por ter um nível administrativo entre o chefe e os trabalhadores, onde o dirigente utiliza 

parte do seu tempo em áreas funcionais, como finanças, vendas e compras, e parte do 

tempo na função de direção e tarefas operacionais. Já o estágio seguinte, chamado de 

empresa de tamanho médio, é o mais comum, mas o mais difícil de designar, de modo 

que os gerentes funcionais se reúnam regularmente, para fixar seus objetivos e fazer seu 

planejamento (DRUCKER, 1981). 
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Ainda segundo o autor, o estágio de grande empresa é caracterizado pelo fato de 

que uma das duas funções do cargo de cúpula deve ser desempenhada por uma equipe, 

as obrigações executivas ou de fixar objetivos gerais são tão grandes que necessitam ser 

divididas para mais pessoas, podendo tornar-se um cargo integral para um indivíduo e 

parcial de vários outros. Por último, a empresa muito grande é caracterizada pelo fato de 

ambas as partes do cargo de diretor-presidente, executiva e de fixação de objetivos 

gerais, necessitam ser organizadas em equipe, exigindo o tempo integral de diversas 

pessoas (DRUCKER, 1981). 

Para Chiavenato (2007), a classificação do tamanho de uma empresa pode ser 

dada de acordo com vários critérios, como número de empregados, volume de vendas, 

valor dos ativos, entre outros. Segundo o SEBRAE (2014), no Brasil, a definição das 

Micro e Pequenas Empresas pode ser feita através do número de pessoas ocupadas na 

empresas ou pela sua receita.  

Dessa forma, através do Quadro 1, se pode classificar o porte das empresas pelo 

número de funcionários: 

PORTE SERVIÇOS E 

COMÉRCIO 

INDÚSTRIA 

MICROEMPRESA ATÉ 09 PESSOAS 

OCUPADAS 

ATÉ 19 PESSOAS 

OCUPADAS 

PEQUENA EMPRESA DE 10 A 49 PESSOAS 

OCUPADAS 

DE 20 A 99 PESSOAS 

OCUPADAS 

MÉDIA EMPRESA DE 50 A 99 PESSOAS 

OCUPADAS 

DE 100 A 499 PESSOAS 

OCUPADAS 

GRANDE EMPRESA ACIMA DE 100 

PESSOAS 

ACIMA DE 500 

PESSOAS 

Quadro 1: Classificação das empresas conforme número de pessoas ocupadas 

Fonte: Adaptado do SEBRAE (2014) 

As pequenas e médias empresas possuem algumas características específicas e 

inerentes que se diferenciam das grandes empresas, que segundo Julien (1997), são 

resumidas em: 

 Centralização da gestão: Em todas as pequenas empresas, pode-se falar na 

personalização da gestão na pessoa do proprietário-dirigente e na confusão de 

papéis entre o empreendedor e a sua família; 

 Pouca especialização: tanto na questão de assumir as tarefas de direção e de 

execução, quanto dos empregados e dos equipamentos. A especialização 

aumenta com o tamanho do negócio, de modo que à medida que a firma cresce, 
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ela deve adotar níveis organizacionais, em especial nas funções de contabilidade 

e de produção; 

 Estratégia intuitiva ou pouco formalizada: ao mesmo tempo em que as empresas 

devem preparar planos precisos para ações futuras com o intuito de servir de 

base para a organização, o proprietário pode “ter em mente” os diferentes 

elementos de sua estratégia e fica próximo de seus empregados para explicar-

lhes, no momento certo, toda mudança de direção; 

 Sistema de informação interno pouco complexo ou pouco organizado: as 

pequenas empresas funcionam por meio de diálogo ou contato direto, já as 

grandes empresas possuem um mecanismo formal e escrito para que favoreça a 

transferência de informação e controle; e  

 Sistema de informação externa simples: o proprietário-dirigente pode discutir de 

forma direta com seus clientes a fim de conhecer suas necessidades e gostos 

além de explicar os variados aspectos dos produtos, sendo, portanto, informal. Já 

a grande empresa, realiza custosos e complexos estudos de mercado. 

Como observado, não existe um critério padrão para a classificação das 

empresas, de forma que o mais adequado depende da finalidade de adoção. Portanto, 

para definir o porte da empresa para este trabalho, foi utilizado o critério que aborda o 

número de pessoas ocupadas, por questões de se conseguir medir e definir para a 

empresa deste projeto e por ser mais utilizado, e em diferentes tipos de instituições. 

Então, conforme a classificação, o presente trabalho foi realizado em uma 

microempresa na área de comércio. 

Em relação ao setor de varejo, este tem a característica de levar os produtos ate o 

consumidor final (CHIAVENATO, 2007). Vale ressaltar ainda que, em pesquisa do 

SEBRAE (2014), as Micro Empresas revelaram a formação de emprego, nas atividades 

de comércio varejista, serviços e indústria, uma média de 90,3% do emprego causado 

nas Micro e Pequenas Empresas. 

Assim, dado a importância e crescimento do setor do comércio varejista em 

micro empresas, o trabalho foi dado em um negócio deste segmento. 

2.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS NAS PEQUENAS EMPRESAS 

Nesta seção são apresentados os estudos e pesquisas encontrados que mostram 

os principais problemas presentes nas pequenas e médias empresas, ressaltando as 
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dificuldades descobertas, e que podem auxiliar na melhoria da administração do 

negócio. 

Em pesquisa realizada por Wu e Young (2003), onde foram analisadas 213 

empresas de tipos de indústrias diferentes, clientes do Small Business Institute (SBI), 

que é um instituto localizado em Nova York em que fornecem assistência às pequenas 

empresas locais e ajudam no seu desenvolvimento, o problema mais constante foi o 

registro e contabilidade, onde se conclui que a maioria das pequenas empresas não 

possui sistema de contabilidade e gestão de dados.   

Quando subdividiram a pesquisa por períodos e tipo de indústria, o varejo 

aparece com o resultado em primeiro lugar de questões relacionadas a marketing, em 

segundo lugar, empatados os problemas de manutenção de registro e contabilidade e 

liquidez e em terceiro lugar, o inventário de estoques (WU E YOUNG, 2003). Feito 

isso, os autores fizeram uma análise estatística para verificar a relação desses problemas 

com a taxa de sobrevivência das empresas, e chegaram à conclusão de que, de modo 

geral, a liquidez e os riscos financeiros, marketing, créditos, problemas legais e estoque 

sãos os mais importantes que afetam a sobrevivência das empresas locais, mas, estas 

também podem variar de acordo com o tipo de indústria. 

Em pesquisa realizada por Duréndez et al (2016) com 900 pequenas e médias 

empresas da Espanha, sendo tanto familiares como não familiares, mostrou a relação 

entre a empresa familiar e não familiar com os sistemas de controle de gestão (definidos 

como ferramentas de gestão que permitem planejar, orçamentar, analisar, mensurar e 

avaliar a informação contábil e financeira), e a relação desse com o desempenho do 

negócio. 

Depois de realizados alguns testes, os autores confirmaram a hipótese de que os 

sistemas de controle de gestão afetam positivamente o desempenho das empresas, 

independente de serem do tipo familiar ou não. Já com relação à variável tamanho da 

empresa, o resultado mostrou que as grandes empresas fazem maior uso do sistema de 

controle e como consequência, obtém melhor desempenho. E por fim, avaliaram que as 

empresas familiares utilizam em menor escala os controles de gestão do que as 

empresas não familiares (DURÉNDEZ ET AL., 2016). 
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Já a pesquisa que foi feita por Broccardo (2013), considerou 10 pequenas e 

médias empresas italianas que trabalham em contratos de construção no setor de fiação, 

e nela foram consideradas duas variáveis, que são o tamanho da empresa e a família, no 

controle de gestão. Então, os resultados também apontaram que a presença da família na 

gestão da empresa junto com o seu tamanho pequeno faz com que não possuam um 

instrumento de controle de gestão, como o orçamento, por exemplo (BROCCARDO, 

2013).  

Outra pesquisa realizada por Vuko e Ojvan (2013) em empresas da Croácia de 

diferentes tipos de indústria, mostrou que quase todas as empresas estrangeiras 

analisadas possuem um departamento de controle, diferente das empresas nacionais, em 

que 68%, apenas, possuem este departamento, além disso, os autores ressaltam que esse 

controle está voltado para o nível operacional de gestão.  

Dentre os resultados, a pesquisa revelou que as empresas que não possuem um 

departamento de controle, em média, possuem menor rentabilidade em relação àquelas 

que possuem e, com relação às características da pesquisa, tem-se que para a instalação 

de um departamento de controle em uma empresa, a administração deve estar ciente da 

sua importância e, por fim, os resultados indicam que a função de controle tem relação 

favorável com a eficiência do negócio (VUKO E OJVAN, 2013). 

2.4 FERRAMENTA DE ANÁLISE E PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS 

Este tópico aborda uma ferramenta de priorização de problemas, em que podem 

ser identificados os mais relevantes para a análise. 

2.4.1 Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) 

A matriz GUT, segundo Meireles (2001), é utilizada para definir prioridades 

diante de várias alternativas de uma ação, e responde às seguintes questões: o que 

devemos fazer primeiro? Por onde começar? 

A ferramenta GUT deve ser utilizada sempre que se quer priorizar opções dentro 

de uma grande quantidade de itens dispostos, e seu objetivo é ordenar a importância 

desses itens pela Gravidade, Tendência e Urgência, a fim de fazer a tomada de decisão 

mais correta (MEIRELES, 2001). 
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Por Gravidade, entende-se a intensidade ou profundidade dos danos que àquele 

problema pode causar se não for solucionado, sua escala varia de 1 a 5, como mostrado 

a seguir (MEIRELES, 2001): 

1- Dano mínimo; 

2- Dano leve; 

3- Dano regular; 

4- Grande dano; 

5- Dano gravíssimo. 

Já a Urgência, conforme Meireles (2001), considera o tempo que existe para que 

se resolva tal problema, se o mesmo não for atacado. Segue a escala: 

1- Longuíssimo prazo; 

2- Longo prazo; 

3- Prazo médio; 

4- Curto prazo; 

5- Imediatamente. 

E por fim, a Tendência é analisada pela evolução da situação na ausência de uma 

ação, e sua escala também varia de 1 a 5 (MEIRELES, 2001): 

1- Desaparece; 

2- Reduz-se ligeiramente; 

3- Permanece; 

4- Aumenta; 

5- Piora muito. 

Dessa forma, segundo Meireles (2001) faz-se um questionário com o 

levantamento dos problemas a serem classificados, atribui-se pontuação a cada um 
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deles, e por fim, multiplicam-se os valores correspondentes a cada problema a fim de 

verificar a ordem de priorização dos mesmos para que se tomem as devidas ações. 

Segue, no Quadro 2, um formato de matriz GUT usual: 

 G U T GUT 

Problemas Gravidade Urgência Tendência  

     

     

     

     

Quadro 2: Tabela de uma Matriz GUT 

Fonte: Adaptado de Meireles (2001) 

2.5 FERRAMENTAS DE CONTROLE GERENCIAL  

Para se chegar e avaliar os resultados de uma empresa é essencial que se fale em 

controle interno, de forma que os resultados sejam apurados através de informações 

confiáveis e o gestor possa tomar as decisões corretamente (PARZIANELLO, 2013). 

Dessa forma, o autor diz que os controles internos são realizados através de um 

conjunto de ferramentas e procedimentos de trabalho com o intuito de controlar os 

resultados e as operações da empresa, dando maior segurança na tomada de decisão do 

proprietário, de modo que cada área tenha sua respectiva necessidade de controle, e este, 

deva estar presente em todas as áreas da organização. 

As ferramentas de controle permitem que a empresa monitore e avalie as suas 

atividades de forma a eliminar as possíveis falhas, comparando o que foi feito com o 

que foi planejado (SCANAGATTA et al., 2016). Além disso, os autores afirmam que o 

controle tem importância no direcionamento das atividades da empresa, auxilia no 

planejamento e organização da mesma e pode ainda, ajudar na identificação de 

problemas e para melhoria contínua.  

Ou seja, as ferramentas de controle servem como apoio para o gestor controlar e 

melhorar os processos. Dessa forma, segundo Lima e Imoniana (2008) as ferramentas 

de controle podem ser divididas em ferramentas operacionais de gestão, gestão de 

tomada de decisão e monitoramento, e avaliação de desempenho.  
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Dentre as ferramentas operacionais de gestão, ainda segundo os autores, 

enquadram-se: Controle de fluxo de caixa; Controle de vendas/contas a receber; 

Controle de compras/contas a pagar; Controle de estoque e logística; Controle de custos 

e despesas; Controle pessoal/folha de pagamento; e Controle de ativo permanente. Das 

ferramentas de tomada de decisão e monitoramento destacam-se: Controle de indicador 

financeiro e não financeiro; Orçamento operacional; Orçamento de financiamento; 

Orçamento de investimento; Orçamento de demonstrações financeiras; e Controle de 

Sistema de Informações Gerenciais (SIG) (LIMA e IMONIANA, 2008). 

Já nas ferramentas de avaliação de desempenho, tem-se: Avaliação de indicador 

financeiro e não financeiro; Auditoria de Sistema de Informação: Eficiência, eficácia e 

confidenciabilidade; e Auditoria externa: balanços e compliance, em que este último 

significa estar em conformidade com as normas e procedimentos planejados pela 

empresa (LIMA e IMONIANA, 2008). 

Segue, então, na Figura 1, para a realização do presente projeto, a integração das 

ferramentas operacionais para que uma empresa tenha um bom controle sobre sua 

gestão: 

 

Figura 1: Ferramentas operacionais de gestão 

Fonte: Adaptado de Lima e Imoniana (2008) 

O controle e administração de estoque conduziram-se através do estudo e 

classificação ABC e XYZ dos materiais. 

Dentro de controle financeiro, foram utilizados os controles de fluxo de caixa, de 

vendas e contas a receber, e de compras e vendas a pagar. O controle de custos seguiu 
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como proposta de projeto futuro, pois se dá pela análise de métodos de custeio da 

contabilidade gerencial, que não se aplica ao escopo deste projeto, mas, o controle das 

despesas foi feito no fluxo de caixa e no demonstrativo de resultado de exercício. 

O controle de folha de pagamento já é realizado na empresa, por meio do 

sistema e do contador responsável pela empresa. E o controle de ativo permanente, 

também seguiu como proposta de projeto próximo. 

Portanto, para fim deste trabalho, algumas das ferramentas operacionais de 

gestão serão estudadas, e estas podem ser adaptadas conforme a necessidade de cada 

empresa, de forma que para a realização deste projeto, serão apresentadas algumas 

dessas ferramentas práticas de controle gerencial a seguir. 

2.5.1 Classificação ABC de materiais 

É de responsabilidade do gestor saber definir a quantidade de produtos a ser 

comprada, com as características exigidas, com preço e data factível para serem 

comercializados, mantendo uma grande variedade e quantidade de produtos em estoque 

(RAMPINELLI, 2008). O autor afirma ainda que a administração de materiais está 

presente em todos os tipos de negócio, sejam eles varejistas, de serviço, de fábrica ou 

atacadista, e que se não estiverem com essa área bem definida e gerida, poderá sofrer 

impacto nos resultados da organização. 

Viana (2002 apud RAMPINELLI, 2008, p.9) afirma: “a administração de 

materiais tem como objetivo determinar quando e quanto adquirir, para repor o estoque, 

de tal forma que a estratégia adotada na reposição de materiais fique sempre a cargo do 

usuário, na medida em que ele faz parte do processo”. Ou seja, uma boa gestão nessa 

área reflete em toda a administração do negócio. 

Dessa forma, Medeiros (2007) ressalta que o processo de administração de 

materiais é estratégico, visto que identifica e prioriza as quantidades exatas de cada 

produto para atender ao cliente, de modo que ofereça qualidade e grande variedade dos 

mesmos.  

Portanto, a administração e controle do estoque têm como finalidade moderar os 

produtos que entram e saem da empresa, e seu gerenciamento é fundamental para que se 

evite excesso de mercadorias e gere prejuízos, além de auxiliar nas decisões de compra 

(SCANAGATTA et al., 2016). Os autores afirmam também que as empresas que 

conseguem acompanhar e projetar suas vendas, obtém um balanceamento entre a 
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quantidade de compra e venda. E ao controlar essas entradas e saídas dos produtos 

através desses sistemas de controle, o empresário consegue identificar e corrigir os 

erros, tornando o processo de uma forma mais eficaz e rápido (SCANAGATTA et al., 

2016).  

O SEBRAE (2005) evidencia ainda que o excesso de estoque traz problemas de 

custos, devido a necessidade de maiores espaços, cuidados, entre outros, e problemas 

financeiros, o dinheiro fica parado. Já a falta de estoque acarreta em problemas nas 

vendas, no caso de varejistas, que reduz o lucro da empresa (SEBRAE, 2005). A partir 

disso, o SEBRAE (2005) cita alguns controles simples que podem facilitar a gestão dos 

estoques, mesmo com a grande variedade de itens trabalhados no setor varejista, que 

são: Controle físico e financeiro do estoque, Políticas de compras, Custos econômicos 

dos estoques excedentes e Armazenagem e Arrumação adequada dos produtos. 

Sendo assim, a análise de classificação ABC, também chamada de análise de 

Pareto, ou regra 80/20, é realizada através do valor que o item representa com relação 

ao total da empresa. Segundo Peinado e Graeml (2007), a classificação ABC de 

materiais consiste em atribuir um destaque relativo a um item de estoque, que 

geralmente é o seu valor financeiro em relação a todo o inventário da empresa, mas às 

vezes, esse destaque pode ser o peso ou volume ocupado por este item em relação ao 

estoque.  

Dessa forma, Ching e Supply (2001 apud MEDEIROS, 2007) definem a 

classificação ABC como uma ferramenta que classifica o estoque em vários níveis, onde 

se atribui o maior nível e destaque àqueles produtos que possuem maior resultado para a 

empresa, e menor destaque àqueles que não são muito significativos. Então, segundo 

Medeiros (2007), na Classe A se encontram os itens que são considerados muito 

importantes que correspondem a um número pequeno de produtos, na classe B se 

encontram àqueles que são moderados e, na classe C, estão os itens menos importantes, 

que possuem menor giro e que corresponde a maioria dos produtos em estoque.  

A seguir, é mostrada na Tabela 1, a relação entre a classificação e o número de 

itens relacionados, e o seu valor no estoque.  
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Tabela 1: Análise da relação da classificação ABC 

Classificação Proporção do total de itens Proporção do valor total 

A 5%-15% 60%-80% 

B 20%-30% 20%-30% 

C 60%-80% 5%-15% 

Fonte: Adaptado de Liu e Wu (2014, p.2516) 

Neto e Filho (1998) ressaltam que os produtos classificados em A representam 

os maiores gastos e, seus critérios de gerenciamento do estoque são diferentes dos 

demais, e que para este grupo, as ações devem ter algumas metas, como: 

 Redução dos prazos de abastecimento; 

 Redução dos estoques; 

 Redução dos períodos de renovação; 

 Redução dos estoques de reserva; 

 Estabelecimento de controles de utilização; 

 Busca do melhores fornecedores; e 

 Obtenção dos melhores preços. 

Ou seja, haverá uma redução da quantidade desses itens em estoque e maior 

número de compras, logo, seu controle deve ser contínuo. Já para os produtos 

classificados em C, devem-se aumentar os estoques de reserva e maiores prazos de 

compra, e o seu controle pode ser mais flexível (NETO E FILHO, 1998). E para os itens 

de classe B, afirmam os autores, utiliza-se uma política intermediária entre A e C. 

De forma geral, Pekarčíková, Trebuňa e Fiľo (2014) descrevem um método para 

a classificação de itens através do ABC: 

 Selecionar um parâmetro que melhor se adapta ao rastreamento do problema; 

 Calcular a porcentagem de cada elemento do valor total do parâmetro e do 

número total de itens; 

 Classificar os itens em ordem decrescente de porcentagem do parâmetro 

considerado; 
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 Produzir um gráfico onde a coordenada possui a porcentagem do número total 

de elementos e na ordenada a porcentagem do valor total do parâmetro; 

 Itens divididos em A, B e C para os fatores escolhidos; e 

 Mostrar a representação gráfica dos resultados da análise ABC. 

Dessa forma, a Figura 2 ilustra o gráfico geral da classificação ABC: 

 
Figura 2: Curva ABC 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2004, p. 136 apud RAMPINELLI, 2008) 

Então, a classificação ABC é um método utilizado para a administração de 

materiais, pois auxilia o gestor na arrumação e disposição dos itens em estoque, fornece 

dados de vendas que podem ajudar no processo de compras, além de mostrar os 

produtos que são mais importantes e tem diferencial dentro da empresa.  

2.5.2 Tecnologia de Grupo 

A Tecnologia de Grupo (TG), aplicada à manufatura, é uma filosofia para 

gerenciar as atividades de produção, com a finalidade de se obter vantagens econômicas 

com a similaridade das peças produzidas em lotes pequenos, tratando-as como um todo, 

como uma produção em massa (LORINI, 1993). Ainda segundo o autor, a Tecnologia 

de Grupo, de modo genérico, é uma filosofia que define a solução de problemas com a 

exploração de semelhanças, agrupando peças e recursos para a fabricação, e seu 

agrupamento em famílias é dado por meio de alguma metodologia, juntando semelhança 

de projetos ou processos. 
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Na manufatura, para implantar os princípios da TG, se faz necessária a 

realização das seguintes etapas, conforme Lorini (1993): 

1- Adequação do layout físico; 

2- Implantação de sistema de codificação e classificação; 

3- Racionalização de projetos e processos de fabricação; 

4- Formação de famílias de peças e células de máquinas. 

Para a definição e formação de família de peças, onde a palavra família é 

utilizada para se referir a uma lista de peças juntas por características de similaridade, 

não existem regras rígidas para se determinar quais peças ficarão em quais famílias 

(LORINI, 1993). Os critérios de agrupamento, ainda segundo o autor, podem ser por 

similaridade de forma ou de processo de fabricação.  

Dessa forma, com a grande variedade de produtos que são fabricados ou 

vendidos em uma empresa, a Tecnologia de Grupo vêm para auxiliar e apoiar o 

processo de fabricação e análise desses produtos agrupando-os em uma mesma família, 

através de suas similaridades, a fim de reduzir custos e facilitar os estudos. 

2.5.3 Classificação XYZ de materiais 

A classificação XYZ de materiais é dada através da análise da regularidade de 

consumo dos itens (PEKARČÍKOVÁ, TREBUŇA e FIĽO, 2014). Ou seja, seu critério 

é a criticidade do material, de forma que a falta dele irá acarretar em problemas na 

realização das atividades da empresa (CAPELLATO e MELO, 2012).  E segundo Slack 

et al (2002 apud CAPELLATO e MELO, 2012), a falta em quantidade desses produtos 

no estoque, acarretará em custos que serão levados ao consumidor. Portanto, devem-se 

administrar com cuidado os materiais imprescindíveis para a organização.  

Dessa forma, os materiais classificados como XYZ são considerados 

especialmente estratégicos, e são aqueles que mesmo possuindo baixo lucro, são 

indispensáveis para o funcionamento da empresa e, portanto, não podem faltar no 

estoque (CAPELLATO e MELO, 2012). 

Segundo Pekarčíková, Trebuňa e Fiľo (2014), as letras da classificação XYZ 

possuem os seguintes significados: 
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 X: São os itens que possuem consumo regular ou constante, apenas com 

flutuações ocasionais. Esses itens podem ser de fácil previsão; 

 Y: São os itens com consumo influenciado por efeitos como sazonalidade e 

tendência de estoque. Esses itens podem ser previstos com algumas limitações; 

 Z: São os itens que possuem consumo irregular ou ocasional. Esses itens são 

muito difíceis de prever. 

A fim de obter esses graus de criticidade, Capellato e Melo (2012) avaliam as 

respostas para algumas questões: 

 Esse material é imprescindível para a realização de alguma atividade importante 

da empresa? 

 O material pode ser obtido com facilidade? 

 Esse material possui algum substituto já utilizado? 

 Esse material substituto pode ser adquirido prontamente? 

Ou seja, quanto maior a dificuldade em encontrar ou substituir o material, sendo 

ele muito importante para a realização das atividades da empresa, maior é o seu grau de 

criticidade. Então, os itens em estoque podem ser agrupados em três classes, os críticos 

em Z são aqueles que não podem faltar para a empresa, pois do contrário, afetará na 

produção da mesma, os críticos em Y são aqueles em que sua falta não irá interromper a 

produção naquele momento, mas após um tempo precisarão ser repostos, e os críticos 

em X, que são todos os outros itens em estoque e sua falta não levará a grandes perdas 

para a organização (CAPELLATO e MELO, 2012). 

 Assim, a classificação XYZ é utilizada como uma ferramenta gerencial e facilita 

o gestor a administrar seu estoque, fazendo com que não faltem itens importantes para a 

empresa, além disso, pode arrumar e organizar melhor seus produtos no depósito e 

ajudar na tomada de decisão.  

2.5.4 Combinação do uso das classificações ABC e XYZ 

A partir da classificação ABC e XYZ é possível realizar a análise das duas 

combinadas, com o intuito de estabelecer critérios acerca do investimento de capital, 

movimentação de estoque, assim como ajuda na periodicidade de aquisições e 

estabelecer os níveis de cada item (MOTTA e CAMUZI, 2015). 

O objetivo da classificação ABC/XYZ combinadas, segundo Motta e Camuzi 

(2015), é praticar o gerenciamento de estoques e custos, conforme a importância 



   

 
 

32 

financeira do item, conseguida pelo método ABC, tal como pela importância 

operacional e nível de imprescindibilidade dos produtos através do método XYZ. 

O uso da combinação das duas classificações traz algumas vantagens, conforme 

Motta e Camuzi (2015): 

 Assegurar melhor utilização do capital; 

 Diminui a falta de abastecimento de produtos considerados imprescindíveis; 

 Garante o tratamento distinto para cada item; e 

 Exige conhecimento da técnica para que o gestor faça a aplicação. 

Já com relação às limitações da aplicação da combinação, são: necessidade de 

revisão periódica; necessidade de processo computacional; deve ser feita por uma 

comissão local; difícil estabelecer critérios, ficando sujeito a arbitrariedades; Necessita 

de criteriosa avaliação (MOTTA E CAMUZI, 2015). 

Fazendo a combinação, é necessário realizar um cruzamento das informações 

dos itens e suas classificações ABC e XYZ, conforme se verifica no Quadro 3: 

CLASSES X Y Z 

A AX AY AZ 

B BX BY BZ 

C CX CY CZ 

Quadro 3: Combinação das classificações ABC e XYZ 

Fonte: Adaptado de Motta e Camuzi (2015) 

A partir do quadro, notam-se algumas observações (MOTTA E CAMUZI, 

2015): 

 Os itens da coluna Z são fortemente imprescindíveis; 

 Os itens da coluna X possuem baixa imprescindibilidade, da mesma forma que 

os da coluna C; 

 Atenção especial para os itens dispostos na linha A presentes na coluna Z para 

evitar um gerenciamento inadequado; e 
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 A ordem de prioridade dos produtos, do maior para o menor, segue 

respectivamente: AZ, BZ, AY, BY. 

2.5.5 Fluxo de Caixa 

Realizar uma boa gestão financeira, planejar e controlar seus recursos a fim de 

maximizá-los, fazendo uso de ferramentas que mostrem de forma rápida as 

informações, é indispensável para o funcionamento da empresa, dessa forma, se torna 

mais fácil prever e solucionar eventualidades que a organização poderá enfrentar 

(BARADEL, MARTINS e OLIVEIRA, 2011). Segundo Ross (1995 apud BARADEL, 

MARTINS e OLIVEIRA, 2011), o planejamento financeiro determina as direções que a 

empresa irá seguir, estabelecendo metas, objetivos, decidindo sobre os investimentos 

que serão realizados e prevendo as possíveis adversidades.  

A fim de atingirem um bom desempenho, Gitman (2004 apud BARADEL, 

MARTINS e OLIVEIRA, 2011, p.81) afirma que: “os planos financeiros e 

orçamentários são os principais fatores que ajudam a estabelecer um roteiro para atingir 

os objetivos da empresa, pois refletem em todos os setores, funcionando como 

mecanismo de controle para as demais atividades”. 

Para que uma organização consiga planejar e estabelecer seus objetivos e metas, 

é preciso que tenha o controle de todas as suas atividades, ou seja, é preciso que tenham 

anotações sobre tudo que acontece na empresa, todas as suas operações de pagamento e 

recebimento, com as respectivas datas e informações de onde ou para quem foram feitas 

(SANTOS, 2001). O mesmo autor ainda afirma que com o controle financeiro se poderá 

avaliar o estado financeiro da organização em qualquer intervalo de tempo. Ou seja, é 

de suma importância que a empresa tenha essa visualização de custos e despesas, 

mostrando todas as atividades que foram realizadas naquele período e sua capacidade, 

além de contribuir para o processo de tomada de decisão, indicando o caminho a ser 

seguido.  

Portanto, uma ferramenta útil utilizada para a demonstração dos recebimentos e 

pagamentos realizados pela empresa, mostrando o movimento do caixa, que ajuda no 

processo de administração e controle financeiro, é o fluxo de caixa. 

Desse modo, o fluxo de caixa tem a finalidade de controlar as atividades 

financeiras de uma empresa. De acordo com Mattar (2011, p. 279), o fluxo de caixa: “É 

uma ferramenta de gestão financeira utilizada para prever e controlar as entradas, saídas 

e saldos de recursos financeiros da empresa (presente e futuros)”. Porém, ainda segundo 
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o autor, esta ferramenta sozinha não tem a capacidade de apurar ou de apontar os 

resultados financeiros da organização e, os varejistas, devem realizar previsões do fluxo 

de caixa para que possam antecipar alguma indisponibilidade e prever de forma 

antecipada possíveis problemas financeiros da empresa. 

Segundo Santos (2001), toda organização possui algum movimento financeiro 

que vem das vendas ou dos serviços e se concentram no caixa da empresa, e na 

avaliação do caixa, são apresentadas as entradas e saídas de dinheiro que devem ser 

analisadas e controladas para que as saídas não sejam maiores que as entradas. 

Mesmo que a empresa tenha lucro sem realizar planejamento e se utilizar de 

técnicas para isto, segundo Sousa (2007, apud BARADEL, MARTINS e OLIVEIRA, 

2011), ela apresentará melhores resultados se planejar a gestão das suas atividades. 

Baradel, Martins e Oliveira (2011) afirmam que ao tomar decisões sem um 

planejamento, se torna subjetivo e acaba por não enxergar oportunidades de melhoria.  

Dessa forma, a ferramenta fluxo de caixa se atenta para a entrada e saída de 

dinheiro, trazendo um maior planejamento das operações da empresa, conhecendo o 

volume de capital que a mesma possui e auxilia na organização e controle dos recursos 

financeiros, e facilita na tomada de decisão diminuindo os riscos (BARADEL, 

MARTINS e OLIVEIRA, 2011). 

Além disso, nas pequenas empresas, a manutenção de um fluxo de caixa pode 

ajudar a entender outros pontos, que segundo Pivetta (2004), são: 

 Existência de pagamentos e recebimentos; 

 Existência de sazonalidade nas vendas; 

 Necessidade e resultado de promoções e marketing; 

 Existência de custos/despesas fixas; 

 Separar controles pessoais da empresa; 

 Efeitos dos impostos; e 

 A existência de passivos/obrigações. 

Além da finalidade básica do fluxo de caixa, que é projetar as entradas e saídas 

de capital em um período de tempo, com o objetivo de verificar a possibilidade de 

investimentos ou de requerer empréstimos, segundo Pivetta (2004), há outros objetivos 

para a realização do fluxo de caixa, como quitar os compromissos nas datas certas, 

planejar os pagamentos, ter saldo em caixa para possíveis despesas, programar melhor 

os investimentos da empresa, buscar equilíbrio entre recebimentos e pagamentos e, caso 

precise, analisar fonte de crédito vantajoso. 
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Portanto, a seguir é mostrado um modelo simplificado de fluxo de caixa mensal 

pelo método direto na Figura 3, de modo que os principais itens que compõe o quadro, 

segundo Zdanowicz (2002), são:  

 Os ingressos, que são todas as entradas de caixa e banco, como as vendas à 

vista, a prazo, venda de itens do ativo, recebimentos de atrasados, entre outros. 

Varia conforme a atividade da empresa;  

 Os desembolsos são compostos pelas compras realizadas à vista e a prazo com 

os fornecedores, salários e seus encargos sociais, e as despesas administrativas, 

como energia elétrica, aluguel, telefone, despesas com vendas, tributárias e 

financeiras;  

 O item diferença do período é dado a partir dos valores projetados de ingresso e 

desembolsos, em que, a diferença entre eles, mostra o resultado entre 

recebimentos e pagamentos da empresa, podendo ser positivo, negativo ou nulo;  

 O saldo inicial de caixa é o saldo final de caixa do período imediatamente 

anterior; 

 O nível desejado de caixa projetado é a definição do capital de giro líquido 

precisado pela empresa, de acordo com o volume de ingressos e desembolsos 

futuros; 

 O item de empréstimos a captar são os empréstimos necessários para subir o 

caixa da empresa a partir da apuração do saldo da disponibilidade acumulada; 

 As aplicações no mercado financeiro serão realizadas quando houver excedentes 

no caixa da empresa; 

 Os itens de amortizações de empréstimo e resgate de aplicações financeiras são 

as devoluções do que foi tomado emprestado e os recebimentos do que foi 

aplicado, respectivamente; e 

 E o saldo final de caixa é o nível que se deseja alcançar de caixa para o período 

seguinte, que será o saldo inicial do período subsequente. 
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Figura 3: Modelo mensal de fluxo de caixa – método direto  

Fonte: Adaptado de Zdanowicz (2002). 

Dessa forma, o fluxo de caixa atua como uma ferramenta gerencial que controla 

a circulação do capital dentro da empresa e faz com que ela seja capaz de identificar 

possíveis oportunidades ou necessidades e possa se programar melhor e tomar decisões 

certas sobre as suas atividades. 

Além do fluxo de caixa, outro tipo de relatório padrão que pode ser utilizado nas 

empresas para o controle financeiro é o demonstrativo de resultados, que é apresentado 

a seguir. 

2.5.6 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

O Demonstrativo de Resultados ou Demonstrativo de Lucros e Perdas, segundo 

Mattar (2011, p. 281) é: “o relatório que vai tornar transparente para o varejista o 

desempenho financeiro efetivo do seu negócio em determinado período: se está gerando 
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lucros (de quanto) ou gerando prejuízos (de quanto)”. E este demonstrativo deve conter 

os registros financeiros das operações comerciais da empresa (MATTAR, 2011). 

Segundo Chiavenato (2007), o empresário deve ter um pouco de conhecimento 

sobre as demonstrações financeiras, e a Demonstração do Resultado do Exercício é uma 

das demonstrações financeiras primárias. E essas demonstrações são onde as condições 

financeiras e operacionais da empresa são consideradas e avaliadas e tem a finalidade de 

comparar a situação financeira da empresa com o seu desempenho real. 

(CHIAVENATO, 2007). Ou seja, o mesmo autor define que o DRE é um demonstrativo 

das questões financeira da empresa, que tem a finalidade de declarar os resultados que 

obteve no exercício social. 

O demonstrativo apresenta os lucros ou prejuízos das operações que são 

realizadas na empresa em um período determinado, assim como as suas receitas obtidas 

e as despesas realizadas neste período, demonstrando então, o resultado positivo ou 

negativo do negócio (CHIAVENATO, 2007). 

Para se chegar ao resultado líquido do exercício, inicia-se com o valor total do 

faturamento das vendas, a receita bruta, e vão se adicionando receitas, como as 

operacionais, e subtraindo custos, como despesas operacionais, impostos de renda, entre 

outros (CHIAVENATO, 2007). Dessa forma, o autor mostra, de forma geral, como se 

chegar à demonstração do resultado (Figura 4): 

 
Figura 4: Elaboração da demonstração do resultado de exercício 

Fonte: Chiavenato (2007) 

2.5.7 Controle de vendas e contas a receber 

Quando uma empresa vende bens e serviços, ela pode requisitar o pagamento na 

data da venda ou um pagamento antecipado, ou pode também, fornecer crédito aos seus 
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clientes, concedendo um prazo para pagamento (ROSS et al., 2015). Ainda segundo os 

autores, conceder crédito é uma forma de fazer investimento em um cliente, e este está 

ligado à venda de um bem ou serviço.  

O motivo em oferecer crédito é por ser uma forma de se estimular as vendas, e o 

custo associado à essa concessão não são pequenos pois assume-se o risco do cliente 

não pagar, e a empresa tem que assumir os custos de carregar as contas a receber (ROSS 

et al., 2015). Os autores relatam que sob a perspectiva contábil, quando o crédito é 

concedido, uma conta a receber é criada. E existem dois tipos de crédito, que são os 

comerciais, concedidos a outras empresas, e ao consumidor, dado aos clientes. 

Conforme Ross et al. (2015) grande parte do ativo das empresas se tornam 

contas a receber, de modo a representar um grande investimento financeiro por parte das 

empresas. 

Então, se uma empresa decidir dar crédito aos seus clientes, deverá estabelecer 

procedimentos para conceder o crédito e fazer a cobrança das vendas e, 

especificamente, ela deverá lidar com três componentes da política de crédito (ROSS et 

al., 2015): 

 Condições de venda: este componente determina como a empresa se dispõe a 

vender seus bens e serviços. A primeira decisão a ser feita é se vai exigir o 

pagamento à vista ou concederá crédito aos compradores. Se decidir fornecer o 

crédito, as condições da venda deverão especificar o prazo, um provável 

desconto por pagamento antecipado e o prazo para tal, assim como o tipo de 

instrumento de crédito; 

 Análise de crédito: ao oferecer o crédito, a empresa determina o esforço que 

empregará tentando diferenciar os clientes que pagarão e os que não irão pagar. 

Para isso, elas realizam uma série de técnicas e procedimentos para determinar a 

probabilidade dos clientes não pagarem, e esse conjunto é chamado de análise de 

crédito; e 

 Política de cobrança: Após disponibilizado o crédito a empresa tem o problema 

de receber o dinheiro das vendas, e para isso, ela deve criar uma política de 

cobrança. 
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Assim, o controle de contas a receber disponibiliza informações para tomada de 

decisão sobre um dos ativos mais importantes que a empresa dispõe os créditos a 

receber vindo das vendas à prazo, que são (SEBRAE, 2017): 

 A data e quantia dos valores a receber, além dos descontos e juros recebidos; 

 Informes sobre os clientes que pagam em dia, o valor dos créditos já vencidos e 

os tempos de atraso; 

 As providências tomadas para a cobrança e o pagamento dos valores atrasados; 

 Identificam os principais clientes, o nível de concentração de vendas e a 

qualidade e regularidade dos clientes; 

 Acompanha a constância de pagamento e programa as ações para cobrança 

administrativa ou judicial; 

 Produz informações para elaboração do fluxo de caixa; e 

 Conciliação contábil. 

A partir disso, segue um modelo de controle de contas na Figura 5, com base nas 

informações explanadas acima.  

 

Figura 5: Planilha de controle de contas a receber 

Fonte: Adaptado do SEBRAE (2017) 
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2.5.8 Controle de compras e contas a pagar 

Conforme SEBRAE (2017), o controle de contas a pagar fornece informações 

sobre todos os compromissos da empresa, que são o desembolso de recursos, para a 

tomada de decisões e essas contas podem ser representados pela compra de produtos, 

insumos para a produção, máquinas, salários, impostos, serviços, aluguel, entre outros. 

E esse controle deve ser feito regularmente, pois engloba grande quantia de dinheiro. 

De acordo com Souza (2012), o controle de contas a pagar tem o objetivo de 

controlar os compromissos assumidos pela empresa com os fornecedores de outros bens 

e serviços que não sejam apenas de mercadorias, mas os de energia elétrica, materiais de 

escritório, etc. 

Dessa forma, são identificados os seguintes elementos ao se fazer o controle de 

contas a pagar (SEBRAE, 2017): 

 Identifica as obrigações a pagar; 

 Prioriza os pagamentos, na possibilidade de dificuldade financeira; 

 Verifica as obrigações feitas e que não foram pagas; 

 Não possibilita a perda de prazo, de modo a conseguir desconto e não implica na 

aplicação de juros e multa; 

 Fornece informações para o fluxo de caixa; e 

 Concilia com os saldos da contabilidade. 

Então, segue na Figura 6, o modelo do SEBRAE (2017) de controle de contas a 

pagar. 
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Figura 6: Controle de contas a pagar 

Fonte: Adaptado do SEBRAE (2017) 

Ou seja, através do relatório é possível que o administrador controle e verifique 

todos os compromissos da empresa em qualquer intervalo de datas, fazendo com que o 

dono tenha mais atenção as atividades diárias de compra e venda. 

2.5.9 Controle de folha de pagamento 

Segundo Barros (2013), a folha de pagamento é um relatório mensal preparado, 

geralmente por uma equipe de Departamento Pessoal ou de Recursos Humanos, com o 

objetivo de apresentar os valores referentes aos salários, descontos sobre a folha e 

outros valores agregados ao relatório. Ou seja, o contabilista deverá contabilizar todas 

as situações ocorridas na folha de pagamento. 

O salário pode ser pago de várias formas, por tempo, sendo em função do tempo 

que o empregador ficou a disposição do empregador, salário por produção, calculado 

com base na quantidade de itens produzidos pelo funcionário e por tarefa, pago com 

base na produção (ALCALDE et al., 201?). 

Na folha de Pagamento são registrados os valores mensais registrados referentes 

à remuneração dos funcionários, que, segundo Alcalde et al. (201?), são divididos em 

Proventos e Descontos. O primeiro é referente a todas as quantias de ganho do 

funcionário, composto pelo salário, horas extras, adicional de insalubridade (que é toda 

operação que exponha o trabalhador a agentes nocivos a saúde, como ruído, poeira, 

barulho, entre outros), adicional de periculosidade (toda operação que gera perigo ao 

trabalhador), salário-família, entre outros. Já os descontos são referentes aos valores 
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deduzidos do empregador associadas ao INSS, FGTS, contribuição sindical, faltas e 

atrasos, vale transporte, entre outros. 

Logo, a contabilização da Folha de Pagamento pode ser feita através de 

(BARROS, 2013): 

 Adiantamento salarial dado aos funcionários; 

 Apropriação dos salários devidos aos empregados (exceto salário-família); 

 Apropriação do salário-família; 

 Apropriação dos encargos previdenciários, INSS, e do Imposto de Renda na 

Fonte e da Contribuição Sindical; 

 Apropriação do adiantamento salarial, do desconto ao vale-transporte e vale-

alimentação; 

 Apropriação dos encargos previdenciários a cargo da empresa, incidentes sobre 

a folha; e  

 Apropriação do FGTS incidente sobre a folha de pagamento. 

Dessa forma, o controle da folha de pagamento é importante para gestão da 

empresa, contabilizando corretamente o pagamento dos funcionários e estando de 

acordo com as leis. 

2.5.10 Controle de ativo permanente 

Barros (2013) afirma que o Ativo Permanente, hoje denominado de Ativo Não 

Circulante é divido em: 

a) Realizável a Longo Prazo: São os direitos que a empresa tem a seu favor e serão 

concretizados após o final do exercício seguinte, como por exemplo, as 

duplicatas a receber a longo prazo; 

b) Investimentos: São as participações permanentes em outras sociedades e os 

direitos de qualquer natureza, mas que não se destinam à manutenção da 

atividade da empresa. Como exemplo a participação em ouras empresas, obras 

de arte, etc; 
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c) Imobilizado: São bens adquiridos com a intenção de não vender, e equivalem 

aos direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades 

da companhia ou que exerçam essa função. Por exemplo: Equipamentos, 

instalações, imóveis operacionais; e 

d) Intangível: São bens imateriais, e representam os direitos que tenham por objeto 

bens destinados à manutenção das atividades da companhia ou que exerçam essa 

função, incluindo o fundo de comércio adquirido. Como por exemplo: Marcas 

adquiridas, softwares, patentes. 

Então, os ativos Não Circulantes entram nas contas do Balanço Patrimonial, de 

modo que seu controle facilite no conhecimento, análise e avaliação da situação 

financeira da empresa (BARROS, 2013). 

2.6 INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO (KEY PERFORMANCE 

INDICATOR – KPI) 

Os KPIs são indicadores que servem para medir o nível de desempenho dos 

processos e objetivos com relação às metas da organização (CAVALCANTI, 2009). 

Ainda segundo o mesmo autor, os indicadores são as ferramentas-chaves no processo de 

controle da empresa, e auxiliam na tomada de decisão em direção à sua estratégia. Já 

para Krauth et al. (2005 apud FRANÇA, 2010), os indicadores são comumente 

utilizados para verificar o antes e depois de algum aspecto, medindo o desempenho de 

uma organização. 

Conforme França (2010), os KPIs surgiram com Kaplan e Norton (1999), pelo 

Balanced Scorecard (BSC), cujo intuito era ligar as métricas e os KPIs à estratégia da 

empresa, unindo informações financeiras às não financeiras, onde os indicadores chave 

de desempenho mediriam os aspectos que se supõe serem imensuráveis.  

Dessa forma, Cavalcanti (2009) ressalta que o intuito de se utilizar os 

indicadores de desempenho é que, na atualidade, os gestores têm uma maior 

preocupação em garantir que seus objetivos estratégicos sejam alcançados, onde obter 

respostas de como os resultados da empresa estão de acordo com o esperado e se os 

objetivos e metas precisam ser revistos e corrigidos, são essenciais.  

Então, Neves (2009 apud FRANÇA, 2010) destaca algumas características 

importantes que os KPIs devem possuir: 

 Têm que representar os direcionadores estratégicos; 
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 Devem ser definidos pelos executivos da empresa, mas devem fluir ao longo 

dele; 

 Precisam ser baseados em dados verdadeiros; 

 Ser de fácil compreensão, a fim de que todos os colaboradores entendam e 

saibam calculá-los e utilizá-los. 

 Devem ser relevantes para a empresa; e 

 Gerar ações positivas e de melhoria para a organização. 

Portanto, os indicadores são uma ferramenta de controle da organização, de 

forma que se destinam as metas e objetivos da empresa, e promovem também melhoria 

nos processos. E como já dito, eles devem ser mensuráveis e de fácil compreensão para 

todos dentro da empresa.  

2.6.1 Acurácia do estoque 

A acurácia é determinada através do confronto da quantidade física contida no 

estoque com a quantidade indicada no contábil, ou seja, no sistema ou ficha de controle, 

e o ideal é que o confronto atinja 100%, ou seja, as quantidades físicas e contábeis 

devem ser iguais, de modo que não haja erros, que gerará uma grande vantagem para a 

organização (BERTAGLIA, 2013). Dessa forma, pode ser observado seu cálculo na 

Equação 1: 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑥 100      (1) 

2.6.2 Exame de rotação dos estoques- ERE 

Também conhecido como giro de estoque ou rotatividade, segundo Daronco 

(2014), esse indicador mostra quantas vezes o estoque foi renovado em relação às 

vendas, e quanto menos tempo os produtos permanecem no estoque da empresa melhor 

é a sua situação financeira. Para seu cálculo, segue a Equação 2: 

𝐸𝑅𝐸 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠  𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠  𝑒𝑚  𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
 𝑥 100    (2) 
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2.6.3 Coeficiente de margem de lucro operacional bruto – CMLB 

Conforme Daronco (2014), o CMLB representa um indicador de lucratividade 

da empresa, e compara suas fases de resultado em um período de tempo. Segundo a 

autora, quanto maior esse índice, melhor é a situação financeira para a empresa. E pode 

ser dado por (Equação 3): 

       𝐶𝑀𝐿𝐵 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑜  𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑎  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
     (3) 

2.6.4 Coeficiente de margem de lucro líquido do exercício – CMLLE 

Este indicador relaciona o lucro líquido final com a receita operacional líquida, 

ressaltando o desempenho monetário da empresa, o que sobrou naquele período para ela 

(DARONCO, 2014). Seu cálculo é dado na Equação 4: 

𝐶𝑀𝐿𝐿𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑜  𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑑𝑜  𝐸𝑥𝑒𝑟𝑐 í𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑎  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
     (4) 

2.7 TIPOS DE METODOLOGIAS DE PESQUISA  

Neste capítulo estudaram-se quatro metodologias de pesquisa que se enquadram 

e são utilizadas para projetos de melhoria na engenharia de produção (Miguel, 2011). 

2.7.1 Pesquisa-ação 

Segundo Thiollent (2002), a pesquisa-ação é uma pesquisa social com base 

empírica realizada em combinação com uma ação ou resolução de um problema 

coletivo e em que os pesquisadores e os participantes estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. Ainda segundo o autor, neste tipo de pesquisa, o 

pesquisador desempenha papel ativo na resolução dos problemas encontrados, além do 

acompanhamento e avaliação das ações realizadas. A pesquisa-ação não é considerada 

como metodologia, mas como método ou estratégia de pesquisa juntando vários 

métodos ou técnicas, que são particulares a cada fase, ou seja, há técnicas para coletar 

dados, resolver problemas, etc (THIOLLENT, 2002). 

A pesquisa-ação é adequada quando a pesquisa se relaciona com as ações ao 

longo do tempo em um dado grupo, comunidade ou organização, e para explicar como e 



   

 
 

46 

porque a ação de uma pessoa no grupo pode melhorar o trabalho de alguns pontos do 

sistema (TURRIONI E MELLO, 2012). 

Thiollent (2002) afirma que a configuração de uma pesquisa-ação depende dos 

objetivos e contexto em que será aplicada, e analisa alguns casos: No primeiro caso, a 

pesquisa é organizada para realizar os objetivos práticos de um ator social homogêneo 

que tem autonomia para adquirir e controlar a pesquisa; No segundo caso, a pesquisa-

ação é realizada dentro de uma organização onde existe hierarquia e possuem problemas 

de relacionamento, e ainda segundo o autor, neste caso o relacionamento entre os 

pesquisadores e o grupo é mais complicado, visto que, no plano ético, os pesquisadores 

não podem aceitar trabalhar em pesquisas em que uma das partes da organização 

manipula a outra; Já no terceiro caso, a pesquisa-ação é realizada em meio aberto, como 

um bairro popular, uma comunidade rural, e na maioria das vezes, o interesse vem por 

parte dos pesquisadores. 

Quanto aos objetivos da pesquisa-ação, Thiollent (2002) afirma que consiste no 

relacionamento entre o objetivo prático e de conhecimento, o primeiro tem a finalidade 

de colaborar na resolução do problema central da melhor maneira possível, levantando 

soluções e propondo ações para ajudar o agente na solução da situação, já o objetivo de 

conhecimento é dado a fim de obter informações que são difíceis de encontrar por meio 

de outros procedimentos, aumentando o conhecimento de determinados contextos. 

Para a implementação da pesquisa-ação, Thiollent (2002) descreve doze fases: a 

fase exploratória; tema da pesquisa; colocação dos problemas; o lugar da teoria; 

hipóteses; seminário; campo de observação, amostragem e representatividade 

qualitativa; coleta de dados; aprendizagem; saber formal/saber informal; plano de ação e 

divulgação externa. Mesmo que não se utilize todas as etapas e nesta ordem, as fases 

servem como um roteiro para a pesquisa (THIOLLENT, 2002). 

Na fase exploratória, se descobre o campo de pesquisa, os interessados e as 

expectativas para um primeiro levantamento dos problemas e das possíveis ações, e 

após levantar os dados, os pesquisadores definem os principais objetivos da pesquisa 

(THIOLLENT, 2002). Na definição do tema da pesquisa, é escolhido o problema 

prático e a área de conhecimento que será utilizado, e deve ser definido de modo 

simples e preciso, sem ambiguidades, sugerindo o enfoque da pesquisa (THIOLLENT, 

2002). Segundo o mesmo autor, na colocação dos problemas, devem-se definir os 

principais problemas que se quer resolver dentro de um campo teórico e prático, de 

forma que o tema faça sentido. Já o papel da teoria consiste em gerar ideias, hipóteses 



   

 
 

47 

ou diretrizes com a finalidade de orientar a pesquisa (THIOLLENT, 2002). As 

hipóteses, segundo Thiollent (2002), são os prognósticos feitos pelo pesquisador, a nível 

observacional, sobre as possíveis soluções para um problema identificado na pesquisa, e 

contribui para evitar a dispersão dos pesquisadores, e identificar os dados. Ainda 

conforme o autor, após os pesquisadores acordarem sobre os objetivos e problemas da 

pesquisa, são formados os grupos (principais membros da equipe) que darão 

continuidade a investigação, sendo denominada a fase do seminário. 

Já na fase sete, ressalta Thiollent (2002), no campo de observação, amostragem e 

representatividade, é importante delimitar o campo na qual se aplica o tema da pesquisa, 

podendo ser uma comunidade, uma instituição ou universidade. Na fase da coleta de 

dados, os grupos de observação de pesquisadores procuram as informações que são 

necessárias para o andamento da pesquisa, e as principais técnicas utilizadas são a 

entrevista coletiva nos locais de trabalho e a individual, alem dessas técnicas, podem ser 

usados questionários, observação participante, diários de campo, histórias de vida e etc 

(THIOLLENT, 2002). Na fase de aprendizagem, a mesma se dá através do processo de 

investigação e, a fase do saber forma/informal, que é a relação entre o saber dos 

especialistas e do saber baseado nas experiências das pessoas comuns, a fim de 

melhorar a comunicação entre os dois universos (THIOLLENT, 2002). Na fase do plano 

de ação, a pesquisa-ação deve se concretizar em alguma ação planejada, na qual os 

principais participantes são os membros ou a organização sob observação, ou seja, a 

ação é o que precisa ser feito para solucionar um problema (THIOLLENT, 2002). Por 

fim, segundo o autor, vem a fase de divulgação externa, que é conhecer e divulgar os 

resultados da pesquisa e as informações, que podem contribuir para outra investigação.  

2.7.2 Pesquisa (Survey) 

Também conhecida como pesquisa levantamento, é um método de coleta que se 

caracteriza pela interrogação direta das pessoas que se deseja conhecer o 

comportamento, obtém-se informações sobre o problema estudado para depois realizar a 

análise quantitativa das respostas coletadas (GIL, 2002). Segundo Turrioni e Mello 

(2012), uma survey pode ser realizada através de entrevistas, pessoais ou por telefone, e 

questionários, que podem ser aplicados com ou sem ajuda de uma pessoa, e pode 

também ser enviado por e-mail ou correio. Este tipo de pesquisa é mais adequado para 
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estudos descritivos e explicativos, são mais úteis em estudo de opinião e atitudes e 

menos indicados em estudos de relações sociais complexas (GIL, 2002). 

Então, a survey possui três objetivos (FILLIPINI, 1997 apud TURRIONI E 

MELLO, 2012): 

 Pesquisa levantamento exploratória: ocorre durante as fases iniciais de 

investigação de um fenômeno, objetivando obter uma percepção preliminar do 

assunto; 

 Pesquisa levantamento confirmatória: consiste em realizar a coleta de dados para 

testar conceitos, modelos e propostas de uma teoria já definida, ou seja, para 

confirmar a validade dos modelos e hipóteses; e 

 Pesquisa levantamento descritiva: realizada a fim de entender a relevância de um 

evento e descrever a distribuição deste em uma população. 

 

Então, a pesquisa de levantamento pode ser definida nas seguintes fases: 

1. Vínculo com o nível teórico: o pesquisador deve estabelecer o modelo 

conceitual, apresentar a teoria, proposições e hipóteses e delimitar a unidade de 

análise e população que serão estudadas; 

2. Projeto: nesta fase deve-se projetar o levantamento, ou seja, definir todas as 

atividades que precedem a coleta dos dados como identificar as necessidades de 

informações, definir a amostra alvo, o método de coleta, desenvolver 

instrumentos de mensuração e formular as questões; 

3. Teste piloto: o pesquisador deve testar o que foi planejado, se o questionário 

atinge aos objetivos do estudo, o que fazer com as pessoas que não respondem e 

com os dados perdidos, de que forma vão ser processados os dados e avaliar a 

qualidade da medição dos dados com relação à viabilidade e confiabilidade.  

4. Coleta de dados para teste da teoria: nesta etapa se aplica de fato o survey, o 

pesquisador realiza as atividades da fase anterior, mas com uma amostra maior, 

deve avaliar como lidar com os dados perdidos e analisar novamente a qualidade 

da medição; 

5. Análise de dados: nesta etapa devem ser avaliados os dados coletados para gerar 

teste de hipóteses; e 

6. Gerar relatório: o pesquisador deve redigir um relatório contendo informações 

para que os leitores entendam o estudo realizado, mostrar o que o trabalho 

atingiu e comparar os resultados obtidos com de outros estudos similares. 
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2.7.3 Design Science Research 

O design science research é um método de pesquisa que destaca o 

desenvolvimento de estudos que tenha como objetivo a prescrição, realização de projeto 

e geração de artefatos que solucionem o problema identificado, ou seja, é uma 

abordagem que operacionaliza as pesquisas que objetivam projetar ou desenvolver um 

artefato, ou indicar uma solução (DRESCH et al., 2015).  

Segundo Hughes et al. (2011 apud DRESCH et al, 2015), o design science 

research se mostra adequado, em geral, nas áreas de gestão e, em particular, na 

administração, visto que ele é de interesse tanto das organizações quanto dos 

acadêmicos. 

Dresch et al. (2015) ressalta que uma característica deste método é que o mesmo 

é orientado à solução de problemas específicos, e não necessita buscar uma solução 

ótima, mas buscar àquela que é mais efetiva para os problemas estudados. E, além 

disso, os autores afirmam, as soluções encontradas devem ser passíveis de 

generalização. Outra característica desse método é que deve ser avaliado o que foi 

desenvolvido, ou seja, depois de projetar o artefato, é necessário provar que o mesmo 

atingiu os objetivos que foram propostos (DRESCH et al., 2015). 

Dessa forma, Dresch et al. (2015) destacam os elementos essenciais para a 

condução do design science research: 

1- Problema: consiste na identificação do problema, que deve ser relevante e 

formalmente explicitado; 

2- Solução: o pesquisador deve propor soluções, mesmo que não sejam ótimas, e os 

resultados esperados para o problema em questão; 

3- Desenvolvimento: baseia-se no desenvolvimento do artefato que será utilizado 

para solucionar o problema; 

4- Avaliação: consiste na verificação do artefato, se ele atende ao que foi projetado, 

se é útil e viável; 

5- Agregação de valor: a contribuição da pesquisa para o avanço do conhecimento 

e melhorar os sistemas das organizações; e 

6- Comunicação: consiste em comunicar o que foi feito na pesquisa e como foi 

realizado, assim como as implicações dos seus resultados. 
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2.7.4 Estudo de Caso 

Um estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno recente dentro 

do contexto da vida real, quando o limite entre o fenômeno e o contexto não estão bem 

definidos, e o método é utilizado quando se quer lidar com condições contextuais (YIN, 

2001). Ainda segundo o autor, existem três tipos de estudo de caso, dados conforme os 

objetivos da pesquisa , que são: exploratório, na qual é feito para testar as perguntas e 

hipóteses do projeto, além de instrumentos e procedimentos, e esses podem ser 

alterados, retirados ou acrescentados; o tipo descritivo, que tem o objetivo de mostrar a 

realidade para o leitor como ela é; e o tipo explanatório, que além de descrever a 

realidade, ele explica em termos de causa e efeito, e também é usado para confirmação 

de hipóteses teóricas.  

Conforme Yin (2001) existe três condições que definem a utilização do método 

de pesquisa: o tipo de questão proposto; o controle que o pesquisador tem sobre os 

eventos comportamentais; e o quanto focaliza em acontecimentos contemporâneos. 

Então, o estudo de caso é utilizado quando se quer obter questões de pesquisa do tipo 

“como” e “por que”, a pesquisa deve focar em acontecimentos contemporâneos, mas 

quando não se consegue controlar os comportamentos (YIN, 2001). 

Gil (2002) define um conjunto de etapas que podem ser seguidas nas pesquisas 

de estudo de caso: 1. formulação do problema; 2. definição da unidade-caso; 3. 

determinação do número de casos; 4. elaboração do protocolo; 5. coleta de dados; 6. 

avaliação e análise dos dados; e 7. preparação do relatório. 

A formulação do problema constitui a etapa inicial da pesquisa, mas no estudo 

de caso deve-se ter cuidado para garantir que o problema formulado possa ser 

comprovado por meio desse estudo, que é utilizado em sua maioria em estudos 

exploratórios e descritivos (GIL, 2002). Já na etapa de definição da unidade-caso, esta 

se refere a um indivíduo em um contexto definido, podendo ser uma família ou grupo 

social, uma organização, um conjunto de relações, um processo social, uma 

comunidade, entre outros (GIL, 2002). Na etapa três, conforme o mesmo autor, os 

estudos de caso podem ser únicos ou múltiplos, a utilização deste último é mais comum 

nas pesquisas sociais e no caso único, as pesquisas biomédicas, que envolvem um caso 

específico, ou em empresas que apresentam características particulares para resolver 

seus conflitos.  
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Já na etapa de elaboração de protocolo, Gil (2002) afirma que é um documento 

que define as maneiras a ser utilizadas para a aplicação da coleta de dados. Segundo Yin 

(2001), o protocolo inclui as seguintes questões: 

 Visão geral do projeto do estudo de caso: indicam os objetivos do projeto, 

questões do estudo de caso e leituras das literaturas importantes sobre o assunto 

tratado; 

 Procedimentos de campo: que envolvem acesso aos locais de estudo e às 

informações, e procedimentos a serem produzidos; 

 Questões do estudo de caso: são as questões específicas que estão disponíveis 

para lembrar o pesquisador sobre o que deve ser coletado; e 

 Guia para o relatório do estudo de caso: consiste em um resumo das informações 

bibliográficas e de outras documentações. 

A próxima etapa, a coleta de dados, segundo Gil (2002) é mais complicada que 

em outras pesquisas, visto que aqui são utilizadas mais de uma técnica, onde são válidos 

dados tanto obtidos através de pessoas como de documentos, e podem então ser 

adquiridos via análises documentais, entrevistas, depoimentos pessoais, observação 

espontânea e participante, e análise de itens físicos. Na etapa de análise de dados, como 

são utilizadas mais de uma técnica para a coleta dos mesmos, são variados os processos 

de interpretação e modelos de análise, ressaltando que essa análise é de natureza 

qualitativa (GIL, 2002). O mesmo autor ainda fala sobre a última etapa, de preparação 

de relatório, que é escrita em forma de narrativa quando é de caso único, e em múltiplos 

casos pode ser redigido em forma de narrativas em capítulos, e ele ainda ressalta que 

este relatório tem sido escrito de forma parecida com de outras pesquisas, com 

apresentação do problema, metodologia, resultados obtidos e conclusão.  

2.7.5 Quadro-resumo das metodologias 

Depois de estudadas e apresentadas os tipos de metodologia que mais se 

aproximam deste projeto, são destacadas a seguir, alguns pontos e características 

resumidas de cada uma delas no Quadro 4.  
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Características Pesquisa-ação Survey Design Research Estudo de Caso 

Objetivos 

Resolver ou 

explicar problemas 

com finalidade 
prática ou de 

conhecimento 

Descrever um 

fenômeno e testar 
teorias 

Desenvolver 

artefatos que 

solucionem o 
problema de forma 

satisfatória 

Investigar e 

estudar fenômenos 

complexos dentro 
do contexto real e 

confirmar teorias 

Tipo de 

conhecimento 

Como as coisas são 

ou como se 

comportam 

Como as coisas são 

ou como se 

comportam 

Como as coisas 

deveriam ser 

Como as coisas 

são ou como se 

comportam 

Colaboração 

Pesquisador-

Pesquisado 

Obrigatória Não obrigatória Não obrigatória Não obrigatória 

Avaliação dos 

Resultados 

Confronto com a 

teoria 

Confronto com a 

teoria 

Aplicações, 

simulações e 

experimentos 

Confronto com a 

teoria 

Abordagem Qualitativa Quantitativa 
Qualitativa e/ou 

Quantitativa 
Qualitativa 

Passos 

1- Explorar 

pesquisa 

2- Escolher 

problema e 
definir tema 

3- Definir os 

problemas 

4- Gerar ideias e 

hipóteses 

5- Gerar as 

hipóteses 

6- Formar grupo 

7- Delimitar 

campo de 

pesquisa 
8- Coletar dados 

9- Investigar 

10- Alinhar 

conhecimento 

11- Gerar plano 

de Ação 

12- Divulgar 

resultados 

1- Estabelecer 

modelo 

conceitual 

2- Projetar o 

levantamento 

3- Testar o 

levantamento 

4- Coletar dados 

para testar teoria 
5- Analisar dados 

6- Gerar relatório 

1- Identificar o 

problema 

2- Propor soluções 

3- Desenvolver o 

artefato 

4- Avaliar o 

artefato 

5- Agregar valor 

6- Comunicar 
pesquisa e 

resultados 

1- Formular o 

problema 

2- Definir 

unidade-caso 

3- Determinar 

número de 

casos 

4- Elaborar 

protocolo 

5- Coletar dados 

6- Avaliar e 
analisar dados 

7- Preparar 

relatório 

Quadro 4: Características da pesquisa-ação, survey, Design Science Research e Estudo de Caso 

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015) 
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3. METODOLOGIA  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Gerhardt (2009) classifica os tipos de pesquisa conforme alguns aspectos, quanto 

à abordagem, à natureza, aos objetivos e quanto aos procedimentos.  

Com relação à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa, onde 

a pesquisa quantitativa ressalta o raciocínio lógico e os resultados podem ser 

mensurados (GERHARDT, 2009). Ainda segundo o mesmo autor, a pesquisa 

qualitativa preocupa-se com a compreensão de uma organização, de um grupo social, e 

não de dados numéricos, ou seja, buscam entender e explicar o porquê das coisas. Dessa 

forma, este projeto se utilizou da pesquisa qualitativa, visto que o mesmo foi realizado 

em uma empresa com enfoque em questões da realidade. 

Já com relação à natureza, a pesquisa pode ser do tipo básica, com o objetivo de 

gerar novos conhecimentos, promovendo avanço na ciência, e do tipo aplicada, que gera 

conhecimento para aplicação prática a fim de resolver problemas (GERHARDT, 2009). 

Portanto, quanto à natureza, o presente estudo é do tipo aplicado em razão do mesmo ter 

uma aplicação prática e resolver um problema específico. 

Na classificação quanto aos objetivos, Gil (2002) separa as pesquisas em três 

grandes grupos: as pesquisas exploratórias, onde objetivam explicitar melhor o 

problema ou construir hipóteses, as descritivas em que consistem na descrição das 

características de uma população ou fenômeno e as explicativas onde se identificam os 

fatores que levam a ocorrência dos fenômenos, explicando a razão das coisas. Para o 

projeto realizado, este se classificou na pesquisa exploratória que, ainda segundo Gil 

(2002), este tipo de pesquisa tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o 

problema, a fim de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, e também, 

aprimorar ideias ou descobrir intuições.  

Quanto aos métodos de procedimentos, conforme visto e analisado as 

características de cada tipo de metodologia no item 2.7, e como já justificado o tipo de 

pesquisa deste projeto, com abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa com aplicação 

prática que estuda um fenômeno dentro da realidade, e com objetivo de estudo 

exploratório onde se tem contato com o problema pesquisado e com as pessoas 

envolvidas, identificou-se que a metodologia que mais se adéqua aos objetivos do 



   

 
 

54 

presente projeto é o estudo de caso. Como este foi exercido em uma organização, se 

enquadra em um estudo de caso único. 

3.2 MÉTODO DO ESTUDO DE CASO 

Então, este projeto fez uso da metodologia do estudo de caso, que tem uma 

proposta para sua condução mostrada na Figura 7. 

De forma geral, o estudo de caso conta com a implementação de algumas etapas 

pré-definidas. Conforme Miguel et al. (2007), primeiro deve-se definir um referencial 

conceitual teórico onde se realiza o mapeamento de literatura a fim de fundamentar o 

trabalho, identifica-se vazios onde a pesquisa pode ser justificada e, a partir disso, fazer 

as proposições e delimitar as fronteiras do projeto. 

Já na fase de planejamento do(s) caso(s), deve-se definir se o estudo é de caso 

único ou múltiplo, depois determinar os métodos e técnicas de análise e coleta de dados, 

onde devem ser usadas múltiplas fontes de evidência como entrevistas, análise 

documental, observações e até, surveys e visitas ao “chão de fábrica” (MIGUEL et al., 

2007). Ainda segundo os autores, o teste piloto está vinculado à etapa anterior, onde o 

pesquisador deve testar seu modo de coleta, verificando seus procedimentos, se os 

dados serão adquiridos com qualidade antes de partir para a próxima etapa, para que se 

possam fazer os ajustes necessários. 

Na fase de coleta de dados, são utilizados os métodos que foram definidos na 

etapa de planejamento, e quanto ao registro dos dados, existem algumas formas como a 

utilização de gravador, anotações de campo, descrevendo o que está ocorrendo e 

observações também devem ser consideradas, além de análise documental, como dito na 

etapa de planejamento (MIGUEL et al., 2007 ). 

Já na análise dos dados, segundo Miguel et al. (2007), os dados devem ser 

reduzidos, ficando apenas o essencial para atingir aos objetivos do estudo, porém, se 

forem feitas gravações, anotações, estas devem ser transcritas por completo resultando 

em dados brutos. Depois disso, deve-se construir um painel demonstrativo de todo o 

conjunto de dados utilizados, a fim de permitir uma visão geral das informações obtidas, 

onde poderão se extrair conclusões válidas. 
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Em paralelo a esta etapa, as conclusões vão sendo comparadas com a teoria, a 

fim de encaixar os resultados na literatura e, por fim, deve-se escrever um relatório com 

um resumo das etapas anteriores juntamente com os resultados e conclusões, com o 

objetivo de documentar o estudo e gerar uma monografia e/ou artigos (MIGUEL et al., 

2007).  

 

Figura 7: Etapas de condução do estudo de caso 

Fonte: Forza (2002), Croom (2005) e Souza (2005) apud Miguel et al.(2007) 

3.3 DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA O PROJETO 

Com base no método de estudo de caso geral apresentado anteriormente, foram 

estruturadas as etapas para a condução deste projeto, adaptando os passos para que se 

atinja ao objetivo do trabalho: 

1- Formular o problema: Na primeira etapa, será feita uma análise inicial do 

ambiente, através da observação e perguntas diretas, onde serão realizados 

levantamentos dos problemas através de uma listagem, depois será executada 

uma priorização dos problemas, através da uma ferramenta da qualidade 

chamada Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) e, por fim, utilizado o 

Gráfico de Pareto, para definir àqueles problemas mais importantes.  

2- Pesquisar o referencial teórico: Nesta etapa será realizado um mapeamento de 

toda a literatura existente sobre os assuntos-base do estudo e problema 

identificado, selecionando os mais importantes para uso no confronto da teoria e 

resultados que serão encontrados. 
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3- Definir a unidade caso: Aqui será definido e delimitado o local da pesquisa e 

a(s) área(s) da empresa onde vai ser realizado o estudo de caso. 

4- Coletar e analisar os dados: Nesta etapa, a coleta de dados se dará através de 

observação simples e direta, entrevistas não estruturadas e, principalmente, por 

documentação e dados históricos. Depois, verificar se os dados coletados são de 

qualidade e suficientes para a realização do estudo. 

5- Propor melhorias: Nesta fase serão aplicadas as ferramentas e métodos 

necessários para cada atividade identificada e definida para que se dê a melhoria 

dos processos. Aqui acontecerá a prática do controle de estoque, com a 

classificação ABC/XYZ dos materiais e o controle financeiro, através do fluxo 

de caixa e do demonstrativo de resultados, além do controle de vendas/contas a 

receber e controle de compras/vendas a pagar. Por fim, também serão 

apresentados os resultados esperados nesta etapa. 

6- Propor indicadores de controle: Aqui vão ser propostos indicadores de controle, 

para que a empresa possa avaliar futuramente suas atividades com base em 

dados confiáveis, e esses indicadores serão feitos através dos KPIs (Key 

Performance Indicator), para as principais áreas administrativas a fim de 

controlar e medir, a partir das melhorias, os resultados. 

Dessa forma, segue o fluxograma das etapas do método de trabalho que serão 

utilizados para o presente estudo de caso na Figura 8:  

 

Figura 8: Etapas do método de trabalho 

Fonte: A autora (2017) 
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4. O ESTUDO DE CASO 

 O capítulo 4 relata o estudo de caso, com a apresentação da empresa e aplicação 

dos conceitos de práticas gerenciais estudados, e também explana os resultados 

esperados. 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa escolhida para a realização do estudo, mencionada pelo nome fictício 

“Agro JP”, a fim de ter sua identidade reservada, é uma microempresa familiar, que atua 

na comercialização de produtos do ramo agropecuário, localizada na região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi fundada por apenas uma pessoa, 

com nível de escolaridade de ensino médio, e contava com pouca variedade de 

produtos, com o intuito apenas de manter a renda familiar, e está atuando no mercado há 

aproximadamente trinta anos. 

Atualmente, a empresa conta com uma grande variedade de itens, cerca de três 

mil, cresceu de uma forma geral, e é gerida por um dos sócios e proprietário, também 

com nível de escolaridade de ensino médio. Além disso, conta com a participação de 

seis colaboradores.  

Como uma empresa tradicionalmente familiar, contando apenas com uma gestão 

básica e centralizada, as tarefas são pouco divididas entre os colaboradores, onde 

basicamente todos podem realizar todas as tarefas, como vendas, recebimento de 

mercadorias, reposição e manutenção de estoque, limpeza, entre outros. Porém, somente 

o proprietário é responsável pela realização dos pedidos aos fornecedores, pela compras 

dos produtos, e escolha e negociação dos preços dos mesmos, e também por toda a parte 

financeira, e tudo isso é executado sem um padrão, contando apenas com a experiência 

do proprietário. 

4.2 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO AMBIENTE 

Nesta primeira etapa, foi realizada uma análise inicial do ambiente, através de 

observações e entrevista não-estruturada com o sócio-proprietário, a fim de identificar 

os problemas existentes na empresa. Vale ressaltar, que inicialmente, o dono relatou 

que, para ele, a empresa estaria funcionando muito bem, que não havia problemas em 
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relação à realização de suas atividades, à sua gestão como um todo, visto que tudo 

estava operando satisfatoriamente. 

Dessa forma, ao passar um tempo observando o funcionamento do ambiente, 

foram levantados e listados os problemas identificados, mostrados no Quadro 5, onde 

são mostrados de que forma se chegou aos problemas, e estes, se encontram no 

Apêndice A, para que depois fossem priorizados, através de uma análise da matriz 

GUT, apresentada na Figura 9. A matriz foi pontuada, em consenso com o dono, à 

medida que o gerente ia analisando o que poderia ser melhorado, dependendo da 

velocidade de evolução daquele item, do quanto ele achava que àquilo poderia 

atrapalhar o andamento da empresa e quanto tempo ele achava que poderia resolver tal 

problema. Depois da matriz preenchida, foi feito um diagrama de Pareto, na Figura 10, a 

fim de mostrar a frequência da priorização dos problemas visualmente e identificar 

àqueles que são mais graves. 

     (continua) 

Oportunidades observadas e relatadas Problemas 

Foi relatado que quando o cliente chega à loja à 

procura de um determinado produto, este não o 

encontra facilmente, necessitando de ajuda do 

atendente Má gestão visual do ambiente 

Durante conversa com o sócio, foi constatado que 

a empresa não possui um planejamento estratégico 

e, logo, não possui metas a serem cumpridas ao 

final do mês ou do ano Falta de estabelecimento de metas  

Observou-se que em algumas vezes os clientes 

procuravam os produtos, e estes estavam em falta 
porque não haviam sido pedidos ou por ainda não 

terem chegado Falta planejamento de pedidos programado 

Foi observada em dadas situações em que o cliente 

pediu uma mercadoria, e esta constava em 

quantidade considerável no sistema, mas não foi 

encontrada nos locais de estoque Estoque grande e desorganizado 

Foi visto que para algumas tarefas, os 

colaboradores necessitavam de auxílio de outros 

para realizar àquela atividade Falta de treinamento de funcionários 

Não há um plano de atividades, todos os 

colaboradores realizam todas as tarefas Ausência de divisão de tarefas  

Não há um sistema de controle de recebimento 

automatizado, como um código de barra 

Conferência manual e visual no recebimento 

das mercadorias  

Quadro 5: Identificação das oportunidades 
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(conclusão) 

Oportunidades observadas e relatadas Problemas 

Ao receber as mercadorias, suas quantidades são 

lançadas uma a uma no sistema operacional, e 

depois colocadas novamente em uma planilha, 

com seus respectivos códigos 

Lançamento de produtos no estoque feita 

manualmente no sistema 

As tarefas realizadas pelo gerente são apenas de 

conhecimento dele, onde não existe uma ideia de 

modelo do processo, de forma que se ele não puder 
executar as atividades, não há outra pessoa que as 

façam  Falta de padrões gerenciais 

Não há qualquer geração de relatórios por parte da 

empresa, e o sistema informatizado só gera 

históricos para consulta 

Ausência de análise da empresa com base em 

dados  

Foi observado que o gerente não utiliza métodos 
formais para determinação do preço de seus 

produtos 

Falta de formação de Preço de Venda e 

Margem de Lucro 

Foi relatado que não há análises e controles 

mensais do resultado financeiro da empresa, assim 

como mapeamento de suas despesas Falta de controle financeiro  

Observou-se que não há utilização de meios de 
comunicação de massa para promover e mostrar 

seus produtos em destaque Falta de melhor divulgação dos produtos  

Quadro 5: Identificação das oportunidades 

Fonte: A autora (2017) 

 

Figura 9: Mariz GUT 

Fonte: A autora (2017) 
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Figura 10: Gráfico de Pareto ilustrando priorização dos problemas 

Fonte: A autora (2017) 

Então, para o momento vivenciado atualmente pela empresa, verifica-se através 

do gráfico, que dada atenção até o quinto problema, já representaria 80% da resolução 

das questões levantadas da empresa. Todavia, para fins deste projeto, devido ao 

tamanho do mesmo e tempo, serão tratadas partes relevantes destes problemas, como a 

gestão de estoque e alguns controles financeiros.  

4.3 CONTROLES DE PRÁTICAS GERENCIAIS 

A partir das ferramentas de controle de práticas gerenciais já estudadas e 

apresentadas no mapeamento e revisão da literatura para este projeto, na Figura 1, 

presentes no Capítulo 2, foram propostas e aplicadas algumas delas para este estudo de 

caso, a seguir.  

Nas próximas seções são apresentadas as análises da gestão de estoque da 

empresa deste projeto 

4.3.1 Classificação ABC 

Como mencionado, a empresa Agro JP fornece uma grande variedade de 

produtos aos seus clientes, e por isso, seu estoque conta com aproximadamente três mil 

itens diferentes. Seu controle é feito através de um sistema informatizado, onde as 
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mercadorias encontram-se listadas, contendo informações como: código, quantidade, 

descrição, preço de custo, preço de venda e total de custo daquele produto no estoque.  

Situação inicial: O processo de pedido de compras das mercadorias da empresa é 

realizado de acordo com a percepção do gestor, que fica observando seu estoque no 

sistema constantemente, e com o auxílio dos funcionários, que indicam a falta de um 

determinado produto no sistema, ou quando o mesmo está próximo de acabar. 

Geralmente, as compras são feitas por telefone ou pessoalmente, por representantes. 

Observa-se que o gestor compra seus produtos de fornecedores de atacado e direto, onde 

na forma de atacado exige a compra de uma quantidade mínima de itens, o que pode 

gerar excesso de estoque do mesmo, acarretando em maiores custos com o estoque 

parado. Já pelo método direto, o gestor pode comprar o quanto quiser, podendo 

balancear a quantidade de produtos pedidos.   

Cada fornecedor tem seu período de entrega já determinado, e ele varia 

conforme a quantidade e tipo de produto, já o processo de recebimento dos materiais 

não possui um padrão a ser realizado, é feito conforme determina o dono da empresa. 

Normalmente, a mercadoria chega à loja em horário definido pelo gestor, ele dispõe um 

funcionário para receber a mercadoria e conferir junto ao fornecedor, depois é conferido 

com o que foi realmente pedido pelo gerente, se estiver certo, leva-se o material para o 

estoque para depois ser arrumado onde tenha espaço, caso não esteja correto, todo o 

pedido dos produtos é devolvido ao fornecedor (pode ser validade dos produtos vencida 

ou próximas de vencer, quantidades recebidas muito diferentes do que foram pedidos, 

itens danificados, entre outros). Depois da conferência, o gestor realiza o processo de 

lançamento dos produtos ao sistema, em que ele encontra o item na lista, e acrescenta a 

quantidade a ser somada e se for necessário, atualiza o valor do produto, ressaltando-se 

que não há entrada de dados de quando o produto foi lançado no sistema e sua data de 

validade, já que a loja trabalha com vários itens perecíveis.  

Então, é dessa forma que o sócio-proprietário realiza seu processo de compras e 

controle de estoque, a partir da sua intuição, sem alguma base de dados e de forma 

simples, e a seguir será mostrado o estudo das mercadorias em estoque a fim de 

melhorar esse controle. 

Situação proposta: A fim de obter melhoria na gestão do estoque, foi proposta, 

inicialmente, uma classificação ABC dos produtos da empresa. Para isso, obtemos todos 
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os produtos que estão cadastrados no sistema, com suas quantidades e preços, e 

verificou-se, que a empresa possui uma grande quantidade de itens, aproximadamente 

três mil. A fim de que o estudo fique mais objetivo, as mercadorias foram separadas em 

três famílias de produtos, que são consideradas pelo gestor as que possuem mais 

procura pelos clientes, maior rotatividade, que são: Ração, Medicamento e Pesca. E o 

parâmetro a ser utilizado na classificação é o custo da mercadoria no estoque, que seria 

mais relevante para o gestor, na questão da arrumação, disposição dos itens e 

importância na decisão de compras. 

Na formulação dos quadros para a classificação ABC, a primeira coluna 

corresponde ao código do produto, para entendimento das análises e do gráfico, na 

segunda coluna constam os produtos listados, na terceira está o total de custos daquele 

produto e na coluna próxima estão calculados os percentuais em relação ao valor total 

dos itens. Já na coluna de valor acumulado está a soma do produto com os anteriores, 

seguindo de seu percentual que, a partir dessa informação, se classificam os itens na 

última coluna em A, B e C. 

Assim, pode ser observado no Quadro 6 que os itens de 1 a 11, classificados em 

A, entram na política de estoque de manter sua quantidade baixa e maior frequência de 

compras, e representam 70% dos custos da empresa com relação à família de ração, mas 

possuem baixa variedade de produtos, como por exemplo, as rações Pedigree e Quatree. 

Portanto, o gerenciamento do grupo A deve requerer mais atenção. Os itens de 12 a 26, 

classificados em B, na qual sua política deve ser de manter estoque e frequência de 

compras médias, correspondem a 20% dos valores em estoque e variedade mediana de 

produtos, como por exemplo, a Líder e Kanina e, por último, os itens que vão de 27 a 

62, classificados em C, entram na política de altas quantidades em estoque e baixa 

regularidade de compras, e equivalem a 10% do valor total do estoque e compõem o 

maior número de mercadorias da família de produtos de ração, e um deles é a Tutano.  

(continua) 

CÓDIGO PRODUTO CUSTO PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 
PERCENTUAL 
ACUMULADO 

CLASSIFICAÇÃO 

1 Pedigree R$ 5.821,75 10,85% R$ 5.821,75 10,85% A 

2 Golden R$ 5.423,83 10,10% R$ 11.245,58 20,95% A 

3 Quatree R$ 4.521,53 8,42% R$15.767,11 29,37% A 

4 Hot R$ 4.134,45 7,70% R$19.901,56 37,07% A 

Quadro 6: Classificação ABC para ração 
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(continuação) 

CÓDIGO PRODUTO CUSTO PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 

PERCENTUAL 

ACUMULADO 
CLASSIFICAÇÃO 

5 Whiskas R$ 4.094,59 7,63% R$23.996,15 44,70% A 

6 Max Cat R$ 3.282,34 6,11% R$27.278,49 50,82% A 

7 Late cão R$ 2.982,14 5,56% R$30.260,63 56,37% A 

8 Mistura aves R$ 2.651,59 4,94% R$32.912,22 61,31% A 

9 Alcom R$ 1.621,11 3,02% R$34.533,33 64,33% A 

10 Grancão R$ 1.612,85 3,00% R$36.146,18 67,33% A 

11 Foster R$ 1.442,84 2,69% R$37.589,02 70,02% A 

12 
Reino das 

Aves 
R$ 1.155,08 2,15% R$38.744,10 72,17% B 

13 Líder R$ 1.021,15 1,90% R$39.765,25 74,08% B 

14 Alpiste R$ 930,25 1,73% R$40.695,50 75,81% B 

15 Nutrópica R$ 855,93 1,59% R$41.551,43 77,40% B 

16 Cat chow R$ 837,85 1,56% R$42.389,28 78,96% B 

17 Milho R$ 819,84 1,53% R$43.209,12 80,49% B 

18 Dog Chow R$ 747,38 1,39% R$43.956,50 81,88% B 

19 Mixtukao R$ 654,18 1,22% R$44.610,68 83,10% B 

20 Xicat/kao R$ 618,73 1,15% R$45.229,41 84,26% B 

21 Kanina R$ 595,33 1,11% R$45.824,74 85,36% B 

22 Champ R$ 558,70 1,04% R$46.383,44 86,41% B 

23 
Royal 
Cannin 

R$ 528,94 0,99% R$46.912,38 87,39% B 

24 Multicat R$ 526,49 0,98% R$47.438,87 88,37% B 

25 Kifera R$ 509,17 0,95% R$47.948,04 89,32% B 

26 Pity R$ 369,30 0,69% R$48.317,34 90,01% B 

27 Nero R$ 367,67 0,68% R$48.685,01 90,69% C 

28 Proplan R$ 307,56 0,57% R$48.992,57 91,27% C 

29 Inicial Mix R$ 306,91 0,57% R$49.299,48 91,84% C 

30 
Postura 

Nutrividas 
R$ 306,27 0,57% R$49.605,75 92,41% C 

31 Premium R$ 305,55 0,57% R$49.911,30 92,98% C 

32 Diet R$ 279,53 0,52% R$50.190,83 93,50% C 

33 Urinary R$ 273,75 0,51% R$50.464,58 94,01% C 

34 Tutano R$ 270,16 0,50% R$50.734,74 94,51% C 

35 Pitoko R$ 232,03 0,43% R$50.966,77 94,94% C 

36 Nova R$ 198,57 0,37% R$51.165,34 95,31% C 

37 Quirera R$ 197,78 0,37% R$51.363,12 95,68% C 

38 Ximango-X R$ 193,21 0,36% R$51.556,33 96,04% C 

39 Girassol R$ 185,19 0,34% R$51.741,52 96,39% C 

40 Tuko R$ 170,16 0,32% R$51.911,68 96,70% C 

41 Komicat/dog R$ 163,15 0,30% R$52.074,83 97,01% C 

42 Cereais R$ 161,45 0,30% R$52.236,28 97,31% C 

43 Supra Mix R$ 161,34 0,30% R$52.397,62 97,61% C 

Quadro 6: Classificação ABC para ração 
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(conclusão) 

CÓDIGO PRODUTO CUSTO PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 

PERCENTUAL 

ACUMULADO 
CLASSIFICAÇÃO 

44 Petiscrock R$ 131,01 0,24% R$52.528,63 97,85% C 

45 G Verde R$ 119,60 0,22% R$52.648,23 98,08% C 

46 Saporito R$ 110,50 0,21% R$52.758,73 98,28% C 

47 Renal R$ 100,53 0,19% R$52.859,26 98,47% C 

48 Psita R$ 89,38 0,17% R$52.948,64 98,64% C 

49 Megazoo R$ 85,87 0,16% R$53.034,51 98,80% C 

50 
Premier 

Shih Tzu 
R$ 83,69 0,16% R$53.118,20 98,95% C 

51 Papa Ovo R$ 77,17 0,14% R$53.195,37 99,09% C 

52 Pixarro R$ 68,04 0,13% R$53.263,41 99,22% C 

53 Jiglumi R$ 65,20 0,12% R$53.328,61 99,34% C 

54 Recovery R$ 56,61 0,11% R$53.385,22 99,45% C 

55 Tico tico R$ 56,40 0,11% R$53.441,62 99,55% C 

56 Weight R$ 49,15 0,09% R$53.490,77 99,65% C 

57 Triturada R$ 49,00 0,09% R$53.539,77 99,74% C 

58 Nativos R$ 39,00 0,07% R$53.578,77 99,81% C 

59 Cevavita R$ 34,02 0,06% R$53.612,79 99,87% C 

60 Friskies R$ 33,63 0,06% R$53.646,42 99,94% C 

61 Chips R$ 18,18 0,03% R$53.664,60 99,97% C 

62 Sabor e Vida R$ 16,70 0,03% R$53.681,30 100,00% C 

 TOTAL R$53.681,30     

Quadro 6: Classificação ABC para ração 

Fonte: A autora (2017) 

Da classificação dos itens foram realizados os gráficos de Pareto, como na 

Figura 11, em que na abscissa encontram-se os números do código dos produtos para 

cada classe. Por exemplo, os itens em A vão até o produto de código 11, os de classe B 

vão do código 12 ao 26 e os do grupo C vão do 27 ao 62. O eixo da ordenada da direita 

representa o percentual acumulado dos custos, e o da esquerda mostra os custos totais 

para cada classe. E essas informações podem ser verificadas também na parte inferior 

do gráfico 

Dessa forma, com a observação do gráfico ABC na Figura 11 abaixo, foram 

certificados aqueles itens que são mais relevantes para a gestão na empresa, como a 

ração Golden, Hot, Max Cat, Foster, entre outros, devido ao seu alto valor 

correspondente no estoque. 
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Figura 11: Gráfico ABC – Família de Ração 

Fonte: A autora (2017) 

Nos produtos classificados na família de medicamento, apresentados no Quadro 

7, foi verificado que os itens correspondentes de 1 a 14, agrupados em A, onde devem-

se manter baixo estoque e altos números de compras, representam 66,12% do valor total 

de medicamentos no estoque, e o produto Frontline é um exemplo que está contido 

nessa porcentagem. Já os itens que vão de 15 a 29, classificado em B, necessitam ter 

médias quantidades em estoque e frequência de compras, são responsáveis por 20,26% 

dos custos e coleiras anti-pulgas são um exemplo dos produtos que estão nesse custo. E 

por fim, os itens de 30 a 60, do grupo C, que devem possuir maiores quantidades em 

estoque e baixos números de compras, equivalem a 13,62% do total de custos no 

estoque, e Bactrovet é um dos medicamentos que estão nesse grupo. 

(continua) 

CÓDIGO PRODUTO CUSTO PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 
PERCENTUAL 
ACUMULADO 

CLASSIFICAÇÃO 

1 Bioline R$ 4.633,70 9,60% R$ 4.633,70 9,60% A 

2 Frontline R$ 4.030,68 8,35% R$ 8.664,38 17,95% A 

3 Bravecto R$ 4.003,68 8,30% R$12.668,06 26,25% A 

4 Mectimax R$ 3.007,01 6,23% R$15.675,07 32,48% A 

5 Otite R$ 2.636,52 5,46% R$18.311,59 37,95% A 

6 Capstar R$ 2.506,32 5,19% R$20.817,91 43,14% A 

7 Vermífugos R$ 2.191,39 4,54% R$23.009,30 47,68% A 

8 
Suplementos e 

vitaminas 
R$ 1.611,34 3,34% R$24.620,64 51,02% A 

9 Doxi-fin/tec/trat R$ 1.512,17 3,13% R$26.132,81 54,15% A 

10 Petzi R$ 1.230,81 2,55% R$27.363,62 56,70% A 

Quadro 7: Classificação ABC para medicamento 
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(continuação) 

CÓDIGO PRODUTO CUSTO PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 

PERCENTUAL 

ACUMULADO 
CLASSIFICAÇÃO 

11 Antiinflamatórios R$ 1.205,66 2,50% R$28.569,28 59,20% A 

12 Drontal R$ 1.153,09 2,39% R$29.722,37 61,59% A 

13 
Anti carrapato e 

piolho 
R$ 1.149,59 2,38% R$30.871,96 63,97% A 

14 Shampoo R$ 1.033,94 2,14% R$31.905,90 66,12% A 

15 Vacina R$ 1.016,00 2,11% R$32.921,90 68,22% B 

16 Endogard R$ 976,90 2,02% R$33.898,80 70,25% B 

17 Sanol R$ 963,94 2,00% R$34.862,74 72,24% B 

18 Antibiótico R$ 955,91 1,98% R$35.818,65 74,22% B 

19 
Coleira anti-

pulgas 
R$ 769,65 1,59% R$36.588,30 75,82% B 

20 Dermatoses R$ 737,28 1,53% R$37.325,58 77,35% B 

21 Bicheira R$ 632,14 1,31% R$37.957,72 78,66% B 

22 Antimicrobiano R$ 522,98 1,08% R$38.480,70 79,74% B 

23 Antialérgico R$ 501,33 1,04% R$38.982,03 80,78% B 

24 Shampoo R$ 480,77 1,00% R$39.462,80 81,78% B 

25 Sabão R$ 459,61 0,95% R$39.922,41 82,73% B 

26 Antitóxico R$ 454,04 0,94% R$40.376,45 83,67% B 

27 
Sistema digestivo 

e respiratório 
R$ 439,48 0,91% R$40.815,93 84,58% B 

28 Hemolitan R$ 435,89 0,90% R$41.251,82 85,48% B 

29 Fertilizante R$ 433,59 0,90% R$41.685,41 86,38% B 

30 Avitrim R$ 412,19 0,85% R$42.097,60 87,23% C 

31 Promun R$ 388,78 0,81% R$42.486,38 88,04% C 

32 Maxbio R$ 385,50 0,80% R$42.871,88 88,84% C 

33 Efipro R$ 361,35 0,75% R$43.233,23 89,59% C 

34 Nexgard R$ 340,13 0,70% R$43.573,36 90,29% C 

35 Jimo R$ 328,76 0,68% R$43.902,12 90,97% C 

36 
Inseticida, ratos e 

baratas 
R$ 322,67 0,67% R$44.224,79 91,64% C 

37 Pul-goff/kill R$ 319,74 0,66% R$44.544,53 92,31% C 

38 Rimadyl R$ 306,35 0,63% R$44.850,88 92,94% C 

39 Sabonete R$ 291,83 0,60% R$45.142,71 93,54% C 

40 Antipulgas R$ 250,06 0,52% R$45.392,77 94,06% C 

41 Carproflan R$ 248,83 0,52% R$45.641,60 94,58% C 

42 Colírio R$ 227,49 0,47% R$45.869,09 95,05% C 

43 K-othrine R$ 213,30 0,44% R$46.082,39 95,49% C 

44 Cantolindo R$ 212,01 0,44% R$46.294,40 95,93% C 

45 Neodexa R$ 201,28 0,42% R$46.495,68 96,35% C 

46 Aminomix R$ 182,98 0,38% R$46.678,66 96,73% C 

47 Desodorante R$ 168,63 0,35% R$46.847,29 97,08% C 

48 Cyperpour R$ 143,69 0,30% R$46.990,98 97,37% C 

49 Bactrovet R$ 138,85 0,29% R$47.129,83 97,66% C 

Quadro 7: Classificação ABC para medicamento 
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(conclusão) 

50 Calmante R$ 124,38 0,26% R$47.254,21 97,92% C 

51 Sarna R$ 121,31 0,25% R$47.375,52 98,17% C 

52 Alergovet R$ 118,92 0,25% R$47.494,44 98,42% C 

53 Cetoconazol R$ 104,28 0,22% R$47.598,72 98,85% C 

54 Duotril R$ 103,88 0,22% R$47.702,60 99,06% C 

55 Meticorten R$ 96,06 0,20% R$47.798,66 99,26% C 

56 Dimy R$ 95,89 0,20% R$47.894,55 99,46% C 

57 Outros pet R$ 94,68 0,20% R$47.989,23 99,66% C 

58 Seringa R$ 80,42 0,17% R$48.069,65 99,83% C 

59 Bulvitan R$ 54,67 0,11% R$48.124,32 99,94% C 

60 Creme dental R$ 28,69 0,06% R$48.153,01 100,00% C 

 
TOTAL R$48.153,01 

    

Quadro 7: Classificação ABC para medicamento 

Fonte: A autora (2017) 

Na Figura 12 abaixo é apresentado o gráfico ABC dos produtos da família de 

medicamentos, com os produtos classificados em cada grupo, onde o eixo horizontal 

orienta as classes através dos códigos, sendo o grupo A contendo os 14 primeiros itens 

da tabela, os de classe B vão do 15 até o 29 e os de classe C do 30 ao 60, conforme 

verifica-se na listagem no Quadro 6. Os eixos verticais representam as porcentagens e 

os valores dos custos de cada grupo. E na parte inferior estão as informações mais 

específicas dos eixos, como o custo para cada classe e seus percentuais. 

 

Figura 12: Gráfico ABC – Família de Medicamentos 

Fonte: A autora (2017) 
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Por último, segue o Quadro 8 com os produtos classificados na família de pesca. 

Como se pode observar, os itens de 1 a 8, de classe A, devendo ter baixa quantidade em 

estoque e maior número de compras, são os mais representativos e correspondem a 65% 

do total de custos do estoque de pesca, e um exemplo são os anzóis. Os itens de 9 a 22, 

de classe B, tendo medianas quantidades e números de compras, são o segundo mais 

significantes dessa família e possuem 21% dos custos, e como exemplo tem a isca 

artificial. E os itens que vão de 23 a 52, classificados em C, podendo ter grandes 

quantidades no estoque e menor frequência de compras, representam 14% dos valores 

em estoque, e caniço está entre eles. 

(continua) 

CÓDIGO  PRODUTO CUSTO PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 
PERCENTUAL 
ACUMULADO 

CLASSIFICAÇÃO 

1 Vara cristal R$ 9.704,17 17% R$ 9.704,17 17% A 

2 Molinete R$ 8.496,91 15% R$ 8.201,08 33% A 

3 Sabiki R$ 4.265,79 8% R$22.466,87 40% A 

4 
Linha Grylon 

Branca 
R$ 3.498,18 6% R$25.965,05 46% A 

5 Linha R$ 3.359,55 6% R$29.324,60 52% A 

6 Caiaque R$ 2.709,96 5% R$32.034,56 57% A 

7 Anzol R$ 2.238,35 4% R$34.272,91 61% A 

8 Chumbo R$ 2.002,30 4% R$36.275,21 65% A 

9 Lanterna R$ 1.681,98 3% R$37.957,19 68% B 

10 Jumping Jig R$ 1.633,50 3% R$39.590,69 71% B 

11 Nadadeira R$ 989,70 2% R$40.580,39 73% B 

12 Fio Nylon R$ 989,65 2% R$41.570,04 74% B 

13 
Fio Torc. 

Nylon 
R$ 954,34 2% R$42.524,38 76% B 

14 Elastricot R$ 951,92 2% R$43.476,30 78% B 

15 
Sapatilha 

seasub 
R$ 884,93 2% R$44.361,23 79% B 

16 Isca artificial R$ 858,60 2% R$45.219,83 81% B 

17 Puçá R$ 857,40 2% R$46.077,23 82% B 

18 Camarão flex R$ 845,00 2% R$46.922,23 84% B 

19 
Máscara 

seasub 
R$ 735,80 1% R$47.658,03 85% B 

20 Tarrafa R$ 722,40 1% R$48.380,43 86% B 

21 
Camisa pesca 

e mergulho 
R$ 712,44 1% R$49.092,87 88% B 

22 Lampião R$ 570,20 1% R$49.663,07 89% B 

23 Elastico R$ 457,80 1% R$50.120,87 90% C 

24 Caixa R$ 420,97 1% R$50.541,84 90% C 

25 Carretilha R$ 411,05 1% R$50.952,89 91% C 

Quadro 8: Classificação ABC para pesca 
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(conclusão) 

CÓDIGO  PRODUTO CUSTO PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 

PERCENTUAL 

ACUMULADO 
CLASSIFICAÇÃO 

26 Canivete R$ 401,99 1% R$51.354,88 92% C 

27 Garateia R$ 368,32 1% R$51.723,20 92% C 

28 Jiglumi R$ 358,00 1% R$52.081,20 93% C 

29 Arbalete R$ 338,80 1% R$52.420,00 94% C 

30 
Colete salva 

vidas 
R$ 297,42 1% R$52.717,42 94% C 

31 Live shad R$ 278,00 0% R$52.995,42 95% C 

32 Boia R$ 275,57 0% R$53.270,99 95% C 

33 Lastro R$ 271,00 0% R$53.541,99 96% C 

34 Balança pesca R$ 256,15 0% R$53.798,14 96% C 

35 
Linha Nylon 

Dourada 
R$ 241,62 0% R$54.039,76 97% C 

36 Alicate pesca R$ 220,01 0% R$54.259,77 97% C 

37 Respirador R$ 208,80 0% R$54.468,57 97% C 

38 Top Shad R$ 180,00 0% R$54.648,57 98% C 

39 
Short 

neoprene 
R$ 173,30 0% R$54.821,87 98% C 

40 Chicote R$ 173,26 0% R$54.995,13 98% C 

41 Kit soft R$ 145,36 0% R$55.140,49 99% C 

42 
Meia 

antiderrapante 
R$ 141,60 0% R$55.282,09 99% C 

43 Lâmpada R$ 140,05 0% R$55.422,14 99% C 

44 Agulha R$ 107,42 0% R$55.529,56 99% C 

45 
Isca 

siliconada 
R$ 96,86 0% R$55.626,42 99% C 

46 Espera/estaca R$ 76,22 0% R$55.702,64 100% C 

47 Pilhas R$ 71,32 0% R$55.773,96 100% C 

48 Pá remo R$ 58,92 0% R$55.832,88 100% C 

49 Bolsa R$ 36,20 0% R$55.869,08 100% C 

50 
Zangareio 

(isca p/ lula) 
R$ 31,35 0% R$55.900,43 100% C 

51 Caniço R$ 25,75 0% R$55.926,18 100% C 

52 Ponteira R$ 19,69 0% R$55.945,87 100% C 

 
TOTAL R$55.945,87 

    

Quadro 8: Classificação ABC para pesca 

Fonte: A autora (2017) 

Da mesma forma, pode ser verificado na Figura 13 o gráfico dos itens 

classificados na família de produtos de pesca, como no Quadro 7, ilustrando àqueles que 

são mais representativos em termos de custos para a empresa na classe A, que conforme 

se nota no eixo da abscissa, são os itens contidos até o de código 8, como molinete, 

sabiki, linha, os que estão entre o 19 e 22 são os classificados em B, e os do 23 ao 52 

são os que estão em C. Novamente, como nos gráficos anteriores, os eixos das 
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ordenadas revelam os percentuais e os custos de cada classe no estoque, e os dados da 

parte inferior exibem os números que são indicados no eixo vertical.  

 

Figura 13: Gráfico ABC – Família de Pesca 

Fonte: A autora (2017) 

Os gráficos de classificação ABC, de um modo geral, revelaram que a classe A 

equivale à minoria dos itens, mas são àqueles produtos que geram maior custo em 

estoque para a empresa e, por terem que manter quantidade baixa em estoque e maior 

frequência de compras, merecem maior atenção. A classe B dos itens em estoque são 

àqueles produtos de nível intermediário, possuem quantidade e valores médios, logo, 

esses produtos devem ser bem administrados também. E os itens classificados em C, são 

os que englobam a maior quantidade de itens, mas equivalem a custos baixos no 

estoque, e por isso, podem ter maiores estoques, diminuindo a quantidade de compras a 

serem realizadas. 

4.3.2 Classificação XYZ 

Neste subtópico foi proposta a classificação XYZ dos materiais, de modo a 

realizar o gerenciamento do estoque, a partir de seu nível de criticidade, mostrando 

informações sobre os itens que não podem faltar na loja. 

Situação inicial: Como já observado, o gestor não possui qualquer processo a ser 

seguido na realização das compras dos produtos, de quando e quanto vai comprar de 

cada material, é a partir da sua intuição e experiência. Portanto, não há nenhum tipo de 
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estudo ou análise, com base em informações, sobre os itens que são mais importantes 

para o desenvolvimento das atividades da empresa. 

Situação Proposta: Então, a ideia foi realizar a classificação XYZ a fim de se 

obter àqueles itens que são imprescindíveis para a empresa, que não pode faltar para o 

cliente, que são centrais e/ou básicos e geram lucro para a empresa. Da mesma forma 

que na classificação ABC, a análise XYZ foi realizada para cada família de produto já 

explicitada anteriormente, que são Ração, Medicamento e Pesca. 

Como a empresa não possui uma análise de vendas e de sua demanda, os itens 

foram classificados de acordo com a sua imprescindibilidade, ou seja, àqueles que são 

indispensáveis para a empresa, os produtos que, segundo o gestor, possuem maior 

procura em relação aos outros e também com relação a ser substituído por item 

equivalente, além de analisar sobre a facilidade em adquirir o produto. Assim, quanto 

mais substitutos possui o item e mais fácil é realizar a compra do mesmo, menos crítico 

ele é (classificado em X), do contrário, quanto maior é a sua procura e mais difícil é 

para repor o produto, se torna importante e imprescindível para a empresa (classificado 

em Z). 

As tabelas completas de classificação dos produtos para todas as famílias 

encontram-se no Apêndice B.  

Assim, através do gráfico na Figura 14, pode ser verificado que no grupo de 

família de ração, 60% dos itens foram classificados como X, não sendo tão 

imprescindíveis para o funcionamento da empresa, já que possuem grande facilidade de 

serem substituídos por produtos similares e de fácil aquisição, como Friskies e Dog 

Chow.  O grupo com 26% dos itens, em Y, são àqueles de criticidade média, pois são 

importantes mas nem sempre fáceis de substituir ou de adquirir, como Milho e Foster. 

Já os que possuem criticidade máxima, com 14%, são os que não possuem equivalentes 

e são fundamentais para a empresa, devendo ser mais bem gerenciados. 
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Figura 14: Gráfico com as porcentagens da classificação XYZ para ração 

Fonte: A autora (2017) 

Da mesma forma, o gráfico da Figura 15, com a classificação XYZ dos produtos 

na família de medicamentos, revelou que 56% dos itens foram classificados em X, 

significando que são de baixa criticidade, como os medicamentos Neodexa e Sabonete. 

O grupo Y, contemplando 32% dos produtos são os intermediários, aqueles importantes 

para a empresa, mas que podem ser substituídos por outros, como o Bioline e Avitrim. 

Já os itens classificados em Z, com 12%, são os mais críticos do grupo e importantes 

para a empresa, e nele estão o Frontline e Petzi.  

 

Figura 15: Gráfico com as porcentagens da classificação XYZ para medicamentos 

Fonte: A autora (2017) 

Por último, segue a classificação dos produtos na família de Pesca, como pode 

ser observado na Figura 16, o grupo X conta com 62% dos itens classificados, mas são 
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menos críticos para a empresa, como Lampião e Alicate. Os que representam 25% dos 

produtos no grupo Y são de média criticidade, e um exemplo é a tarrafa. E os produtos 

classificados como mais imprescindíveis, em Z, são apenas 13% do total, como 

molinete e linha de pesca. 

 

Figura 16: Gráfico com as porcentagens da classificação XYZ para pesca 

Fonte: A autora (2017) 

 

4.3.3 Classificação ABC/XYZ 

Neste subtópico foi realizado um estudo e proposta de classificação ABC/XYZ 

de modo que se possa analisar a importância dos produtos de acordo com seu custo e 

imprescindibilidade juntos. 

Situação Proposta: Depois de classificada cada família nos grupos ABC, quanto 

ao valor de seus produtos no estoque, e em XYZ com relação à sua criticidade, aqui será 

realizada uma classificação ABC/XYZ onde ocorrerá a análise desses itens 

conjuntamente. 

O cruzamento dos dados da classificação ABC com XYZ para a família de 

produtos de Ração pode ser vista na tabela do Quadro 9. Observou-se que os produtos 

que estão no grupo AZ, BZ, AY e BY são os de maior prioridade e merecem atenção 

para sua administração, como por exemplo, a ração Pedigree, Royal Cannin, entre 

outros. 
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(continua) 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

CLASSIFICAÇÃO 

XYZ 
ABC/XYZ 

Pedigree A Z AZ 

Golden A Z AZ 

Quatree A Z AZ 

Whiskas A Z AZ 

Alcom A Z AZ 

Max Cat A Y AY 

Grancão A Y AY 

Foster A Y AY 

Hot A X AX 

Late cão A X AX 

Mistura aves A X AX 

Cat chow B Z BZ 

Royal Cannin B Z BZ 

Reino das Aves B Y BY 

Líder B Y BY 

Alpiste B Y BY 

Milho B Y BY 

Kanina B Y BY 

Champ B Y BY 

Pity B Y BY 

Nutrópica B X BX 

Dog Chow B X BX 

Mixtukao B X BX 

Xicat/kao B X BX 

Multicat B X BX 

Kifera B X BX 

Proplan C Z CZ 

Premium C Z CZ 

Nero C Y CY 

Tutano C Y CY 

Girassol C Y CY 

Megazoo C Y CY 

Cevavita C Y CY 

Chips C Y CY 

Inicial Mix C X CX 

Postura Nutrividas C X CX 

Diet C X CX 

Urinary C X CX 

Pitoko C X CX 

Nova C X CX 

Quirera C X CX 

Quadro 9: Classificação ABC/XYZ para Ração 
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(conclusão) 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

CLASSIFICAÇÃO 

XYZ 
ABC/XYZ 

Ximango-X C X CX 

Tuko C X CX 

Komicat/dog C X CX 

Cereais C X CX 

Supra Mix C X CX 

Petiscrock C X CX 

G Verde C X CX 

Saporito C X CX 

Renal C X CX 

Psita C X CX 

Premier Shih Tzu C X CX 

Papa Ovo C X CX 

Pixarro C X CX 

Jiglumi C X CX 

Recovery C X CX 

Tico tico C X CX 

Weight C X CX 

Triturada C X CX 

Nativos C X CX 

Friskies C X CX 

Sabor e Vida C X CX 

Quadro 9: Classificação ABC/XYZ para Ração 

Fonte: A autora (2017) 

A tabela apresentada no Quadro 10 mostra o resultado da classificação 

ABC/XYZ dos produtos na família de medicamentos, ressaltando novamente, os itens 

mais importantes conforme seu custo em estoque e sua criticidade, sendo os de maior 

prioridade e cuidado àqueles em AZ, BZ, AY e BY, como Vacina e Drontal, por 

exemplo. 

(continua) 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

CLASSIFICAÇÃO 

XYZ 
ABC/XYZ 

Frontline A Z AZ 

Bravecto A Z AZ 

Mectimax A Z AZ 

Petzi A Z AZ 

Drontal A Z AZ 

Bioline A Y AY 

Otite A Y AY 

Capstar A Y AY 

Quadro 10: Classificação ABC/XYZ para Medicamento 



   

 
 

76 

(continuação) 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

CLASSIFICAÇÃO 

XYZ 
ABC/XYZ 

Vermífugos A y AY 

Suplementos e vitaminas A y AY 

Antiinflamatórios A Y AY 

Anti carrapato e piolho A Y AY 

Doxi-fin/tec/trat A X AX 

Shampoo A X AX 

Vacina B Z BZ 

Endogard B Y BY 

Antibiótico B Y BY 

Coleira anti-pulgas B Y BY 

Sanol B X BX 

Dermatoses B X BX 

Bicheira B X BX 

Antimicrobiano B X BX 

Antialérgico B X BX 

Shampoo B X BX 

Sabão B X BX 

Antitóxico B X BX 

Sistema digestivo e 

respiratório 
B X BX 

Hemolitan B X BX 

Fertilizante B X BX 

K-othrine C Z CZ 

Avitrim C Y CY 

Inseticida, ratos e baratas C Y CY 

Pul-goff/kill C Y CY 

Antipulgas C Y CY 

Cyperpour C Y CY 

Sarna C Y CY 

Cetoconazol C Y CY 

Meticorten C Y CY 

Seringa C Y CY 

Promun C X CX 

Maxbio C X CX 

Efipro C X CX 

Nexgard C X CX 

Jimo C X CX 

Rimadyl C X CX 

Sabonete C X CX 

Carproflan C X CX 

Colírio C X CX 

Cantolindo C X CX 

Quadro 10: Classificação ABC/XYZ para Medicamento 
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(conclusão) 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

CLASSIFICAÇÃO 

XYZ 
ABC/XYZ 

Neodexa C X CX 

Aminomix C X CX 

Desodorante C X CX 

Bactrovet C X CX 

Calmante C X CX 

Alergovet C X CX 

Duotril C X CX 

Dimy C x CX 

Outros pet C X CX 

Bulvitan C X CX 

Creme dental C X CX 

Quadro 10: Classificação ABC/XYZ para Medicamento 

Fonte: A autora (2017) 

Por fim, segue no Quadro 11 a tabela com os itens classificados em ABC/XYZ 

para a família de produtos de Pesca, apresentando sua ordem de prioridade em AZ, BZ, 

AY e BY, e possui como exemplos os Anzóis e Iscas Artificiais. 

(continua) 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

CLASSIFICAÇÃO 

XYZ 
ABC/XYZ 

Molinete A Z AZ 

Linha Grylon Branca A Z AZ 

Anzol A Z AZ 

Chumbo A Z AZ 

Vara cristal A Y AY 

Sabiki A Y AY 

Caiaque A Y AY 

Linha A X AX 

Jumping Jig B Z BZ 

Lanterna B Y BY 

Elastricot B Y BY 

Isca artificial B Y BY 

Puçá B Y BY 

Tarrafa B Y BY 

Nadadeira B X BX 

Fio Nylon B X BX 

Fio Torc. Nylon B X BX 

Sapatilha seasub B X BX 

Camarão flex B X BX 

Máscara seasub B X BX 

Camisa pesca e mergulho B X BX 

Quadro 11: Classificação ABC/XYZ para Pesca 
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(conclusão) 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

CLASSIFICAÇÃO 

XYZ 
ABC/XYZ 

Lampião B X BX 

Caniço C Z CZ 

Jiglumi C Y CY 

Colete salva vidas C Y CY 

Boia C Y CY 

Espera/estaca C Y CY 

Pá remo C Y CY 

Ponteira C Y CY 

Elastico C X CX 

Caixa C X CX 

Carretilha C X CX 

Canivete C X CX 

Garateia C X CX 

Arbalete C X CX 

Live shad C X CX 

Lastro C X CX 

Balança pesca C X CX 

Linha Nylon Dourada C X CX 

Alicate pesca C X CX 

Respirador C X CX 

Top Shad C X CX 

Short neoprene C X CX 

Chicote C X CX 

Kit soft C X CX 

Meia antiderrapante C X CX 

Lâmpada C X CX 

Agulha C X CX 

Isca siliconada C X CX 

Pilhas C X CX 

Bolsa C X CX 

Zangareio (isca p/ lula) C X CX 

Quadro 11: Classificação ABC/XYZ para Pesca 

Fonte: A autora (2017) 

Nos próximos tópicos são apresentados os modelos propostos de Fluxo de Caixa 

e Demonstração de Resultado de Exercício para a empresa, além dos controles de 

contas. 
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4.3.1 Elaboração do Fluxo de Caixa para a empresa Agro JP 

Como já mencionado, o dono e sócio-proprietário da empresa, é o único que 

trabalha atualmente a aproximadamente 6 anos, sendo ele o responsável pela área 

financeira. Portanto, identificou-se que as tomadas de decisão ficam centralizadas nele, 

diminuindo a capacidade de administração da empresa, pois sem ele a empresa não 

consegue progredir em suas atividades. 

Como o gestor não possui capacitação adequada, suas tomadas de decisão são 

baseadas em sua experiência e intuição, sem uma base de dados confiável, o que pode 

dificultar no controle sobre suas atividades financeiras. Vale ressaltar que a empresa 

possui um contador, que fica responsável pelas questões tributárias e de folha de 

pagamento. 

A empresa possui um sistema computacional, que é pago, para realizar as 

atividades de notas fiscais das vendas, possui um histórico de estoque, uma listagem de 

fornecedores e clientes, mas não possui saída de dados, não consegue extrair dados para 

análises financeiras.  

Situação inicial: Observando o fluxo de caixa da microempresa, constatou-se 

que a mesma não possuía um método de controle financeiro, suas anotações eram feitas 

de forma manual, em um envelope que é levado diariamente à loja, e ao final do dia, são 

anotados os valores que entraram em caixa. Com isso, o sócio-proprietário realizava seu 

controle apenas em um livro Ata e uma agenda, onde programava seus pagamentos e 

anotava o que saía do seu caixa diariamente. Mas, ao final do mês, não fazia um balanço 

total do que saiu, do que pagou, não havia uma programação para saber o que teria para 

o mês ou meses seguinte e, assim, não podia fazer previsões e análises com base em 

seus dados a fim de tomar futuras decisões acerca de investimento, do quanto poderia 

gastar e o quanto teria em caixa. 

Situação atual e proposta: Foram listados e rastreados as despesas e custos que a 

empresa possui por mês, além das entradas, a fim de se ter um fluxo de caixa e controle 

sobre a movimentação do mesmo. Então, segue na Tabela 2, o modelo de fluxo de caixa 

simplificado proposto para a empresa Agro JP. 
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Vale ressaltar que, a pedido do dono da empresa, para que mantenha sigilo sobre 

seus números, todos os valores aqui mostrados estão multiplicados por um mesmo fator, 

a fim de que não haja exposição de seus resultados reais. 

Explanando os itens do modelo de fluxo de caixa para a empresa Agro JP, tem-

se o Saldo Inicial do Período, que corresponde ao valor do saldo final do período 

anterior, as Entradas, que correspondem às vendas das mercadorias à vista e a prazo 

(que foram parceladas, ou que ainda vão ser pagas), e outros recebimentos que vierem a 

entrar. Já o item Saídas, contém os valores relacionados às compras de mercadorias aos 

fornecedores feitas à vista e a prazo (em relação ao mês que está sendo analisado), os 

gastos com Salários, e aqui são referentes à folha de pagamento, encargos sociais, 

benefícios, férias e 13º salários, também entram as retiradas dos sócios e as despesas 

gerais, como luz, água, telefone, internet, além das despesas financeiras, como 

empréstimo e gastos com contabilidade. 

Por fim, os últimos itens da planilha mostram o total de saídas referentes àquele 

mês, e a diferença entre entradas e saídas, apontando se o caixa da empresa finalizou 

com saldo positivo ou negativo, e o seu saldo final, juntando o valor atual com o saldo 

do mês anterior. 

Tabela 2: Modelo de fluxo de caixa proposto para a empresa 
(continua) 

ITENS/PERÍODO Realizado 

JAN./17 

Realizado 

FEV./17 

Realizado 

MARÇ./17 

Realizado 

ABR./17 

Realizado 

MAI./17 

Previsto 

JUN./17 

Saldos iniciais do 
período 

- R$5.453,90 R$11.570,00 R$16.059,50 R$16.254,60 R$19.211,70 

Entradas       

Vendas de 

mercadorias à vista 

R$24.060,00 R$22.120,00 R$20.160,00 R$17.720,00 R$18.280,00 R$19.194,00 

Previsão de 

recebimento de 

vendas 

- - - - - - 

Outros 

Recebimentos 

- - - - - - 

Total das 

Entradas 

R$24.060,00 R$22.120,00 R$20.160,00 R$17.720,00 R$18.280,00 R$19.194,00 

Saídas       
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Tabela 2: Modelo de fluxo de caixa proposto para a empresa 

(conclusão) 

ITENS/PERÍODO Realizado 

JAN./17 

Realizado 

FEV./17 

Realizado 

MARÇ./17 

Realizado 

ABR./17 

Realizado 

MAI./17 

Previsto 

JUN./17 

Compras à vista 

(fornecedores) 

R$11.134,00 R$10.160,00 R$9.140,00 R$10.340,00 R$9.260,00 R$10.006,80 

Compras à prazo R$2.080,00 R$1.340,00 R$2.068,00 R$2.692,00 R$1.740,00 R$1.984,00 

Salários R$2.526,12 R$1.963,92 R$1.963,92 R$1.963,92 R$1.963,92 R$1.963,92 

Retiradas sócio R$2.032,00 R$1.843,00 R$1.821,60 R$1.719,40 R$1.658,00 R$1.814,80 

Despesas gerais R$433,98 R$396,98 R$376,98 R$409,58 R$400,98 R$395,58 

Despesas diversas - - - - - - 

Despesas 

financeiras 

R$400,00 R$300,00 R$300,00 R$400,00 R$300,00 R$300,00 

Outros pagamentos - - - - - - 

Total das saídas R$18.606,10 R$16.003,90 R$15.670,50 R$17.524,90 R$15.322,90 R$16.465,10 

Diferença entre 

entradas e saídas 

R$5.453,90 R$6.116,10 R$4.489,50 R$195,10 R$2.957,10 R$2.728,90 

Saldo mês 

anterior 

- R$5.453,90 R$11.570,00 R$16.059,50 R$16.254,60 R$19.211,70 

Saldo Acumulado R$5.453,90 R$11.570,00 R$16.059,50 R$16.254,60 R$19.211,70 R$21.940,60 

Empréstimos - - - - - - 

Saldo Final R$5.453,90 R$11.570,00 R$16.059,50 R$16.254,60 R$19.211,70 R$21.940,60 

Fonte: Adaptado de Zdanowicz (2002). 

Como forma de tornar mais prática a adoção dessa ferramenta de controle, foi 

criada uma tabela mais detalhada no software Microsoft Office Excel, para melhor 

entendimento, e independência de quem for utilizá-las, com explicações e comentários 

em algumas de suas linhas, e segue no Apêndice C, uma parte da visualização dessa 

planilha. 

4.3.2 Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) para a empresa Agro JP 

Como uma forma de complementar o fluxo de caixa e melhorar o controle 

financeiro da empresa, foi realizado o DRE, visto que a empresa não tinha um balanço 

no final do mês, por exemplo, do total de gastos e a verificação de que seu negócio deu 

lucro/prejuízo e o valor líquido do mesmo.  
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Situação inicial: Da mesma forma como no fluxo de caixa, com relação a ter 

uma demonstração de seus resultados, o proprietário só mantinha um caderno com 

anotações das despesas diárias ocorridas, e sua agenda com as datas de pagamento de 

seus fornecedores, mas não sabendo, ao total, quanto foi gasto para o gerenciamento de 

todo o negócio no mês, como contabilidade, impostos sobre as vendas, entre outros. Já 

com relação ao seu ganho mensal, o gestor somente calcula o valor que entrou no caixa 

naquele período, não sabendo seu faturamento com vendas e o seu lucro/prejuízo 

líquido. 

Situação atual e proposta: Conforme no fluxo de caixa, foram novamente 

listadas todas as despesas e custos do ambiente, deduzindo-se os impostos, mostrando o 

lucro/prejuízo da empresa, servindo como base para tomada de decisão de futuras 

análises e investimentos.  

Para o DRE os valores também foram multiplicados por um fator, de modo a 

manter o sigilo das informações fornecidas pela empresa, a pedido do gestor do 

negócio. 

No modelo de DRE para a empresa Agro JP na Tabela 3, o primeiro item é a 

receita bruta, que corresponde ao valor que se encontra no caixa da empresa, 

relacionado à venda de produtos, depois vem as deduções, que são os impostos sobre as 

vendas e os descontos realizados naquele mês. A partir disso, se obtém a receita 

operacional líquida que, deduzindo-se os custos referentes às vendas, encontra-se a 

margem bruta, que é o valor real que se recebe pelas vendas das mercadorias. Da 

margem bruta, subtraem-se as despesas operacionais, como água, luz, internet, salários, 

entre outros para se obter o lucro operacional (antes do imposto de renda) que, tirando o 

valor do imposto de Renda, se tem o lucro/prejuízo Líquido. 

Tabela 3: Modelo de DRE mensal proposto para a empresa 

(continua) 

ITENS/R$ R$ 

Receita Operacional Bruta  

Venda de Produtos R$22.120,00 

(-) Deduções  

Impostos sobre vendas R$5.956,92 
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Tabela 3: Modelo de DRE mensal proposto para a empresa 

(conclusão) 

ITENS/R$ R$ 

Abatimentos  

(=) Receita Operacional Líquida R$16.163,08 

(-) Custo das Vendas - 

(=) Margem Bruta R$16.163,08 

(-) Despesas Operacionais R$2.471,70 

Outras Despesas R$1.843,00 

(=) Lucro Operacional Antes do Imposto de Renda R$11.848,38 

(-) Imposto de Renda R$1.769,60 

(=) Lucro/Prejuízo Líquido R$10.078,78 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2007) 

Também na Demonstração de Resultado de Exercício, foi criada uma planilha 

no software Excel, a fim de facilitar e padronizar o uso da ferramenta para qualquer 

pessoa, contendo explicações sobre o que é cada item, tornando seu uso mais simples e 

rápido. Então, no Apêndice D, tem uma demonstração da utilização do modelo de DRE 

para a empresa. 

Vale observar então que a indisponibilidade de algumas informações da empresa 

limitou a realização de alguns pontos do projeto, como, por exemplo, a falta de 

informações adicionais no sistema utilizado para controle de estoque e venda como 

datas de entrada e saída dos itens no estoque e falta de histórico de relatório das vendas 

que contribuiriam para uma análise do estoque com relação à demanda dos produtos.  

Além disso, para realizar o cálculo do modelo proposto de Demonstração de 

Resultado de Exercício completo, era preciso obter os valores dos custos com os 

produtos vendidos, que é calculado através de um balanço patrimonial, em que, 

novamente, informações de registro como datas de entrada e saída dos produtos no 

estoque são essenciais. Desse modo, inviabilizou-se chegar à demonstração completa 

dos resultados da empresa. 
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Então, observou-se que, de modo geral, o sistema computacional de controle 

utilizado pela empresa pode melhorar, fornecendo mais funções e informações para que 

o gestor possa fazer estudos, gráficos e análises em cima de dados completos. 

4.3.3 Controle de vendas/contas a receber 

Situação inicial: O controle de vendas da empresa Agro JP já é realizado através 

do sistema informatizado que a loja possui, e à medida que os clientes compram os 

produtos, ficam armazenadas as informações que saem na nota e a sua forma de 

pagamento, que podem ser à vista, no dinheiro ou no cartão de débito, ou à prazo, no 

cartão de crédito e algumas vezes, no cheque pré-datado e também, por meio de fichas, 

onde são anotadas o nome do cliente e o valor da venda. Segundo o gerente, só são 

aceitos cheques e cadastro de ficha de clientes fidelizados, de pessoas conhecidas ou de 

clientes já cadastrados.  

Não há um sistema de crediário na empresa, e para os créditos concedidos à 

alguns cliente, em relação ao controle das contas a receber, o gestor faz o 

acompanhamento através de uma agenda, em que se encontram as pessoas que estão 

com contas em aberto na loja, na medida em que vão sendo efetuados os pagamentos, o 

gerente faz a baixa na nota e no sistema. Segundo ele, como os clientes que possuem 

conta na empresa são conhecidos, não há uma determinação de datas de vencimento e 

cobrança, ao passo que isso fica por conta dos compradores. 

Situação proposta: Para controlar minimamente a situação das contas a receber, 

foi proposta uma planilha, de fácil manutenção para o gestor, fornecendo informações 

dos clientes, assim como a data de concessão do crédito, uma data limite estipulada de 

pagamento, dia de recebimento, o valor da compra, o valor final a ser pago (com 

acréscimo de juros ou multa) e um status de pagamento, alertando se o pagamento já foi 

efetuado, se está atrasado ou pendente, tornando mais fácil seu acompanhamento. 

Assim, na Figura 17, pode ser verificado o modelo proposto de planilha para que 

a empresa realize o controle de contas a receber, em que são preenchidos os dados de 

data da compra feita pelo cliente, o nome do mesmo, a descrição do item vendido, a 

data limite de pagamento, estipulada pelo gestor, e o valor total da conta. Quando o 

cliente vai à loja realizar o pagamento, são preenchidas as demais colunas, de data que 

foi paga a conta, se teve algum adicional de juros ou multa, e o valor recebido pela 
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empresa. A última coluna informa o status de pagamento de cada cliente, através dela é 

possível analisar mais rapidamente como está a situação das dívidas, se foi paga, se está 

atrasada ou se pendente, caso ainda não tenha chegado à data limite de pagamento. 

Vale ressaltar que os dados desta planilha são ilustrativos, por questões de 

privacidade da empresa. 

 

Figura 17: Modelo proposto de controle de contas a receber 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2017) 

Através do controle na planilha indicada, é possível o gerente fazer análises mais 

rápidas e práticas sobre a situação das contas, filtrando cada coluna e obtendo as 

informações e relatórios necessários. Por exemplo, se quiser verificar as contas 

pendentes de determinado mês, basta filtrar a coluna de data limite de pagamento, ou 

diretamente no status de pagamento. 

4.3.4 Controle de compras/contas a pagar 

Situação inicial: O controle de compras da empresa Agro JP é feito pelo próprio 

gestor que, observando o estoque no sistema, confere os itens que estão zerados ou 

próximos de acabar e, com auxílio dos funcionários, que o alertam sobre determinado 

produto que está em falta ou com poucas unidades, para que ele realize o pedido aos 

fornecedores. Com a listagem das mercadorias a serem compradas, o gerente pesquisa 

preço e faz a negociação de quantidade e desconto, seja por telefone ou pessoalmente, 

por vendedores representantes. Após o pedido, espera o recebimento da nota/boleto para 

pagamento, que ele anota a data de pagamento em uma agenda, ou paga na hora ao 

representante. Ou seja, percebe-se que o sistema não possui um alerta de itens zerados 

ou arquiva os pedidos feitos aos fornecedores, e seu pedido fica anotado no papel, para 
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conferência da nota fiscal quando o pedido é entregue na empresa. E com relação as 

outras despesas, operacionais, RH, entre outras, são anotados também na agenda para 

seu controle. 

Situação proposta: Para manter um controle das compras, foi proposta uma 

planilha, na qual o gerente faz o pedido e vai anotando na planilha os itens comprados 

de tal fornecedor, assim como a quantidade, o preço unitário dos produtos e o valor total 

a ser pago, e a data de vencimento, para que posteriormente, anote a data na planilha de 

controle de contas a pagar que será proposta. Além disso, quando a mercadoria for 

entregue, ele poderá conferir através da planilha, mantendo maior controle. Segue na 

Figura 18 o modelo proposto. 

 

Figura 18: Planilha proposta para controle de compras 

Fonte: A autora (2017) 

Para o controle de contas a pagar, será proposta outra planilha, a fim de 

acompanhar, de forma mais fácil, as datas de pagamento de cada fornecedor, das 

despesas e contas da empresa. Pode ser observado na Figura 19, o modelo proposto. Os 

dados de entrada são: a data da compra, a descrição do fornecedor ou da despesa, o 

número da nota/documento, se houver, e o valor a ser pago. Depois vem a data em que a 

conta foi paga, os valores adicionais de desconto ou juros, a quantia total a ser paga e 

por fim, o status do pagamento, ressaltando se está pago, em pendência ou atrasado.  

Da mesma forma que no controle de contas a receber, o gerente pode filtrar as 

colunas, e obter as informações que quiser com facilidade, como por exemplo, verificar 

quais contas ele tem que pagar no dia ou no mês, escolhendo a coluna data de 

vencimento 
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Figura 19: Planilha proposta para controle de contas a pagar 

Fonte: Adaptado do SEBRAE (2017) 

4.4 PROPOSIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

Com o intuito de auxiliar na mediação dos resultados da empresa futuramente, 

através da realização da gestão de estoque com a classificação ABC e XYZ e com a 

utilização do controle financeiro da empresa pelo Fluxo de Caixa e DRE, são propostos 

alguns indicadores para medir esses resultados. 

 O primeiro indicador é para medir a acurácia do estoque, que é calculado pela 

divisão entre a quantidade física dos produtos no estoque e a teórica, 

multiplicados por 100. Então, quanto maior for a porcentagem e próxima de 

100%, melhor a empresa está controlando o estoque, e segue na Equação 5 

abaixo seu cálculo: 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑥 100    (5) 

 Outro indicador para medir o desempenho de estoque é o giro ou exame de 

rotação de estoques, a fim de mencionar quanto tempo os produtos ficam 

guardados na empresa, de modo que quanto menor a quantidade de giros, 

melhor é o resultado porque menos tempo os itens ficam parados em estoque. 

Como a empresa possui diversos itens, para melhor medição, seu cálculo será 

baseado em relação aos custos, e é dado na Equação 6, de modo que se o valor 

dado for maior do que 1, quer dizer que os produtos foram renovados no período 

determinado:  

                             𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠  𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠  𝑛𝑜  𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
   (6) 
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 Para indicador financeiro, é proposto o CMLB (Coeficiente de margem de lucro 

operacional bruto) que representa a situação financeira da empresa, em que 

quanto maior for o valor do seu resultado, melhor para a empresa, e é calculado 

com o auxílio da elaboração da Demonstração de Resultado de Exercício e pela 

Equação 7:  

                            𝐶𝑀𝐿𝐵 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜 𝑟  𝑑𝑜  𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑎  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
   (7) 

 Ainda como indicador financeiro, tem-se o coeficiente de margem de lucro 

líquido do exercício - CMLLE, que corresponde ao lucro líquido final, 

ressaltando o que sobrou para a empresa, através de informações do DRE e pelo 

cálculo da Equação 8 a seguir. 

                                   𝐶𝑀𝐿𝐿𝐸 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑜  𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝑑𝑜  𝐸𝑥𝑒𝑟𝑐 í𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑎  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
   (8) 

 Por fim, propõe-se o indicador de produtividade, a fim de se medir o valor da 

receita em relação aos valores gastos no período, através da equação 9, e seu 

resultado é analisado da seguinte forma: se o índice der um valor maior do que 

1, a relação é positiva e sua produtividade está boa, se der menor que 1 significa 

que os custos estão maiores do que sua receita.  

                               𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (𝑅$)

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (𝑅$)
    (9) 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS E 

ESPERADOS 

Com relação ao estoque, o estudo foi realizado em cima dos dados fornecidos 

pela empresa que, inicialmente, possuía cerca de 5.756 variedades de itens em seu 

sistema. A partir disso, foi observado que para alguns produtos, a quantidade já estava 

zerada e não havia mais dados sobre aquele item, e foram, portanto, retirados da análise, 

pois segundo o gerente, não trabalhavam mais com aquele tipo de mercadoria. Dessa 

forma, a relação do estoque foi reduzida a 2.921 itens variados, mas como os preços 

desses produtos já estavam zerados no sistema, o valor que havia em estoque para 

ambas as situações não se alterava, e era de R$799.330,36. Depois da primeira 

simplificação, notou-se que havia produtos que constavam na lista e no estoque, mas 

não continham outras informações no sistema, de preço de venda, por exemplo, e 

percebeu-se que eram itens que não se compravam mais, ou seja, eram mercadorias 

paradas. Assim, retirando esses produtos da lista, percebeu-se uma redução de 

aproximadamente 11% do custo em estoque, que corresponde à cerca de R$90.500,00. 

Então, a Figura 20 corresponde à simplificação que foi realizada inicialmente, só 

analisando o sistema e seu estoque real. Em relação à quantidade, o eixo da ordenada 

corresponde à quantidade de itens e o eixo da abscissa está relacionado ao momento em 

que foram analisados os produtos, a primeira barra foi em um primeiro momento, com 

todos os produtos que estão cadastrados no sistema da empresa, a segunda barra mostra 

quando os produtos que estão zerados são retirados e é o seu estoque real e a terceira 

barra, mostra o momento em que as mercadorias paradas são separadas da análise do 

estoque. 
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Figura 20: Gráfico da simplificação do estoque em razão da quantidade 

Fonte: A autora (2017) 

Da mesma forma, a Figura 21 mostra a análise dos momentos já citados, mas em 

relação aos seus custos, onde o eixo da abcissa é dado em Real. 

 

Figura 21: Gráfico da simplificação do estoque em razão do custo 

Fonte: A autora (2017) 

Ou seja, até este momento já houve uma redução de R$90.500,00 em custo que 

corresponde a 9% dos produtos em estoque.  

A partir do estoque simplificado, com 2.658 variedades de itens diferentes, 

foram estudados aproximadamente 50% desse total, que são os produtos que 

correspondem às famílias de ração, medicamento e pesca, porque, como já relatado, o 

gestor da empresa mencionou que esses são os produtos que mais tem saída da loja, que 

mais vendem. Como não tinha relatório de histórico de venda, observou-se que esses 

são os itens que tem maior rotatividade.  

Em uma análise geral, constatou-se que os produtos que compõe as famílias 

abordadas, correspondem a 23% do total dos custos em estoque, mesmo possuindo a 
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mesma variedade de itens dos demais produtos, e isso se deve ao fato de que justamente 

esses itens são àqueles mais procurados pelos clientes, segundo o gerente, e que por 

serem, na grande maioria, perecíveis, não podem ser armazenados em grande 

quantidade, e por isso, devem ser mais bem administrados. Consequentemente, os 

demais produtos devem ser de maior valor, porém, de menor procura, mas que, ainda 

segundo o gestor, compõe o mix de mercadorias que a loja deve oferecer aos seus 

clientes. 

Então, com a classificação ABC e XYZ conjuntamente, chegou-se ao Quadro 12 

para a família de ração, de modo que estão mostradas as quatro primeiras classificações 

em ordem de prioridade, sendo que a linha total geral é o valor total de todo o estoque 

da família de ração e a coluna de percentual refere-se às porcentagens em cima desse 

valor. Logo, se o gestor gerenciar seu estoque e reduzir em 10% o valor dos seus custos 

para esses produtos, terá uma diminuição próxima de R$3.500,00 . 

PRIORIDADE VALORES VALOR 

PERCENTUAL 

AZ R$      21.482,81 40% 

BZ R$        1.366,79 3% 

AY R$        6.338,03 12% 

BY R$        5.449,65 10% 

Total R$      34.637,28 65% 

Total Geral R$      53.681,30 100% 

Quadro 12: Análise dos itens para Ração 

Fonte: A autora (2017) 

Para a família de medicamentos, observa-se o Quadro 13 que também mostrou 

essa relação de prioridade com os respectivos valores de custos. A coluna valor 

percentual está relacionada ao total geral, que é o custo total da família de medicamento 

no estoque. Igualmente à família anterior, havendo uma redução de 10% dos custos com 

esses produtos no estoque, reduzirá o custo em R$3.300,00. 
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PRIORIDADE VALORES 
VALOR 

PERCENTUAL 

AZ R$13.425,27 28% 

BZ R$1.016,00 2% 

AY R$15.934,52 33% 

BY R$2.702,46 6% 

Total R$33.078,25 69% 

Total Geral R$48.153,01 100% 

Quadro 13: Análise dos itens para Medicamento 

Fonte: A autora (2017) 

Já para a família de pesca, como visualizado no Quadro 14, revelou as 

informações de custos com os produtos considerados mais importantes e críticos para a 

empresa, e do mesmo modo, a terceira coluna indica o percentual de custos com relação 

ao valor de todos os produtos que compõe a família de pesca. Novamente, se 

diminuírem o custo dos itens em estoque em 10%, conseguirão reduzir em 

aproximadamente R$4.000,00. 

PRIORIDADE VALORES 
VALOR 

PERCENTUAL 

AZ R$         25.939,91 46% 

BZ R$            1.633,50 3% 

AY R$            6.975,75 12% 

BY R$            5.072,30 9% 

Valor R$         39.621,46 71% 

Valor Geral R$         55.945,87 100% 

Quadro 14: Análise dos itens para Pesca 

Fonte: A autora (2017) 

Com essas análises, o gestor poderá reduzir seus custos em cerca de 

R$10.800,00, além de possivelmente, melhorar seu espaço de estoque e rearrumá-lo, 

identificando àqueles produtos que são mais importantes para o funcionamento da 

empresa, e que devem ter atenção nas decisões de compra. 

A partir da elaboração do fluxo de caixa e do DRE, pôde ser percebido, ainda 

que os valores apresentados não tenham sido os reais, pela evolução dos números, que o 

negócio não mostrou prejuízo na análise de seu caixa nos meses apresentados. 

Com relação aos resultados esperados com a proposta de controle financeiro, a 

partir da elaboração do fluxo de caixa para a empresa, o gestor é capaz de manter e 

atualizar o mapeamento das suas atividades, acompanhar, fazer análises e gerar 
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relatórios da evolução de seu caixa, além de obter informações seguras, e não mais 

baseadas em intuição, sobre possíveis investimentos e maximização de seus resultados.  

Além disso, com a adoção da planilha de vendas/contas a receber, serão 

controlados de forma mais prática a administração das entradas que a empresa tem a 

receber, de modo que o gestor consiga acompanhar cada uma delas e verificar seu 

andamento para que analise a projeção do seu fluxo de caixa. Com a planilha de 

compras/contas a pagar, o gerente terá uma forma de realizar as compras e ter um 

controle padrão, o que facilita no momento do pedido e quando a mercadoria de tal 

fornecedor chegar para ser entregue, sua conferência será mais rápida e eficiente, além 

de controlar a quantidade, preço e data de pagamento para aquele fornecedor. Ou seja, a 

partir dessas tabelas, o gestor irá controlar e acompanhar os compromissos realizados, 

agendando suas datas de pagamento e rastreando suas entradas e saídas para depois 

alocar no seu caixa, proporcionando maior domínio e praticidade sobre suas contas e 

gestão. 

Outro ponto a ser destacado é que após a ferramenta estar informatizada, 

estruturada e já mapeada com todos os itens que a empresa precisa, torna-se mais fácil 

sua utilização, não necessitará de muitos conhecimentos, somente de determinação para 

lançar seus dados na planilha e, assim, extrair diversos tipos de informações importantes 

para a empresa. 

Também com as análises de estoque, o gerente poderá projetar as entradas e 

saídas e incorporar os novos valores na gestão do fluxo de caixa e DRE, e investigar seu 

dinheiro em caixa, a fim de manter seu capital de giro positivo e poder averiguar as 

questões de investimento na empresa. 

Assim, a partir do alcance do controle financeiro, o gestor será capaz de fazer 

mudanças e melhorar alguns processos da empresa, como: realizar um planejamento de 

compras para adquirir os produtos, controlar os estoques mínimos para cada mercadoria, 

aumentando ou diminuindo o tempo de compra com alguns fornecedores a fim de 

adquirir melhores descontos. Além disso, ter o controle do dinheiro para pagamento à 

vista faz com que o gestor possa negociar descontos diferenciados com seus 

fornecedores. Ou seja, a organização poderá direcionar seus recursos realizando 

conjuntamente seu controle de estoque e financeiro, reduzindo seus custos e 

potencializando os resultados.  
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De forma geral, os resultados esperados com o alcance do projeto são os 

seguintes: 

 Melhoria de estoque e redução de custos com administração de materiais através 

da análise ABC/XYZ; 

 Direcionamento da compra de produtos; 

 Melhoria de controle de fluxo de caixa com a proposta de um modelo a ser 

utilizado pelo gestor; 

 Orientar investimentos mediante o controle financeiro pelo fluxo de caixa e 

DRE; 

 Detecção de oportunidades de melhoria para a empresa; e 

 Definição de Indicadores de desempenho para medir resultados futuros; 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo são expostas as conclusões obtidas com o projeto, além das 

limitações encontradas para a sua realização e as recomendações para futuros trabalhos 

a serem desenvolvidos na empresa. 

6.1 CONCLUSÃO 

O atual cenário de competição faz com que as empresas se utilizem das práticas 

gerenciais para que a gestão do pequeno negócio se torne mais eficiente. Com o grande 

número de empresas que são administrados por somente uma pessoa, que possui o 

poder e decisões centralizados em si, ter uma boa administração se torna essencial para 

a continuidade e lucratividade da empresa. 

Com a revisão de literatura foi possível identificar os maiores problemas de 

gestão que são identificados nas micro e pequenas empresas, sendo essas familiares ou 

não, que apontam o gerenciamento de estoque, registro de contabilidade, entre outros, 

como àqueles que são impactantes para o negócio, e que investir nessas melhorias 

afetam positivamente no resultado da empresa. A partir disso, foram estudados os tipos 

de controles gerenciais operacionais na literatura e identificados àqueles pertinentes à 

empresa considerada, e como aplicá-los. 

Então, o presente projeto mostrou a importância da boa administração das 

microempresas e teve como objetivo geral a melhoria das práticas gerenciais de uma 

microempresa do setor varejista através da análise e proposição de algumas ferramentas 

de gestão a fim reduzir custos e auxiliar o dono na gestão do seu negócio. Observa-se 

que o objetivo foi alcançado, pois através da proposta de administração de estoque pela 

classificação ABC e XYZ dos produtos em estoque e pelas propostas de modelos de 

Fluxo de Caixa e Demonstração de Resultado de Exercícios para a empresa, como 

controle financeiro, pode levar a uma redução de seus custos, melhora na organização e 

controle do ambiente, evolução nos processos de compras, entre outros. 

Primeiramente, foi realizada uma análise do estoque através do sistema, onde já 

foram encontradas e feitas as propostas de melhorias, e realizou-se a classificação ABC, 

identificando os produtos que apresentam maiores custos para a empresa e que devem 
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ter maiores controles no seu gerenciamento, para a realização do processo de compras e 

organização do estoque, sendo àqueles do grupo A e B os mais importantes. 

A partir da classificação ABC, feita através da análise de custos, foi realizada a 

classificação XYZ, em que os produtos foram agrupados conforme a sua criticidade, 

sendo os mais críticos àqueles em Z e Y, que são considerados imprescindíveis para que 

a empresa realize suas atividades e que são difíceis de se adquirir e substituir e, 

portanto, necessitam de boa gestão. 

Sendo assim, a partir da análise das duas classificações foi possível avaliar os 

itens que são mais importantes em relação aos seus custos em estoque e ao mesmo 

tempo são indispensáveis para a loja, como por exemplo a ração Quatree e Golden, 

como o medicamento Drontal e Mectimax e os itens de pesca como anzol e molinete, 

entre outros, e que ter uma boa gestão desses produtos é positiva, pois deve-se ter um 

planejamento dos níveis de estoque, uma possível programação de armazenagem e 

controle de seus gastos. Além disso, o valor economizado com a possível redução em 

10% dos custos com os itens em estoque será por volta de R$10.800,00. 

Outra prática gerencial proposta foi um modelo de Fluxo de Caixa e um 

Demonstrativo de Resultado de Exercício, para que o gestor possa visualizar e controlar 

seus ganhos e gastos e planejar o futuro da empresa projetando suas receitas e despesas. 

Foram realizadas através do mapeamento das atividades da empresa, identificando suas 

entradas e saídas financeiras. Da mesma forma, indicaram-se planilhas de vendas/contas 

a receber e de compras/contas a pagar para controlar e acompanhar os compromissos 

realizados com os fornecedores, clientes, e outras demais despesas. Para uma 

microempresa, essas ferramentas são de grande serventia devido à sua facilidade em ser 

utilizada e mantida pelo gerente, além de apoiar a organização dos dados com relação a 

pagamentos e compras. 

De forma conjunta, a utilização da classificação ABC/XYZ e o Fluxo de Caixa e 

DRE, levam a incorporação dos resultados da gestão do estoque, com redução de 

custos, na análise de futuros investimentos nas projeções que podem ser feitas para o 

Fluxo de Caixa, além de ressaltar a ligação que as ferramentas têm entre si, onde a 

Demonstração de Resultado de Exercício também está diretamente relacionada ao 

controle de estoque, mostrando, mais uma vez, a importância do uso dessas práticas de 

controle nas empresas. 
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E por fim, foram propostos os indicadores de desempenho, para que, a partir dos 

controles e melhorias sugeridos, o gestor possa medir e avaliar como está o andamento 

da empresa. 

6.2 CRÍTICAS E LIMITAÇÕES À REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Um fator limitante durante a realização do projeto foi o fato de, inicialmente, o 

dono relatar que na empresa não havia problemas e durante o projeto, ao analisar o 

ambiente e observar as oportunidades de melhoria, o entendimento dessas 

oportunidades podem ter sofrido influencia da percepção da pesquisadora. 

6.3 RECOMENDAÇÕES PARA NOVOS TRABALHOS 

As recomendações são indicações para futuras pesquisas a fim de contribuir para 

os estudos científicos e a empresa em questão, além de colaborar para melhoria de 

empresas em situações semelhantes. 

Para estudos próximos, foram identificadas as seguintes sugestões:  

1. A incorporação das planilhas e controles propostos no sistema computacional 

utilizado pela empresa ou a criação de seu próprio sistema, onde contaria com os 

controles sugeridos para melhoria das práticas de gestão da empresa; 

2. Realizar um estudo e análise das vendas, de modo que posteriormente se faça 

uma análise ABC complementar, com base nas vendas das mercadorias; 

3. Estudar os métodos de custeio e fazer um controle de custos; 

4. Realizar um estudo da demanda para planejamento de compra dos produtos;  

5. Realizar um estudo do layout da loja e do estoque; 

6. Realizar um balanço patrimonial da empresa, para o cálculo do DRE completo; 

7. Após totalmente controlado o fluxo de caixa, fazer um modelo diário, para que a 

administração do negócio se torne mais eficiente, mapeando ainda mais as 

atividades e seus valores, e também, elaborar gráficos anuais com relatórios, 

ressaltando e analisando os resultados financeiros da empresa, de modo a 

sustentar as tomadas de decisão interna. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – LISTA DE LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS OBSERVADOS 

NA EMPRESA 

Levantamento dos problemas 
Má gestão visual do ambiente 

Falta de estabelecimento de metas (de vendas, de lucro) 

Falta planejamento de pedidos programado (produtos) 

Estoque grande e desorganizado 

Falta de treinamento de funcionários 

Ausência de divisão de tarefas entre funcionários (falta estabelecer responsabilidade) 

Conferência manual e visual no recebimento das mercadorias para depois levar ao estoque, 

onde tenha espaço 

Lançamento de produtos no estoque feita manualmente no sistema 

Falta de padrões gerenciais (o conhecimento fica preso em somente uma pessoa, que executa a 

tarefa) 

Ausência de análise da empresa com base em dados (análise de venda, de custos, de lucro) 

Falta de formação de preço de venda e margem de lucro com base em cálculos 

Falta de controle financeiro (separação de gastos, despesas, lucro/prejuízo) 

Falta de melhor divulgação dos produtos (propaganda e marketing) 
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APÊNDICE B – QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO XYZ PARA AS FAMÍLIAS DE 

RAÇÃO, MEDICMENTO E PESCA 

PRODUTOS (Ração) CLASSIFICAÇÃO 

Pedigree Z 

Golden Z 

Quatree Z 

Whiskas Z 

Alcom Z 

Cat chow Z 

Royal Cannin Z 

Proplan Z 

Premium Z 

Max Cat Y 

Grancão Y 

Foster Y 

Reino das Aves Y 

Líder Y 

Alpiste Y 

Milho Y 

Kanina Y 

Champ Y 

Pity Y 

Nero Y 

Tutano Y 

Girassol Y 

Megazoo Y 

Cevavita Y 

Chips Y 

Hot X 

Late cão X 

Mistura aves X 

Nutrópica X 

Dog Chow X 

Mixtukao X 

Xicat/kao X 

Multicat X 

Kifera X 

Inicial Mix X 

Postura Nutrividas X 

Diet X 

Urinary X 

Pitoko X 

Nova X 

Quirera X 



   

 
 

104 

PRODUTOS (Ração) CLASSIFICAÇÃO 

Ximango-X X 

Tuko X 

Komicat/dog X 

Cereais X 

Supra Mix X 

Petiscrock X 

G Verde X 

Saporito X 

Renal X 

Psita X 

Premier Shih Tzu X 

Papa Ovo X 

Pixarro X 

Jiglumi X 

Recovery X 

Tico tico X 

Weight X 

Triturada X 

Nativos X 

Friskies X 

Sabor e Vida X 

 

PRODUTOS (Medicamento) CLASSIFICAÇÃO 

Frontline Z 

Bravecto Z 

Mectimax Z 

Petzi Z 

Drontal Z 

Vacina Z 

K-othrine Z 

Bioline Y 

Otite Y 

Capstar Y 

Vermífugos y 

Suplementos e 
vitaminas 

y 

Antiinflamatórios Y 

Anti carrapato e piolho Y 

Endogard Y 

Antibiótico Y 

Coleira anti-pulgas Y 

Avitrim Y 
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PRODUTOS (Medicamento) CLASSIFICAÇÃO 

Inseticida, ratos e 
baratas 

Y 

Pul-goff/kill Y 

Antipulgas Y 

Cyperpour Y 

Sarna Y 

Cetoconazol Y 

Meticorten Y 

Seringa Y 

Doxi-fin/tec/trat X 

Shampoo X 

Sanol X 

Dermatoses X 

Bicheira X 

Antimicrobiano X 

Antialérgico X 

Shampoo X 

Sabão X 

Antitóxico X 

Sistema digestivo e 
respiratório 

X 

Hemolitan X 

Fertilizante X 

Promun X 

Maxbio X 

Efipro X 

Nexgard X 

Jimo X 

Rimadyl X 

Sabonete X 

Carproflan X 

Colírio X 

Cantolindo X 

Neodexa X 

Aminomix X 

Desodorante X 

Bactrovet X 

Calmante X 

Alergovet X 

Duotril X 

Dimy x 

Outros pet X 

Bulvitan X 

Creme dental X 
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PRODUTOS (Pesca) CLASSIFICAÇÃO 

Molinete Z 

Linha Grylon Branca Z 

Anzol Z 

Chumbo Z 

Jumping Jig Z 

Caniço Z 

Vara cristal Z 

Sabiki Y 

Caiaque Y 

Lanterna Y 

Elastricot Y 

Isca artificial Y 

Puçá Y 

Tarrafa Y 

Jiglumi Y 

Colete salva vidas Y 

Boia Y 

Espera/estaca Y 

Pá remo Y 

Ponteira Y 

Linha X 

Nadadeira X 

Fio Nylon X 

Fio Torc. Nylon X 

Sapatilha seasub X 

Camarão flex X 

Máscara seasub X 

Camisa pesca e 
mergulho 

X 

Lampião X 

Elastico X 

Caixa X 

Carretilha X 

Canivete X 

Garateia X 

Arbalete X 

Live shad X 

Lastro X 

Balança pesca X 

Linha Nylon Dourada X 

Alicate pesca X 

Respirador X 
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PRODUTOS (Pesca) CLASSIFICAÇÃO 

Top Shad X 

Short neoprene X 

Chicote X 

Kit soft X 

Meia antiderrapante X 

Lâmpada X 

Agulha X 

Isca siliconada X 

Pilhas X 

Bolsa X 

Zangareio (isca p/ lula) X 
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APÊNDICE C – MODELO FLUXO DE CAIXA NA PLANILHA COM 

COMENTÁRIOS 
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APÊNDICE D – MODELO DE DRE NA PLANILHA COM COMENTÁRIOS 

 

 

 

 


