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RESUMO 

 

 O trabalho objetiva demonstrar como é realizado o controle de estoque dentro de uma 

empresa do ramo de e-commerce, quais as particularidades que esta modalidade de comércio 

tem que a diferencie de outras empresas. Evidencia os métodos que a empresa utiliza para o 

desenvolvimento de suas atividades desde a compra de seus produtos até a revenda e o 

recebimento pelo consumidor final. A empresa analisada é a Neufa Ótica e Relojoaria LTDA, 

que utiliza o nome usual de REFINADO, fundada no ano de 1990 e localizada na cidade de 

Marechal Cândido Rondon. Atua no ramo de ótica e relojoaria, a empresa comercializa 

diversos produtos como óculos de sol, armações para óculos de grau, relógios, violões, 

canetas, entre muitos outros produtos. Os profissionais do sistema e-commerce precisam 

conhecer as especificidades de atuação da sua empresa, para que possam estruturar os 

processos de forma adequados ao negócio. Foi feito a consulta a diversos livros, revistas e 

sites para fundamentar o trabalho adequadamente, bem como longas discussões entre os 

autores do artigo para elaborar da melhor forma que atendesse aos objetivos propostos. 

Igualmente aplicou-se uma pesquisa aos sócios proprietários para conhecer os processos 

utilizados na gestão da empresa. Percebeu-se que a empresa desenvolve de forma profissional 

a gestão dos estoques, mantendo um planejamento de aquisição para atuar no sistema Just in 

Time. Os procedimentos logísticos acontecem da forma mais segura e menor custo para 

garantir a entrega final dos produtos no tempo prometido e exigido pelos clientes.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Contabilidade Gerencial é uma área de extrema necessidade dentro de qualquer 

organização, fornece informações necessárias para o controle e para a tomada de decisão 
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principalmente na gestão do controle de estoque. A gestão do contole de estoque é uma 

ramificação importante para as empresas, se fazendo necessário para o andamento de suas 

atividades, bem como para oferecer serviços de qualidade e pontualidade a seus clientes.  

O artigo tem como tema A importância do controle e gerenciamento do estoque no 

sistema e-commerce: Estudo de caso da Refinado. Tem como objetivo geral analisar o 

processo de controle de estoque no sistema e-commerce. Os objetivos específicos são 

conhecer a politica de compra e venda dos produtos da empresa, verificar se o nível de 

estoque está de acordo com a demanda e ainda estudar a logística da estocagem dos produtos 

da empresa. 

 A pesquisa se justifica por tratar do controle de estoque dentro de uma organização, 

ferramenta esta que tem uma grande importância dentro de qualquer empresa, que produza ou 

revenda produtos a terceiros. De acordo com Dias (2006, p. 16) “o estoque é necessário para 

que o processo de produção/vendas da empresa opere com um número mínimo de 

preocupações e desníveis. O Setor de controle de estoque acompanha e controla o nível de 

estoque e o investimento financeiro envolvido”.  

 É através das ferramentas utilizadas para efetuar o controle de estoque que as empresas 

norteiam-se para saber o que está disponível para oferecer aos seus clientes, quais produtos 

giram em maior quantidade, e serve também para que a empresa possa ter um feedback de 

seus investimentos financeiros. 

A pesquisa é dividida em duas etapas, a primeira etapa compreende fundamentação 

teórica, aonde se aborda conceitos e determinações sobre a contabilidade gerencial e a gestão 

do controle do estoque, baseado em um levantamento bibliográfico, com a utilização de 

livros, sites da internet e revistas. A segunda etapa compreende a parte prática do trabalho, 

aonde foi feita uma entrevista estruturada com o dono e administrador da empresa Refinado. 

Nesta etapa apresentam-se os procedimentos da empresa em relação à politica de compra e 

venda dos produtos, manutenção do nível de estoque de acordo com a demanda e a logística 

da estocagem dos produtos. 

Autores pesquisados que já estudaram o assunto: Ballou 2001, Bowersox 2001, 

Canabarro 2014,Ching 2006, Christopher 2015, Dias 2006 e 2010, Fleury 2015, Haddad 

2015, O’brien 2004, Oliveira 2010, Paoleschi 2011, Profissional de E-commerce 2015, Viana 

2002.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEORICO METODOLÓGICA 

 

Dentro de uma organização, existem vários setores a serem observados, um deles é o 

controle e gerenciamento de estoques, uma das áreas mais importantes da empresa onde se 

determina o que ter disponível ao consumidor. A gestão de estoques vem se tornando um 

difirencial na competitividade e de extrema importância dentro das empresas. 

 De acordo com Vianna (2002, p. 44) “os estoques são recursos ociosos que possuem 

valor econômico, os quais representam um investimento destinado a incrementar as atividades 

de produção e servir aos clientes”, oferecem ferramentas para que a empresa se torne mais 

competitiva, e assim ofereça produtos com mais qualidade e com prazos dentro das exigências 

e necessidades dos clientes. 

 Ballou (2001) afirma que o estoque pode ser definido como a junção de matérias-

primas, insumos, componentes, produtos em processos e produtos acabados. Os cuidados com 

o gerenciamento dos estoques podem gerar economia para as empresas, mesmo muitos 

especialistas discordando e afirmando ser um controle desnecessário. Ballou (2001) descreve 

que os estoques podem ser caracterizados de cinco formas distintas: canal, especulação, 

regular ou cíclica, segurança e obsoleto, morto ou reduzido.  

Quando os estoques estão no canal, diz-se que eles estão em trânsito de um ponto de 

estocagem a outro. Quando eles se encontram em estado de especulação, fazem parte do total 

dos estoques, porém não da contagem física. No estado de regular ou cíclica, são utilizados 

para reabastecimentos sucessivos, ou seja, utilizados para manter as demandas, na linha de 

produção. Os estoques são gerados como proteções da variação da demanda por isso estão em 

segurança, e por último quando o estoque se deteriora, vence ou estraga ele é considerado 

obsoleto, morto ou reduzido. 

O controle e gerenciamento têm por objetivo auxiliar as empresas em suas 

negociações, e atingir os seus lucros e suas metas. Ele envolve todas as áreas da empresa, 

desde a entrada da matéria-prima, até a saída do produto. Segundo Ballou (2001, p. 254) “o 

gerenciamento dos estoques envolve equilibrar a disponibilidade do produto, ou do serviço ao 

cliente, por um lado, com os custos do fornecimento em um dado nível de disponibilidade do 

produto, do outro”. 
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A gestão do estoque equilibra a demanda desde o início da cadeia, aonde a empresa 

efetua as compras de seus fornecedores, até o momento em que sai do seu estoque para chegar 

aos clientes. Esse período decorrido é chamado de Lead Time, é o tempo que o produto 

necessita para percorrer todas as etapas do processo, ou seja, de início ao fim, também pode 

ser conhecido como, tempo porta a porta, é considerado como sendo um componente a mais 

do planejamento das empresas. “Lead time ou tempo de throughput é o tempo necessário para 

que um produto evolua da concepção ao lançamento, do pedido à entrega ou da matéria-prima 

ao cliente e inclui o tempo de processamento e o tempo de fila” (CHRISTOPHER, 2015 ).  

Através do controle de estoques, encontra-se com facilidade os problemas que 

normalmente desviam a gestão dos objetivos planejados, podendo desta forma evitar os 

mesmos erros no futuro. Ao mesmo tempo este controle fornece dados para a tomada de 

decisão de forma mais adequada, evitando a interrupção da entrega por falta de mercadorias e 

atenuar o custo de estocagem com estoques altos. Para Oliveira (2010, p. 408) há três 

conceitos inerentes à ideia de controle em relação ao instrumento gerencial de estoque: 

 

A eficiência, que se refere à otimização dos recursos utilizados para a obtençãoi dos 

resultados: 

A efetividade, que se refere à relação entre os resultados alcançados e os objetivos 

propostos ao longo do tempo; e 

A eficácia, que se refere à contribuição dos resultados obtidos para o alcance dos 

objetivos globais da empresa. 

 

A efetividade e a eficácia normalmente geram menos dúvidas, já a eficiência gera 

dúvidas em relação a melhor utilização dos recursos disponíveis. Todas as empresas utilizam 

o controle e gestão de estoque. Não é diferente quando se trata de uma empresa do tipo e-

commerce.  Esta empresa tem por objetivo a venda no comércio online e necessita ter um 

controle rigoroso de suas mercadorias, mais do que de uma empresa física, pois, precisam 

trabalhar com prazos e regras minuciosas para poder atender os clientes, de forma rápida e 

eficaz. 

O e-commerce é uma ramificação dos vários tipos de comércio que existem no mundo, 

é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia pelos consumidores. Conforme O’brien, 

(2004): “O e-commerce veio para ficar. A web e o e-commerce são os direcionadores-chave 

da indústria”. A busca pela praticidade e a economia de tempo, faz com que os consumidores 
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e empresários adotem ao comércio online. De acordo com a Revista Brasileira de 

Administração “é uma alternativa prática e rápida para o consumidor que não quer perder 

tempo indo às compras, o e-commerce cresce exponencialmente no Brasil e no mundo”. 

 O termo e-commerce abrange toda e qualquer compra realizada através da internet. É 

uma modalidade atrativa para empresários, pelo seu baixo custo de constituição, e também 

para os consumidores por ter facilidades nos pagamentos e na realização das transações. 

 

É relativamente simples abrir uma loja virtual, e o site do Sebrae disponibiliza um 

manual pratico aos interessados. Além disso, os investimentos são mais baixos do 

que no caso de lojas físicas. Não se gasta com decoração, vendedores, contas de 

água e energia, nem mesmo com aluguel. Outro fator importante de atração aos 

empreendedores está no alcance que pode ter o seu produto. A loja esta na rede 

mundial de computadores, e tem visualização global (CANABARRO, 2014, p.61).  

  

            Assim, o e-commerce está mudando a forma como as empresas fazem negócios tanto 

interna como externamente com seus clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. 

O’brien, (2004, p. 254) 

Com o avanço das tecnologias, e o rápido crescimento e aperfeiçoamento dos meios de 

comunicação, o e-commerce gradativamente vem se espalhando pela internet, atingindo todos 

os tipos de consumidores, ganhando um poder de venda imensurável. Hoje é possível 

encontrar lojas virtuais de qualquer tipo de produto, desde roupas, calçados, móveis, carros, 

acessórios simples até joias, como é o exemplo da empresa sobre estudo de caso Refinado. 

Observa-se também uma grande mudança no desenvolvimento da logística das 

empresas e-commerce. A logística tende a ser realizada com processo mais curto e 

simplificado, visando sempre mais rapidez nas entregas, e maior comodidade para os clientes. 

Segundo Bowersox e Closs (2001, p. 19) “o objetivo da logística é tornar disponível produtos 

e serviços no local onde são necessários no momento em que são desejados pelo menor custo 

total possível”. 

A logística é uma atividade vital o qual deve ser realmente desenvolvida por todo tipo 

de empresa. É um passo muito importante para manusear a movimentação de seus produtos 

em estocagem. “Embora cada empresa ou instituição desenvolva operações logísticas em 

algum grau, as questões logísticas não são igualmente importantes para todas” (BALLOU, 

2001, p. 475). 
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A tabela 1 apresenta as principais diferenças, entre a logística tradicional e a logística 

utilizada no e-commerce: 
  Logística Tradicional Logística do e-commerce 

Tipo de carregamento Paletizado Pequenos pacotes 

Clientes Conhecidos Desconhecidos 

Estilo de demanda Empurrada Puxada 

Fluxo do estoque pedido Unidirecional Bidirecional 

Tamanho médio do pedido Mais de R$ 1.000,00 Menos de R$ 100,00 

Destinos Concentrados Altamente dispersos 

Demanda Estável e consistente Incerta e Fragmentada 

Tabela 1: Principais diferenças da logística tradicional e a logística do e-commerce B2C 

Fonte: Fleury e Monteiro (2005)  

 

As pessoas aderem ao comércio virtual, pela praticidade da compra, pelo baixo custo, 

e em grande parte das compras, pela rápida entrega. Para que isso aconteça mesmo com a 

simplificação dos processos de logística, é necessário que todos os setores da empresa 

funcionem de forma regrada e em conjunto. É nessa ocasião que o controle de estoque vem 

para auxiliar as empresas. Segundo Dias (2010 p. 21)  

 

Existem diversos aspectos que devem ser definidos antes de se montar um sistema 

de controle de estoque. O primeiro deles refere-se aos diferentes tipos de estoque 

existentes na empresa. Outro diz respeito aos diferentes critérios quanto ao nível 

adequado de estoque que deve ser mantido para atender ás suas necessidades. Um 

terceiro ponto seria a relação entre nível do estoque e o capital necessário envolvido. 

 

Quando o critério de nível de estoque for de forma coerente e eficaz, a empresa 

possuirá dados concretos para atender seus clientes. Assim a mesma saberá com exatidão se 

há mercadorias em estoque e qual o prazo ideal para disponibilizar a mesma para cada cliente.  

Com o aumento da adesão dos consumidores pelo comércio online, muitas empresas 

se viram obrigadas a implantar um setor de logística exclusivo, para atender as suas 

demandas. Essa logística pode ser observada através do planejamento, da organização e do 

controle diante dos objetivos de cada organização. 

 

O Planejamento refere-se à decisão dos objetivos da empresa, a organização refere-

se à coleta e ao posicionamento dor recursos da empresa para realizar seus objetivos 

e o controle refere-se à mensuração do desempenho da empresa e à tomada de ações 

corretivas quando o desempenho não estiver alinhado aos objetivos (O’BRIEN, 

2004, p. 34). 
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 Essas três ferramentas devem fluir de forma coordenada e unificada, para que as 

empresas alcancem os objetivos determinados na sua constituição, e no alcance de suas metas. 

Sejam elas: a entrega eficaz, com rapidez, facilidade nas compras, entre muitas outras, que só 

podem ser realizadas, com alcance de seus objetivos. 

Em todas as empresas a gestão de estoque tornou-se uma das prioridades de qualquer 

negócio, além da importância é uma atividade desafiadora. O sucesso do negócio está 

relacionado à eficiência do controle do estoque. Toda promessa feita ao cliente deve ser 

cumprida dentro dos prazos negociados, para permanecer com a credibilidade e boa imagem 

da empresa. Para um bom gerenciamento de estoque é indispensável, ter um profissional 

qualificado na área que contribui para a sustentabilidade do negócio. 

 

2 REULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa realizou-se no mês de agosto de 2015 com o empresário o Sr. Marcelo 

Eduardo Neumann, proprietário da empresa Neufa Ótica e Relojoaria LTDA que tem como 

sede à Avenida Maripá, nº 88, Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon-PR. Fez-se 

uma entrevista com perguntas pré-elaboradas que foram respondidas e registraram-se 

considerações complementares que foram aproveitadas na análise da entrevista. A empresa 

atua no sistema e-commerce tendo como principais produtos comercializados relógios, 

violões, canetas, entre outros. Atualmente tem 3 funcionários registrados, atuando num espaço 

físico de 75m², que serve para a parte administrativa, comercialização e estocagem. 

A empresa Refinado iniciou suas atividades no ano de 1990, com o propósito de 

aproveitar de forma competente o sistema e-commerce, desenvolvendo um site com 

marketing atraente e com confiabilidade para os visitantes, pois considerou que são fatores 

fundamentais na apresentação ao mercado virtual. Após esta apresentação do site o 

empresário preocupou-se na estrutura necessária para conquistar efetivamente a 

confiabilidade de todos que na Web, podem acessar por 24h e durante 7 dias da semana a 

empresa virtual. Outra preocupação está no poder de atender o que promete e isto se relaciona 

na disponibilidade de entregar no tempo certo os produtos vendidos, para tanto precisa ter um 

controle do estoque com muita responsabilidade. 
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O sistema e-commerce faz uma forte concorrência com o comércio tradicional, 

buscando a redução de custo operacional, aproveitando a tecnologia para ter acesso ao maior 

número de clientes com menor tempo do que as empresas estabelecidas tradicionalmente. O 

artigo tem o foco central no controle de estoque, se a empresa tem algumas vantagens em 

relação a outras empresas, ela necessita atuar de forma competente em diversas áreas, 

principalmente na logística do estoque para atender à demanda com pontualidade exigida para 

este tipo de comércio. 

O empresário questionado sobre a quantidade de clientes cadastrados atualmente ele 

informou que tem um banco de dados de 5.200 registros. No entender da Profissional de E-

commerce (2015) “a crise econômica do Brasil bateu forte no e-commerce também, como em 

muitas outras áreas de negócio que temos no país. Porém, mesmo com a estagnação de 

número de pedidos, o faturamento cresceu”. Salientam que com menos dinheiro, o 

consumidor opta pela compra mais consciente, fato que permitiu o crescimento no 

faturamento do primeiro semestre. São R$ 18,6 bilhões de reais em 2015 contra R$ 16,1 

bilhões de reais no primeiro semestre de 2014. Pode-se perceber que com 5.200 clientes 

cadastrados a empresa pode manter seu faturamento sem aumentar o banco de dados de 

clientes. O empresário afirma que tem em média 8 pedidos diariamente. 

O estoque de qualquer empresa representa um investimento antecipado ao faturamento 

e retorno do valor investido. A preocupação é reduzir custos em todas as áreas, mas 

principalmente no controle do estoque das empresas, principalmente no sistema e-commerce. 

A eficiência da gestão de estoque necessita um conhecimento profundado da forma 

como a empresa funciona, conhecendo seus consumidores e os tipos e variedades de 

mercadorias que comercializa. Se a empresa opta em não manter estoques, para economizar 

investimento em estoque, precisa ter um ótimo conhecimento sobre a demanda e ter 

excelentes relações com seus fornecedores para evitar problemas de entrega. Caso a empresa 

opte em trabalhar com estoque ela precisa de espaço físico para alocação correto da 

mercadoria e mão-de-obra para recebimento, movimentação e guarda das mesmas. 

Existem diversos opções para a gestão de estoques específicamente aplicado à 

operação e-commerce, conforme Haddad (2015): 
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-Estoque físico único: espaço em que você aloca seus produtos e que, normalmente, 

é abastecido seguindo demanda da loja; 

-Físico descentralizado: Espalhado por diversas regiões; 

-Estoque compartilhado: O mesmo estoque utilizado para loja física utiliza para loja 

virtual; 

-Estoque consignado: Acordo entre lojistas que permite ao lojista X, caso não venda 

pode devolver;  

-Estoque terceirizado forma Drop Shipping: Integrado com a distibuidora, pedido 

feito automaticamente cai no sistema do fornecedor, a terceirizada controla o 

estoque e faz a entrega ao cliente final; 

-Estoque terceirizado no sistema Cross Docking: Integrado com a distibuidora, 

pedido feito automaticamente cai no sistema do fornecedor, a terceirizada faz a 

entrega ao lojista que entrega ao cliente final; 

 

Quando o empresário foi questionado sobre a forma de estoque que a empresa utiliza 

ele respondeu que usa o estoque físico único centralizado, a empresa tem o domínio do 

estoque para a pronta entrega. Utiliza a automatização que integra a plataforma virtual para 

aumentar a sua segurança e garantia de controle. 

Um segundo aspecto abordado é o controle no estoque. Visa não interrromper a 

demanda dos produtos e para não tornar a mercadoria obsoleta ou com validade vencida, se 

for o caso. Os registros no controle são fundamentais, tendo anotações claras das entradas e 

saídas para saber o nível dos estoques necessários. Com este controle tem-se evidente quais 

produtos mais giram no mercado e merecendo uma atenção especial. O controle visa também 

conhecer os produtos que mais giram em datas comemorativas. 

Para Ching, (2006), “o controle de estoque exerce influência muito grande na 

rentabilidade da empresa. Os estoques absorvem capital que poderiam estar sendo investido 

de outras maneiras.” Porém não é possível uma empresa trabalhar sem estoque. O estoque 

passa a ser um importante papel na fase administrativa, pois através do estoque é que pode-se 

analisar o quanto se pode comprar, o que comprar para não chegar ao desperdício de produtos 

ou até mesmo da falta em estoque, fazendo sempre um giro exato de estoque. Segundo 

Paoleschi, (2011) “o giro de estoques é a quantidade de vezes, em determinado período, que o 

estoque médio que a empresa mantém é vendido”. 

Durante os estudos que foram aplicados na empresa observou–se que a empresa utiliza 

o método de PEPS, segundo Dias (2010, p. 133) “Primeiro a entrar, Primeiro a sair (first in, 

First out). A avaliação por este método é feita pela ordem cronológica das entradas. Sai o 

material que primeiro integrou o estoque, sendo substituído pela mesma ordem cronológica 
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em que foi recebido”, desta forma evita o vencimento e uma desordem no recebimento e 

estocagem dos produtos.  

De acordo com dados levantados na empresa, a freqüência de compras que a empresa 

possui é de 1 até 5 compras mensais, dos diversos produtos ofertados na empresa. As compras 

são efetuadas com base nos dados que o sistema de controle de estoque apresenta. Os 

produtos com maiores saídas e saldos mais baixos têm mais necessidade de compra. Em cada 

uma destas compras a empresa normalmente, adquire a quantidade necessária para suprir as 

demandas mensais de saída dos produtos. 

O empresário entende que nada deve ser comprado e nem armazenado 

antecipadamente, sem a perspectiva da venda. O sistema Just in time é aplicado na empresa 

para atuar com um custo reduzido com os estoques e leva em consideração o espaço reduzido 

para a estocagem. A empresa tem claro o lead time nas compras para que o intervalo de tempo 

entre o pedido e a entrega dos produtos não gera a falta de mercadoria para serem enviados ao 

cliente. 

O empresário informa que seu estoque tem um alto giro de produtos, não 

permanecendo com estoques ociosos e nem fora dos prazos de validade. Já os produtos 

comercializados pela empresa, como óculos de sol, mantém–se apenas o estoque mínimo. Sua 

reposição é feita apenas quando o estoque atingir o limite mínimo em seu controle de 10 

unidades.  

A empresa utiliza uma parceira com os Correios para que as entregas sejam efetuadas. 

Os produtos são enviados para todo o Brasil, com custos embutidos nos produtos. Estes custos 

podem ser por conta da empresa, ou do próprio comprador dependendo de como será 

realizada a negociação. De acordo com Dias (2006), quanto melhor distribuído as atividades 

de logística, melhor será a entrega e maior a satisfação dos clientes. As compras serão 

enviadas todas por aviso de recebimento (AR), e com seguro por conta da empresa, em caso 

de avarias o cliente será ressarcido e receberá outro produto, ou o seu valor de volta. A 

utilização dos Correios favorece a empresa, pois são produtos com peso reduzido e o sistema 

de entregas é diário. O cliente pode-se favorecer com entrega rápida, via sedex, sujeitando-se 

a um custo extra da entrega. Os Correios também negociam de acordo com o volume de 

entegas e a forma progressiva de utilização com descontos. 
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Cada vez que uma compra é efetuada no site, a empresa inicia os procedimentos em 

seu sistema, o primeiro passo é analisar se o produto consta disponível em estoque, após a 

confirmação do pagamento a empresa realiza a separação do produto, e posteriormente o 

responsável pela logística encaminha aos correios, que fará a distribuição. O cliente poderá 

acompanhar todo o procedimento e o andamento de seus pedidos pelo site, através de 

ferramentas disponibilizadas pela empresa.  

Dento de qualquer sistema logístico a preocupação ao longo do itinerário se concentra 

na avaria dos produtos. A empresa trabalha protegendo os produtos em caixas resistentes e 

preenchimento especial interno para aliviar possíveis impactos, pois sabe que tem a 

responsabilidade de reparar todos os defeitos causados no transporte. 

Além disso, o cliente tem a possibilidade de trocar seu produto caso o mesmo esteja 

danificado no prazo de 3 dias, ou ainda, 7 dias após a emissão da nota fiscal o cliente pode 

solicitar a devolução total de sua compra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o passar dos anos a utilização do e-commerce, deixou de ser somente uma 

característica diferencial das empresas, e passou a ser uma grande ferramenta para conhecer 

as necessidades, facilitar ainda mais a vida de seus clientes e, além disso, alavancar os lucros 

da empresa. 

O objetivo central foi de analisar o processo de controle de estoque da empresa, 

porque no sistema e-commerce normalmente a maior dificuldade é implantar um processo 

operacional correto. Percebeu-se que a empresa tem um controle muito bom sobre os seus 

estoques, pratica o sistema PEPS, evitando a ociocidade e quantidades desnecessárias, bem 

como vencimentos dos produtos. A política da empresa referente a aquisição é efetuar de uma 

a cinco compras por mês, evitando estoques altos e ao mesmo tempo evitar custos em relação 

à compra com fretes e tempo de entrega para que não falte produto vendido para ser entregue 

ao cliente. 

Conclui-se que os objetivos foram plenamente alcançados e que o sistema e-commerce 

precisa estar atento ao mix de produtos para sempre ter a disponibilidade de acordo com a 

demanada e para tanto ter fornecedores confiáveis. A gestão da empresa deve atentar à 
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estrutura pessoal, sem excessos e sem falta para desenvolver com qualidade o processo 

operacional, e a área que serve para a logística do e-commerce ter um layout que favorece à 

agilidade da localização e movimentação dos produtos. 
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