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RESUMO  

 

O presente estudo visa compreender a contabilidade gerencial, abordando 
como tema o controle de estoques, aplicado a uma empresa do simples 
nacional, atuante no município de Foz do Iguaçu, localizada no Estado do 
Paraná, onde o empresário busca efetuar o gerenciamento de suas compras 
e vendas. A pesquisa em questão busca apontamentos sobre possíveis ações 
a serem tomadas para a eficácia do negócio, as vantagens de uma boa 
administração dos recursos e a importância de tal controle no momento das 
compras, além de averiguar se a utilização de um sistema informacional 
proporcionará uma fidedigna análise em momento oportuno. O controle dos 
estoques é uma ferramenta que auxilia o administrador em sua tomada de 
decisão, indicando, através da coleta de dados e produção de relatórios, 
possíveis falhas na coordenação dos mecanismos para geração de riqueza, 
tal controle torna a organização pronta para enfrentar o mercado e a 
concorrência.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Contabilidade Gerencial é uma das principais ferramentas de auxílio ao 

administrador no momento da tomada de decisão. As informações geradas pela 

contabilidade financeira, de custos, dentre outras, devem ser aprimoradas e 

apresentadas de forma clara e resumida ao gestor, que busca a maximização da 

riqueza. O foco no processo de gestão é a decisão, por este motivo o administrador 

deve ser um indivíduo provido de conhecimentos sobre economia, administração e 

principalmente contabilidade, com o intuito de decifrar dados que promoverão o 

alcance dos objetivos previamente traçados. 

Dentro de uma organização, são muitos os setores que necessitam de um 

controle sistemático para o processo decisório.  Um deles é o estoque, que servirá 

como base para este estudo de caso, as informações produzidas na controladoria 

fundamentam a contabilidade gerencial, alimentam um sistema específico e 

possuem um objetivo, não são coletadas aleatoriamente e promovem a integração 

do sistema econômico-financeiro. O controle da área dos estoques assegura uma 

efetiva identificação dos produtos que deverá novamente ser adquiridos, como 

também o desenvolvimento da ideia de um estoque de segurança, tudo com o 

auxílio do sistema de informação apropriado a movimentação de seus produtos.  

A obtenção dos pareceres sobre o funcionamento da organização surgem 

com a sistematização das atividades, fornecendo relatórios e apresentado dados 

reais sobre a execução funcional da empresa. Padoveze (2010, p. 48) define 

“sistema de informação como um conjunto de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência lógica para o 

processamento de dados e traduções em informações”. 

No contexto dos inúmeros conceitos mencionados, surge o seguinte 

problema: Qual é a importância de um controle eficaz dos estoques, a partir de uma 

visão gerencial? 

A solução para o questionamento acima citado, dependerá principalmente 

da aplicação de um sistema de informação útil a atividade gerencial, a 



 

 
 

 
 

implementação do inventário dos produtos, a aplicabilidade de um controle efetivo 

das entradas e saídas e a produção de relatórios juntamente com seus respectivos 

indicadores. 

O objetivo geral da presente pesquisa é desenvolver o estudo sobre a 

aplicação do controle de estoque dentro das organizações, demonstrando sua 

viabilidade e prática como elemento de auxilio para a tomada de decisão. 

Tendo ainda como objetivos específicos: descrever os conceitos de 

contabilidade gerencial; identificar métodos e práticas a serem desenvolvidas; 

analisar os métodos de controle; demonstrar a importância do controle de estoques. 

Contudo, o desenvolvimento desta análise buscará instruir o administrador 

da empresa em questão, a relevância do desenvolvimento de um controle de 

estoque, juntamente com o vantajoso nível das informações a ele disponível durante 

a prática dos dispositivos de gestão. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 CONTROLE DE ESTOQUE 

 

É frequente empresas de natureza industrial e/ou comercial 

possuírem em seu fluxograma uma área especifica para o armazenamento de 

seus produtos, materiais e matéria prima. Diretamente ligada com o setor de 

suprimentos, estabelece o princípio de toda cadeia econômica da 

organização, pois sem a essência do comércio não se constata a 

continuidade da organização. 

O gerenciamento dos estoques abrange as entradas e saídas das 

mercadorias, considerando a demanda pelas mesmas e sua capacidade de 

estocagem. A rotatividade e defasagem dos produtos devem ser 

criteriosamente averiguadas pelo gestor, buscando desenvolver planos de 

ações corretivas e assim alcançando a qualidade na atividade de controle, 

atrelado ao propósito de redução de custos e maximização dos resultados. 



 

 
 

 
 

Francischini (2002, p. 147) garante que o controle de estoques “é um dos 

pilares da administração de materiais, uma vez que não basta que os 

produtos entrem adequadamente no armazém de materiais, mas devemos 

prever meios para que não haja excessos, faltas, nem deterioração dos 

materiais estocados”. 

O acompanhamento continuo dos estoques juntamente com o 

desenvolvimento de relatórios de dados quantitativos a respeito dos produtos, 

auxilia o gestor das informações no planejamento de níveis mínimos e 

máximos de cada artigo, criando uma condição de segurança e tempo de 

reposição. O estoque de segurança leva em consideração a quantidade 

mínima que devemos ter para a reposição após a vazão, garantindo que não 

haja interrupção no processo de venda. 

 

Em síntese o estoque mínimo ou estoque de segurança tem por 
objetivo, estabelecer um ponto em que deva haver uma reposição 
de materiais, de forma que sua armazenagem não implique em 
elevação de custos, ou sua falta acarrete em custos de ruptura, 
como perda de venda, paralização da produção, despesas para 
apressar entregas etc. (MARQUES, 1994, p.47). 
 
 

Ao constatar a falta de algum item, já existente no estoque, o 

administrador deverá proceder com a solicitação de compra do mesmo, tendo 

assim que observar o nível de segurança e o tempo hábil para sua entrega. A 

disponibilidade dos recursos durante o processo é de suma importância, 

garantindo com que as informações produzidas possam antecipar percas de 

expressivos montantes monetários. Francischini (2002, p. 151) estabelece 

que o “tempo de reposição de estoque é definido como o período entre a 

detecção de que o estoque de determinado item precisa ser reposto até a 

efetiva disponibilidade do item para consumo”. 

Podemos perceber que o controle dos estoques apresenta grande 

relevância no âmbito empresarial, tornando este departamento o 

impulsionador das demais áreas, agregando alto valor a organização. 



 

 
 

 
 

Antes de tudo é preciso inventariar os produtos, a fim de comparar a 

quantidade escriturada no sistema informacional com a quantidade real 

encontrada nas prateleiras do estabelecimento. O inventario de mercadorias é 

o primeiro passo a ser dado por um gerente que busca controlar suas 

estocagens, podendo ocorrer  de maneira periódica ou permanente.  

 

1.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
Os sistemas de informação, de um modo geral, são aqueles voltados 

para as áreas administrativas e financeiras de uma empresa, tendo como 

intuito planejar e controlar toda parte de finanças. A informação nada mais é 

que um dado que foi devidamente processado e armazenado, de maneira que 

aquele que o receber, possa entende-lo. Devendo ser munida de conteúdo e 

precisão, também necessita ser atual, frequente e econômica, para que 

sustente a decisão. Padoveze (2007, p. 28) descreve “o valor da informação 

reside no fato de que ela deve reduzir a incerteza na tomada de decisão, ao 

mesmo tempo que procura aumentar a qualidade da decisão”. 

 A utilização de um Sistema de Informação Contábil (SIC) dentro das 

organizações pode ser considerado como um recurso de maximização dos 

lucros, possibilitando o controle dos departamentos, otimização de suas 

atividades e geração de relatórios com dados reais sobre a situação da 

mesma.  

 

O sistema de informação contábil tende a dar primazia ao 
atendimento de aspectos operacionais e táticos, primordialmente 
com informações estruturadas e algumas informações 
semiestruturadas. Três pontos são fundamentais para que um 
sistema de informação contábil tenha validade perene dentro de 
uma entidade. São os seguintes: operacionalidade, integração e 
custo da informação. (PADOVEZE, 2010, p. 52). 
 
 

Objetivando apoiar as áreas e atividades a cumprir com suas funções 

operacionais, o SIC proporciona e evidencia informações quantitativas a 

respeito da situação econômica, financeira, física e produtiva da empresa. 



 

 
 

 
 

Crepaldi (2004, p. 29) ressalta: “para que um sistema de informação contábil 

seja eficiente dentro de uma empresa, é preciso ter apoio da alta 

administração da companhia”. 

Podemos encontrar basicamente três modelos presentes em uma 

organização, o Sistema de Informação Gerencial (SIG); o Sistema de Apoio 

as Decisões (SAD) e o Sistema de Informações Executivas (SIE), que devem 

ser complementados pela Tecnologia da Informação (TI), para que assim 

forneçam informações confiáveis e relevantes ao processo decisório. 

No sistema SIG as informações podem ser manipuladas com mais 

facilidade, obtêm-se os mais variados formatos de relatórios, os quais são 

direcionados a níveis que deveram lidar com informações estruturadas, 

aquelas em que se trabalha com causa e efeito. Meireles (2004, p. 60) 

acrescenta que “o sistema de informações gerenciais provê a integração de 

todas as funções, procedimentos, dados e equipamentos da corporação em 

um sistema abrangente de forma a produzir as informações necessárias para 

todos os níveis dentro da organização”. 

Ao deparar-se com cenários cada vez mais dinâmicos, em que se tem 

constantes mudanças organizacionais, sendo essencial lidar com informações 

semiestruturadas e não estruturadas, os interessados na informação gerencial  

fazem uso do SAD, um sistema de informação propício a tomas de decisões 

singulares que podem ser afetadas por processos externos a empresa, 

fornecendo assim relatórios flexíveis, claros e confiáveis. 

 

Os sistemas de apoio a decisão (SAD) combinam modelos e dados 
em uma tentativa de resolver os problemas semi-estruturados e 
alguns problemas não estruturados, com intenso envolvimento do 
usuário [...] são projetados para permitir que os gerentes e analistas 
da empresa acessem os dados interativamente, manipulem esses 
dados e realizem analises apropriadas. (RAINER, 2012, p.315)  

 

Os Sistemas Informacionais Executivos (SIE), como a própria 

denominação indica, são voltados ao alto nível de executivos integrantes da 

organização, com o intuito de auxiliar ao processo decisório estratégico 



 

 
 

 
 

através de relatórios que podem ser apresentados de forma numérica, textual, 

gráfica ou contendo imagens. “Um SIE precisa estar integrado ás bases de 

dados dos sistemas operacionais, por meio de uma interface com os demais 

sistemas bem como com as diversas áreas da empresa, na medida em que 

contemplam e oferecem aos usuários informações sobre o estado da 

organização”. (NASCIMENTO, 2009, p. 77) 

Os subsistemas de informação são constituídos por um conjunto de 

informações que são primordiais para a gestão empresarial, estas podem ser 

consideradas como matéria-prima para os gestores (PADOVEZE, 2007).   

A tecnologia da informação (TI) é uma ferramenta que ira dar suporte 

ao empresário para as boas pratica do negócio, através da coleta de dados 

dos mais diversos níveis, que irão se transformar em informações uteis ao 

gestor, envolvendo aspectos humanos, da administração e da organização.  

 

Tecnologia da informação é todo o conjunto tecnológico a disposição 
das empresas para efetivar seu subsistema de informação e suas 
operações. Esse arsenal tecnológico esta normalmente ligado a 
informática e a telecomunicação, bem como a todo o 
desenvolvimento cientifico do processo de transmissão espacial de 
dados. ( PADOVEZE, 2007, p. 29) 

 

A TI é um conjunto de todas as atividades e soluções estimuladas por 

recursos computacionais e estão ligadas as mais diversas áreas, deixando de 

ser apenas um sinônimo de modernidade e passando a ser uma necessidade 

dos novos tempos, pois a informação ela é tão importante que pode até 

mesmo indicar a permanência ou  a paralisação  da empresa. 

Qualquer empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, é capaz de 

implantar um sistema de informação contábil. Cabe aos contadores gerentes 

promoverem a incorporação dos dados quantitativos num primeiro momento, 

para que ao longo do período produtivo os demais departamentos consigam 

alimentar o processo de formação dos demonstrativos. 

Sabe-se também que a utilização do SIC de nada adianta se não 

usufruído de maneira compatível com o propósito de crescimento da entidade, 

torna-se indispensável a ideia de investimento na prática do sistema, quanto 



 

 
 

 
 

nas pessoas que o operam, consequentemente nas ferramentas por ele 

disponíveis. 

[...] Também não adianta nada ter um sistema de processamento 
eletrônico de última geração, com condições de interligar todos os 
setores, mas não saber utilizar, ou mesmo, não investir em pessoas 
aptas para desenvolver a movimentação do então sistema de 
processamento eletrônico. (MARQUES, LUIZ WAGNER,1994, p.43)  
 
 

Percebe-se que a complexidade no âmbito administrativo de uma 

empresa é grande, forçando seus administradores e contadores a manterem-

se atualizados e dispostos a absorver novas ideias e tecnologias no ambiente 

organizacional, ferramentas indispensáveis a gestão dos negócios, porém os 

benefícios incorridos por tais práticas são muitas vezes superiores as 

esperadas. 

2 METODOLOGIA 

 

            O presente estudo de caso teve como metodologia a pesquisa 

descritiva em uma empresa tributada pelo regime simples nacional, no ramo 

comercial, localizada na cidade de Foz do Iguaçu. 

            A pesquisa descritiva nos permitiu coletar e analisar as informações 

das quais sentimos necessidade e assim compreendermos a problemática 

mediante o estudo realizado. Gil (2010, p. 27) descreve que a pesquisa 

descritiva “tem como objetivo a descrição das características de determinada 

população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de identificar 

possíveis relações entre variáveis”. Este método de pesquisa proporcionou a 

utilização de técnicas como observação sistêmica e elaboração de 

questionários com questões diretas e objetivas a respeito do assunto 

abordado. 

Na realização da pesquisa utilizamos mecanismos como a identificação 

do sistema operacional existente na empresa, a averiguação da possibilidade 

de implementar um inventário dos produtos através deste sistema, 



 

 
 

 
 

demonstrado assim as fases deste processo, apresentando os apontamentos 

relevantes a tal prática. 

O estudo de caso conforme Gil (2010, p. 37), “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento”, visando analisar e interpretar os dados 

obtidos.  

A elaboração deste estudo tem como objetivo original demonstrar a 

importância de um controle de estoque efetivo, no desempenho de uma 

gestão eficaz das informações por ele gerada, exigindo num estágio primário 

a aplicação do método de inventário, demonstrando ao empresário a 

relevância da contagem física dos produtos expostos, ou não, na área de 

vendas. O aproveitamento do sistema de informação, já existente na 

empresa, auxiliará na averiguação de falhas no processo de entradas e 

saídas dos produtos, gerando relatórios que proporcionarão o monitoramento 

de tais movimentações. 

Os dados para a pesquisa foram coletados em uma empresa do 

comércio varejista situada na cidade de Foz do Iguaçu, de médio porte e 

composta por quatro funcionários mais o dono da empresa. Este 

estabelecimento atua nesta localidade à aproximadamente sete anos, voltada 

à venda de produtos alimentícios, higiene e limpeza, trabalha com uma 

grande variedade de marcas, na busca pela satisfação de seus clientes. 

A escolha por tal empresa ocorreu pelo grau de parentesco existente 

com o proprietário, a notável aproximação facilitou a constatação de falhas 

existentes na administração dos estoques, visto que o mesmo não possui 

controle sobre suas compras e vendas, gerando deficiência na gestão 

financeira. 

As informações foram reunidas através de visitas esporádicas ao 

mercado, buscando observar qual o método de controle atualmente utilizado, 

bem como a estrutura utilizada na escrituração destas informações.  

A abordagem realizada teve aspecto qualitativo ao determinar 

algumas condutas a serem implantadas a cerca do exímio controle da área de 



 

 
 

 
 

estoque, provocando reflexões sobre a forma de atuação e gestão da 

organização. A perspectiva qualitativa busca verificar a relação existente entre 

a realidade e seu objeto de estudo, Marconi (2011, p. 269) menciona que: 

 

  A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 

  

Este trabalho poderá ser usado como base em estudos que visão 

obter uma direção sistêmica a respeito de procedimentos elementares na 

efetivação de um controle de estoques em empresas com postura rudimentar. 

Buscamos promover o esclarecimento de ações básicas que um gestor deve 

observar no alcance do objetivo primordial, a maximização da riqueza de uma 

entidade. 

3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 ANÁLISE DO PROBLEMA 

 

Vinda de uma mentalidade interiorana, onde muitos dos procedimentos 

adotados são tratados rusticamente, a empresa estudada não possui um controle 

específico, ou até mesmo coerente com seu ramo de atividade. Tal comportamento 

acarreta na má gestão dos estoques, prejudicando a obtenção de um valor 

específico que possa corresponder à soma de todos seus produtos, dificultando 

também a implementação de um estoque de segurança para melhor administrar 

possíveis perdas com o excesso de compras. 

Sabe-se que a muito o manejo dos estoques podem influenciar de maneira 

direta na lucratividade de uma empresa, conseguir identificar quais os itens de maior 

ou menor rotatividade podem fazer com que o empresário direcione seu 

investimento em produtos mais rentáveis ao seu negócio, diminuindo assim emprego 

de recursos em mercadorias que ficam estacionadas em seu estabelecimento. Tal 

controle auxilia no reconhecimento dos pontos falhos da cadeia de suprimentos, 



 

 
 

 
 

evitando atrasos no fornecimento de materiais, liberando espaços produtivos, 

melhorando os preços praticados, aperfeiçoando assim os serviços e atendendo 

com agilidade a todas as classes de clientes. 

O planejamento a cerca da gestão dos materiais determina o capital de giro 

disponível para obtenção de novos bens, sejam eles empregados em seu ativo 

circulante como no não circulante. Padoveze (2007, p. 236) afirma que “o ativo 

circulante estoques tende a ser um dos mais representativos dos investimentos 

empresariais e sua valorização é determinante para se obter o resultado da 

empresa, tanto para fins fiscais como gerenciais.” 

O controle dos estoques pode ser feitos de várias maneiras, utilizando-se de 

planilhas simples ou até mesmo sistemas informacionais, tudo dependerá do 

tamanho da empresa e suas necessidades. Tal procedimento impacta positivamente 

na saúde financeira da entidade, diminuindo retrabalhos e desperdícios de tempo 

em rotinas pré-desenvolvidas. É de extrema importância que o gestor esteja disposto 

a efetuar o monitoramento de seus produtos, sendo o principal a deliberar a respeito 

do assunto, idealizando ações que facilitaram sua rotina. 

O administrador possui uma ferramenta em sua empresa que pode ser de 

grande valia para o processo de controle, na qual possibilita o monitoramento das 

mercadorias dentro do seu estabelecimento, certificando-o de suas receitas. A 

utilização de um sistema informacional voltado ao mercado varejista garante a 

compilação das informações relevantes a gestão do negócio em um único lugar, 

potencializando o acesso aos dados e os evidenciando de maneira estruturada. 

Relatórios gerados por sistemas de informações integrados realçam a 

visualização panorâmica da entidade, propiciando análises globais ou parciais dos 

estoques, possibilitando averiguar a situação real daquele momento. A 

complexidade deste processo pode ser melhor encarada, desde que auxiliada por 

um sistema compatível ao seu ramo de negócio praticado. 

 

 

 



 

 
 

 
 

3.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Para que o controle sugerido possa surtir algum efeito de gestão, será 

necessário que o administrador desenvolva um método que possibilite o 

reconhecimento de todos os produtos existentes em seu ponto de venda, efetuando 

a contagem física dos mesmos, para que em um segundo momento possa implantar 

tais informações em seu sistema informacional. Esta contagem inicial poderá ser 

anotada em um controle manual desenvolvido pelo próprio administrador, disposto 

de forma clara, contendo a quantidade necessária de informações sobre o item 

observado. 

Para a realização do inventário será necessário: 

 Criar uma listagem com todos os itens presentes no estoque e/ou ponto de 

venda, podendo ser subdividida por departamento ou até mesmo por gôndola; 

 Cada produto identificado deverá conter um código, que pode ser uma 

sequência numérica ou conter números e letras; 

 Classificar o produto: identificar a qual grupo pertence, alimentício, produto de 

limpeza ou qualquer outro conveniente ao item; 

 Informar as características do item, unidade de medida (litro, quilograma, 

grama, unidade), se houver necessidade segregar por tamanho (P, M, G, 

GG), cor, voltagem, ou qualquer outra informação que se julgue importante; 

 Realizar a contagem física dos produtos; 

 Proceder com a atualização dos dados coletados, lembrando que esta ação 

deverá ser realizada em momentos em que não houver movimentação das 

mercadorias, para que a informação implantada não seja falha. 

 

O gestor poderá utilizar-se de uma planilha (QUADRO 1) no momento da 

identificação dos produtos e suas respectivas quantidades, onde mais informações 

poderão compor este esquema de controle: 

 

 



 

 
 

 
 

QUADRO 1 – Estrutura de cadastro 

Não Alimentar Limpeza Lavagem de roupas Amaciantes Amaciantes 500 ml Amaciante de Roupa Confrt Natural 500 ml

Alimenticio Enlatados Conserva Milho Milho 200 g Milho Lar 200 g 

EXEMPLO DE ESTRUTURA DE CADASTRAMENTO DE MATERIAIS

DEPARTAMENTO SETOR CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO DESC. PRODUTO

 
Fonte: Autoras do trabalho, 2016. 

 

O cadastramento dos produtos é a base para gestão dos estoques, muitos 

dos itens são renovados a cada dia, dessa maneira a empresa precisa definir uma 

estrutura de cadastro, estabelecendo padrões de preenchimento, sendo este o mais 

completo possível.  

Procurar catalogar o produto conforme a descrição de seu fabricante, 

servindo como elemento de suporte que deverá suprir as necessidades da empresa. 

Após a coleta das informações essenciais para o controle informacional e o 

desenvolvimento dos lançamentos iniciais, deve-se criar dentro do sistema itens que 

correspondam aos produtos previamente identificados e listados, transcrevendo 

todos os dados relevantes a respeito deste cadastrado.  

Posteriormente cria-se a necessidade de readequação dos métodos 

operacionais existentes no processamento das entradas e saídas, sendo 

fundamental que todas as mercadorias adquiridas sejam integradas ao sistema, 

ficando vinculadas ao estoque anteriormente inventariado. Com a parametrização 

adequada do sistema, ao realizar a venda, ocorrerá a baixa automática dos produtos 

e a alteração cabível a movimentação, obtendo um novo saldo de estoque.  

Os sistemas informacionais disponibilizam uma ferramenta de leitura para 

chave de acesso que contém na nota fiscal, através dela todas as informações que 

compõe o documento fiscal são transferidos para o sistema, alimentando 

automaticamente o estoque dos produtos juntamente com dados a respeito de preço 

de aquisição, tributação, Código fiscal de Operações e Prestações das entradas e 

saídas de mercadorias intermunicipal e interestadual (CFOP), Nomenclatura Comum 

do Mercosul (NCM), além da descrição original do produto. 



 

 
 

 
 

A inserção dos dados em tempo real influencia de maneia significativa na 

qualidade das análises e perspectivas de crescimento do negócio, o empresário 

assim conseguirá gerar relatórios onde se apresentam as informações necessárias 

para a realização de novas compras, nível de estoques de segurança, 

desenvolvendo estratégicas de logística para adquirir os produtos em tempo hábil, 

não tendo que visitar a todos os departamentos no momento de decidir por novas 

compras, os relatórios facilitaram a tomada de decisão. 

Por apresentarem elementos completos e de maneira satisfatória, sistemas 

informacionais tendem a demandar mais recursos por parte de seus usuários, pois 

dependem de um complexo esquema de aprimoramento e atualização das formas 

de atuação.  

Em casos em que o administrador não queira se utilizar de um sistema 

gerencial oferecido pelo mercado, poderá optar por um controle genérico (QUADRO 

2), efetuando lançamentos manuais que possam representar as entradas e saídas 

das mercadorias. Ao utilizar-se de um sistema manual o comerciante manipula mais 

facilmente as informações sobre a movimentação dos produtos comercializados, 

podendo encontrar deficiências no processo de inserção destes dados, no entanto 

desembolsará menor montante para a manutenção dos mecanismos deste controle.  

 

QUADRO 2 – Ficha de controle manual 

Produto: COD: 1258 Unidade de medida: UND

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Atual 

Saldo inicial 5 425,00                 

01/08/2016 25 2.125,00                30 2.550,00             

07/08/2016 10 850,00                    40 3.400,00             

07/08/2016 15 1.275,00               25 2.125,00             

15/08/2016 15 1.275,00               10 850,00                 

Saldo Final 10 850,00                 

Macarão Renata Superiore 500 gr

Ficha para Controle de estoque

Data
Entrada Saída Saldo

 
Fonte: Autoras do trabalho, 2016 
 



 

 
 

 
 

É fato que um gerenciamento ideal dependa da integração dos vários 

departamentos de uma entidade, dos quais o estoque apresenta maior relevância, 

pois detém a responsabilidade de manter o negócio. Para tal é necessário a 

utilização de procedimentos que auxiliem o administrador, contemplando os 

sistemas informacionais neste processo de controle.  

Sistemas informacionais garantem a harmonização e conciliação dos dados 

em informações gerenciais de alta qualidade, diminuído a homeostase dinâmica 

entre as interfaces do controle organizacional, tornado os relatórios fidedignos ao 

fluxo do estabelecimento e minimizando esforços. 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo se propôs a demonstrar a importância de um gerenciamento de 

estoques, auxiliando o processo decisório e viabilizando a progressão de efetivos 

acompanhamentos das entradas e saídas. A empresa não possui qualquer controle 

sobre a movimentação de suas mercadorias, tornando-se imprescindível a prática de 

uma administração de materiais por um sistema gerencial. 

Considerando que o empresário possui em seu estabelecimento um sistema 

gerencial que pode ser adequado a sua rotina de trabalho, se faz necessário a 

realização de treinamentos na capacitação dos usuários, desenvolvendo técnicas e 

competências a serem utilizadas para o desenvolvimento substancial da empresa, 

bem como a realização de práticas iniciais propostas, de cadastramento e 

inventariação das mercadorias, reduzindo assim perda de tempo e dinheiro. 

Os estoques asseguram a manutenção da atividade comercial, sendo 

fundamental dar-se uma atenção maior a este setor, visto que a grande parte dos 

empreendimentos utiliza-se te tal recurso. O aprofundamento deste estudo 

possibilita expressar a influência que este capital apresenta diante do ativo de uma 

entidade, proporcionando também o desenvolvimento de uma nova análise de 

controle a ser aperfeiçoada na busca da excelência organizacional. 

O estudo possibilitou compreender a importância da gestão de estoques 

para o sucesso de uma empresa, proporcionando também uma ferramenta essencial 

de auxilio ao administrador, no momento de executar controles para a maximização 

de seus recursos. A aplicação de conhecimentos teóricos adquiridos na academia, 

desenvolvendo a consciência de que a contabilidade no Brasil é muito jovem e que 

os futuros contadores carecem de consecutivos aperfeiçoamentos na área, com o 

intuito de sofisticar tal conhecimento. 
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