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1.RESUMO 

O atual estudo tem como objetivo abordar a importância do processo 

logístico dentro de uma empresa familiar no ramo alimentício. 

Este artigo apresenta as necessidades da empresa, o funcionamento e 

seu contexto, desde a efetuação do pedido de determinado produto aos 

fornecedores, a sua chegada, à forma adequada de organização, o armazenamento 

e a maneira como ele é exposto ao consumidor final para sua saída, data de 

validade do produto e estocagem adequada, logística de estoque. 

Nesse estudo relatar-se-á a importância das parcerias com 

fornecedores específicos que demostre qualidade e preço acessível, para que dessa 

forma venha a trabalhar com o estoque mínimo, de forma que não faltem produtos, e 

não obtenha mais que o necessário. 

 

2 . INTRODUÇÃO 

De acordo com Novaes (2004), a logística surgiu depois da Segunda Guerra 

Mundial, quando o mercado tentava ocupar partes importantes e atuantes para com 

os clientes, beneficiando-se assim, dos novos métodos de produção em série e 

prática disponível. Nessa época, a fabricação de produtos era padronizada e o 

estoque não tinha total importância. 

Uma empresa deve funcionar com estoque adequado a sua estrutura e 

ao tamanho do empreendimento, no entanto o que diz respeito ao departamento 

financeiro torna-se primordial reduzi-lo, sendo necessário que todos os 

departamentos trabalhem em conjunto para aperfeiçoar o processo de diminuição de 

investimentos. É indispensável que se tenha controle das necessidades de 

estocagem de cada produto; o tempo de oferta para consumo, evitando assim 

desperdícios e dano, se a mesmo esta de acordo com o capital investido, verificar a 

reposição do estoque, originando assim, um controle de estoque eficiente para 

qualquer segmento de organização. (Dias, 2005). 

Conforme Maia (2012) destaca, a pessoa responsável pelo estoque 

tem que ser de total confiança, afinal estoque é investimento. O trabalho em equipe 

de uma empresa familiar nesse processo é de extrema importância, a confiança que 

cada um possa desenvolver suas tarefas. (SANTOS, 2012) 

                       As organizações familiares são concebidas por um ou mais elementos 

de uma mesma família ou de grupo próximo, que em seguida reunidos 



burocraticamente são denominados como uma empresa ou um grupo: a sua direção 

de sócios pertence a uma única família, os indivíduos pertencentes a vínculos 

familiares sempre encontram - se em cargos pensados, ausência de autonomia para 

vender suas porcentagens recebidas e as ações da família refletem no interior da 

organização. Bornholdt (2005) 

Dessa forma, Lodi (1998) se manifesta sobre o conceito da empresa 

familiar afirmando que, essa empresa é denominada pela sucessão da 

administração tendo como principal razão, a hereditariedade. Caracteriza - se 

também pelos valores institucionais da empresa que recebe o sobrenome da família. 

Sendo assim Borges (2008) destaca que os estabelecimentos familiares, tem  como 

finalidade o aumento do rendimento, o desenvolvimento pessoal de cada associado 

e também o progresso como um todo entre os funcionários e os responsáveis da 

empresa. 

 

3 . OBJETIVOS 

Essa pesquisa tem por objetivo evidenciar a importância de trabalhar-

se todo o processo logístico de uma empresa familiar, seu modo operante, 

demonstrando a eficiente e eficácia da mesma em relação ao mercado. Também tem 

por finalidade apresentar as novas possibilidades de evolução enquanto empresa 

que trabalhe com foco, e partindo desse parâmetro enfocar no estoque reduzido e 

altamente controlado, prevendo assim falta de produtos e sua recolocação imediata, 

e a demanda necessária por parte dos consumidores seja eficientemente suprida, 

através de parcerias com os fornecedores hábeis e competentes. 

 

4 . METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse trabalho científico será realizado uma 

revisão bibliográfica abordando os principais temas do trabalho, dando ênfase em 

logística e empresa familiar, para um conhecimento mais amplo, através de livros e 

artigos científicos. 

Em seguida será realizado um estudo de caso em uma empresa no 

setor alimentício. 

Para a coleta de dados será utilizada a pesquisa descritiva com 

colaboradores da empresa. 

 



5 . DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do trabalho ocorreu inicialmente com a realização de uma 

pesquisa bibliográfica onde foram abordados: o conceito de empresa familiar, a 

logística empresarial desde a compra até a entrega final aos clientes, o estoque com 

ênfase no estoque mínimo, e o comércio varejista. 

Desenvolveu-se também uma pesquisa descritiva, com os funcionários da 

empresa X, onde foi descrito o processo de compras, armazenagem, fabricação de 

produtos e entrega; coleta de dados, análise e a interpretação de dados, para 

elaboração do final do artigo. 

 

6 . RESULTADOS PRELIMINARES 

Utilizando as ferramentas pesquisadas e analisando o resultado até o 

momento da pesquisa, a empresa familiar no ramo alimentício poderá através desde 

estudo, reorganizar os produtos nas prateleiras de uma maneira mais adequada, ter 

uma parceria fixa com os fornecedores caso haja um pedido em maior escala ou de 

última hora, podendo assim, trabalhar somente com o estoque mínimo necessário.  
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