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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é esclarecer como a controladoria aplicada na 

gestão de estoques de uma microempresa pode refletir significativamente nos 

resultados de uma microempresa.  

Para apresentar de forma clara e objetiva, foi utilizada a metodologia de 

pesquisa descritiva qualitativa, expondo a questão “Como o controle de 

estoques reflete nos resultados da empresa e como a gestão ineficiente pode 

ameaçar a sobrevivência do negócio?”. 

 Foi realizado um estudo de caso em uma microempresa, em que o 

faturamento não supera o limite de R$360.000,00/ano, onde foi elaborada uma 

entrevista com a proprietária da empresa, sugerido melhores métodos e 

práticas simples e eficazes de controle de estoques a fim de minimizar custos 

e facilitar processos. 

O conceito de controladoria é aperfeiçoar o processo decisório, 

garantindo as informações adequadas aos gestores em busca de uma eficácia 

gerencial, podendo assim dar continuidade ao negócio, e o controle de 

estoque tem como objetivo controlar os produtos que a empresa possui a fim 

de poder evitar a falta e/ou excesso do mesmo. Existem vários métodos de 

controle de estoques e por isso é necessária uma análise de qual o método 

mais apropriado para o perfil da organização. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this research is to clarify how the control applied in the 

management of microenterprise stocks can significantly reflect the results of a 

microenterprise. 

In order to present clearly and objectively, the qualitative descriptive 

research methodology was used, exposing the question "How does inventory 

control reflect on the company's results and how can poor management 

threaten the survival of the business?". 

 A case study was carried out in a microenterprise, where the invoicing 

did not exceed the limit of R $ 360,000.00 / year, where an interview was 

made with the company's owner and suggested better and effective methods 

and practices of stock control at Order to minimize costs and facilitate 

processes. 

It is understood that the concept of control is to improve the decision-

making process, guaranteeing the adequate information to the managers in 

search of a managerial effectiveness, thus being able to give continuity to the 

business, and the stock control has the objective to control the products that 

the company possesses, In order to avoid the lack and / or excess of it. There 

are several methods of inventory control and therefore an analysis of which 

method is most appropriate for the organization profile is required. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

Este estudo de caso aborda a importância do controle de estoque e o 

quanto ele pode impactar no resultado de uma microempresa.  

Segundo Silva, Reichenback e Karpinski (2010, p.3): 
Um bom controle de estoque e um monitoramento da sua movimentação 

são atividades indispensáveis para a lucratividade e para competitividade da 
empresa, porém, o custo do controle de estoque não deverá exceder os 
benefícios que ele possa proporcionar. 

 
Planejar o estoque é a principal estratégia para alcançar uma estocagem 

eficiente, analisando a fundo todos os setores da empresa, pois, assim é 

possível praticar preços  mais justos e melhor qualidade, fortalecendo a 

relação comercial de uma microempresa. 

1.1 Situação problema-Problema de Pesquisa  

Como o controle de estoques reflete nos resultados da empresa 
e como a gestão ineficiente pode ameaçar a sobrevivência do negócio?  
 

1.2 Objetivo geral  

Analisar as dificuldades encontradas no controle de estoques, 

evidenciando o reflexo que a falta de controles internos e apropriados ao perfil 

de uma lanchonete impacta no desenvolvimento e crescimento do negócio, 

sugerindo melhores métodos e práticas simples e eficazes a fim de minimizar 

custos e facilitar processos. 

1.3 Objetivos específicos 

*Levantar informações sobre controles de estoque, ferramentas utilizadas e 

existência de perdas, a fim de minimizá-las; 

*Apurar as dificuldades nos processos diários de controle e reposição; 

*Proporcionar à empresa uma visão moderna de métodos de controle; 

*Sugerir métodos para aquisição e evidenciar como essa prática auxilia a 

relação com os fornecedores; 

*Apresentar o melhor método de controle para uma lanchonete com base nas 

informações coletadas. 



 

2 METODOLOGIA  

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem 

qualitativa do tipo descritiva e exploratória. 

Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui 

importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos e às perspectivas dos indivíduos inseridos no contexto a ser 

explorado. O estudo qualitativo pode ser conduzido através de três diferentes 

caminhos: a pesquisa documental, a etnologia e o estudo de caso. 

Realizou-se um estudo de caso com o intuito de analisar o controle de 

estoque para tomada de decisões. Conforme Yin (2001) "o estudo de caso é 

uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo 

em abordagens especificas de coletas e analise de dados". 

Realizou-se uma entrevista com a proprietária e foram coletados dados 

para  a pesquisa que, segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 278) é “uma 

conversação efetuada face a face, de maneira metódica, que pode 

proporcionar resultados satisfatórios e informações necessárias” e tem como 

objetivo compreender as perspectivas e vivencias dos participantes.  

 

2.1 Estudo de caso: caracterização da empresa  

Localizada na Rua África do Sul, 175, em Santo Amaro - SP, a 

lanchonete atua dentro de uma instituição educacional privada onde existem 

outros concorrentes diretamente relacionados ao ramo do negócio. Hoje, além 

da proprietária, existem mais dois funcionários para atender a demanda da 

lanchonete que opera em todos os períodos de aula.  

A empresa surgiu em novembro de 2012, da necessidade de uma 

terceira renda para a família da proprietária.  



Em um período de três anos houve um considerável aumento de 

clientes, culminando um maior faturamento para a o negócio.  

A visão precedente da proprietária era a de uma lanchonete simples, 

com comidas de preparo rápido. Atualmente o cardápio conta com uma grande 

variedade de alimentos, desde comprados prontos à preparados na hora.  

A lanchonete trabalha também com opções de café da manhã para 

eventos da própria instituição. Para isso ela dispõe de um cardápio exclusivo 

acordado diretamente entre a proprietária e a coordenação dos eventos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 O conceito da controladoria 
 

Segundo Kanitz (apud SCHMIDT, 2002, p. 21), a função da controladoria 

não se limita a administrar o sistema contábil da empresa. Explica que, por 

isso, os conhecimentos de contabilidade ou finanças não são mais suficientes 

para seus desempenhos.  

3.1.1 Funções da controladoria 

As funções da controladoria estão interligadas ao conjunto de objetivos 

diretamente relacionados com a missão da empresa e destaca as funções 

subsidiar, elaborar, apoiar e gerenciar o processo de gestão atendendo 

agentes do mercado através da interação com o meio externo (ALMEIDA, 

2001). 

 De acordo com Borinelli (2006), a área do conhecimento da 

controladoria se materializa dentro das organizações de diferentes formas, 

elencadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Áreas de conhecimento da controladoria 

ÁREA ATIVIDADES 

Contábil 
Desenvolvimento da contabilidade financeira, registro e 

gerenciamento das atividades de contabilidade. 

Gerencial-Estratégica 
Providencia informações de natureza contábil, patrimonial, 

econômica, financeira e não financeira ao processo de gestão 
como um todo. 

Custos 
Registra, mensura, controla, analisa e avalia os custos da 

organização. 

Tributária Atende as exigências legais. 

Proteção e Controle 
dos Ativos 

Seleciona, analisa e contrata opções de seguro. 

Controle de Riscos 
Identifica, mensura, analisa, avalia, divulga e controla os riscos 

envolvidos no negócio. 

Controle de Risco e 
Gestão da Informação 

Fornece modelos de informações e gerencia as informações 
contábeis, patrimoniais de custos, gerenciais e estratégicas. 



Controle Interno Estabelece e monitora sistemas de controles internos 

Fonte: Borinelli (2006) 

 

O controle interno, quando exercido adequadamente, assume 

fundamental importância objetivando atingir os resultados mais favoráveis com 

menor desperdício.  

Uma das ferramentas de controle interno são os estoques. 

 
 

3.2 Estoques: definição e tipos de estoques 
 

Daft (2007, p. 530) define estoque como “os produtos que a organização 

mantém em mãos para uso no processo de produção até o ponto de venda 

dos produtos finais para os clientes”. Para Ballou (2001, p. 249), “estoques são 

pilhas de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e 

produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais 

logísticos e de produção da empresa”. Hendriksen e Breda (1999, p.351) 

definem estoques como “mercadorias destinadas à venda no transcorrer 

normal das operações e materiais a serem utilizados no processo de produção 

para venda”.  

Para organizar e classificar os produtos corretamente é necessário que 

a organização tenha uma eficiente gestão de estoques. 

 

3.2.1 Gestão de estoques 
 

A gestão de estoques tem um papel muito importante dentro de qualquer 

organização. A busca pela eficiência na gestão de estoque vem sendo cada 

vez mais requisitada devido ao enorme valor monetário aplicado.  

Em organizações sem planejamento, o estoque fica sem movimentação 

causando elevação dos custos para a empresa, aumento dos preços e 

redução da competitividade.  



Custos é um assunto que está em foco em todas as organizações, sendo 

o estoque um fator primordial, pois o excesso compromete o capital de giro da 

empresa, elevando seus custos e comprometendo o caixa. Já a falta dele 

provoca custos relacionados a perca das vendas ou até mesmo dos clientes.  

Conquistar um cliente custa em média cinco vezes mais caro que manter 

um antigo (KOTLER 2005).  

Para manter o equilíbrio dos estoques é necessário um controle de 

estoques. Segundo Fernandes (1981 apud RAMOS, 2006, p. 21) o controle de 

estoques tem como objetivo principal evitar a falta de material sem que seja 

necessário manter estoques excessivos que onerem os custos das empresas. 

O controle é necessário para que os níveis de estoques existentes nas 

empresas estejam de acordo com as necessidades da demanda. 

 

3.2.2 Métodos de controle de estoques 
 

Os métodos mais usuais para controlar o estoque de uma organização 
estão elencados na tabela 2. 
 
Tabela 2 – Métodos de controle de estoques 

FORMATO VANTAGENS CONDIÇÕES 

CADERNO Investimento zero 
Demanda muito tempo e trabalho por parte do 
empreendedor. Maior imprecisão nos dados. 

PLANILHA 
ELETRÔNICA 

Baixo investimento (apenas um 
computador) e maior agilidade 

na atualização do estoque 

Empreendedor precisa ter conhecimento 
básico de gestão para saber como montar a 

planilha. 

SISTEMA 
INFORMATIZADO 

Atualização do estoque online e 
economia de tempo. 

Investimento elevado, em relação aos demais, 
necessário saber usar o software e realizar 

manutenção periódica. 

Fonte: Ferreira (Economia Uol, 2012) 

 

Muitas vezes os métodos de controle interno são utilizados 

simultaneamente dentro das organizações por se complementarem em termos 

de informações. É o caso das microempresas. 

 

3.3 Microempresas 



 

Microempresa é a sociedade empresária simples individual de 

responsabilidade limitada com receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. 

Sendo ultrapassado o valor limite a sociedade empresária será enquadrada 

como empresa de pequeno porte. 

 

3.3 Simples nacional 

Segundo a Receita Federal do Brasil (2017) “O Simples Nacional é um regime 

compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 
aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto 
na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Abrange a 
participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios). É administrado por um Comitê Gestor 
composto por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois 
dos Municípios”. 

 

Conforme Céspedes (2004), o pagamento destes itens não exclui a 

incidência de outros impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 

contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação 

aplicável às demais pessoas jurídicas. São eles: IOF, II, IE, ITR, CPMF, FGTS, 

ISS, ou seja, a opção do regime tributário Simples Nacional facilita os 

procedimentos administrativos das micro e pequenas empresas. 

 

3.3.1 As vantagens da microempresa e empresa de pequeno porte no 

Brasil 

As micro e pequenas empresas nas atividades de comércio e serviços 

cobrem cerca de 80% da atividade total do segmento (IBGE, 2001), tanto em 

termos da receita gerada como das pessoas nele ocupadas. 

As microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil representam 

grande importância econômica para o país, por se destacar na segmentação 

de comércio e serviços, gerando emprego e renda em nível nacional e 

regional, o que leva a um fortalecimento do setor de produção, proporcionando 

resultados impactantes na economia nacional.  



 

3.3.2 Microempresas no ramo alimentício - lanchonete 

A crescente demanda por tudo pelo ramo alimentício é um dos fatores 

que tornam a abertura de uma lanchonete um empreendimento com grande 

potencial de viabilidade. Em relação à alimentação familiar fora do lar, 

constata-se que são destinados 31% da renda mensal para tal despesa com 

expectativa de 50% até 2020 (IBGE, 2016).  

 Além da identificação de demanda potencial para o negócio, a atividade 

de lanchonete mostra-se vantajosa por não haver necessidade de determinar 

o público alvo específico lembrando também da comodidade e praticidade que 

envolve o consumo nestes estabelecimentos, fatores que sustentam a 

demanda e fortificam as empresas do ramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Em declaração, a proprietária alega existir um controle realizado através 

de anotações em um caderno pessoal, além de demonstrar conhecer 

claramente os itens essenciais para manter o estoque da lanchonete, 

realizando compras semanais para repor o consumo. 

Quando questionada em relação a quais os problemas constantes que 

enfrenta, declara encontrar dificuldades em manter controle na quantidade 

estocada e prazos de validade dos produtos.  

Como mantém controle em caderno pessoal, caso ocorra entrega de 

produtos em momento em que a proprietária não se encontra no 

estabelecimento, a colaboradora disponível armazena diretamente no estoque 

sem registro de entrada, muitas vezes misturando os produtos novos com os 

antigos. 

 

4.1 Sugestão de melhoria 
 

Há um controle de estoque na empresa, porém não é eficaz. Casos 

como este refletem significativa e diretamente nos resultados da empresa 

promovendo um reflexo negativo, ameaçando o crescimento e o 

desenvolvimento do negócio, podendo leva-los à falência em pouco tempo. 

Tendo em vista que o estabelecimento mantém um computador que 

possibilita acesso informatizado direto, sugere-se um controle mais completo 

e adequado através de planilhas em excel (conforme apêndices A e B), bem 

como a orientação dos demais colaboradores que poderão vir a receber os 

produtos, ou seja, segregar as funções e não deixar o registro somente em 

responsabilidade da proprietária. 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A controladoria possui métodos que podem auxiliar as organizações na 

tomada de decisão, trazendo informações que facilitam o processo gerencial 

a fim de assegurar maior qualidade e melhores resultados. 

Percebemos em nossa pesquisa, que o controle de estoque nas 

organizações é essencial para o controle e diminuição dos custos dentro das 

organizações. Estoques elevados e mal administrados encarecem o preço 

final dos produtos, reduzindo as chances de sucesso e de lucro da 

organização.  

Por outro lado, uma gestão eficaz é capaz de identificar falhas e 

estabelecer planos de melhoria para a organização gerando bons resultados 

e, consequentemente, lucros. 

Realizamos um levantamento de informações, através de entrevista, 

para verificar os métodos utilizados na gestão de estoques da lanchonete e 

detectar falhas de controle a fim de minimizá-las. 

Constatamos, com esse estudo de caso, que é de grande importância 

utilizar um método de controle eficiente para um resultado positivo, tornando 

os processos mais compreensíveis. Desta forma fica cada vez mais simples o 

proprietário implementar mudanças para gerir seu próprio negócio, atendendo 

da melhor forma seus clientes para alcançar os resultados desejados. 
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