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1 RESUMO 

Com o crescimento do e-commerce surgem as dificuldades e problemas nas 

organizações. A pesquisa a seguir mostra um dos principais problemas encontrados 

em organizações ao lidar com este novo recurso. Mediante a análise dos dados 

cedidos pela mesma e base fundada em teor bibliográfico à fim de propor uma 

oportunidade de real melhoria para o problema apresentado, no qual hoje afeta de 

forma indiretamente na imagem e reputação da organização, que estão relacionados 

à uma gestão inadequada e má gestão de estoque, gerando a falta de produtos em 

estoque e atrasos nas entregas dos produtos para atender as necessidades de seus 

clientes, firmando a relevância de um investimento em um novo modelo de gestão, 

para que esse seja inserido à estrutura organizacional, promovendo segurança e 

eficácia nos processos internos, organização e planejamento de estoque, que visem 

manter os setores funcionando de forma adequada, evitando prejuízos, insatisfação 

dos clientes e garantindo que seja cumprido o papel principal da organização. 

Palavras chave: E-commerce. Suprimentos. Abastecimento. Gerenciamento. 

2 INTRODUÇÃO 

O comércio sempre esteve manifesto nas relações sociais. Com o passar do 

tempo advém a era do conhecimento e que fez surgir umas das maiores ferramentas 

da tecnologia da informação e comunicação, que foi a internet. Atualmente a mesma 

ferramenta está disponível em dispositivos móveis que são frutos de uma era 

totalmente diferente. O comércio eletrônico sobrevém da evolução das mesmas, 

trazendo alternativas de modo facilitador para empresa e clientes. 

Com essa evolução decorrente dos processos de modernização, também 

surgem os problemas relativos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos é um 

dos principais fatores que causam impacto negativo de forma direta e indireta na 

organização, causando falhas e atrasos nos processos internos ou até mesmo 

gerando negatividade na mídia, levando à perca de credibilidade e inconsistência na 

ampla concorrência do mercado, que pode ser ocasionada por fatores internos, 

como o modelo de gestão que pode estar ultrapassado para a ferramenta utilizada, 

técnicas ou locais para armazenagem de acordo com o tipo de estoque ou até 

mesmo a falta constante de fiscalização, levantamento e conferência para devido 

controle do estoque, tendo em vista que o mesmo é considerado como investimento 

da empresa para atender demandas futuras.  



3 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é propor a utilização das ferramentas de gestão 

de compras e estoques auxiliando na tomada de decisões. 

Já os objetivos específicos são:  

• Analisar a gestão de estoques através das informações prestadas; 

• Inserir um novo planejamento de estoques; 

• Apresentar um plano de gestão de estoques com a utilização de um novo 

modelo de gestão. 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, que foi desenvolvida em 

torno de material existente a base de livros. (GIL, 2008). 

Além disso, será apresentado um estudo de caso com informações 

quantitativas, que permitam seu amplo e detalhado conhecimento e entendimento. 

(GIL, 2008). 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 O E-commerce 

Comércio eletrônico entende-se como atividade de compra e venda exercida 

no ambiente virtual, por intermédio de um vendedor e um cliente (comprador). 

O e-commerce tem se tornado uma ferramenta tecnológica alternativa e 

essencial para algumas organizações na atualidade, por se tornar um diferencial 

competitivo e ser capaz de alavancar os negócios. (TURBAN; KING, 2004). 

O comércio eletrônico pode ser executado em conjunto com as ferramentas 

de comunicação para intermediar na negociação e nos processos da organização. 

(ALBERTIN, 2010). 

5.2 Vantagens do e-commerce 

As vantagens do e-commerce tendem a crescer conforme as ferramentas de 

informações e recursos de telecomunicação. 

Segundo Turban e King (2004). Os benefícios do uso da plataforma e-

commerce para as organizações são: 

✓ Otimização da produção e processos na organização; Redução de tempo; 

menor custo em relação a logística e comunicação, aumentando 



consequentemente a flexibilidade e gerando aumento na qualidade da gestão 

do relacionamento com o cliente. 

Segundo Diniz (1999). Os clientes possuindo informações e conhecimento a sua 

volta, o mesmo também ganha uma série de vantagens que o atrai cada vez mais 

para esse novo modelo de comércio como: 

✓ Compras e vendas podem ser realizadas 24 horas por dia; variedade de 

produtos e informações claras e precisas, que proporciona maior opção de 

escolha; variando de produto a produto, o tempo de entrega pode ser mais 

rápido e há mais facilidades na forma e informações de pagamento. 

5.3 Desvantagens do e-commerce 

Segundo Nakamura (2001). O e-commerce por ser uma ferramenta nova e 

ser atualizada constantemente enfrenta dificuldades como: 

✓ Não são todos os produtos ou serviços que podem ser ofertados pela 

plataforma; garantia de um ambiente seguro, para proteger os dados e a 

integridade do cliente e da empresa. 

Ainda que haja vantagens e desvantagens que e-commerce possa ofertar 

para as organizações, tudo dependerá do alto investimento a ser aplicado nessa 

ferramenta nova de interface digital. 

5.4 Modelos de Gestão 

Os modelos de gestão ou características de gestão, tornam se um dos itens 

responsáveis pela formação e mudança da cultura e clima organizacional, e tendem 

a traçar características de uma ou mais organizações. 

Segundo Chiavenato (2008). O modelo de gestão é produto da instituição e 

tem como sua principal fundamentação crenças, valores e normas, de importância 

aos líderes da organização, que é utilizado como ferramenta na tomada de decisões 

levando a organização a cumprir seus objetivos. 

5.5 Modelo de Gestão na cadeia de suprimentos 

Modelo de gestão é um instrumento usado pelas organizações e sua 

finalidade é auxiliar nas operações e nos processos de entrada, processamento e 

saída de materiais ou produtos. 

Segundo Santos (2007). O modelo de gestão é necessário para o andamento 

e ou funcionamento de uma organização. Para o autor, o modelo de gestão é a 

forma estruturada e organizada que integra os sistemas internos, assegurando o 



atendimento às estratégias do negócio e os três pilares básicos que sustentam 

qualquer modelo de gestão que são: pessoas, processos e tecnologia, com o 

objetivo de maximizar os resultados. 

✓ Modelo Clássico: Criada por Henri Fayol em 1916, seu pensamento era de 

forma que as pessoas trabalhavam pela necessidade de salário, onde a 

motivação existia somente para satisfazer as necessidades em nível 

financeiro; 

✓ Modelo Burocrático: Constituído pelas teorias estruturais do sociólogo Max 

Weber, que através de normas, regras e ou procedimentos, são criados os 

padrões de resoluções de situações do cotidiano do corporativismo; 

✓ Modelo Comportamental: Regida principalmente por Abraham Harold Maslow, 

que categoriza este modelo por interesses comportamentais e das 

necessidades dos indivíduos, trabalhando com motivação, como ferramenta 

do direcionamento da execução de tarefas; 

✓ Modelo contemporâneo: Modelo modernizado liderado e idealizado 

principalmente por Peter Drucker, suas características valorizam os aspectos 

externos como: clientes, fornecedores, governo, economia e reconhecem a 

influência do mesmo nas decisões na organização. 

6. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – GERENCIAMENTO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos retrata diretamente a união do 

conjunto de operações chave do negócio, como o fluxo de informações de produtos, 

fluxo de informações de pagamentos e o fluxo de movimentação dos produtos, 

estendendo se desde seu fornecedor primário até o consumidor final (NOVAES, 

2007). 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos aplicado na organização de forma 

eficiente e que consiga comportar todos os processos da organização dentro dos 

prazos estipulados, acaba por consequência a agregar valor ao produto ou serviço 

prestado ao cliente final. (MOURA, 2004). 

7. ESTOQUES 

Estoque é a atividade de movimentação de matéria-prima, insumos, 

embalagens ou produto acabado, armazenados com intuito de suprir as 

necessidades, demandas futuras ou emergenciais (VIANA, 2000). 



O estoque integra diversas áreas e atividades (custo, produção, logística e 

departamento financeiro). 

O volume do estoque varia conforme a demanda da empresa e o fluxo de 

entrada e saída, seus aspectos podem ser vistos como positivos ou negativos. 

Devido a isso, a contagem do estoque precisa estar igual ao sistema. (MOURA, 

2004). 

Chiavenato (2008) diferencia os estoques em cinco tipos: Estoque de matéria-

prima; Estoque de material em processamento ou em trânsito; Estoque de material 

semiacabado; Estoque de material acabado 

• Vantagens  

✓ Pronto atendimento ao cliente; melhor nível de serviço; produção e compras 

econômicas; proteção contra aumentos de preços e proteção a incertezas na 

demanda e no fortalecimento.  

• Desvantagens  

✓ O capital permanece inativo, os estoques podem se deteriorar e ou se 

tornarem obsoletos e gerarem custos de manutenção. 

 

8 RESULTADOS 

8.1 Estudo de caso  

 O estudo de caso foi realizado em uma empresa e-commerce, no segmento 

de peças e acessórios automotivos, muitos fatores foram observados e analisados 

para a conclusão dos resultados, entre eles são:   

✓ Gestão inadequada;  

✓ Deficiência no controle de estoque;  

✓ Ausência de comunicação entre os departamentos.  

Por consequência, as deficiências encontradas resultaram de forma negativa 

dentro da empresa, causando o declínio da reputação e perca da credibilidade da 

marca, devido ao elevado número de estornos das vendas e a demora no prazo das 

entregas dos produtos, tornando assim, maior o número de reclamações e 

processos com clientes. 

 Contudo, para uma empresa ser bem-sucedida com seus clientes e manter 

uma boa reputação, é necessária uma política de relacionamento e gestão 

adequada, que contenha padrões internos bem estabelecidos, logo que, atualmente 



é acessível consultar a credibilidade das empresas com facilidade, o que torna esse 

segmento mais concorrido. 

 Segundo, Bretzke (2000, p. 72): 

No caso da venda por Internet, apesar dos inúmeros recursos para gerar 
envolvimento on-line e obter o pedido, os fatores mais decisivos para o 
sucesso das vendas na Internet são a imagem de marca ou a oferta. O 
conhecimento de marca, por si só, gera tráfego para o site da empresa e 
tem credibilidade para obter-se o pedido on-line.  
 

8.2. Problemática encontrada 

 As falhas no gerenciamento de estoques são as problemáticas mais comuns 

nas empresas. No e-commerce o controle do estoque é essencial para que não haja 

falta de produtos, e por consequência ocasione atrasos na expedição dos mesmos, 

dificultando os processos da cadeia de suprimentos e refletindo totalmente na 

insatisfação dos clientes. A ausência de comunicação entre os departamentos, 

acarretam na falta de produtos, que possivelmente estão indisponíveis no estoque 

físico, mas se encontram disponíveis nos canais de venda.  A falta da contagem 

periódica de inventários, também é um fator que causa divergências nos estoques. 

Segundo, 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. 

8.3 Demonstração das falhas de estoque. 

 As principais falhas encontradas no estoque da empresa são devido à falta de 

planejamento e contagens periódicas dos produtos. 

 Segue os gráficos que demonstram a movimentação de vendas e do estoque 

de três principais produtos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Analise do produto 1 

 

Fonte figura 1: Dados cedidos pela empresa 

Figura 2: Analise do Produto 2 

 

 Fonte figura 2: Dados cedidos pela empresa 

Figura 3: Analise do produto 3 

 

 Fonte figura 3: Dados cedidos pela empresa 



8.4 Soluções para problemática  
O gerenciamento do estoque é uma ferramenta de suma importância para 

manter o adequado funcionamento da cadeia de suprimentos, independente da 

empresa ser física ou virtual. É necessária uma administração eficaz da cadeia de 

suprimentos, manter a contagem periódica dos estoques e suster um bom 

relacionamento entre os setores ligados e seguir os procedimentos internos 

essenciais: recebimento, armazenamento, separação e expedição. 

 Segundo Harland (1996): 

A gestão da cadeia de suprimentos de negócios (em inglês) Supply Chain 
management (SCM) é o gerenciamento de uma rede interligada de 
negócios envolvidos na provisão final de pacotes produto e serviço 
requeridos por clientes finais. 

Uma das soluções com maior viabilidade para o problema estudado, será a 

implementação de um gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos. Atualmente 

a empresa se enquadra dentro de um modelo de gestão clássica, possui certas 

dificuldades na aceitação de novas ideias, resistente a mudanças e inovação. A 

implementação de um novo modelo de gestão, que visa trazer flexibilidade ao clima 

organizacional e uma nova estrutura contemporânea, refletindo em um bom 

relacionamento com a liderança e organização nos procedimentos. Dessa forma, a 

gestão da empresa e da cadeia de suprimentos será mais organizada, permitindo 

novos procedimentos à serem adotados, visando o acompanhamento de um 

inventário mais crítico e analítico. 

Segue etapas do processo a ser adotado: 

Figura 4: Etapas do Processo de estoque 

 

 Fonte: Dos Autores, 2017 



Com a nova estrutura organizacional, o setor certamente será mais 

organizado e eficaz, resultando na diminuição das falhas, nas conferências dos 

produtos, armazenamento e na separação das mesmas para expedição, evitando 

divergências no estoque, atrasos nas entregas e insatisfação dos clientes. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente o e-commerce brasileiro tem ocupado uma grande fatia no 

mercado de vendas, sobressaindo e ganhando destaque no poder de compra do 

consumidor, devido à uma gama de benefícios citados neste trabalho. Os 

consumidores no geral, têm optado por essa nova adaptação de compras, o que 

resulta no crescimento acelerado de lojas virtuais. 

A empresa analisada neste trabalho, é de grande porte, porém, foram 

encontradas algumas deficiências, em destaque neste trabalho, o problema está 

relacionado à gestão inadequada e problemas no controle de estoques. A grande 

preocupação em si, é a satisfação dos clientes, que tem sofrido com os estornos 

de suas compras, por falta de peças em estoque, o que impede a entrega da 

venda feita. 

Contudo, existe a necessidade da implementação da solução encontrada, que 

trará melhorias nos procedimentos, organização, planejamento nos estoques e 

uma nova gestão adequada que resultará na eficácia dos processos. 
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