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1 RESUMO 

 

Dentro da área financeira, os controles internos são de extrema importância 

para o negócio, e ressaltado aqui o controle de estoque. O estoque significa dinheiro, 

logo a boa gestão do mesmo traz uma série de benefícios para a companhia, sendo 

um ponto muito importante dentro da empresa para que não haja prejuízos, dessa 

forma o estudo traz à tona qual a real significância do gerenciamento de estoque em 

uma empresa de médio porte, uma vez que a área financeira é reduzida. O presente 

trabalho teve como objetivo geral analisar os controles internos de estoque e o retorno 

financeiro do salão de cabelereiro de médio porte, Neo Studio, utilizando-se de uma 

pesquisa exploratória; abordagem qualitativa com observação dos fatos através de 

questionário estruturado; explicativa delimitando o campo a ser trabalhando, 

identificando os problemas apresentados e descritiva para o levantamento dos dados 

e análise das informações. Os problemas observados no gerenciamento de estoque 

do salão estão relacionados ao uso limitado do software, acarretando em não 

visibilidade do valor total investido e compras com quantidades inadequadas. Também 

foi possível identificar que o não conhecimento da curva ABC auxilia nas compras 

padrões sem análise de demanda e oferta, e com estoque mínimo elevado fazendo 

com que não haja controle de entradas e saídas e acúmulo de material. A pesquisa 

revela que o estoque impacta diretamente no crescimento do negócio, assim tendo 

grande relevância e significância para uma empresa de médio porte que tem planos 

de crescimento. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de estoque, Controles Internos, Estoque de Salão 

de Cabelereiro.  
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2 INTRODUÇÃO  

 

O gerenciamento de estoque dentro de médias empresas geralmente é uma 

tarefa complicada, que acaba ficando em segundo plano nas prioridades da 

administração financeira. Com essa falta de controle, o empresário pode não perceber 

o quanto de dinheiro, tempo e clientes é perdido, pois é possível perder vendas e 

clientes por não ter estoque, ou superlotar espaços com produtos desnecessários, 

perdendo dinheiro, caso o mesmo não seja escoado em tempo hábil. 

Para Martins (2014) os dois pilares básicos para que seja possível ter um 

controle de estoque básico é saber inicialmente quantidade e demanda. Mapear 

quantos produtos são necessários para se atender determinada quantidade de 

clientes, e assim ter um bom atendimento, sem que o produto fique parado no estoque. 

Ligado a isso, a demanda é extremamente importante, entender sazonalidade do 

serviço ou produto, auxilia em compras assertivas, fazendo com que tenha 

rotatividade do estoque e diminuindo as perdas.  

De modo geral os estoques aparecem em vários formatos: produtos 

semiacabados (Ex. pó descolorante – que sozinho não age) e produtos acabados (Ex. 

Esmalte – pronto para o uso), que caracterizam o espaço físico a ser utilizado, e de 

acordo com a demanda o tamanho necessário do espaço, sendo organizado por 

variação de vendas, giro e o nível de serviços exigidos, como defende Wanke (2011). 

É possível ter duas estratégias para estoque: ter mais produtos e 

consequentemente mais dias de estoque, para que não se tenha imprevistos e o 

serviço ou produto seja efetivamente vendido ou ter estoques mínimos e manter um 

bom relacionamento com seus fornecedores para se ter entregas rápidas de material 

quando necessário. Qualquer que seja a estratégia, a importância de se ter um bom 

gerenciamento de estoque é inegável, pois traz agilidade e eficiência ao negócio. 

(AZEVEDO; SOUZA, 2017)  

 

2.1 Situação Problema 
 

Os autores Horngren; Foster; Datar (2010) defendem que o estoque é um ativo, 

ou seja, dinheiro. E esse é um ponto muito importante dentro de uma empresa, deve 

ser gerenciado de forma correta para que não haja prejuízos e seja possível otimizar 

os investimentos. Sendo assim é necessário analisar pontos importantes na hora de 
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comprar suprimentos, como, rotatividade dos produtos adquiridos ou compra de 

produtos no momento e quantidade errada. 

O critério para que um produto seja vendido a curto prazo está relacionado a 

demanda do mercado, com suas mudanças dinâmicas não é possível ter um produto 

parado em estoque por um tempo muito longo, por isso o planejamento, o controle, a 

gestão do fluxo de caixa, destinada ao estoque são pontos importantes para que haja 

equivalência entre demanda e oferta, ressaltam Horngren; Foster; Datar (2010).  

Com o avanço da tecnologia e o fácil acesso às informações, temos um 

consumidor cada vez mais exigente, e isso muda o cenário de gestão de estoque das 

empresas, pois o consumidor não espera pelo produto desejado. Caso haja um pedido 

de um produto ou serviço em que a empresa não consiga atende-lo de forma rápida, 

resultará em perdas grandes: lucros e clientes. Consequentemente abrindo 

oportunidade para o consumidor buscar o concorrente.  

Dado essas informações, é possível perceber um problema: Qual a 

significância de um gerenciamento de estoque em uma empresa de médio porte? 

 

3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar os controles internos de 

estoque e o retorno financeiro, embasado em um estudo de caso de um salão de 

cabeleireiro de médio porte. 

 

3.1 Objetivos Específicos 
 

1) Relatar o atual processo de estoque da empresa  

2) Identificar quais os controles internos usados para gerenciamento do estoque 

e os problemas relacionados  

3) Propor possíveis ações de melhoria no controle de estoque, para atingir 

resultados tangíveis. 

 

4 METODOLOGIA  
 

A metodologia desse trabalho é baseada em uma Pesquisa qualitativa, 

exploratória, explicativa e descritiva.  
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Severino (2010) defende que não existe uma modalidade particular para cada 

tipo de caso qualitativo ou quantitativo, pois visa entender os limites de conhecimento 

humano e estabelece uma relação entre sujeito e o objeto a ser conhecido.  

Para Gil (2002) a pesquisa exploratória tem como objetivo familiarizar o 

problema deixando-o mais explícito ou mais fácil para se concluir uma hipótese. Já a 

pesquisa explicativa é o conceito geral que rege quase que experimental as 

possibilidades e possíveis realizações das ciências sociais, sobretudo da psicologia.  

É notável que Severino (2010), tem a mesma abordagem de Gil (2002), onde 

diz que uma pesquisa exploratória delimita seu campo de trabalho, identificando os 

acontecimentos do problema. Enquanto numa pesquisa explicativa, os fenômenos 

estudados são provados através de experimentação e interpretação de forma 

qualitativa. 

O presente trabalho se apoiará num questionário qualitativo exploratório, com 

perguntas abertas direcionado à gerente da empresa estudada, salão de cabeleireiro 

médio porte, Neo Studio. 

 
4.1 Estudo de caso: caracterização da empresa  

 

O idealizador do salão foi o Romualdo Bergamini Neto, ex dono de uma padaria, 

pensando na ascensão do mercado de beleza, investiu o capital no salão de 

cabelereiro. E então em outubro de 2007 o Neo Studio foi criado, localizado numa 

região nobre de São Paulo, no bairro do Morumbi, Zona Sul. Desde então, o salão 

cresce em número de funcionários e consequentemente de clientes. O salão iniciou 

as atividades com dez cabelereiros e quatorze manicures, uma quantidade grande 

para o início e hoje já conta com treze profissionais especializados em cabelo, vinte e 

quatro manicures/ pedicures, uma esteticista, duas depiladoras, três recepcionistas, 

uma estoquista, uma subgerente, uma gerente, um auxiliar administrativo e dois 

manobristas. 

O salão Neo Studio é dividido entre quatro sócios, Romoaldo, sócio majoritário 

e os demais são investidores. O salão utiliza do software chamado Hair Beauty, essa 

ferramenta é utilizada para controle de agenda; estoque, saída e entrada de materiais; 

aba dos profissionais, entrada de procedimentos e parte financeira de contabilidade. 

O ramo da beleza no Brasil é muito forte, com alto crescimento anual, estando 

na terceira posição no ranking mundial.  
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De acordo com um estudo realizado pelo SPC Brasil, em um 
cenário de crise, o brasileiro opta por cortar atividade de lazer 
em vez gastos com a beleza, este comportamento, favorece a 
“Indústria da Beleza” que voltou a crescer em 2016. (DINO; 
2016). 
 

Os dados apontam que mesmo com o país em crise, o setor de beleza continua 

em expansão. Dados informados pela Associação Brasileira de Franchising mostram 

que o faturamento das franquias de beleza cresceu 8,1% no ano de 2015 se 

comparado a 2014.  (Dino, 2016) 

Os números mostram que o segmento é valorizado pelo consumidor, e mesmo 

diante a crise, retrai pouco se comparado a outros ramos. O setor teve crescimento 

médio de 10% por ano nos últimos 20 anos, faturando R$ 43,2 bilhões em 2014. 

(Marzano, 2015) 

Por ser um mercado propício a crescimento, atentar-se sempre aos 

concorrentes, as novidades do mercado e os novos mecanismos de controle 

financeiro, que ajudarão a ter resultados positivos ao negócio. (EXAME, 2017) 

 
 
5 DESENVOLVIMENTO  
 
5.1 Média Empresa: Conceito e Importância 

 

O critério usado pelo SEBRAE para classificação de uma média empresa é pelo 

número de funcionários empregados. No caso de comércio e serviço, para uma 

empresa se enquadrar como Média, é necessário ter de 50 a 99 funcionários. 

(SEBRAE, 2006) 

Sua importância está no âmbito econômico, girando e gerando dinheiro dentro 

do país, mas também no âmbito social, criando empregos e atingindo níveis dentro da 

população. As Pequenas e Médias empresas são responsáveis por 57 milhões de 

empregos, tem 60% dos postos de trabalho e representa 20% do Produto Interno 

Bruto. (LONDON, 2013) 

 

5.2 Importância do Controle de Estoque 
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Conforme os autores Ching (2010) e Davis; Aquilano; Chase (2003) o estoque 

é o parâmetro de quanto se está vendendo e é necessário que seja feita a apuração 

das informações de forma minuciosa. O objetivo básico para uma análise de estoque 

é determinar entre os métodos curva ABC - (a) quais os níveis devem ser mantidos, 

(b) quando o estoque deve ser reposto e (c) qual o tamanho do pedido. 

Davis; Aquilano; Chase (2003) dizem o estoque gera alguns custos: custos de 

armazenagem, custo de capital, custo de obsolescência, custo de pedido, custo de 

falta de estoque e custos de compra.  

Para aos custos do estoque, Martins (2006) defende que o just in time é um 

método que pretende disponibilizar de forma casada os produtos que a manufatura 

necessita, porém apenas quando se faz necessário redução nos custos. 

A administração de estoque ou gestão de estoque, conforme afirma Ching 

(2010), está atrelada a algumas funções, tais quais compra de material, 

acompanhamento, gestão de armazenagem e controle. Baseado nisto, Davis; 

Aquilano; Chase (2003) defende que existe dois tipos de fontes de compra: a primeira 

é a partir de pedidos solicitados por clientes, fazendo encomendas específicas e a 

segunda fonte vem de pedidos já previstos, que é uma demanda programada e que 

normalmente será somado a compra específica. 

O intervalo de tempo de compra vai depender da rotatividade do estoque e do 

controle realizado sobre os produtos. Se algum item for contabilizado errado, isso 

pode acarretar em compra desnecessária e acúmulo de material no estoque. Os 

modelos de estoque mostram que a demanda é supostamente conhecida: 

 

Entretanto, na maioria dos ambientes do mundo real, a demanda 
por um item não é constante, mas irá variar de período a período 
(isto é, de dia a dia, de semana a semana). Consequentemente, 
nestas situações, é necessário construir um estoque de 
segurança que leva em consideração esta variação de 
demanda. Este estoque de segurança é uma adição a demanda 
média que é prevista diante do lead time. (DAVIS; AQUILANO; 
CHASE 2003, p. 480.) 

 

Conforme defendido por Davis; Aquilano; Chase (2003) é necessário que se 

tenha um estoque de segurança contemplando possíveis variações na demanda, 

porém é importante considerar o valor investido nesse estoque e entender a real 

necessidade e quantidade adequada. Contemplar o lead time do fornecedor é 
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imprescindível para que o estoque se mantenha alinhado com as necessidades dos 

clientes. 

 

5.2.1 Estoque num Salão de Beleza 

 

Em um salão de beleza, um dos principais parâmetros para que se tenha um 

negócio lucrativo, depende de saber o que comprar (item e quantidade), a hora certa 

de comprar e onde comprar.  

O acompanhamento para se manter um bom estoque deverá ser semanal, 

saber quanto tempo dura cada produto em relação ao serviço prestado, parece ser 

algo complexo, porém necessário. Essas informações, vão ajudar a refinar o seu 

pedido de compras, equilibrando o seu estoque de acordo com a demanda conforme 

afirma a Universidade de Beleza & Estética (2017) 

 

5.3 Administração Financeira: Conceito e Papel na Organização 

 

Como conceituado por Lawrence (2010) a área financeira de qualquer empresa 

ou organização deve estar diretamente alinhada com as outras áreas, devido a isso 

que são geradas as previsões e tomadas de decisões. Administração financeira pode 

ser descrita diretamente pelo seu papel dentro da organização e relação com teoria 

econômica e as ciências contábeis, o porte e a importância da administração do 

departamento financeiro vai de acordo com a necessidade e o tamanho da empresa.  

Para pequenas e médias empresas, a administração financeira resume-se em 

uma área, que cuidará da contabilidade e tomadas de decisões financeiras, como 

investimentos. O real motivo por toda a importância da área financeira dentro da 

organização é que constantemente será necessário tomar decisões que trarão valor 

ou não para o negócio, sendo possível ter sucesso com tal ou não, como defende os 

autores Ross; Westerfield; Jordan (2000). 

 
 
6 RESULTADOS  

 

Segundo a gestora Ivone Gomes, o Neo Studio, dispõe de um caixa no valor 

de 20 mil reais mensal para manter seu estoque. As compras são realizadas por ela, 

porém o salão conta com uma estoquista que tem a função de conferir, estocar o 
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material entregue pelo fornecedor, dar entradas e saídas no sistema Beauty Hair, 

controlar vencimento dos produtos, e avisa quando os mesmos estão vencendo. O 

sistema é unicamente para dar entrada e saída nos materiais, pois o mesmo não tem 

competência para realizar controle de vencimento, e nem sistemática para alocar os 

produtos de forma correta, que seria primeiro a entrar, primeiro a sair.  

As compras são realizadas por etapas, os produtos para cabelos são 

comprados uma vez ao mês, e produtos para manicure/ pedicure, depilação e estética, 

semanalmente, por se tratar de produtos com giro maior e sem a possibilidade de 

negociação com o fornecedor. Como os produtos para cabelo são mais caro, 

necessitam de pedido mínimo, o que torna mais fácil uma negociação, fazendo com 

que a compra gere descontos. A média total em compras mensais chega no valor de 

20 mil reais. 

O salão mantém estoque mínimo de segurança apenas para produtos 

relacionados a cabelo, como tinta, shampoo, hidratação, considerando dez unidades 

de cada material. O salão tem como hábito considerar a sazonalidade das tendências, 

como por exemplo loiros para verão e castanhos para inverno, logo, as compras são 

adaptadas para esse tipo de característica do serviço. 

É preciso manter um estoque maior, a gerente descreve que os produtos para 

cabelo são os mais importantes, apesar de afirmar que todos são úteis. O salão nunca 

deixou de atender por falta de material, trata-se de um estoque pequeno, mas a 

empresa acredita que ele contenha tudo que é necessário para realizar seus serviços 

e venda com eficácia. 

Produtos danificados e avariados não possuem destino certo, as vezes são 

vendidos com descontos para funcionários ou doados internamente, sem critério. 

De acordo com as informações cedidas, é possível perceber que o salão utiliza 

de todo o fluxo de caixa para manter o seu estoque, e de acordo com Davis; Aquilano; 

Chase (2003), isso é um risco uma vez que é comprometido todo o fluxo de caixa sem 

manobras para possíveis imprevistos ao decorrer do mês. É importante levar em 

consideração que os produtos mais caros, devem ser melhor negociados e menos 

comprados, havendo uma regularidade em suas compras. De acordo com período de 

tempo fixo, é necessário fazer contagem do seu estoque antes de programar as 

compras, para entender a necessidade e quantidade dos pedidos.  

A compra de um pedido fixo, atrelado a um desconto com o fornecedor, só será 

rentável se todos os produtos considerados nessa negociação têm a mesma 
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rotatividade. Caso contrário o desconto concebido não será superior ao valor que o 

salão já possui investido no estoque.  

Davis; Aquilano; Chase (2003) afirmam que é preciso calcular um estoque 

mínimo para que não se tenha problemas de demanda, para um salão que faz 

compras programadas mensal e semanal, ter um estoque mínimo de 10 itens para 

cada produto, é considerado uma margem muito alta, pois uma vez que o sistema 

utilizado não faz o controle de vencimentos e o primeiro produto que entra, não 

necessariamente é o primeiro que sai, isso aumenta as possibilidades de produto 

vencido no estoque, significando prejuízo. 

Um dos pontos importantes para a saúde do estoque é a análise dos produtos 

já existentes nele, logo, é necessário avaliar o valor total investido para refinar o 

pedido de compras, equilibrando o estoque de acordo com a demanda, conforme 

afirma a Universidade de Beleza & Estética (2017). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar os controles internos de 

estoque e o retorno financeiro de um salão de cabeleireiro de médio porte, localizado 

em São Paulo Capital.  

Conforme estudado na fundamentação teórica, estoque tem como definição ser 

qualquer forma de bem físico pronto ou matérias primas que ficará armazenado por 

um período de tempo, afirma o autor Martins (2006), que continua explicando que a 

gestão de estoque, diz respeito a diversas ações para entender se estoque está sendo 

usado corretamente. A gestão de estoque impacta diretamente no fluxo de caixa, o 

que explica a importância de tal dentro de uma empresa. 

O primeiro objetivo específico do trabalho foi entender o atual processo de 

controle de estoque da empresa, o salão faz compras mensais e semanais e utiliza 

um sistema para dar entrada nos materiais. E após esse entendimento se fez possível 

identificar o funcionamento dos processos de gerenciamento de estoque.  

Um dos problemas visualizados que atrapalha o controle de estoque é, o salão 

faz usufruto de um sistema para dar entrada nos produtos, não utilizando a ferramenta 

na sua totalidade, como entrada e saída, valores totais, análises e informações para 

tomada de decisão. Alguns princípios básicos como o controle ABC, não são feitos 

por falta de conhecimento. Isso impacta diretamente no modelo de compra que tem 
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sido realizado todos os meses, os parâmetros utilizados são vagos e relativos, uma 

vez que já é estabelecido que não se tem negociação de materiais como 

manicure/pedicure, estética e depilação, serviços esses que tem alta rotatividade e 

consequentemente grande giro no estoque, o que poderia gerar negociações junto ao 

fornecedor.  

Um dos erros identificados é não ter uma análise concreta do valor real 

investido atualmente no estoque físico, impossibilitando que as compras sejam 

realizadas de forma coerente, isso acarreta num crescimento mais lento do que 

esperado ou estagnação. A falta de conhecimento do valor investido no atual estoque, 

gera compras impulsivas, com gastos desnecessários. A margem de segurança ou 

estoque mínimo utilizado é excessivo, levando-se em consideração que as compras 

são feitas semanalmente e semanalmente, prejudicando o fluxo de caixa.  

Um bom gerenciamento de estoque tem grande importância para uma 

organização, pois como afirma Chiavenato (2014) os controles internos são uma 

função administrativa  que tem o objetivo de medir os resultados e corrigir o 

desempenho, para assegurar que seja possível o atingimento das metas e 

consequentemente os objetivos da empresa. Por isso, os controles internos, como o 

controle de estoque e o bom gerenciamento do mesmo, faz diferença nos objetivos e 

metas da organização. Após todas as análises realizadas, nota-se que a saúde do 

estoque impacta diretamente no crescimento do negócio, assim tendo grande 

relevância e significância para uma empresa de médio porte que tem planos de 

crescimento. 

 

7.1 Sugestão de Melhoria 
 

Para os pedidos, considerando que as compras são feitas semanalmente e 

mensalmente, deve-se rever a possibilidade de melhores condições de pagamento, 

prazo de entrega e quantidade mínima. Uma vez que o estoque mínimo esteja de 

acordo com a necessidade real de demanda, as compras poderão ser feitas de forma 

acumulativa.  

Quando se fala de valor investido em estoque, é necessário contratar uma 

auditoria para fazer o levantamento dos materiais que constam em estoque, 

analisando as notas fiscais dos últimos 12 meses, missão esta que permitirá que a 

empresa tenha o seu estoque regularizado e possa iniciar suas atividades com 
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precisão e focando no gerenciamento de estoque. Após isso, a curva ABC ficará mais 

clara, pois assim será possível entender demanda, os níveis que os estoques serão 

mantidos, momento de reposição e o tamanho adequado do pedido. 

Existem dois caminhos para o software, investir numa inovação e pesquisar no 

mercado os sistemas integrados que atendem o tipo de serviço prestado, que pode 

trazer uma série de benefícios, como valorização do negócio, otimização de tempo 

para as entradas e saídas, análises montadas para melhor visualização dos materiais 

utilizados e economia de fluxo de caixa. Caso a primeira opção não seja possível, é 

necessário um treinamento para todos os funcionários para entender toda a 

capacidade do software e suas funcionalidades, para que mesmo utilizando um 

sistema antigo, seja possível otimizar a ferramenta. 
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