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INTRODUÇÃO 
 
O comércio alimentício é um forte contribuinte para a economia brasileira, porém a pequena empresa ainda 
é carente de práticas de desenvolvimento, há muita concorrência e a inovação é fundamental para a 
sobrevivência dos pequenos negócios locais. (Corso, 2008). O comércio de lanches quando bem 
estruturado pelo empresário, tem grandes chances de alavancar lucros e alimentar a economia local. 
(SILVA, 2011). Os estoques são materiais e suprimentos (ALVAREZ, 2003; MÖLLER; TÖRRÖNEN,2003) 
que a empresa mantém para a fabricação de um produto, podendo variar a quantidade conforme o tipo de 
produto ou seu modelo. Bem como aponta Silva (2012), o estoque se destaca como um processo para 
abatimentos de custos, além de ser um componente ressaltante destes, tem grande importância sobre o 
que volta do investimento dos empresários ou acionistas.  

Diante dos tópicos abordados e da importância da gestão de estoques em uma empresa do ramo 
alimentício, surge a problematização do tema: como funciona a gestão de estoques em uma empresa de 
Hot Dog em Santana do Livramento? Dentro desse contexto o objetivo desse artigo é analisar o modelo de 
gestão de estoque utilizado em uma microempresa do ramo alimentício, situada na cidade de Santana do 
Livramento, Rio grande do Sul, e com base nos dados apresentados procurar identificar se os modelos 
estão de acordo com o que o estoque propõe e fomentar a importância dessa gestão para o município. 

  
METODOLOGIA 
 

Este trabalho contém um caráter descritivo, e tem como principal objetivo averiguar como se dá a 
gestão de estoque na microempresa do ramo alimentício situada no município de Santana do Livramento. 
Para Gil (2002) Essa pesquisa tem como objetivo descrever as características de um determinado local e 
tem como papel estabelecer relações. O método de pesquisa utilizado foi à base da pesquisa de campo, 
essa pesquisa é realizada através de coleta de dados junto a pessoas que fazem parte do processo. 
(FONSECA, 2002) A abordagem se caracteriza como qualitativa, pois como ressalta o autor as pesquisas 
definidas como estudo de campo, estudo de casos, pesquisa-ação, ou pesquisa participante, os 
procedimentos analíticos são principalmente de natureza qualitativa. ’’ (GIL, 2012). Referente à técnica de 
coleta de dados, foi feito um roteiro de entrevista, semiestruturado com base nos assuntos retratados no 
referencial teórico, para que fosse possível o entendimento prático da gestão de estoques. A entrevista foi 
feita com o proprietário da microempresa, o qual se disponibilizou a contribuir com o estudo, a entrevista foi 
gravada por dispositivo móvel, com o consentimento do mesmo, posteriormente sendo redigitadas e 
analisadas de acordo com categorias que surgiram do referencial, dos autores tratados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para Gonçalves (2010) a gestão de estoques é o departamento responsável pelo manejo de 

materiais, por meio de previsões, e controles dos estoques. Segundo o proprietário é realizada uma compra 
semanalmente, cujo controle é efetuado diariamente, através de uma espécie de livro onde é feito o registro 
de seu exercício bem como receitas, despesas e contabilização do estoque. Ao questionar o entrevistado 
sobre a importância da gestão de estoque eu seu âmbito o mesmo apresentou dúvidas a respeito do tema, 
pois, de acordo com a resposta dada, o estoque é de extrema importância para a sobrevivência do seu 
negócio. Segundo Barbieri (2006) os estoques são compostos por uma quantidade de elementos que são 
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utilizados na venda, no processo interno e também no consumo interno da empresa. Na entrevista, ao ser 
questionado para o proprietário, sobre os itens que compõe o seu estoque o mesmo citou apenas os itens 
utilizados no processo produtivo e alguns itens tais quais como luvas e uniformes. Porém, itens utilizados 
para o uso pessoal interno e até mesmo a embalagem não foram citados. Para Gonçalves (2010) as 
compras têm um papel responsável dentro da empresa. Tendo em vista um bom planejamento e 
acompanhamento para que o produto sempre seja recebido no momento esperado. A microempresa após 
um tempo calculou de forma que seu estoque sempre estivesse em condições para operar e estabeleceu o 
ponto de pedido de cada item em compras diárias, quinzenais, semanais e mensais de acordo com a 
validade do produto, O pão é comprado diariamente, itens como presunto e queijo por possuírem cuidados 
específicos são comprados semanalmente. Ao ser questionado sobre qual o maior custo hoje, foram obtidos 
como resposta que seus funcionários são os mais caros, tendo em vista que existem serviços de terceiros 
como contador e todos seus funcionários possuem carteira assinada o que gera um custo alto. 
Em busca de mais informações sobre gestão de estoques, outro fator importante identificado na 
microempresa, foi o conhecimento sobre a previsão de vendas. Sabendo que para Gonçalves (2007) os 
procedimentos para a previsão de vendas podem ser estimativos intuitivos e subjetivos. Quando foi 
perguntado sobre esse tema o proprietário disse que não existe uma previsão certa de vendas, pois, sua 
previsão é “feita dia após dia”. Nesse mesmo panorama, o entrevistado identificou como importante os dias 
do mês, para ele o ponto auge em vendas é do início do mês até o dia vinte, e o ponto onde as vendas 
decaem são do dia vinte ao trinta de cada mês. Em vista disso, quando questionado em que época do ano 
ele vende mais, o que foi respondido foi que no verão as pessoas buscam mais opções de lazer e é nessa 
época em que suas vendas alavancam e o seu estoque sempre tem que estar preparado para suprir as 
demandas. 
  
CONCLUSÕES 
 
Diante do exposto confirma-se a posição sobre a importância da gestão de estoque, percebendo que nessa 
área, as compras são fundamentais para o alcance dos objetivos da empresa, visto que essa função 
participa intensamente do processo produtivo, assim o estoque deve estar sempre equilibrado, mantendo 
um cuidado especial por ser na área alimentícia, exigindo local específico e com as necessidades de cada 
produto. Foi constatado também, que o proprietário apesar de não ter formação profissional na área 
administrativa e inexperiente nos fatores abordados, nota-se que o mesmo adquiriu conhecimento na 
prática, exercendo sua função de forma eficaz mantendo o padrão da empresa e atendendo a demanda do 
mercado consumidor, com uma visão abrangente para o crescimento do negócio se destacando da 
concorrência. Apesar, de o controle ser feito manualmente ele tem total controle da aquisição dos materiais 
utilizados, mas como foi citado na entrevista pelo proprietário o negócio expandira no mês de Julho, seria 
propício que desde já ele implante um sistema, pois um negócio maior requer mais empenho e como as 
compras são feitas mensalmente, semanalmente e até diariamente é indispensável que ele tenha uma 
ferramenta mais eficaz para controlar as entradas e saídas, níveis de estoque e lucro da empresa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi averiguar as disparidades da gestão da empresa Lisboa “Doces de 
Pelotas”, - que através de sua estrutura familiar e administração não profissional, estabelece um sistema de 
produção em escala, mantendo as características dos produtos artesanais, com uma gestão de estoques 
peculiar aos negócios de pequeno porte, adquirida ao longo da vivencia de seus proprietários frente ao 
negócio, explorando o nível de conhecimento empírico e construindo sua realidade a partir disso - em 
relação a teoria do gerenciamento de produção e materiais, elaborando assim um sistema de controle de 
fácil visualização para que os gestores possam incrementar a sua gestão esclarecendo-se sobre as técnicas 
propostas. Sendo assim, determinou-se como objetivo geral: Identificar o método de estoque utilizado pela 
empresa; E como objetivos específicos: Verificar se o layout do estoque é adequado a uma manipulação 
otimizada; Construir a classificação ABC a partir da coleta de dados referente a um mês do ano, com a 
finalidade de oferecer ferramentas para a otimização do estoque;  

Respondendo dessa forma à pergunta: A maneira como a empresa administra o seu estoque é a 
mais adequada para o desenvolvimento de suas atividades e necessidades e quais aspectos podem ser 
apontados como forma de melhoria para o desempenho dessas atividades?  

Justifica-se a escolha do problema muito em função dessas necessidades, pois, considera-se que 
muitos empreendedores tratam o assunto de forma empírica, desconhecendo a existência das teorias e 
suas aplicações, sendo que estas oferecem instrumentos essenciais para a administração do negócio.  

 
METODOLOGIA 
 

Para desenvolver uma pesquisa coesa e mais próxima da realidade existente utilizou-se do tipo de 
pesquisa descritiva, que segundo Gil (2012) tem como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Dessa forma, optou-
se pelo delineamento de um estudo de caso, que segundo Gil, (2012) “é caracterizado pelo estudo profundo 
e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”.  

Quanto ao levantamento das informações, pretende-se utilizar as técnicas de pesquisa documental, 
que segundo Severino (2007, p.124) “é toda a forma de registro e sistematização de dados, informações 
colocando-os em condições de análise por parte do pesquisador”. Neste caso, foram analisadas as notas 
fiscais de compras da empresa, com a finalidade de verificar os preços e quantidades atuais. 

Foi realizada uma entrevista com o proprietário responsável pelas compras na empresa, com a 
finalidade de identificar as ações realizadas na administração dos estoques, controle e utilização dos 
materiais. O tipo de entrevista aplicada foi estruturada que, segundo Severino (2007, p. 125) “são aquelas 
em que as questões são direcionadas e previamente estabelecidas, com determinada articulação interna”. 

Realizou-se também uma pesquisa/estudo de campo, com o objetivo de verificar e fotografar a 
disposição dos materiais no estoque e layout do setor de produção, a escolha desta técnica de coleta 
justifica-se pelas palavras de Marconi e Lakatos (2009, p. 188) “é aquela utilizada para conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  (Figura 1 – Gráfico de representação da Curva ABC) 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Com a finalidade de organizar os itens constantes na lista de materiais consumidos pela empresa, 
elaborou-se quatro tabelas de análise da curva ABC, porém devido ao espaço limitado demonstrou-se 
somente o gráfico final de representação de consumo dos itens da empresa no período de um mês.  

A construção da Curva ABC demonstrou em seus resultados que os itens integrantes do grupo A 
são responsáveis pelo maior custo para a empresa no que tange a compra de matéria prima. Mesmo cor-
respondendo a apenas 20% dos itens em estoque, exercem forte influência nos valores despendidos para a 
produção dos doces. Os cálculos apontam para um custo total acumulado de R$ 4.699,60 ou 79,18% dos 
custos. O material de médio custo, aquele que representa 15% do total gasto com a aquisição de matéria 
prima e faz parte do grupo B correspondendo a 30% dos itens em estoque. Por último, o grupo C, o que 
possui o maior número de itens, representando 50% da matéria prima porém, cujo custo total é menor que 
os do A e B.  

Ao realizar-se a análise ABC dos produtos, nota-se que os itens de classe A devem receber toda a 
atenção necessária, pois representam em torno de 80% dos gastos da empresa e qualquer variação, 
poderá resultar num montante significativo no final do período de um mês. Por se tratar, em sua maioria de 
produtos perecíveis, seu manuseio, forma e tempo de estocagem devem ser rigorosamente controlados, 
pois este cuidado será fundamental para evitar qualquer perda e consequentemente possíveis prejuízos, 
aumentando ainda mais os custos dos itens deste grupo. A representação gráfica poderá auxiliar o 
administrador a estabelecer prioridades e assim, garantir a boa gestão de seu estoque.  
 
CONCLUSÕES 
 

Analisando os resultados da pesquisa pode-se concluir que esta forma de controle e gestão garantem o 
bom funcionamento e melhoram o desempenho na produção da empresa eliminando restrições que possam 
existir no setor, além de otimizar os recursos financeiros disponíveis.  

Entende-se que ao identificar o método de gestão de estoques que a empresa desenvolve, definiu-se 
um legado de grande importância, pois, verifica-se de fato de que forma a teoria se relaciona com a prática 
e de como intervenções técnicas podem garantir o melhor desempenho das atividades, até então rotineiras.  
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INTRODUÇÃO 

 
No Brasil a segmentação de mercado de trabalho condiciona a elevada taxa de desigualdade de 

renda existente no país, devido à desigualdade de salários entre os trabalhadores a cargo da existência do 
mercado formal e informal. No Rio Grande do Sul a situação não é diferente. Segundo Fleck (2012, p. 63) 
“nos últimos cinco anos, o mercado de trabalho da região do Pampa está estruturado principalmente no 
setor de comercio e serviços, associado à agropecuária”. 

Nessas condições a Universidade Federal do Pampa, criada há 10 anos com a função de 
desenvolver a região e tentar diminuir as dificuldades da cidade de Sant’Ana do Livramento, propondo o 
desenvolvimento através da educação e preparo para o mercado de trabalho, como expressa no plano 
pedagógico do curso de Administração. O PPC apresenta uma visão das potencialidades do egresso do 
curso de administração, o curso prepara o administrador para que esse seja crítico e tenha a capacidade de 
interpretar as variáveis, estimule o desenvolvimento local e seja empreendedor, buscando inovações em 
sua região. 

Neste sentido, a partir da carência de dados sobre os egressos do curso de administração da 
Universidade Federal do Pampa no mercado de Santana do Livramento, o presente estudo objetiva 
averiguar a atuação deste egresso no mercado de trabalho local, realizando uma análise descritiva dos 
dados.  

 
METODOLOGIA 
 

O estudo é de caráter descritivo e quantitativo, utilizando o método Survey para o de dados. 
Segundo Gil (2012) o método Survey é caracterizado por realizar questionamentos diretos a um grupo 
significativo de pessoas sobre o problema em questão e analisado quantitativamente. Enquanto que a 
pesquisa descritiva é ideal para estudos que pretendem descobrir peculiaridades de determinado fenômeno 
e suas relações, coletando e descrevendo os dados obtidos (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). 

Foi realizado um levantamento de dados através de um questionário fechado com o total de 
egressos do curso de administração da Universidade Federal do Pampa do período de 2010 a 2015, que 
totalizou 293 egressos. Do total, obteve-se o retorno de 108 egressos. A partir da análise do questionário 
foram identificados 38 egressos que estão atuando como administradores em Sant’Ana do Livramento, 
caracterizando, dessa forma, a amostra do estudo.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A atuação dos egressos de administração no mercado de Santana do Livramento é marcada pela 
atuação em organizações privadas, o que compreendeu o total de 32 (84,2%) egressos, concentrados 
principalmente nos ramos comercial (26,3%) e de prestação de serviços (47,4%) como pode ser observado 
na tabela 01, abaixo. 

 
Tabela 01 – PERFIL DOS EGRESSOS DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIPAMPA ATUANTES NO 

MERCADO DE TRABALHO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS. 
Variável  Frequência (38) Percentual (100%) 

mailto:bru_fg@outlook.com


 

Anais do 1º Simpósio Internacional em Estratégia e Desenvolvimento – Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade Federal do Pampa 

1. Administração da 
organização que 
atua 

Privada 32 84,2% 

Pública 6 15,8% 

Variável  Frequência (38) Percentual (100%) 

2. Ramo de mercado Industrial 1 2,6% 

Comercial 10 26,3% 

Prestação de Serviços 18 47,4% 

Agropecuário 2 5,3% 

Outros 7 18,4% 

Variável  Frequência (38) Percentual (100%) 

3. Cargo/função Professor 3 7,7% 

Administrador/Gestor 10 25,6% 

Proprietário de 
empresa 

3 7,7% 

Assistente 
Administrativo 

11 30,7% 

Auxiliar (RH, MKT, FIN) 5 12,8% 

Bolsista 1 2,6% 

Diretor/Presidente 2 5,1% 

Funcionário Público 1 2,6% 

Escriturário 1 2,6% 

Consultor 1 2,6% 

Variável  Frequência (38) Percentual (100%) 

4. Nível de satisfação 
com cargo que 
ocupa 

1 (pouco satisfeito)   

2 2 5,3% 

3 8 21,2% 

4 18 47,4% 

5 (muito satisfeito) 10 26,3% 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de campo, 2016. 

 

O quadro evidencia que um significativo número de formados está trabalhando como assistente 
(30,7%) ou administrador (25,6%). Os dados obtidos demonstram ainda que boas parte dos egressos 
mostram-se satisfeitos com o cargo que ocupam, correspondendo o total de 18 (47,4%) egressos, como 
mostra a tabela 01. 

 
CONCLUSÕES 
 

Conclui-se a partir da averiguação do mercado de trabalho do administrador em Sant’Ana do 
Livramento que o mesmo é de difícil expansão, havendo uma limitação de cargos para a atuação dos 
administradores. O estudo identificou que os administradores estão atuando em vários ramos diferentes, 
alguns seguiram a carreira acadêmica, tornando-se professores da própria instituição, porém poucos 
tornaram-se empreendedores, já que apenas três egressos são proprietários de empresa. Esse dado vai 
contra o que expressa o plano pedagógico de administração, onde o objetivo é formar empreendedores 
para ajudar no fomento do mercado de trabalho e desenvolvimento do município.  
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