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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar os impactos financeiros gerados pela gestão 

de estoque da empresa McDonald’s. Desta forma, foi observado as ferramentas e procedimentos 

utilizados pela empresa para o alcance de seus objetivos, verificando as suas dificuldades e boas 

práticas. Buscou-se também, analisar a importância de uma gestão de estoque adequada para se 

obter resultados satisfatórios, levando em consideração que os estoques impactam 

financeiramente o desempenho da empresa. Quanto a metodologia a pesquisa foi classificada 

como descritiva quanto aos objetivos, estudo de caso, documental e bibliográfica, quanto aos 

procedimentos, e utilizou-se de uma abordagem qualitativa na avaliação e interpretação dos 

documentos como o Programa de formação de gerentes e relatórios de diferença de stat, espaço 

físico e dados financeiros como o relatório de P&L, onde consta os montantes de vendas e 

gastos com o estoque, sendo compreendido como alimentos, embalagens e não produtos, 

disponibilizados através do sistema operacional da empresa. Como principais resultados, 

percebeu-se que apesar da utilização, de forma adequada, das ferramentas de gestão de estoque 

e dos procedimentos exigidos pela corporação, alguns desafios foram levantados pela gestão, 

sendo eles o baixo quadro operacional de colaboradores, a manutenção de treinamentos e 

sempre dividir o foco entre a operação e as atividades administrativas e alguns pontos negativos 

identificados na utilização de algumas dessas ferramentas, sendo eles falhas nas contagens e na 

elaboração dos planos de ação, e  a inconstância nos treinamentos . Houve também impactos 

financeiros decorrentes de alguns pontos negativos identificados na gestão de estoque, tais 

como: aumento no nível de estoque parados, devido a erros de contagem de estoque, além da 

demanda inferior a previsão, ocasionando a diminuição na Margem bruta, devido a 

imobilização dos recursos. Assim, conclui-se o papel primordial da gestão de estoque na 

geração de um impacto financeiro positivo. 

 

 

 

Palavras-chaves: Gestão de estoque; Corporação fast food; Ferramentas de Gestão 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The present research aimed to identify the financial impacts generated by the stock management 

of the McDonald's company. In this way, the tools and procedures used by the company to 

reach its objectives were observed, verifying their difficulties and good practices. It was also 

sought to analyze the importance of adequate inventory management to obtain satisfactory 

results, taking into account that inventories financially impact the company's performance. As 

for the methodology, the research was classified as descriptive regarding the objectives, case 

study, documentary and bibliographic, regarding the procedures, and a qualitative approach was 

used in the evaluation and interpretation of documents such as the Managers Training Program 

and difference reports of stat, physical space and financial data such as the P&L report, which 

contains the amounts of sales and expenses with the stock, being understood as food, packaging 

and non-products, made available through the company's operating system. As main results, it 

was noticed that despite the proper use of inventory management tools and procedures required 

by the corporation, some challenges were raised by the management, being the low operational 

staff of employees, the maintenance of training and always divide the focus between the 

operation and the administrative activities and some negative points identified in the use of 

some of these tools, being them failures in the counts and in the elaboration of the action plans, 

and the inconsistency in the trainings. There were also financial impacts resulting from some 

negative points identified in inventory management, such as: increase in the level of stopped 

inventory, due to inventory counting errors, in addition to lower demand than forecast, causing 

a decrease in Gross Margin, due to immobilization of resources. Thus, the primary role of 

inventory management in generating a positive financial impact is concluded. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização 

 

O ambiente organizacional é influenciado por variáveis internas (controláveis) e 

externas a empresa que irão afetar de forma positiva e/ou negativa a sua gestão, bem como os 

seus resultados. 

Toda empresa é um sistema aberto que interagem de forma completa com a sociedade 

(Padoveze, 2012), onde são introduzidos recursos, que serão processados em produtos e/ou 

serviços que irão satisfazer as necessidades dos clientes. Mas para que esses recursos sejam 

processados de forma eficiente é de suma importância que as empresas tenham um controle 

gerencial de suas operações e faça uso de sistemas de informações que possam gerar 

informações que possam auxiliar os gestores na tomada de decisão. 

Dias (2009, p. 2) afirma que “uma empresa é bem-sucedida na proporção de sua 

habilidade de rapidamente reunir, transmitir e interpretar todas as informações que descrevem 

as suas atividades”. 

Um dos maiores fatores de risco e de atenção no gerenciamento de uma empresa é o 

estoque, pois este recebe investimentos relevantes. Desta forma, uma gestão eficiente produzirá 

resultados positivos, além de reduzir custos, fazendo as empresas estarem no nível exigido pelo 

mercado. A correta gestão de estoques proporciona melhoria dos serviços, evitando que os 

produtos se transformem obsoletos. 

O controle correto do estoque é necessário para que a empresa se torne cada vez mais 

competitiva e que possa realizar suas atividades de forma mais eficiente, fazendo com que 

sejam comprados apenas produtos necessários, evitando com isso a sua falta bem como 

estoques desnecessários. 

De acordo com Tadeu (2010, p.26), para que o gestor tome a melhor decisão, ele deve 

avaliar e ponderar todas as possíveis variáveis que possam interferir, que sejam mensuráveis e 

que possam justificar sua escolha em critérios objetivos, evitando-se risco de cair na armadilha 

do subjetivismo ou empirismo gerencial. 

Outro importante fator na gestão de estoques, é que quando há estoques em equilíbrio 

tende a aumentar a lucratividade da empresa, tornando-a mais competitiva. 

Segundo Provin e Sellitto (2011), a gestão de estoque tem importância no papel 

operacional e financeiro das empresas, demandando cuidados em sua gestão. Sendo assim é 
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necessário a realização de um planejamento para que os objetivos da empresa sejam alcançados, 

de maneira que ocorra o menor desperdício de estoque. 

O gestor necessita de ferramentas e recursos internos que possam auxiliá-lo na obtenção 

de resultados satisfatórios. Várias são as ferramentas de controle utilizadas são utilizadas: a 

Análise ABC, que classifica um pequeno grupo de produtos como dominantes para alcançar os 

resultados; o Lote Econômico de Compras, que determina a quantidade correta de estoque para 

diminuir o custo; e o Inventário físico que garante a informação dos itens físicos estejam de 

acordo com os informados nos relatórios, entre outras. 

A Gestão de estoque traz impactos financeiros para a empresa, tanto nas contas a receber 

e políticas de aquisição, quanto no fluxo de caixa. A realização incorreta de pedidos pode trazer 

impactos negativos para a marca, tais como: a imobilização de dinheiro, perda da qualidade do 

serviço e produto, perda de vendas e a quebra da marca para os consumidores, mas também 

pode gerar impacto positivo através da geração de valor. 

Para Almeida (2010, p.43), a administração da empresa é responsável pelo 

estabelecimento do sistema de controle interno, pela verificação que se está seguindo pelos 

funcionários, e por sua modificação, no sentido de adaptá-lo às novas circunstâncias. 

A corporação Mcdonald é uma marca mundialmente aceita e avaliada como sendo uma 

das melhores marcas no ramo de fast food, com diversas franquias espalhadas pelo mundo. A 

mais de 15 anos esta marca se encontra estabelecida e desenvolvendo suas atividades no Estado 

do Rio Grande do Norte, com 8 restaurantes nas cidades de Natal, Parnamirim e Mossoró. No 

Estado do Rio Grande do Norte, estas lojas não são franquias, mas sim filiais da corporação 

(Matriz). 

Diante disso, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Que impactos estão sendo 

gerados pelas ferramentas utilizadas na gestão de estoques da empresa McDonald’s numa das 

filiais localizadas em Natal? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

Identificar os impactos que estão sendo gerados pela gestão de estoques da empresa 

MacDonald, mais especificamente numa das filiais localizadas em Natal. 
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1.2.2 Específicos 

 

• Mapear as atividades executadas no Setor de Produção e Controle de Estoque 

• Levantar as ferramentas utilizadas pela empresa para gestão de estoques; 

• Identificar pontos positivos na utilização destas ferramentas, quando utilizadas de forma 

adequada e os possíveis pontos negativos na utilização “inadequada” destas. 

 

1.3 Justificativa 

 

O gerenciamento do estoque surge com a necessidade de controle dos insumos 

armazenados, identificando os períodos necessários para que se possam realizar novas compras 

- a fim de se evitar estoques demasiados e parados para organização -, trazer melhorias na 

distribuição, no processo de produção dos produtos, entre outros fatores, além de cumprir um 

papel fundamental na gestão “evitar desperdícios”. 

Segundo Oliveira et al. (2003, p.103) “o grupo de contas Estoques assume grande 

importância no contexto do Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício, 

visto que quase sempre os investimentos são relevantes”. 

           Silva e Madeira (2004) relatam que os estoques são importantes no processo de gestão, 

pois mantém o processo produtivo, integram valor aos clientes e impactam financeiramente o 

desempenho da empresa, fazendo com que a administração e a contabilidade andem juntas no 

alcance das estratégias, processos e objetivos da empresa. 

Para Kulevicz e Trombini (2001), a gestão ocupa um papel relevante no controle das 

operações e que um sistema de gestão se faz necessário na avaliação da performance. 

Uma gestão de estoque estruturada e adequada às necessidades da empresa, estabelece 

melhoras constantes nos níveis de estoque, atividades e impacto, pelo uso de um sistema de 

monitoramento (AROZO, 2006) 

Conte et al. (2008) fala que uma boa gestão é uma ferramenta de criação de vantagens 

no mercado competitivo. 

Durante alguns anos, o pesquisador esteve observando diretamente a gestão e as 

ferramentas utilizadas na rede de fast food McDonald’s, buscando analisar os acertos e erros de 

acordo com os objetivos que a Corporação esperava dos gestores. Assim, surgiram as seguintes 

inquietações: as ferramentas e treinamentos disponibilizados são adequados? Os gestores 
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sabem e tem condições de utilizar tais ferramentas de maneira adequada e no auxílio de tomada 

de decisão? Os objetivos internos são alcançados?  

Sendo assim, mostra-se a importância dessa pesquisa ao se buscar analisar a importância 

da gestão adequada do estoque para a obtenção dos resultados esperados pela empresa. Espera-

se que os resultados possam contribuir para uma gestão mais sólida em seus processos de 

pedidos, estocagem e vendas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Franquias e Corporações 

 

Este tópico buscou conceituar e diferenciar corporações de franquias, haja vista a 

empresa estudada, foco deste trabalho foi inicialmente constituída a partir de um franquia e 

atualmente se transformou em filiais da corporação, o que permite o gestor utilizar-se de uma 

gestão mais padronizada ainda, porém utilizando-se de ferramentas, indicadores de 

desempenho e planejamento estratégicos que atendam as características da região e perfil dos 

clientes consumidores onde a empresa está situada. 

 

2.1.1 Franquias 

 

A Franquia é um modelo de negócio utilizado para fabricar, distribuir e comercializar um 

produto ou serviço, através de um licenciamento de uma marca, aderida por pequenos 

empresários, por uma macro identidade1 organizacional. 

Franqueador caracteriza-se como o dono da marca e dos procedimentos necessários para 

a formação e evolução da franquia, já o Franqueado investe e mantém o negócio, utilizando os 

benefícios da marca e da supervisão gerencial cedida pelo Franqueador. 

De acordo com Valle (2000) o modelo surgiu nos Estados Unidos, após a Guerra Civil 

(1850), sendo aperfeiçoado por várias empresas com o passar dos anos, tendo grande 

desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. 

Ainda citando Valle, as primeiras franquias de fast food surgiram nos Estados Unidos nos 

anos de 1950, sendo elas: Burger King, McDonald’s e Dunkin’Donuts. No Brasil as franquias 

se expandiram nos anos 60, através da Escola de Idiomas Yázigi, sendo seguida pela rede 

McDonald’s. 

As franquias têm uma tendência enfatizada no Brasil e seguem modelos variados de 

criação e procedimentos. 

 

 
1 Sandberg (2003) está relacionado a pergunta “Quem somos nós como organização?” e para Riel 
e Balmer (1997) o conceito de refere às características únicas e distintas da firma que estão 
enraizadas no comportamento de seus membros. 
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 Pessôa e Rocha (2003) afirmam que a essência da franquia é a padronização, isto é, a 

adoção de uma estratégia unificada, na medida em que a implantação de uma rede de empresas 

franqueadas envolve basicamente o desenvolvimento de padrões universais referentes a todo o 

plano de negócio, tais como, operações, marca, produtos ou serviços oferecidos ao cliente, 

preço, características operacionais e administrativas. 

 

 

2.1.2 Corporações 

 

Uma Corporação é caracterizada como a associação de pessoas da mesma profissão, que 

administram ou dirigem determinados serviços para um fim comum. Pode ser composta por 

diversas companhias e sua estrutura é focada na produtividade para obter mais lucro. 

Segundo Berk e DeMarzo (2000, p. 54) uma corporação é “um ser artificial e legalmente 

definido, que possui muitos dos poderes legais de uma pessoa física. Pode figurar em contratos, 

adquirir ativos, incorrer em obrigações”. 

Para que uma corporação seja criada é necessário que os acionistas escolham um conselho 

administrativo, que será responsável por gerir o plano de negócio. 

Uma corporação é estruturada por um organograma, autoridade, atividades e sistemas de 

comunicação 

 

2.1.3 Abordagem de Ray Kroc 

 

A história da corporação McDonald’s, está ligada à história de seu fundador Ray Kroc, 

que foi a primeira pessoa a comercializar em massa os produtos e a marca McDonald’s. Ele 

recebeu a fama de criador do restaurante fast food e atendimento rápido, apesar de não o ter 

inventado. (VIVALDINI, SOUZA E PIRES, 2007) 

Ainda citando os autores, eles relatam que Kroc criou uma abordagem para o sistema de 

franquias, cujo objetivo era o sucesso imediato dos franqueados. A principal ideia era prestar 

aos franqueados serviços suficientes para que fossem bem-sucedidos. Ele acreditava que estava 
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no negócio para servir seus franqueados e desenvolver sua lealdade, se falhassem, ele falharia 

também.  

O relacionamento entre corporação e franqueados foi criado em termos de lealdade, 

confiança e comprometimento, induzindo um comportamento colaborativo e harmonioso. 

Os Franqueados tinham incentivos e um padrão comum de qualidade, serviço e 

equipamentos, e um controle mútuo entre todos os elementos. O sistema deveria ser controlado 

por decisões e políticas consideradas pela interação entre todos os participantes. 

A abordagem foi sendo aprimorada ao longo dos anos, e mesmo na expansão e 

implementação dos restaurantes em diversos países do mundo, seus gestores adotam o mesmo 

modelo de gestão.  

Atualmente os restaurantes McDonald’s são classificados em filiais ou franquias. Para se 

tornar um franqueado, o interessado entra em contato com a Corporação e recebe as 

informações sobre o McDonald’s, sobre a franquia e uma ficha cadastral, que após ser 

preenchida será analisada pela Corporação. 

Os Franqueados devem seguir os procedimentos estabelecidos pela Corporação, como 

manutenção dos padrões, não transferir sua residência de cidade, não quebrar o sigilo dos 

produtos e procedimentos da corporação e manter a qualidade dos produtos, do serviço, da 

limpeza, manutenção dos equipamentos e situação financeira adequada. 

Os contratos de franquia do McDonald’s têm o prazo de 20 anos, podendo ser renovado, 

no caso de restaurantes alugados, o prazo de franquia é igual ao prazo do contrato de locação. 

A Corporação constrói novos restaurantes independente de possuir um interessado em 

sua franquia, tendo como critérios para construção de restaurantes serem próximos aos 

escritórios regionais ou localizadas em pontos estratégicos, com boa rentabilidade e/ou 

inaugurados a pouco tempo e que não possuem interessados, devido a localização geográfica. 

A escolha dos locais em que as construções dos restaurantes sendo elas franquias ou 

filiais, é feita pela Corporação, onde a mesma realiza a escolha da cidade, a pesquisa do local, 

a aquisição do ponto e o projeto para construção, levando em consideração a população, padrões 

de tráfego, tamanho da área, custo do imóvel e ponto de equilíbrio de vendas. 

 

 

2.2 Controles gerenciais em empresas corporativas 

 

2.2.1 Controles gerenciais 
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O controle Gerencial coordena, monitora e avalia o desempenho de uma organização. 

Serve para conduzir o caminho para a realização das estratégias, assegurando o alcance das 

metas e corrigindo os desvios. 

Segundo Utzig & Beuren (2014) esse controle tem como finalidade verificar o que se 

acontece no ambiente externo da empresa, planejando as ações que serão tomadas e 

acompanhando os resultados das atividades internas. 

Anthony (2008, p.6) fala que o controle gerencial “é o processo pelo qual os gestores 

influenciam os outros membros de uma organização para implementar as estratégias da 

organização”. As atividades do Controle gerencial são: 

 

Planejamento sobre o que a organização deve realizar; Coordenação das 

atividades das várias partes da organização; Comunicação das 

informações; Avaliação das informações; Decisão, se houver, sobre 

qual ação deve ser executada; e Influência sobre pessoas, visando a 

alteração de seu comportamento ANTHONY (2008, p.7) 

 

Em outras palavras, o Controle gerencial é o resultado de um processo de planejamento 

consciente. O gestor vai verificar se as coisas estão de acordo com o planejado, ele mesmo deve 

analisar diferenças existentes entre o planejamento do papel e o real, garantindo que todos os 

recursos e pessoas estejam funcionando de forma integrada. 

Esse controle se dará através de um sistema, onde serão geradas as informações de rotinas 

e procedimentos que os gestores utilizam para alcançar as estratégias. 

 

 

2.2.2 Sistemas de Controle 

 

É através do sistema de controle que os gestores passam a verificar seus resultados. 

Apresenta a integração das técnicas, fazendo com que o gestor se utilize das informações 

geradas para tomar as decisões referentes ao planejamento e controle, criando estratégias de 

motivação para que sejam alcançados os resultados esperados. 

Os elementos dos sistemas de controle gerencial incluem; planejamento estratégico; 

preparação de orçamento; alocação de recursos; mensuração de desempenho, avaliação e 

recompensa; alocação de centro de responsabilidade; e composição de preços e transferências. 

(Anthony, 2008, p. 1) 

Catelli (2001) propõe princípios na visão sistêmica da empresa, sendo eles: processo 

decisório descentralizado, funções e responsabilidades definidas, autoridade compatível com as 
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funções e responsabilidades, estilo participativo, postura empreendedor dos gestores, processo 

de gestão - planejamento estratégico, planejamento operacional, execução e controle, avaliação 

de desempenho baseada no resultado econômico da empresa 

Anthony (2008) ainda afirma que o sistema é composto por pelo menos 4 elementos: 

detector, assessor, realizador e rede de comunicação. 

Dentro os elementos que constituem o sistema, a contabilidade aparece como a principal 

transmissora de informações organizacionais. 

 

2.2.3 Contabilidade gerencial 

 

As empresas além de exercerem o controle gerencial, também podem contar com o 

auxílio da contabilidade gerencial, tendo essas duas bases para a geração das informações 

necessárias para uma melhor tomada de decisão. 

Pode-se definir a Contabilidade gerencial como sendo a junção de técnicas e 

procedimentos contábeis que geram informações necessárias para tomada de decisão mais 

assertiva, através, por exemplo da contabilidade de custos, da contabilidade financeira, das 

análise das demonstrações, do planejamento tributário, avaliação de empresas, indicadores de 

desempenho, entre outras.  

A contabilidade gerencial pode ser entendida como “o processo de identificação, 

mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação, e comunicação de informações 

financeiras usadas pela administração para planejar, avaliar, e controlar dentro de uma empresa 

e assegurar o uso apropriado e responsável de seus recursos” (ATKINSON et al., 2000, p. 67). 

É através das informações transmitidas pela Contabilidade gerencial que, os interessados 

passarão a entender de uma forma mais ampla o desempenho das atividades realizadas pela 

empresa, aperfeiçoando os processos e a procura por um desenvolvimento mais adequado. 

 

2.3 Gestão de estoques 

 

2.3.1 Definição de Estoque 

 

O Sucesso de uma empresa está atrelado principalmente a sua gestão de Estoque, pois 

através dele que se proporciona aos clientes um produto ou serviço de qualidade. Outro 

benefício do seu gerenciamento está vinculado a otimização de resultados. 
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Ballou (2001, p 249) conceitua estoques como sendo: “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”. 

       Para Corrêa (2001, p.49) estoques são “acúmulos de recursos materiais entre fases 

específicas de processo de transformação”. Podendo ser mantido de forma ociosa por um 

determinado período, mas que consegue ser transformado em um ganho de capital 

posteriormente. 

Segundo Viana (2010, p. 108) Os estoques “representam componentes extremamente 

significativos, seja sob aspectos econômicos, financeiros ou operacionais críticos”. 

Corroborando, Chiavenato (2014, p 90) o estoque como insumos importantes para o auxílio 

de tomada de decisão, conceituando como sendo “a composição dos materiais que não são 

utilizados em determinado momento, mas que exigem em função de futuras necessidades”. 

Estocar significa guardar algo para utilização futura. 

É de grande importância a existência dos estoques, principalmente devido a variáveis 

externas que não podem ser controladas pela empresa (falta de matéria-prima e atraso de entrega 

de pedidos por falta do fornecedor, transporte destas matérias-primas, entre outas),  porém é 

preciso identificar, a partir da sua gestão, a quantidade necessária de estoque ao ponto de não 

gerar estoques em excesso e/ou desnecessários ou até mesmo a falta deste. 

Assim, as empresas devem buscar trabalhar com o Estoque de Segurança, principalmente 

devido as variáveis externas que não podem ser controladas por ela (exemplos: falta de matéria-

prima por parte do fornecedor e/ou atrasos na entrega), que segundo Arnold (1999, p.91) tem 

como função “proteger o sistema produtivo quando a demanda e o tempo de reposição variam 

ao longo do tempo”. 

        Os estoques devem ser controlados e registrados e uma das ferramentas que pode auxiliar 

este controle é a contabilidade. Segundo o CPC 16 – R1(2009, p. 2) estoques são ativos: 

(a) mantidos para venda no curso normal dos negócios; 

(b) em processo de produção para venda; ou  

(c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou 

transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. 

 

É neste CPC, que se encontram todas as normas de controle, registro e mensuração de 

estoques que precisam ser seguidas para fins de registros nas demonstrações contábeis das 

empresas. 

Ainda citando o CPC 16 (R1), os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou 

pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 
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2.3.2 Funções do Estoque 

 

O estoque deve funcionar como elemento regulador do fluxo de materiais da empresa, isto 

é, como a velocidade que estes materiais chegam à empresa é diferente da velocidade que saem, 

há necessidade de quantidade de materiais que possam equalizar esse fluxo, amortecendo suas 

variações (PROVIN; SELLITTO, 2011). 

O Gestor do negócio sabe o quanto é importante conhecer a sua demanda de clientes e a 

quantidade de estoque que deve ter para satisfazer corretamente as expectativas deles. 

Ballou (1993, p. 204) apresenta funções do estoque da seguinte maneira: 

• Melhorar o nível de serviço; 

• Incentivar economias na produção; 

• Permitir economia de escala nas compras e no transporte; 

• Agir como proteção contra aumentos de preços; 

• Proteger a empresa de incertezas na demanda e no tempo de 

ressuprimento; 

• Servir como segurança contra contingências. 

 

     Corroborando, Arnold (1999) enfatiza que as principais funções do estoque são: I) Garantir 

o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no 

fornecimento, sazonalidade e risco de fornecimento; e II) Proporcionar economias de escala, 

por meio de compra ou produção de lotes econômicos, flexibilidade no processo produtivo e 

rapidez no atendimento às necessidades. 

 Por todas as razões acima citadas é que se torna de suma importância o gerenciamento, 

o controle de estoques. 

 

 

2.3.3 Controle de Estoque 

 

Viana (2002, p. 361) diz que o Controle de estoque “é o procedimento adotado para 

registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de mercadorias e produtos seja numa indústria ou 

no comércio”. 

Um dos principais motivos para se ter um bom planejamento e controle de estoques é o 

grande impacto financeiro que é possível alcançar através do aumento da eficácia e eficiência 

das operações da Organização (BORGES, CAMPOS E BORGES, 2010) 
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Dias (2010, p 21) afirma que para que se haja o controle de estoques, tem-se seguir alguns 

princípios: 

• Determinar “o que” deve permanecer em estoque: números de itens; 

• Determinar “quando” se devem reabastecer os estoques: periodicidade; 

• Determinar “quanto” de estoque será necessário para um período 

predeterminado: quantidade de compra; 

• Acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque: 

solicitação de compra; 

• Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as 

necessidades; 

• Controlar os estoques em termos de quantidade e valor: fornecer 

informações sobre a posição do estoque; 

• Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados 

os materiais estocados; 

• Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

 

Desta forma, percebe-se que o planejamento é de suma importância para que haja uma 

coordenação das atividades elencadas pelo autor. 

Um bom gestor mantém seu estoque em equilíbrio, através de sua atividades de compra, 

armazenamento e uso, conforme já mencionado por Silva, Reichenback e Karpinski (2010, p.3) 

que afirma que “um bom controle de estoque e um monitoramento da sua movimentação são 

atividades indispensáveis para a lucratividade e para a competitividade da empresa”. 

Obter o material certo, nas quantidades certas, com a entrega no tempo pré-estabelecido, 

o fornecedor adequado e que atenda as necessidades da empresa, levando em consideração 

também o preço adequado, são funções das atividades de compras (ARNOLD 1999). 

Ainda citando o mesmo autor, é de total responsabilidade do departamento de compras, 

a localização de fontes adequadas de suprimento e a negociação de preços. Cujo objetivo desse 

setor é (Arnold, 1999, p.209): 

• Obter mercadorias e serviços na quantidade e com a qualidade 

necessárias; 

• Obter mercadorias e serviços ao menor custo; 

• Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do -

fornecedor; 

• Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver 

fornecedores potenciais. 

 

       Arnold (1999) fala que para alcançar esses objetivos, é preciso determinar as especificações 

de compra, o melhor fornecedor, negociar os termos e condições de compra , emitir e 

administrar pedidos os pedidos. 

 Sabendo-se que os estoques possuem, dependendo da negociação e da época aos quais 

estão sendo adquiridos, surge outro problema: quais os valores devem ser baixados no momento 



23 

que estes recursos são consumidos, haja vista que estes valores irão se tornar custos e 

posteriormente despesas? Para responder a esse questionamento, o CPC 16 (R1) (2013, p. 7) 

traz em sua normatização os critérios de valorização do estoque: 

 

PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) pressupõe que os itens de 

estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos 

em primeiro lugar e, consequentemente, os itens que permanecerem em 

estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou 

produzidos. Pelo critério do custo médio ponderado, o custo de cada 

item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens 

semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens 

comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser 

determinada em base periódica ou à medida que cada lote seja recebido, 

dependendo das circunstâncias da entidade 

 

 Tais controles podem ser feitos pela empresa através de sistemas informatizados (mais 

caros e mais complexos) ou através de uma simples planilha de Excel, mas que serão estes os 

valores utilizados na valoração (custos) do estoque dentro de um determinado período, valores 

estes que serão responsáveis pela calculo do lucro obtido pela empresa em determinado período.  

   

 

2.3.4 Definição e função da Gestão dos Estoques 

 

Ballou (2006) afirma que é considerado gestão de estoque o ato de controlar a quantidade 

de produtos estocados, a decisão de uma nova compra, a organização, identificação e 

classificação dos produtos. 

Ainda citando o mesmo autor, Gerenciamento de estoque é o processo que obedece às 

políticas da empresa e da cadeia de valor2, deslocando os produtos através dos canais de 

distribuição até os clientes. 

O gerenciamento do estoque surge com a necessidade de controlar os insumos 

armazenados, os períodos necessários para se realizar novas compras, a organização, a 

distribuição, a identificação dos produtos, entre outras atividades. 

Para Dias (2010, p. 36) a gestão de estoque visa “elevar o controle de custos e melhorar a 

qualidade dos produtos guardados na empresa. Sendo assim, é possível definir uma quantidade 

 
2 “Cadeia de valor é o conjunto de atividades criadoras de valor desde as fontes de matérias-primas básicas, 

passando por fornecedores de componentes até o produto final entregue nas mãos do consumidor”. Shank e 

Govindarajan (1997)  
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ótima de estoque e sua qualidade, definindo-a a partir da previsão da demanda de consumo do 

produto”. Um exemplo de ferramenta é o LEC. 

Para Rodrigues e Oliveira (2008, p.6) afirma que “a gestão de estoque tem reflexos diretos 

e significativos na eficiência operacional (desempenho) e nas finanças da empresa”. 

Oliveira (2012) ressalta que uma gestão de estoque que não tem um planejamento ou 

execução de forma adequada, gera falhas em suas etapas, seja por motivos de espaço físico 

(espaço onde serão armazenados os produtos finais ou matérias-primas) ou arranjo 

físico(posicionamento físico dos recursos transformadores, sendo elas as instalações, 

equipamentos e pessoas de uma empresa), podendo ainda refletir de maneira significativa nos 

resultados da empresa, inclusive nos prazos de entrega de mercadorias ou na disputa com os 

concorrentes. 

O controle correto do estoque é necessário para que a empresa possa ser competitiva e 

realize melhor suas atividades, fazendo com que sejam comprados apenas produtos necessários 

e evitando além da falta, o excesso de estoque, haja vista que estoque parado, repercute em 

dinheiro mal alocado. 

Um dos quesitos mais importantes para se obter êxito no ramo comercial é o 

atendimento diferenciado que a empresa proporciona aos seus clientes. Bowersox (2006, 

p.120), menciona que “a qualidade está nos olhos dos clientes e no modo como reconhecem 

uma organização, seus produtos e seus serviços”. Afirma ainda, que muito do foco na gestão da 

cadeia de suprimentos está em garantir a qualidade do produto que atenda às necessidades dos 

clientes. 

 Desta forma, a entidade deve estar totalmente preparada para atender a demanda de 

mercado, não podendo deixar de desenvolver estratégias eficientes para manter um controle de 

estoques padronizado, sendo esta uma área de suma importância dentro de uma cadeia de 

suprimento. 

           

 

2.4 Ferramentas utilizadas no apoio da gestão de estoques 

 

O gestor deve identificar ferramentas que possam lhe auxiliar nesse processo de gestão de 

estoque, bem como utilizar os recursos internos como auxílio para a obtenção de um resultado 

satisfatório. Para Almeida (2003, p.64), a Administração da empresa é responsável pelo 

estabelecimento do sistema de controle interno, pela verificação das atividades desenvolvidas 
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pelos funcionários, e por sua modificação, se necessário for, no sentido de adaptá-las às novas 

circunstâncias. 

Algumas ferramentas podem ser citadas com abordagens a estratégia de gestão de estoque: 

Análise ABC, LEC e Inventário Físico, entre outras. 

 

2.4.1 Análise ABC 

 

Martins e Campos et al. (2009), afirmam que o sistema ABC é utilizado como uma 

ferramenta de controle, já que classifica os itens, eventos ou atividades levando em 

consideração a sua importância, classificando-os em três grupos. 

Para Arnold (1999) afirma que este sistema classifica um pequeno número de itens como 

dominantes para o alcance dos resultados, devendo seguir os seguintes passos para a realização 

da análise: primeiro estabelecer características dos itens que geram influência nos resultados; 

em seguida separar os itens em grupos de acordo com critérios utilizados; e por último propor 

um controle de acordo com a importância de cada grupo. 

 

 

Figura 1 – Curva ABC 

 

     Fonte: Moreira (2009, p. 452) 

Grande parte das empresas possuem grandes variedades de itens e classificá-los de acordo 

com a sua importância, faz com que seja realizado um controle mais adequado e com um custo 

menor e mais razoável.  

Para Chiavenato (2014) afirma que o sistema ABC divide os estoques de acordo com a 

quantidade ou seu valor monetário, em três classes: Classe A constituída de pela maior parte do 

valor monetário de estoque (cerca de 80%), possuindo desta forma, poucos itens; Classe B 

constituída de uma quantidade média de itens, estando representada aproximadamente por 15% 
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do valor dos estoques; e Classe C que possui uma enorme quantidade de itens com pequenos 

volumes, porém apresentando um valor desprezível (5 a 10%) do valor total dos estoques. 

Dias (2009, p. 73) relata que assim que os itens são classificados, devem ser aplicadas as 

técnicas de gestão administrativas de acordo com o nível de importância. Afirma ainda que “a 

curva ABC tem sido usada para a administração de estoques, para a definição de políticas de 

vendas, para o estabelecimento de prioridades, para a programação de produção e uma série de 

outros problemas usuais nas empresas”.  

 

 

2.4.2 Lote Econômico de Compras 

 

O Lote Econômico de Compras (LEC), determina o volume de itens estocados que 

minimiza o custo total de gestão de estoques, ou seja, segundo Martins e Laugeni (2009), esta 

é uma ferramenta que tem por função identificar a quantidade de materiais necessários em um 

determinado pedido de reabastecimento, equilibrando assim o custo de armazenagem, com os 

custos do pedido. 

Bowersox et al. (2006, p. 247) caracteriza LEC como “a prática de reposição que minimiza 

o custo combinado de pedido e de manutenção de inventário”. Ainda afirmam que além de 

determinar a quantidade de reposição ideal, o LEC traz condições como, o atendimento a toda 

demanda; a taxa de demanda contínua, invariável e conhecida; tempo do ciclo de desempenho 

invariável e conhecida; independentemente da quantidade de tempo e do pedido, preço 

invariável; horizonte de planejamento infinito; os itens do inventário integrados entre si; 

inexistência de inventário em trânsito e disponibilidade de capital ilimitado.  

Essa ferramenta procura determinar a melhor estratégia para determinar a quantidade e a 

periodicidade que o pedido será realizado, ou seja, busca encontrar a quantidade ótima do 

pedido com o menor custo. 
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Figura 2 – Lote Econômico de compra  

 

Fonte: Viana (2006, p. 158) 

 

Primeiro, multiplica-se o custo fixo do pedido pela demanda necessária por 2. O resultado 

então é dividido pelo custo de armazenagem. Ressalta-se que o custo do pedido é o custo de se 

processar um pedido, sendo composto por custos de escritório e documento, seguro para o 

embarque do material/matéria-prima, custos de descarregamento, entre outros. Já o custo de 

manter estoques é composto por: seguro, impostos sobre estoques, obsolescência, custo de 

oportunidade de fundos empregados em estoques, custos de manuseio e de espaço para 

armazenamento, entre outros. Apenas as empresas que trabalham com a ferramenta de gestão 

de estoques têm informações detalhadas (minuciosas) que auxiliam o cálculo destes custos. 

Tais custos geralmente são considerados numa contabilidade obrigatória (legislação) como 

custos e/ou despesas, porém quando as empresas se utilizam da prática de gestão de estoque, 

mais precisamente da ferramenta LEC, são geradas informações que auxiliam os gestores 

avaliarem desperdícios, atividades que não agregam valor para empresa, além de trabalhar com 

um estoque mais “enxuto”.  

Como resultado final, tem-se a quantidade de itens que devem ser comprados por lote para 

gerar a melhor economia nos custos. 

O administrador financeiro deve buscar minimizar as necessidades de investimentos em 

estoques, pois apesar destes contribuírem para geração de lucro, investimento em estoque 

demasiado, além de reduzir a rotação geral dos recursos, compromete a rentabilidade geral da 

empresa, além de produzir custos decorrentes de sua manutenção (SANVINCENTE, 1997). 

As empresas buscam satisfazer as exigências, vontades e desejos de seus clientes, mas 

como pode-se mensurar o valor dessa satisfação? Como decidir quais itens estocar para atingir 

as especificações do público? 
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Desta forma Dias (2009) explica que a decisão de estocagem deve ser avaliada item por 

item, pedido por pedido, já que estes irão influenciar no custo de fabricação ou nas despesas da 

empresa. 

 

2.4.3 Inventário Físico 

 

Essa ferramenta garante que as quantidades existentes no almoxarifado estejam de acordo 

com a quantidade lançadas nos relatórios de estoque. 

Martins, Campos et al. (2009) discutem que o inventário consiste na contagem física de 

todos os itens que constam em estoque levando em consideração o período de referência para 

o inventário. Caso seja detectado alguma diferença, no que diz respeito à quantidade ou no valor 

do estoque, o departamento contábil da empresa deverá orientar as devidas correções. 

Várias são as formas de desenvolver esse controle, utilizando sistemas integrados ou até 

mesmo o próprio Excel (recursos mais simples, mais barato, mas que precisa de maior atenção 

devido a sua não integralização com outros sistemas). 

Os inventários são importantes e essenciais, podendo ser classificados em inventário 

periódico e/ou permanentes. Numa visão contábil, para o inventário periódico, em 

determinados períodos – normalmente no encerramento dos exercícios fiscais, ou duas vezes 

por ano – faz-se a contagem física de todos os itens de estoques e a mensuração do seu custo 

do produto (mercadoria) vendido será baseado na fórmula “CMV/CPV = Estoque Inicial + 

Compras – Estoque Final”. Para o inventário permanente, esse controle é realizado todas as 

vezes que se compra ou vende o produto/mercadoria, e a mensuração do custo do produto 

(mercadoria) vendido, ou seja, a baixa de estoque, será calculada a partir dos sistemas de 

avaliação: PEPS (primeiro que entra é o primeiro que sai), UEPs (último que entra é o primeiro 

que sai) ou Média Ponderada móvel ou fixa (MARTINS et al., 2005). 

Segundo o CPC 16 (2009, p. 04), “os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo 

ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor”, esse custo inclui todos os valores referente 

a aquisição, transformação, impostos, tributos, transporte, manuseio e seguro. 

Com o intuito de classificar os inventários, Dias (2009, p.173) os caracteriza como Gerais 

e Rotativos, onde os Gerias são “efetuados ao final do exercício fiscal, eles abrangem todos os 

itens de estoque de uma só vez”, já os Rotativos têm uma visão de “distribuir as contagens ao 

longo do ano, com maior frequência, porém concentrada cada mês em menor quantidade de 

itens”  
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Segundo Chiavenato (2014), o inventário de materiais é a verificação dos materiais e bens 

existentes de maneira física, para que seja realizada uma confrontação periódica entre a 

contagem e os estoques anotados nas fichas.  

Para Chiavenato (2014) o inventário físico é importante pois permite verificar as 

diferenças entre os registros e o estoque físico, entre o estoque físico e o contábil através dos 

valores e a apuração do valor contábil para as demonstrações necessárias. O autor também 

discute que o inventário é necessário, pois atende a exigência fiscal e à necessidade contábil 

para verificação da existência do material para a apuração real.  

             As empresas realizam contagens de seus estoques, e para que os registros sejam 

realizados de forma precisa é necessário que todas as movimentações sejam controladas em 

documentos apropriados, caso haja falha no procedimento, o inventário poderá não refletir a 

realidade. 

Dias (2009) chama a atenção para a situação em que a produção não poderá parar para 

que o estoque seja contado, fazendo com que a contagem seja realizada de forma mais 

minuciosa para que os itens do estoque não sejam contados por exemplo, em duplicidade. 

 

2.5 Impactos nos resultados a partir do gerenciamento de estoques 

 

Na perspectiva contábil, os Estoques são extremamente relevantes, pois agregam valor ao 

capital quando analisados como riqueza da entidade devido a sua facilidade de gerar recursos 

financeiros a qualquer tempo. Porém grande parte das empresas chegam á falência por 

imobilizar valores altos de capital em estoques, o que ocasiona a falta de recursos financeiros 

para capital de giro. 

Estoque é um ativo muito sensível as mudanças de comportamento do mercado, a 

depender do setor e da gestão.  

Uma das atribuições da gestão de estoque é prever o valor do estoque, bem como a 

quantidade necessária a adquirir para evitar a falta destes, em intervalo de tempo, pois o nível 

de estoque irá afetar a qualidade, o preço, a estrutura da empresa, prazo de entrega, habilidades 

de reagir as necessidades dos clientes, além de afetar a rentabilidade geral. 

Martins e Campos (2009, p.17) afirmam que “administrar recursos escassos tem sido a 

preocupação dos gerentes, engenheiros, administradores e praticamente todas as pessoas direta 

ou indiretamente ligadas às atividades produtivas, tanto na produção de bens tangíveis quanto 

na prestação de serviços”. 
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Para que isso ocorra, é necessário que se tenha como aliado a gestão, índices que possam 

ser utilizados para medir o desempenho dos recursos materiais. Martins e Campos (2009, p....)  

cita exemplos para avaliar a administração dos materiais: “o giro de estoque, o estoque em 

processo, o lead time (intervalo de tempo necessário para a execução de uma atividade), o 

produto acabado em estoque e a eficiência de entregas.”  

Segundo os autores, como os estoques representam uma grande parcela de ativos, devem 

ser vistos como fator potencial de geração de lucro, então cabe aos administradores verificar se 

estão sendo utilizados de maneira adequada. 

Christopher (2014, p.73) afirma que 50% ou mais do ativo circulante é representado, 

muitas vezes, por estoques. Desta forma, é importante identificar “a forma como os níveis de 

estoque são monitorados e gerenciados, e, além disso, a forma como as estratégias operam e 

minimizam a necessidade de estoque”. 

Desta forma, o sistema de cadeia de suprimento e gestão logística irá impactar na geração 

de estoques, impactando diretamente no contas a receber, na políticas de aquisição, bem como 

no fluxo de caixa. Os requisitos de capital de giro podem ser drasticamente diminuídos pela 

compreensão da cadeia e, posteriormente, pelos tempos de ciclo reduzidos.” (Christopher, 

2014. p. 77 e 78) 

Independente do tipo de pedido, altos ou baixos, estes irão ocasionar impactos financeiro: 

os pedidos altos irão gerar imobilização de dinheiro em produtos, perda de qualidade, 

desperdício de produtos e torna difícil o armazenamento, a rotação e o inventário; e os pedidos 

baixos, provocarão perda de vendas, quebra da imagem da empresa, além da perda de qualidade. 

Os principais aspectos que poderão auxiliar os gestores na gestão dos estoques são: a 

mensuração de desempenho financeiro, a partir de indicadores, giro de estoque, Período de 

suprimento, cobertura de estoques, Nível de Atendimento, bem como a atenção com os aspectos 

da falta de estoque. Estes assuntos serão abordados nos tópicos a seguir. 

 

 

2.5.1 Mensuração de desempenho financeiro 

 

Uma importante área da contabilidade no campo gerencial é o da Análise Financeira. Essa 

área analisa o índice de utilização dos ativos, giro do estoque, análise de desempenho de prazos, 

liquidez dos ativos, comprometimento do endividamento com o alto nível de estoque, custo de 
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oportunidade, margem de contribuição e taxa de retorno, rentabilidade, bem como a 

lucratividade que auxiliam na gestão da empresa e dos estoques. 

Segundo discorre Gianesi e Biazzi (2011) que devido aos estoques serem um 

investimento de capital de giro, as áreas de Finanças e Controladoria tem criado interesse na 

sua redução. 

Ainda citando os autores, estes mencionam que: 

 

A alta direção deve ter em mente que a gestão dos estoques é uma 

função integrativa e que envolve diversas áreas, não podendo ter suas 

decisões restritas a um nível hierárquico intermediário ou inferior, com 

uma visão limitada a apenas uma área funcional. Essa prática tem 

condenado a gestão de estoques a um papel operacional, sem visão 

estratégica, mas afetando o desempenho de objetivos estratégicos da 

empresa, que definem em parte seu poder de competitividade. 

(GIANESI E BIAZZI, 2011, p. 295) 

 

Para alguns a gestão de estoque é vista como uma função gerencial simples, sem perceber 

que a maior parte de seu desempenho e alcance de objetivos dependem da correta gestão do 

estoque e a sua relação com o cliente. Muitas vezes a análise correta é deixada de lado, por não 

enxergar os prejuízos que a má gestão pode ocasionar e por não perceber como os 

departamentos devem andar juntos para o alcance dos resultados esperados. 

Para Christopher (2014) a área de finanças necessita de um estoque baixo e a mensuração 

do nível do estoque, para isso utiliza duas medidas ligadas as vendas, sendo elas: o giro de 

estoque e o período de suprimento.  

Abaixo são discutidos os conceitos de alguns indicadores, bem como a apresentação das 

suas fórmulas. 

Quadro 1: Medida de desempenho sobre gestão de estoque 

MEDIDAS CONCEITO FÓRMULA 

 

Giro do Estoque 

Medida para saber se os 

estoques estão sendo 

utilizados com eficiência. 

Mede quantas vezes, por 

unidade de tempo, o estoque 

se renovou ou girou. 

 

 

 Uma mensuração do número 

equivalente de dias de  
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Período de 

suprimento 

estoque disponível, com base 

na utilização. 

 

 

Cobertura de 

estoques 

Indica o número de unidades 

de tempo. Os dias que o 

estoque médio será suficiente. 

 

 

 

Nível de 

Atendimento 

Indica o quão eficaz foi o 

estoque para atender às 

solicitações dos clientes. 

 

Fonte: Adaptado de Christopher (2014) 

 

O Giro de estoque demonstra o desempenho do estoque, e a partir da rotatividade pode-

se medir a qualidade e melhorar o fluxo de caixa. Através dessa medida, verifica-se que o 

produto não envelhece no estoque, reduz o espaço de armazenamento, caso ocorra um sinistro 

a empresa perde menos, e o pagamento do fornecedor é realizado de forma fracionada. Esses 

pontos são vantajosos quando o gestor elabora uma estratégia de distribuição de acordo com a 

análise dos produtos de maior e menor procura. 

O Período de suprimento tende a acompanhar o tempo. Quanto menor o tempo de 

reabastecimento, menor é a chance de desagradar os clientes com as possíveis faltas de 

produtos. Já a importância da Cobertura de estoques refere-se à quantidade de tempo que os 

estoques armazenados podem suprir a necessidade dos clientes. 

O Nível de atendimento demonstra a disponibilidade de produto. A importância dessa 

medida é verificar quanto de serviço vai influenciar o nível de seu estoque, identificando assim 

os produtos que apresentam problemas. 

O Gestor deve realizar uma estratégia seguindo um passo-a-passo simples: inicialmente 

verificar o seu nível de atendimento, com a finalidade de verificar se o estoque disponível 

consegue cobri-lo; em seguida realizar o pedido de suprimento para evitar a falta de estoque, 

pois este irá ser reposto antes que os produtos armazenados acabem; e por último analisar os 

produtos que devem ser substituídos com maior frequência e a quantidade exata realizando um 

giro de estoque eficiente. 

 

 

2.5.2 Falta de Estoque 
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Dias (2010), caracteriza a Falta de Estoque como, os custos que embora não possam ser 

calculados, deve ser realizado quando ocorre uma falha de entrega pelo fornecedor.  

Segundo o autor, pode-se determinar esses custos através das seguintes formas:  

• por meio de lucros cessantes, devido à incapacidade do fornecimento. 

Perdas de lucros, com cancelamento de pedidos;  

• por meio de custeios adicionais, causados por fornecimentos em 

substituição com material de terceiros;  

• por meio de custeios causados pelo não cumprimento dos prazos 

contratuais como multas, prejuízos, bloqueio de reajuste; 

• por meio de quebra de imagem da empresa, e em consequência 

beneficiando o concorrente. (DIAS, 2010, p.44 - 45) 

 

A Falta de Estoque irá gerar perdas para empresa de forma financeira no âmbito 

operacional e na experiência do cliente. No âmbito operacional, a empresa irá realizar gastos 

adicionais, buscando outros fornecedores para suprir os materiais ou produtos que não foram 

entregues devido a quebra da cadeia de suprimento, geralmente ocasionada pela realização de 

um pedido errado ou pela falha do fornecedor em entregar a quantidade solicitada. 

Para Bowersox (2006) a falta de estoque pode paralisar uma fábrica e suas vendas, 

ocasionando custos extremos para organização, tais como: atraso na produção, aumento de 

custos operacionais, incapacidade de disponibilização de produtos acabados para atender a 

demanda, vendas canceladas, entre outros.  

 No que se relaciona a experiência do cliente, o Gestor precisa estar ciente da possível 

“quebra” da imagem da sua marca para o consumidor. Quando a empresa é incapaz de fornecer 

o produto ao seu cliente de forma contínua, esta busca suprir suas necessidades recorrendo aos 

concorrentes, mesmo que o produto não forneça a mesma qualidade que o da empresa anterior. 

Isso acontece devido a falta de confiança na marca, já que a sua necessidade não está sendo 

suprida. 

Segundo Arnold (1999) o termo “Atendimento ao cliente”, descreve a disponibilidade de 

itens, sendo uma mensuração da eficácia da administração de estoques. A possível falta de 

estoque ocasiona custos de perdas através de pedidos, vendas e clientes que não foram 

realizados e atendidos. 

Para Christopher (2014) diante destas peculiaridades, tanto na mensuração quanto no 

conceito de custo dentro de uma administração de estoque, os sistemas de contabilidade 

tradicional não suportam esta geração de informação mais acurada, pois estes se concentram no 

cálculo do custo do produto, uma vez da compreensão e cálculo dos custos do cliente 
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2.6 Pesquisas relacionadas 

 

A partir do levantamento bibliográfico sobre estudos efetuados em torno do tema de 

gestão de estoque, foram levantados aqueles que mais se aproximavam do estudo em tela, 

conforme apresentados no quadro abaixo.  

A base de dados utilizadas para o levantamento bibliográfico foram artigos publicados 

em periódicos nacionais e revistas tecnológicas como as revistas Contemporânea de 

Contabilidade, Ambiente Contábil, Contabilidade Vista & Revista, Tecnologística, Caderno de 

Administração e Gestão Industrial, assim como o Anais do Congresso Brasileiro de Custos. 

Utilizou-se das seguintes palavras-chaves: gestão de estoque, fast food, ferramentas para 

gestão. 

Em seguida, traz-se uma discussão sobre as contribuições desses estudos fazendo uma 

comparação com o estudo em tela. 

 

Quadro 2 – Alguns estudos sobre ferramentas de Gestão de Estoques 

AUTOR (ES)/ANO TÍTULO OBJETIVO (S) 

Valle (2000) 

 

Planejamento e controle da 

produção de uma franquia 

McDonald’s - estudo de caso 

 

Descrever e analisar o Processo 

de Planejamento e Controle da 

Produção da empresa "Better 

Comércio de Alimentos Ltda" 

(Franquia McDonald's), bem 

como a garantia da qualidade dos 

produtos em contrapartida às 

exigências da Corporação 

McDonald's, sob a ótica da 

Teoria dos Sistemas 

Kulevicz e Trombini 

(2001) 

A importância da gestão de 

estoques em supermercados de 

pequeno e médio porte 

 

Identificar os indicadores que 

medem a gestão de estoque, 

aplicá-los na amostra sugerida e 

então identificar a intensidade de 

sua utilização nos supermercados 

do Município de 

Rondonópolis/MT, região 

Centro-Oeste do país 
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Arozo (2002) 

 

Monitoramento de 

desempenho na gestão de 

estoque 

 

Abordar o aspecto referente ao 

monitoramento de desempenho 

do processo, discutindo as 

práticas comumente adotadas 

bem como as características 

consideradas como as mais 

adequadas 

Vivaldini, Souza e Pires 

(2007) 

O relacionamento colaborativo 

na cadeia de suprimentos do 

McDonald’s 

Descrever e analisar uma cadeia 

de abastecimento reconhecida 

como referência em termos de 

eficácia e de eficiência, segundo 

uma visão colaborativa entre seus 

agentes 

Conte, Souza, Sartório, 

Fukuoka e Silva (2008) 

 

Gerenciamento da Cadeia de 

suprimentos do McDonald's no 

município de Maringá 

 

Abordar conceitos e teorias de 

autores com visões diferentes 

sobre o tema, para que se possa 

ter uma visão mais ampla e 

completa sobre o gerenciamento 

da cadeia de suprimentos e com 

um enfoque maior na aplicação 

destes na atualidade através de 

um caso 

Silva e Madeira (2009) 

 

Gestão de estoque e lucro da 

empresa 

 

Apresentar o papel da gestão dos 

estoques nas organizações 

modernas e sua relação com a 

lucratividade das mesmas de 

acordo com as premissas 

contábeis, gerenciais e 

administrativas 

Oliveira e Silva (2014) 

 

Gestão de Estoque 

 

Apontar o fato da importância da 

gestão de estoque no  

processo de planejamento do 

controle do estoque. 

Lopes, Mendes, Lunkes 

e Costa (2019) 

Utilização da simulação de 

Monte Carlo na gestão de 

estoques para empresas 

farmacêuticas 

 

Aplicar a Simulação de Monte 

Carlo (SMC) para o 

gerenciamento dos estoques em 

uma farmácia de pequeno porte. 

 



36 

Araújo, Moreira e 

Andreassi (2020) 

Fatores contingenciais que 

influenciam o desempenho de 

empresas franqueadas de fast 

food quanto ao dilema 

padronizar versus flexibilizar a 

gestão do negócio 

 

Analisar, considerando o 

contexto de agência no qual estão 

inseridas, como os fatores 

contingenciais influenciam no 

desempenho de empresas 

brasileiras franqueadas de fast 

food sob o dilema da 

padronização versus 

flexibilização da gestão do 

negócio. 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

Valle (2000) apresentou como se organizava uma franquia para gerir seu processo 

produtivo, abordando o planejamento de suas atividades, as ferramentas de controle adotadas 

para que seja realizado o controle de qualidade. Foram realizadas entrevistas, acompanhamento 

e observações diretas dos procedimentos e análise dos manuais da empresa e suas evoluções. 

Quanto aos resultados, verificou que o restaurante usado como referência trabalha em 

conformidade com os padrões estipulados pela Corporação, os controles são extremamente 

rigorosos e realizados com o maior grau de especificidade possíveis, visto que o controle e a 

disciplina impostas pela franqueadora torna possível a uniformidade dos produtos e garantia da 

marca. Sendo assim, concluiu-se que o controle da qualidade é executado em todos os estágios 

da produção, assim como os demais controles, estando estes difundidos em todos os membros 

e níveis hierárquicos da empresa. 

Kulevicz e Trombini (2001) perceberam que mesmo diante da competitividade, devido a 

globalização e a chegada de novas redes de supermercado, existia a preocupação com a gestão 

de estoque nos supermercados do Município de Rondonópolis/MT, região Centro-Oeste do 

país. Teve como objetivo identificar os indicadores que medem a gestão de estoque, e verificar 

a percepção dos gestores, acerca do nível de conhecimento detido. A análise se deu através de 

pesquisas bibliográficas, aplicação de questionário, análise de documentos e demonstrações 

contábeis das empresas. A entrevista possibilitou descrever o nível de conhecimento aplicado, 

bem como os indicadores e quocientes, sendo eles: resultado de giro, rotação, margem de 

contribuição, retorno, participação do ativo. Estes foram utilizados para medir e confirmar o 

perfil identificado com a aplicação do questionário. Quanto aos resultados percebe-se que a 

amostra pesquisada demonstrou baixa utilização da gestão de estoque, tendo em vista o baixo 

nível de escolaridade por parte dos proprietários e funcionários. Sendo assim, concluiu-se que 

se faz necessário implantar ou ampliar a utilização dos sistemas de gestão de estoque, levando 
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em consideração que o sistema produz informação ágil e fidedigna, destinada a orientar as 

decisões da melhor maneira possível, confirmando que a utilização de gestão de estoque tem 

um papel relevante no controle das operações, buscando solucionar as necessidades na busca 

da eficácia organizacional. 

Arozo (2002) buscou determinar quais indicadores de desempenho de gestão de 

estoques são utilizados, de forma que o sistema de monitoramento atenda todas as necessidades 

e esteja alinhado à estratégia das empresas. Quanto a metodologia o trabalho foi classificado 

como sendo descritivo e bibliográfico, com abordagem qualitativa. A análise se deu através de 

pesquisas bibliográficas, trazendo um foco teórico sobre o tema. Quanto aos resultados 

mostrou-se que um sistema de monitoramento de desempenho de estoque adequado 

desempenha dois papéis de extrema relevância para o gestor de estoque: informar o 

desempenho do processo de gestão, considerando-se todos os impactos causados pelo mesmo, 

e indica as razões deste desempenho. Sendo assim, concluiu-se que para que um sistema de 

monitoramento deste tipo seja implementado, para atingir os objetivos desejados, é fundamental 

que exista por trás um processo de gestão de estoque estruturado, com políticas definidas, 

parametrizadas e adequadas às necessidades e características da empresa. 

Vivaldini Souza e Pires (2007) buscaram descrever e analisar uma cadeia de 

abastecimento reconhecida como referência em termos de eficácia e de eficiência, segundo uma 

visão colaborativa entre seus agentes. Quanto a metodologia ocorreu através de um estudo de 

caso, no qual tiveram a oportunidade de observar informações internas da empresa, que eram 

inacessíveis à investigação cientifica. A pesquisa foi realizada através de entrevistas junto aos 

executivos do McDonald’s no Brasil e visitas às suas instalações, além de estudos 

bibliográficos. Concluiu-se que  o sistema colaborativo na cadeia de suprimentos dos 

restaurantes McDonald’s é relativamente eficiente considerando o sucesso da rede em diversos 

países, já que o compromisso dos fornecedores e o grau de relacionamento estabelecido pela 

rede de fast food tem um forte grau de cooperação e confiabilidade, fazendo que a gestão 

operacional da cadeia de suprimentos ganhe profundas melhorias de performance, assim o caso 

justifica a ideia de que quando não existe estrutura e embasamento na empresa sobre o processo 

colaborativo, o relacionamento baseado no interesse da cadeia não tem sustentação. Deixaram 

como sugestão a abordagem sobre questões relativas à performance ou vantagens competitivas 

que esse sistema de gestão permite. 

Conte et al. (2008) abordaram a importância na visão dos administradores e 

empregadores sobre a integração da cadeia de suprimentos dentro da organização. Quanto a 

metodologia o estudo foi classificado como sendo qualitativa, o estudo foi realizado através de 
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entrevistas e coleta de dados secundários no McDonald's no município de Maringá. Quanto aos 

resultados foi analisado que a empresa pode ser considerada como uma forma clara da aplicação 

da gestão da cadeia de suprimentos, pois os estoques são reduzidos e há um ciclo de estoques 

cada vez mais rápido, devido à eficiência na colocação de informações e de análise de dados. 

Sendo assim, concluiu-se que os métodos de gerenciamento da cadeia de suprimentos, 

atualmente vêm tomando importância no contexto econômico, uma vez que os mercados estão 

cada vez mais competitivos e disputados, tornando assim, uma ferramenta de criação de 

vantagens competitivas nos mercados em que as empresas estão inseridas. 

Silva e Madeira (2009) buscaram apresentar o papel da gestão dos estoques nas 

organizações modernas e sua relação com a lucratividade delas, mostraram também, de forma 

teórica, que o estoque no enfoque contábil é estudado em diversos momentos, tais como 

contabilidade de custos, financeira e gerencial, assim como análise de rentabilidade e 

lucratividade dos ativos, mesmo que em alguns momentos elas sejam compatíveis em suas 

importâncias e tarefas de controle. Os resultados foram analisados a partir de artigos publicados, 

por meio de pesquisas bibliográficas. Quanto aos resultados percebe-se que a gestão de 

estoques, em todos os ramos administrativos e contábeis, estar a merecer de estudos e pesquisas 

voltados para a visão acadêmica, prática e de efetiva atuação na tecnologia da informação para 

que se consiga a maximização dos resultados objetivados pela organização de uma maneira 

geral. Sendo assim, concluiu-se que a contabilidade, assim como a administração de materiais, 

possui vínculos muito estreitos do ponto de vista da qualificação e evolução dos movimentos 

organizacionais e suas tendências. A linha é bastante tênue nos dois enfoques, mas é necessário 

discernimento suficiente para perceber que independente das prioridades e vertentes de 

operacionalização, o importante é o objeto perseguido pela organização e sua concretização e 

continuidade. A administração e a contabilidade devem estar alinhadas à estratégia da empresa 

em seus processos e objetivos. 

Oliveira e Silva (2014) discutiram como a administração eficaz dos estoques gera uma 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes, já que a rapidez e a presteza na distribuição 

das mercadorias assumem cada vez mais um papel importante na criação de uma vantagem 

competitiva duradoura. A pesquisa foi baseada em estudos bibliográficos, trazendo uma 

abordagem qualitativa. Através dos resultados foi possível identificar que as possíveis variáveis 

da Gestão de Estoque, estão pautadas em: determinar “o que” manter em estoque, quando 

reabastecer, quando requisitar, acionamento do processo de reabastecimento, receber, estocar e 

suprir os materiais conforme requerido pelos usuários e saneamento de estoque, podem direta 

ou indiretamente afetar a organização.  Concluiu-se que a decisão de quanto e quando comprar 



39 

é uma das mais importantes atividades na gestão de estoques e que umas das principais 

dificuldades dentro da gestão de estoques está em buscar conciliar da melhor maneira possível 

os diferentes objetivos de cada departamento da empresa para os estoques sem prejudicar a 

operacionalidade da mesma. 

Lopes et al. (2019) discutiram sobre a importância do gerenciamento dos estoques em 

empresas do setor farmacêutico de pequeno porte, no auxílio da redução de custos, possíveis 

descontos devido ao volume de compras, diminuição do desperdício de medicamentos e 

melhoria do atendimento aos clientes, levando em consideração o orçamento limitado que essas 

empresas possuem. As percepções do estudo, acerca do nível de conhecimento detido, foram 

apuradas por meio de pesquisas bibliográficas, aplicação do método de Monte Carlo numa 

empresa farmacêutica, com o intuito de gerenciamento de estoques, análise de registros 

passados, identificação de um grupo de controle, operacionalização das variáveis, seleção dos 

participantes, verificação dos efeitos e interpretação dos dados. Os dados foram coletados numa 

farmácia de pequeno porte, tendo a participação do gestor e do farmacêutico. Foram 

selecionados 22 medicamentos baseado na demanda diária, durante 20 dias úteis. Quanto aos 

resultados observou-se que em algumas situações é possível tanto aumentar o índice de 

atendimento com pequenas alterações de compra, como reduzir as quantidades dos estoques e 

manter o índice de atendimento. Sendo assim, concluiu-se que o instrumento pode ser útil na 

redução de recursos utilizados em estoque, já que mediante as simulações verificou-se que o 

nível de redução pode chegar em até 300% no valor dos recursos financeiros aplicados. Foi 

colocado como limitação o fato de não terem sido analisados medicamentos similares que o 

cliente levaria caso existisse a falta do medicamento procurado. Para estudo futuro sugeriu-se 

a adoção de uma série temporal de demandas ocorridas para construção da planilha de geração 

de números aleatórios, aplicação de um número maior de medicamentos e a observação no 

índice de atendimento o fato do cliente levar outro medicamento. 

Araújo, Moreira e Andreassi (2020) buscaram conhecer a relação de conflitos contratuais 

entre franqueado e franqueador e os fatores contingenciais que influenciam o desempenho. A 

coleta de dados se deu através de levantamento, com 265 proprietários-gerentes de uma franquia 

nacional de fast food. Quanto aos resultados observou-se que o modelo de gestão, a 

padronização e a flexibilização da franquia foram capazes de explicar 77,4% da variabilidade 

do desempenho das empresas. Sendo assim, concluiu-se que dosagens alternadas de 

padronização e flexibilização do modelo de gestão são fundamentais, evidenciando que, a 

relação equilibrada entre a padronização, a flexibilização e a adequação do modelo de gestão 

são elementos que influenciam no desempenho. 
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Percebe-se que todos os trabalhos discutidos analisaram as vantagens da administração 

eficaz dos Estoques em relação aos concorrentes. Há necessidade de ferramentas de controle de 

qualidade tais como: Análise ABC, Lote econômico, Inventário físico entre outros, onde as 

decisões para gerenciamento de estoque, através de indicadores, trazem uma maior importância 

da integração da cadeia de suprimentos.  

O diferencial deste trabalho está em demonstrar as ferramentas internas e a preparação da 

equipe para a gestão adequada do estoque de uma das maiores redes de fast food mundial. 

Como dito anteriormente, esta pesquisa visa também evidenciar o nível de conhecimento 

dos profissionais, através das ferramentas e treinamentos realizados pela empresa para o 

entendimento completo sobre a importância de um gerenciamento de estoque adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipologia de estudo 

 

A pesquisa tem característica básica, uma vez que o intuito é expandir o conhecimento 

adquirido, colaborando na formação de uma gestão mais adequada e eficiente. 

Quanto a classificação dessa pesquisa tem caráter descritivo, pois teve o intuito de 

descrever a gestão de estoque realizada pela empresa em estudo, demonstrando os 

procedimentos usados pela empresa (Gil, 1999). 

Andrade (2002) afirma que a preocupação desse tipo de pesquisa observar os fatos, 

registrando, analisando, classificando e interpretando os mesmos, sem a necessidade da 

interferência do pesquisador. 

Referente ao procedimento, a pesquisa é caracterizada de duas maneiras, sendo elas 

como Estudo de caso, levando em consideração o aprofundamento do conhecimento específico 

pela gestão de estoque da rede de fast food McDonald’s, documental mediante a utilização de 

documentos originais disponibilizados pela Corporação e bibliográfica pois utilizou-se de 

autores renomados, através dos artigos e livros, para constituir a base teórica que suportou suas 

análises. 

Gil (1999) caracteriza estudo de caso como um procedimento que analisa se forma mais 

profunda os objetivos, levando a um conhecimento mais detalhado. 

Em relação a sua forma de abordagem, a pesquisa caracteriza-se como sendo qualitativa, 

que avalia e interpreta documentos, espaço físico e dados financeiros colhidos pelo sistema 

operacional da empresa. 

De acordo com Richardson (1999, p.80) a pesquisa qualitativa pode “descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar e interação de certas variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais” 

Corroborando, Silva e Menezes (2005, p.20) afirma que a pesquisa qualitativa considera 

que há uma relação dinâmica entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números. 
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3.2 Abrangência e objeto de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na Rede de restaurantes McDonald’s situados na cidade de 

Natal e Parnamirim através de coleta de dados, observações e análises de documentos cedidos 

pela gestão da corporação. Assim a amostra da pesquisa foi embasada de acordo com as 

informações colhidas no decorrer deste trabalho, no período de janeiro a maio de 2022.  

A Corporação tem restaurantes na cidade há mais de 15 anos, tendo um total de 7 

unidades, sendo 6 em Natal e 1 em Parnamirim. Atualmente a empresa tem mais de 350 

colaboradores, entre eles 60 ocupam variados cargos gerenciais. A unidade, foco do estudo de 

caso foi uma das unidades situada em Natal, cujo objetivo foi analisar o conhecimento da equipe 

gerencial sobre os procedimentos, ferramentas, treinamentos disponibilizados pela empresa e 

os objetivos internos que devem ser alcançados, principalmente no que se refere a gestão de 

estoques. 

O motivo da escolha dessa unidade se dá pelo fato de ser uma das que possui maior 

fluxo de clientes, ser situada de forma estratégica em um dos bairros mais movimentados e com 

maior presença de turistas, tendo além do acesso aos dados (documentos internos), levando em 

consideração o pesquisador ter exercido atividades na empresa. 

 

3.3 Coleta e análise dos dados 

O procedimento adotado para a realização da pesquisa em campo foi feito através da 

coleta de documentos como o Programa de formação de gerentes, relatórios sendo eles relatório 

de stat e P&L, observações do espaço físico, bem como a consulta no sistema operacional 

“Controláveis” adotado pela empresa no período de janeiro a maio de 2022. Além disso, foram 

utilizados elementos bibliográficos para auxiliar na composição teórica deste trabalho, como 

por exemplo, livros, monografias, sites de buscas e artigos científicos publicados. 

Gil (1999) discute que a interpretação dos dados tem como objetivo identificar sentidos 

mais amplos para as respostas dadas.  

Assim, os dados foram analisados a partir de uma análise de conteúdo, analisando os 

procedimentos e as ferramentas de gestão de estoque utilizadas pela equipe, levando em 

consideração a base de conhecimento e domínio destes, analisando também a rotina e 

dificuldades dos gerentes. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1 Mapeamento das atividades executadas no setor de produção e controle de estoque 

  

No ano de 1998, foram abertas duas franquias da rede McDonald’s em Natal, localizadas 

na Av. Prudente de Morais e no Natal Shopping, mas após 7 anos as franquias foram fechadas, 

dando lugar as filiais da corporação (matriz). 

O fechamento dessas franquias se deu por motivos de inadequações contratuais, como 

por exemplo: utilização de produtos locais, ao invés dos fornecedores da rede. O que é proibido, 

pois todos os franqueados precisam fornecer produtos adequados e de acordo com os padrões 

McDonald’s. 

A mudança de gestão, franquia para filial, vinculadas principalmente pela cultura 

organizacional, trouxe diversas mudanças nas atividades dos colaboradores, tais como: 

treinamentos constantes, pois enquanto franquia só haviam recebido o treinamento no início 

das atividades; existência de metas e objetivos a serem alcançados por cada restaurante; visitas 

mais constantes de consultores nas áreas de operações, marketing, RH, segmentos; entre outras 

práticas inseridas na empresa. 

Atualmente existem oito filiais no estado do RN, sendo um em Mossoró, seis em Natal e 

um em Parnamirim, internamente denominados através de siglas, como NNS, NDR, MDW, 

DDD, NAS, NPN, NPA e MOS. Totalizando, aproximadamente, 350 colaboradores, dentre 

estes, cerca de 60 assumem o cargo de gestor. 

O estudo de caso foi baseado nas informações colhidas em uma das filiais situada em Natal, 

criada no ano de 2015 e hoje possui 67 colaboradores, entre eles 7 exercem a função de gerente. 

As funções dos colaboradores e gestores se dividem em: Atendentes, Treinadores, 

Embaixadores da experiência do cliente, Supervisores/Gerentes de Área, Gerentes de 

Plantão/RDM (produção, experiência do cliente, pessoas e segmentos), Técnico de 

Manutenção, Assistente Administrativa e Gerente de Unidade de Negócios. Em termos de 

faturamento, a empresa gira em torno de R$ 11.450.000,00 anual. 

Durante a Pandemia todas as unidades mantiveram o seu quadro de colaboradores, 

reduzindo em momentos específicos sua carga horária, através da Medida Provisória 

nº1.045/21, sendo suspensas qualquer contratação ou promoções. 

Abaixo são especificadas algumas atividades desenvolvidas, mais especificamente no setor 

de produção, objetivo desta pesquisa, bem como suas características.  

 



44 

4.1.1 Atividades executas no setor de Produção e o Controle gerencial 

 

Sendo umas das maiores corporações de fast food do mundo, o McDonald’s adotou um 

atendimento mais dinâmico e flexível, para se ajustar aos diferentes estilos de clientes que 

atende diariamente, preocupando-se em proporcionar uma experiência única para cada um. 

Para que essa estratégia fosse implantada foi necessário seguir alguns 

procedimentos/padrões. Desta forma a empresa se utiliza de ferramentas que monitora e avalia 

desempenho, para que garantam que esses padrões sejam efetivamente exercidos, onde cada 

setor tem suas responsabilidades, utilizam-se de ferramentas e sistema de informações que 

auxiliam no controle e tomada de decisão. 

 

• Gerente do departamento de produção 

 

O Gerente do Departamento de Produção é responsável, no restaurante, por entregar uma 

excelente qualidade de produtos aos clientes de maneira rápida e eficiente. Ele garante que os 

alimentos estejam sempre seguros, que os custos de comida estejam controlados e que todo o 

pessoal de qualidade esteja treinado em relação aos procedimentos, incluindo novos produtos e 

promoções que entram no menu. Também é responsável por garantir que a equipe conheça e 

cumpra com os objetivos de qualidade, tais como: tempos de qualidade e precisão. 

Faz parte das suas responsabilidades a compreensão e a aplicação do controle do Sistema 

de Inventário, bem como entender como funciona o processo do Ciclo de pedidos de 

mercadorias estabelecido pela Corporação. 
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Figura 3 - Rotina do Gerente de Produção 

 

Fonte: Programa de Formação de Gerentes (2018) 

 

A Figura retrata as rotinas que o gerente de produção deve seguir nos períodos sugeridos. 

O acompanhamento dessa rotina é necessário para saber se o Gerente está apto para gerir de 

maneira adequado o departamento, de acordo com as atividades impostas e ações necessárias. 

 

• Treinamento gerencial 

O treinamento dos gerentes é feito através de uma plataforma de cursos criada pela 

própria corporação, denominada McCampus, na qual é apresentado inúmeros cursos sobre 

diversos temas. O curso voltado para o Departamento de Produção é o “SISTEMA DE 
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PEDIDOS: SISTEMA BUILD TO”, esse curso tem duração de cerca de 1 hora e pode ser 

assistido em qualquer momento e ambiente escolhido pelo colaborador. 

Através do curso os gerentes obtêm o conhecimento sobre o impacto financeiro em 

relação a diferença dos pedidos altos e baixos, as etapas dos pedidos, o próprio sistema de 

acumulação Build To, as fórmulas necessárias para os cálculos que devem ser realizados, entre 

eles: calcular o uso a cada 100 GCs (sigla utilizada para descrever os clientes atendidos), o ciclo 

de pedidos, a quantidade necessária por lote de pedido, calcular o pedido (cálculo dos níveis de 

produtos que devem ser solicitados), o calendário para rotação dos pedidos e seu 

armazenamento. 

Na cidade de Natal foi desenvolvida uma planilha em Excel para que os Gerentes não 

precisem perder tempo realizando cálculos, sendo necessário apenas preenchê-la com alguns 

dados e realizar o pedido através dela. 

 

Figura 4 - Curso Sistema de Pedidos – Build To 

                                                 

Fonte: McCampus (2022) 

 

Esse curso é disponibilizado na plataforma de treinamento da corporação, com a 

finalidade de apresentar e explicar os procedimentos para a realização dos pedidos de 

mercadorias. 
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• Objetivos a serem alcançados 

 

O Gerente de produção também é responsável por garantir que a equipe conheça e cumpra 

com os objetivos de qualidade (tempos de qualidade e precisão). 

Os resultados e metas de desempenho desejados são: 

a) Lucro potencial; 

b) Controláveis % (a quantidade de itens que são controlados pela gestão, como por 

exemplo o desperdício de produtos); e 

c) Diferença de stat % (diferença entre o inventário e as quantidades apresentadas no 

sistema). 

 

Para que esses resultados sejam alcançados, os gerentes devem atender algumas 

responsabilidades que são divididas nos seguintes blocos: 

 

I) Planejamento do Negócio: Monitorar e reportar o progresso de metas e objetivos 

do departamento usando os indicadores de desempenho (com intuito de avaliar se 

a metas foram atingidas); preparar e apresentar os resultados de seu departamento 

nas reuniões de Gerentes semanais e mensais; e realizar semanalmente a análise 

dos resultados diários, avaliando o desempenho, diagnosticando oportunidades e 

identificando ações. 

 

II) Gerenciamento de Inventário: Manter a quantidade correta dos produtos 

necessários no restaurante; Calcular e fazer o pedido do restaurante de acordo com 

a quantidade de recebimentos previstos e os transmitir a tempo; Comunicar e 

verificar o uso correto do calendário de recebimento; Supervisionar e verificar a 

exatidão da entrega dos pedidos e a rotação adequada de cada produto; Monitorar 

e controlar o desperdício completo e incompleto, produtos registrados em 

promoções, break de funcionários (alimentação fornecida aos colaboradores) e as 

linhas de diferença de stat e rendimentos; Verificar, em cada turno, o registro 

corretamente de desperdício completo e incompleto e identificar as ações a serem 

tomadas para garantir que estejam dentro das normas; Analisar a composição do 

custo de alimentos e desenvolver planos de ações semanais, comunicando a todos 

do restaurante; Apresentar semanalmente o custo de comida; Assegurar que se 
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realize com eficácia o controle de inventário diário (contagem) e semanal, 

auxiliando o Gerente de negócios. 

 

III) Práticas de pessoal: Realizar as avaliações de desempenho para os gerentes e 

funcionários de seu departamento. 

 

IV) Produção: Monitorar o processo de preparação e identificar oportunidades; e 

verificar se as tabelas de níveis estão sendo atualizadas diariamente; Garantir que 

todas as pessoas de seu departamento estejam treinadas e cumpram com os 

procedimentos de qualidade; Planejar, comunicar e treinar, tanto os funcionários 

quanto os Gerentes de Área sobre as novas promoções e novos produtos. 

 

V) Treinamento: Verificar as avaliações das pessoas de seu departamento 

diariamente; e estabelecer o plano de desenvolvimento para cada um dos 

integrantes de sua equipe, inclusive o seu próprio planejamento de 

desenvolvimento. 

 

 

• Certificação 

 

Para a garantir que o departamento está sendo gerenciado de maneira correta, os Gerentes 

de produção passam por uma avaliação para que possam ser certificados como responsáveis 

adequados para esse departamento. 

A certificação apresenta um chek list para avaliação no que se refere ao controle de 

inventário, conforme os pontos descritos abaixo a ser respondido pelo gestor com as alternativas 

“sim ou não”: 

• Desenvolve as tabelas de Níveis  

• Elabora os pedidos de pães, cargas secas, congelados e resfriados 

• Utiliza as projeções atualizadas como base para realizar as tabelas de níveis e 

pedidos 

• Tem uma equipe de recebimento treinada para executar a tarefa 

• Abre as reclamações para produtos que foram recebidos e não estão dentro do 

padrão de qualidade 
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• Desenvolve a equipe de Gerentes de Plantão a construir tabelas de níveis de cada 

plantão 

• Realizar cálculo quinzenal do Giro de Estoque e Lucro Potencial do Restaurante 

e criar ações para impactar no próximo período quinzenal 

• Entende o CMV, calculando os custos que são afetados pelo sistema de inventário, 

verificando o que melhorou e o que piorou 

• Garante a rotatividade das caixas dentro das câmaras e estoques 

• Realiza reunião de plano de jogo mensalmente e registra no caderno de reuniões. 

 

Para que o gestor assuma essa função “gerente de produção” é necessário que seja 

indicado pelo Gerente de Negócios e atenda durante o treinamento todos os pontos informados 

anteriormente. Todos os Gerentes de Plantão devem ser treinados e certificados em todos os 

departamentos, sendo responsáveis por um departamento por pelo menos 6 meses. Após o 

treinamento dos gerentes, o Gerente de Negócios analisa quais gerentes devem ser responsáveis 

efetivamente por cada departamento, levando em consideração o desenvolvimento de cada um. 

 

4.1.2 Pontos Fracos e Pontos Fortes no desenvolvimento das atividades 

 

• Pontos Fracos 

 

Quadro 3 - Plano de ação para os Pontos Fracos 

PONTOS FRACOS SUGESTÃO DE MELHORIAS 

  Periodicidade das reuniões 

gerenciais 

Reuniões semanais 

Elaboração dos planos de ação Comunicação efetiva entre os gestores 

Treinamento Balanceamento do quadro de 

colaboradores e atividades 

motivacionais para regular a presença 

destes. 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 
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As reuniões gerenciais acontecem uma vez no mês, o que prejudica a abordagem de 

assuntos importantes e possíveis estratégias para melhorar o desempenho dos departamentos, 

impossibilitando a elaboração de um plano de ação adequado para o alcance dos objetivos. 

A análise do custo de alimentos é realizada, porém os planos de ações não são realizados 

com precisão, devido à falta de comunicação eficiente entre os turnos, caso a comunicação fosse 

realizada corretamente os erros seriam corrigidos mais rapidamente, fazendo com que as falhas 

não tomassem uma proporção que viesse a prejudicar os resultados. 

Dificilmente o gerente tem tempo para realizar as avaliações, deixando para fazer uma 

análise geral quando necessita trocar ou promover algum colaborador. 

O Treinamento deve ser realizado diariamente, mas ele ocorre de acordo com a 

quantidade de colaboradores existentes no restaurante, mediante a quantidade de faltas ou 

atestados, os treinamentos não são realizados, assim alguns treinamentos nem ocorrem. 

O plano de desenvolvimento é realizado de forma deficiente, levando em consideração 

que muitas vezes a equipe recebe uma grande movimentação de pessoas devido as ausências 

ocasionadas pelas faltas e atestados, fazendo com que vários colaboradores peçam demissão e 

os gestores tenham que iniciar mais uma vez os treinamentos e desenvolvimentos com novos 

colaboradores. 

Ao colocarem em prática o plano de ação sugerido, os gestores terão mais facilidade em 

identificar as oportunidades no alcance dos objetivos, realizando uma comunicação adequada e 

tendo os colaboradores motivados e integrados no alcance dos resultados estipulados. 

 

 

• Pontos fortes  

 

Apesar da existência de alguns pontos fracos e desafios diários, a unidade consegue 

alcançar os resultados esperados, devido alguns pontos fortes desenvolvidos pela gerência e 

equipe. 

 Os resultados dos indicadores de desenvolvimento são apresentados semanalmente, 

quinzenalmente e mensalmente. Por exemplo, quanto aos custos, estes são apresentados nos 

períodos solicitados pela gerência geral, indicando o motivo dos valores e meios de melhoria. 

O processo de produção é monitorado pelo Gerente de área, que identifica os melhores 

colaboradores, as quantidades estocadas e o tempo em que cada atividade é realizada. 
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A demonstração dos novos produtos é realizada pelos embaixadores e treinadores, no qual 

é informando os ingredientes e quantidades corretas para montagem. Essa demonstração é 

importante para que os colaboradores entendam os procedimentos corretos, para evitar 

desperdícios e perdas desnecessárias. 

       

 

4.2 Controle de estoque: Procedimentos realizados na rede de fast food Mcdonald’s  

 

Fazer os pedidos de alimentos, de embalagens e de outros suprimentos para um 

restaurante McDonald’s é uma responsabilidade das mais importantes, e os gerentes necessitam 

de conhecimento sobre a importância da falta de estoque, sobre excesso de estoque e seus 

possíveis impactos, é o conhecimento do sistema que a corporação possui que permite os 

gerentes realizarem os próprios pedidos da filial direto dos fornecedores. 

 

 

O Pedido de Mercadorias 

 

O pedido de alimentos, embalagens e outros suprimentos para um restaurante do 

McDonald’s, requer o atendimento de algumas recomendações, conforme descritas abaixo: 

• Não pedir nenhum item de última hora, pois todos os produtos e suprimentos são 

necessários para se manter o QSL&V (qualidade, serviço, limpeza e venda); 

• Não realizar o pedido em grandes quantidades de algum item, tendo em vista que 

poderá ocorrer a deterioração de alimentos mediante ao vencimento, ocupação de 

espaços desnecessários na área de estocagem e retenção de uma quantidade 

desnecessária de dinheiro; 

• É necessário levar em consideração as particularidades e necessidades de cada 

restaurante. 

 

Para que seja feito um pedido adequado, são necessários alguns recursos para a realização 

do cálculo de quantidades: 

a) Relatório com as GC’s para o período, o qual demonstra a projeção da quantidade de 

clientes que serão atendidos. 
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b) Relatório MTC, o qual demonstra a quantidade de materiais/ingredientes que foram 

projetados para serem usados. 

c) Eventos na comunidade, como por exemplo, o Carnatal, protestos, passeatas, festas 

locais. 

d) Calendário considerando feriados nacionais, estaduais e municipais e datas 

importantes para a comunidade local que podem alterar a quantidade de vendas e 

influenciar na quantidade de itens pedidos e nos períodos de entregas. 

e)  Book de lançamento de novos produtos.  

 

O Gerente responsável por elaborar o pedido conta o estoque no dia em que transmite o 

pedido. Após serem calculados os níveis (ciclo de pedidos, mais a margem de segurança), é 

utilizado o Caderno de pedidos para anotar os níveis calculados. 

Esse cálculo compreende a data que o gerente faz o pedido até a data do recebimento, 

mais a margem de segurança que corresponde à quantidade de produtos ou valor de receita em 

que se opera acima do Ponto de equilíbrio.  

As etapas do pedido são divididas em três, sendo eles: ANTES, DURANTE e DEPOIS.  

Antes da realização do pedido é verificado a ordem e rotação em áreas de armazenamento, 

contagem de mercadorias, confirmação dos dias e horários de descarga e projeção de vendas. 

Conforme já discutido no referencial teórico, essa tarefa refere-se ao controle de inventário. 

Durante a realização do pedido é analisado a precisão do pedido, levando em 

consideração os fatores, verificar se a contagem foi realizada considerando todos os dados 

corretamente (projeção, uso a cada 1000 Gcs, dias e horas de descarga, unidades por caixa) e a 

verificação de diferentes variáveis (novos lançamentos, promoções especiais e eventos) 

O impacto de fazer todas as etapas corretamente consiste em diminuir os custos de mão 

de obra, pois quando ocorrerem as descargas há diminuição do custo do frete, há preservação 

do Meio Ambiente, haja visto que serão utilizadas menos caixas, e garante a estratégia da 

corporação de garantir a melhor experiência para o cliente. 

Depois de seguir todos os passos descritos anteriormente, é verificado mais uma vez a 

ordem e rotação da área de armazenamento, levando em consideração as datas e vencimentos 

dos itens que acabaram de ser alocados no estoque. 

           Após o recebimento e armazenamento das mercadorias, é realizado o gerenciamento do 

consumo das mesmas, com o intuito de atender, de forma adequada, os clientes e atingir o lucro 

desejado. 
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Pontos Fracos no desenvolvimento da atividade 

 

Em alguns momentos as quantidades de alguns itens não são mantidas corretamente, 

devido a algumas falhas nos lançamentos das informações no sistema e/ou falha nas contagens 

de estoques existentes. 

A rotação dos produtos no estoque seco e câmaras frias, fica a critério dos colaboradores, 

o que ocorre em cima do horário do recebimento, prejudicando muitas vezes execução da 

atividade de maneira correta, fazendo com que produtos sejam perdidos devido ao vencimento 

não verificado adequadamente. 

Apesar de existir padrões a serem executados na atividade de “pedidos de mercadorias” 

já descritos anteriormente, a sequência não ocorre como deveria, pois, a falta de colaboradores 

faz com que a equipe reduzida faça em menos tempo os procedimentos corretos de recebimento 

ou até mesmo procedimentos incompletos, tendo que voltar para as suas áreas de atendimento 

para realização de vendas. O que faz com que a organização do estoque seja realizada no outro 

dia ou fora do tempo correto, fazendo com que não se tenha uma visão clara dos produtos 

presentes no estoque e de seus vencimentos logo após a realização do recebimento.  

 

Pontos Fortes no desenvolvimento da atividade 

 

O Gerente de produção transmite o pedido em tempo hábil, apesar das quantidades em 

alguns momentos não estarem corretas (falta ou excesso), devido aos erros de lançamento 

Os Recebimentos de mercadorias são realizados nos dias corretos, de acordo com o 

calendário estipulado pela corporação e fornecedor, porém o restaurante tem um horário fixo 

com o fornecedor, esse horário pode haver alterações devido a problemas nos demais 

restaurantes que provoca o atraso do fornecedor, ou a falta de colaboradores na filial para a 

realização da tarefa no tempo que as mercadorias são recebidas. 

O Gerente de produção tem o auxílio de um Gerente de área para realizar a verificação 

das mercadorias, ou seja, se estas mercadorias recebidas estão de acordo com o pedido 

transmitido ao fornecedor.  
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4.3 Ferramentas utilizadas pela empresa para gestão de estoques 

 

O Sistema de Controláveis, é o sistema utilizado pela corporação para auxiliar no controle 

de todos os itens do inventário cruzando com as informações de vendas. É necessário o 

conhecimento dos relatórios para que sejam evidenciados possíveis divergências e garantir um 

bom gerenciamento do consumo das mercadorias. Os relatórios estatístico e de controle de 

rendimento ajudam a controlar e identificar possíveis pontos onde pode se estar perdendo 

dinheiro ou lesando o cliente, os fazendo levar produtos com menos ingredientes (gramas e 

unidades) dos que estipulados no book de montagem de produtos 

 

 

Figura 5 - Sistema de Relatórios e análise 

 

 Fonte: Sistema Controláveis (2022) 
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O Sistema Controláveis é utilizado para realização dos lançamentos dos dados de entrada 

de mercadorias, processos de cálculos, cadastros, consultas e geração de relatórios. Sendo um 

dos sistemas utilizados para o controle de estoque. 

 

4.3.1 Desenvolvimento de Tabelas e Níveis de pedidos 

 

Para se confeccionar uma tabela de pedidos é importante conhecer o ciclo de pedidos. Ele 

se inicia no dia que o gerente passa o pedido até a data da próxima entrega de mercadorias, 

contemplando a margem de segurança. Sendo assim ocorrem ciclos de pedidos distintos, 

respeitando o dia de recebimento de cada restaurante. 

A margem de segurança corresponde à quantidade de produtos e valor de receita em que 

se opera acima do Ponto de equilíbrio. Dessa forma, tem que garantir o ciclo de pedidos e somar 

a margem de segurança, que pode variar entre 1 e 5 dias dependendo da localidade do 

restaurante. É importante saber qual é a distância do Centro de Distribuição para o restaurante. 

O conhecimento da distância passa a ser de suma importância, pois pode ocorrer algum 

problema com o caminhão, estradas ou abastecimento de produto. Devido os motivos citados, 

deve-se utilizar o conceito de margem de segurança. 

Para se calcular os níveis das mercadorias do pedido, são necessários a utilização dos 

Relatórios do sistema (Stat e o sistema de controláveis), pois são eles que irão informar a 

quantidade de GCs por segmento, além do Relatório MGCs de Ingredientes, no caso do Brasil 

o relatório utilizado para os GCs é a capa de Stat e para os MGCs utilizasse o Sistema de 

Controláveis. 

Após calcular os níveis é utilizado um formulário padrão para anotar tais níveis. O 

Gerente responsável por elaborar o pedido deve fazer a contagem física do estoque no dia em 

que ele for transmitido, ele efetuará o cálculo dos níveis a serem pedidos para suprir seu ciclo 

de 10 dias (mais a margem de segurança). 

 

4.3.2 Inventário Físico 

 

A contagem do Inventário é realizada diariamente, semanalmente, quinzenalmente e 

mensalmente, após o fechamento do restaurante, sendo uma das responsabilidades dos 

Supervisores/Gerentes de área. 
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O Gerente realiza a contagem do Estoques denominados: Secos, Resfriados e 

Congelados. Em seguida essas informações são repassadas para o Sistema Controláveis que 

gera um relatório indicando a posição dos estoques e inventário no final da operação. 

Após cada turno os Gerentes de área realizam a contagem dos desperdícios completos 

(produto inteiro) e incompletos (ingredientes), anotando no caderno de controle e realizando o 

lançamento no sistema. 

 

4.3.3 Gestão do Estoque através das Ferramentas disponibilizadas 

 

A Corporação disponibiliza para as unidades as ferramentas e informações necessárias 

para que seja realizada uma gestão de estoque adequada. 

Classifica os itens mais importantes, que representam um risco maior para o impacto 

financeiro, sendo eles: pães, carnes, mix de baunilha, batata e mix de refrigerante, fazendo com 

que os gestores realizem uma análise mais específica nesses itens, de acordo com as 

informações apresentadas no sistema. Segundo Dias (2009) a Curva ABC é utilizada pela gestão 

de estoques no estabelecimento de prioridades, os gestores da gestão fazem a análise diária 

desses itens, buscando as oportunidades de gerenciamento para eles. 

Para a contagem das mercadorias, é disponibilizado no sistema um modelo de Inventário, 

onde são contados os itens de acordo com a quantidade de caixas, fardos, pacotes e unidades. 

A contagem é realizada no final do expediente e lançada no sistema, sendo analisada pela manhã 

pelo Gerente de Plantão diurno, com o intuito de verificar as diferenças existentes entre a 

contagem dos itens físicos e as quantidades apresentadas no sistema. Essas diferenças ocorrem 

devido à dificuldade de realizar a contagem corretamente devido ao alto nível de vendas ou por 

serem contados por um colaborador que não teve o treinamento devido, temos como exemplo 

o quiosque, caso o colaborador que esteja realizando a contagem faça isso incorretamente, essa 

diferença de itens irá aparecer no relatório do gestor na manhã seguinte. 

Disponibilizam uma Planilha em Excel com as fórmulas para a realização de um pedido 

adequado, de acordo com a contagem realizada. Assim que a planilha é alimentada com as 

quantidades existentes no estoque, é informado a quantidade de cada item que deve ser pedido, 

mediante a quantidade da projeção de clientes que serão atendidos, indicando assim o uso da 

ferramenta LEC, que conforme Bowersox et al. (2006) menciona que determina a reposição 

ideal de mercadorias para o atendimento de toda a demanda. 

A avaliação do Estoque é realiza pela Média ponderada, já que a utilização dos itens se 

dá pela data de vencimento, e essas datas variam de recebimento para recebimento, podendo 



57 

ter algum item que apresente uma data para vencimento mais recente no último recebimento do 

mês, de acordo com os outros que ocorreram anteriormente. 

 

 

4.4 Pontos positivos e negativos na utilização das ferramentas  

O Sistema Build To tem como objetivo melhorar a qualidade dos produtos, reduzir as 

suspensões e evitar perdas devido a vencimentos e transferências. Através dele é visto o impacto 

financeiro que ocorre nos pedidos altos e baixos. 

Foi possível verificar falhas referente a contagem do Inventário, pois estas essas 

atividades, muitas vezes, não são realizadas pelos gerentes e/ou, em determinados momentos, 

por pessoas não treinadas. Devido ao número de mudança de colaboradores, mediante ao nível 

de ausências e atestados, a contagem apresenta uma diferença grande nos itens do estoque.  

O relatório deve ser verificado pela Gerente de Plantão diurno, que enfrenta algumas 

dificuldades: na maioria das vezes, refazer a contagem do estoque, devido as diferenças 

encontradas; e ao alto nível de atendimento aos clientes que impede que essa recontagem 

aconteça no momento propício e correto. 

O Gerente de Produção tem dificuldades de manter um trabalho contínuo, devido ao 

grande movimento de clientes e a absenteísmo (ausências e atestados) de funcionários, presente 

em quase todos os restaurantes McDonalds. Com a substituições de pessoas na equipe de cada 

departamento, devido ao absenteísmo, é difícil realizar treinamentos completos e avaliação 

correta da equipe. 

Outra dificuldade se dá com a falta de tempo hábil para a verificação de todos os 

relatórios, levando em consideração que o Gerente ainda deve gerenciar sua equipe e o plantão, 

ficando muitas vezes na operação para dar suporte aos colaboradores e os demais gerentes. 

Outro ponto é a dificuldade em dividir parte de suas atribuições com outros gerentes, 

mediante as mudanças de turno. Como cada Gerente de Plantão é líder de um departamento, os 

focos são divergentes, impossibilitando que todos enxerguem as falhas nos momentos 

oportunos, criando planos de ações eficazes. Como as reuniões gerenciais não ocorrem na 

quantidade que deveriam ocorrer, a junção de todos da equipe gerencial fica difícil de ocorrer, 

já que muitas vezes não conseguem se encontrar diariamente e balizar os procedimentos 

necessários. Cada gestor tenta atender aos objetivos do seu departamento e com o tempo corrido 

muitas vezes deixam as atividades que são focadas nos demais departamentos de lado, deixando 
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que sejam feitas pelos gestores dos turnos seguintes, ocasionando o esquecimento ou o 

lançamento incorreto das informações no sistema.   

 

Pontos positivos 

 

Quadro 4 - Análise das Ferramentas e Procedimentos 

FERRAMENTAS E 

PROCEDIMENTOS 

ANÁLISE 

Material para treinamento O curso disponibilizado pela Corporação é completo e 

abrange todos os departamentos, ferramentas e 

conhecimento sobre a importância da gestão de estoque e os 

impactos financeiros por ela causada. 

Sistemas e ferramentas 

utilizadas 

Os sistemas internos trazem informações completas e 

necessárias para a realização da análise dos resultados 

atingidos, do ciclo de pedidos e verificação do inventário. 

Pedidos de mercadorias Os pedidos são realizados nos dias corretos, contemplando 

os períodos especiais, como feriados e finais de semana. 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

A Corporação fornece sistemas e ferramentas para gestão de estoques, assim como todo 

o material de treinamento necessário para que os gestores façam a gestão de estoque de forma 

adequada (treinamentos, sistemas de controle e sistema de pedidos), conforme descritos no 

quadro acima. 

 

 

Pontos negativos 

 

 Mesmo com o suporte informacional disponibilizado pela corporação, percebe-se a 

existência de alguns pontos negativos na utilização destes. 
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Quadro 5 - Plano de Ação para as Ferramentas e Procedimentos 

FERRAMENTAS E 

PROCEDIMENTOS 

ANÁLISE POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Treinamento – Curso 

online 

Apesar do Curso disponibilizado 

pela Corporação ser completo, 

nem todos os gerentes assistem o 

conteúdo, já que em vários 

momentos são treinados por 

outros gerentes que já passaram 

pelo departamento, ao invés de 

acessarem ao curso completo.  

Todos os Gerentes devem realizar a 

certificação referente ao curso, assim 

que são promovidos ao cargo 

gerencial, independente do 

departamento que fazem parte. 

Certificação Gerencial A certificação referente ao 

departamento não ocorre da 

maneira correta, já que muitas 

vezes o Gerente de Negócios 

leva em consideração o 

desempenho diário, ao invés dos 

pontos estipulados pela 

corporação, ficando a critério do 

Gerente de Negócio analisar se o 

funcionário está apto ou não para 

gerenciar o departamento.  

A certificação deve ocorrer pelo 

menos de 6 em 6 meses, para que o 

Gerente do Negócios possa verificar o 

desenvolvimento das atividades 

realizadas pelo departamento de 

acordo com o que é proposto pela 

corporação. 

Equipe de Recebimento A equipe não recebe o 

treinamento adequado e não 

realiza todas as atividades como 

deveriam, devido a falta da 

quantidade adequada de 

colaboradores e ao fato de terem 

que realizar o treinamento e 

atividades do departamento de 

maneira mais rápida para 

voltarem ao atendimento dos 

clientes 

O treinamento deve ser mais 

específico e com maior duração. O 

gerente que realiza a conferência dos 

produtos, deve verificar como são 

realizados a limpeza, rotação e 

armazenamento das mercadorias. Os 

procedimentos de limpeza e rotação 

devem ocorrem antes do horário do 

recebimento, para facilitar as 

atividades e serem feitas de maneira 

tranquila e organizada. 

Análise dos resultados A análise e verificação dos 

resultados, como stat, inventário 

e objetivos não são realizados 

com a atenção necessária, devido 

ao fluxo do movimento e o 

Se faz necessário a presença de mais 

um gerente ou supervisor de área para 

ajuda na verificação dos resultados ou 

gerenciamento do plantão, para que as 

divergências dos resultados possam 
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gerente de plantão não conseguir 

gerenciar a equipe e realizar a 

análise ao mesmo tempo. 

ser resolvidas em tempo hábil, para 

assim ser feito um plano de ação 

adequado.  

Inventário A contagem das mercadorias é 

realizada por pessoas sem 

treinamentos adequados, 

prejudicando a fidedignidade das 

informações, devido ao quadro 

de colaboradores não estar 

completo, prejudicando o 

treinamento.  

A contagem deve ser realizada por um 

gerente ou supervisor de área, para 

que assim as informações possam ser 

apresentadas de maneira mais 

assertiva. 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

É possível verificar que muitos procedimentos não ocorrem, mesmo sendo obrigatórios, 

isso se deve ao quadro de colaboradores estar incompleto, sendo necessário uma análise do 

quadro de mão de obra e realização de novas contratações, assim como campanhas de 

motivações para motivar os colaboradores que realizam suas atividades diariamente, mas que 

muitas vezes ficam extremamente cansados devido o acúmulo de atividades decorrentes das 

ausências de colaboradores. 

A empresa faz uso das ferramentas de gestão de estoque como: Curva ABC, classificando 

os itens mais importantes e acompanhamento destes; do LEC, realizando todo o processo para 

abastecimento de produtos de acordo com as datas de pedidos e demanda de clientes; e o 

Inventário Físico realizando a contagem dos itens físicos e validando com a quantidade lançadas 

no sistema. 

 

4.5 Impactos financeiros e os impactos gerados pela gestão de estoque  

 

Como citado no referencial teórico, os autores informam que a gestão do estoque causa 

impactos nas contas a receber, na política de aquisição e no fluxo de caixa, e que o erro de um 

pedido pode acarretar perdas de lucro, devido aos cancelamentos de vendas, custeios adicionais, 

por ter que substituir com material de terceiros um pedido que não foi entregue, atraso na 

produção, indisponibilidade de produtos, bem como a quebra da imagem da empresa para o 

cliente. 

Para a Corporação os impactos estão presentes na realização de pedidos altos e baixos. 

Os pedidos altos impactam na imobilização de capital e perda na qualidade dos produtos 
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gerando desperdícios, dificuldade em armazenar dos produtos em estoque, dificuldade na 

rotação e no controle do inventário, entre outros. No que diz respeito aos pedidos baixos, o 

impacto está presente na perda de vendas, devido a falta de produtos e aumento de custos 

adicionais, já que será ocasionado mais custos com a transferências de produtos vindos de 

outros restaurantes. 

 

Resultados Financeiros 

 

Abaixo estão apresentados os Resultados financeiros alcançados pelo restaurante, no 

período de janeiro a maio de 2022: 

 

Tabela 1 - Resultados do Stat Mensal  

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Perdas Alimentos -R$           7.478,45  -R$       4.857,45  -R$           4.541,07  -R$       6.570,07  -R$           6.767,27  

Ganhos Alimentos  R$           9.372,03   R$     17.168,19   R$           8.885,19   R$     10.991,01   R$         18.262,83  

Total Alimentos  R$           1.893,59   R$     12.310,74   R$           4.344,11   R$        4.420,94   R$         11.495,56  

Perdas Embalagens -R$           1.934,39  -R$       1.612,92  -R$           1.590,58  -R$       1.745,59  -R$           1.377,89  

Ganhos Embalagens  R$               810,86   R$        1.137,98   R$           1.291,75   R$        1.171,24   R$           4.152,12  

Total de Embalagem -R$           1.123,53  -R$           474,94  -R$              298,83  -R$           574,35   R$           2.774,23  

Total Geral  R$               770,06   R$     11.835,80   R$           4.045,28   R$        3.846,59   R$         14.269,79  

Variação %  +1.436% -65,82% -4,91% +270,97% 
Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos relatórios financeiros da empresa (2022) 

 

A tabela apresenta as informações do controle de inventário do período correspondente 

aos meses de janeiro a maio, em valores monetários (moeda Real). É evidenciada as perdas dos 

produtos que foram perdidos, e os ganhos dos produtos que foram aumentados. Essas perdas e 

ganhos representam a diferença entre a contagem física e as quantidades presentes no sistema, 

que são o resultado dos produtos que estão presentes no restaurante depois de mensurado a 

entrada e vendas de produtos. 

Percebe-se uma diferença alta nos meses de fevereiro (R$ 11.835,80) e maio (14.269,79), 

mostrando uma falha na contagem de inventário, o que ocasionou um aumento excessivo de 

estoque presente em loja. 

Comparando os meses de janeiro e fevereiro é possível ver um aumento de 1.436% no 

volume de estoque, que foi diminuindo nos meses de março (redução de 65,82% em 

comparação com o mês de fevereiro) e abril (redução de 4,92% em relação a março), porém 
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voltando a aumentar no mês de maio, representando um aumento de 270,97% (R$ 14.269,79) 

em relação ao mês de abril. 

 

Tabela 2 -  Resultados Financeiros 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Total vendas  R$   1.085.323,00   R$   885.312,00   R$   1.041.805,00   R$   989.717,00   R$   1.012.324,00  

Vendas produto  R$   1.070.791,00   R$   875.788,00   R$   1.029.543,00   R$   977.679,00   R$   1.002.005,00  

Vendas não 
produtos  R$         14.532,00   R$        9.524,00   R$         12.262,00   R$     12.038,00   R$         10.319,00  

Alimentos -R$      314.605,00  -R$  253.707,00  -R$      306.624,00  -R$  321.468,00  -R$      332.217,00  

Embalagens -R$        36.336,00  -R$     26.345,00  -R$        30.304,00  -R$     34.570,00  -R$        30.995,00  

Frete -R$        22.555,00  -R$     19.352,00  -R$        23.710,00  -R$     21.969,00  -R$        22.170,00  

Custo de não 
produtos -R$        13.122,00  -R$       9.823,00  -R$           9.581,00  -R$       9.764,00  -R$           9.392,00  

Custo Total -R$      386.618,00  -R$  309.228,00  -R$      370.218,00  -R$  387.771,00  -R$      394.775,00  

Margem Bruta  R$       698.705,00   R$   576.085,00   R$       671.587,00   R$   601.946,00   R$       617.549,00  

Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos relatórios financeiros da empresa (2022) 

 

A tabela acima apresenta os resultados financeiros do restaurante entre o período de 

janeiro a maio, na qual mostra o total das vendas e os custos com alimentos, embalagens, frete 

e os brinquedos (item presente no produto McLanche Feliz, considerados na demonstração 

como sendo “custo de não produtos”. Esse item é detalhado na demonstração por representar 

um valor alto de investimento). 

Percebe-se que no mês de janeiro o restaurante apresentou uma Margem Bruta bem 

superior aos demais meses, no valor de R$ 698.705,00. Também foi nesse mês que havia no 

pouco estoque na loja, podendo indicar que quase tudo que foi comprado, em termos de 

estoques, neste mês, conseguiu ser vendido. Para os meses de fevereiro e maio, principalmente, 

houve uma redução de margem bruta (fazendo comparação sempre em relação ao mês anterior) 

e um estoque elevado, podendo ter como principais motivos, por exemplo, demanda inferior a 

previsão (ocasionando baixas no faturamento e sobre de estoques excedentes) e o próprio erro 

na contagem física de estoque (ocasionando também o estoque em excesso). 

É possível perceber uma mudança nos ganhos e custos referente ao mês de fevereiro. Os 

valores são menores devido a diminuição do fluxo de clientes, por se tratar de um mês de férias, 

fazendo com que os atendimentos sejam mais concentrados nos restaurantes de shopping.  

 

 

Impactos Financeiros 
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Ao analisar a variação no aumento e diminuição dos estoques devido a erros de contagem, 

percebe-se uma influência indireta na receita do restaurante. 

No mês de janeiro o restaurante conseguiu ter uma diferença mínima em seu estoque, 

apresentando apenas um aumento de R$ 700,00 reais em estoque parado, porém no mês de 

fevereiro essa diferença de contagem aumentou consideravelmente mostrando um descontrole, 

o que gerou indiretamente uma variação de 17,54% negativa em sua Margem bruta. 

Em março e abril os gestores conseguiram controlar melhor a gestão do estoque 

diminuindo a diferença de contagem, mas como as vendas no mês de abril diminuíram, essa 

melhora de contagem não conseguiu aumentar a Margem bruta de um mês para o outro. 

O descontrole de contagem voltou a aparecer entre os meses de abril e maio, apresentando 

um novo aumento no volume de estoque paralisado, fazendo com que o valor da margem bruta 

não fosse o adequado. Ressalta-se que além desses erros na contagem de estoque, os resultados 

gerados na margem bruta quanto no sistema de controláveis podem ter sido influenciados pela 

demanda de venda inferior aquela prevista para o mês. 

Essas diferenças de contagem ocorreram devido a erros de rotação gerando a perda de 

produtos que não foram anotados como desperdícios e a falhas de treinamentos para realização 

de contagem, principalmente nos quiosques remotos. 

O erro da ausência de anotação dos desperdícios de deu pelo fato dos gerentes 

responsáveis não conseguirem passar as informações para o sistema em seus turnos. Já o erro 

de rotação e contagem, acontecem pela falta de treinamento adequado, devido ao quadro baixo 

de colaboradores, ausências, atestados e alto nível de atendimento a clientes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar os impactos que estão sendo gerados a partir 

das ferramentas utilizadas na gestão de estoques da empresa McDonald´s, mais especificamente 

numa das filiais localizadas em Natal.  

A partir da análise das atividades executadas na gestão de estoques, foco deste trabalho, 

em relação as ferramentas e padrões exigidos pela corporação, pode-se constatar como 

principais resultados: evidenciou a utilização das ferramentas discutidas no referencial teórico, 

bem como a importância de sua utilização adequada e da execução dos procedimentos para 

geração dos resultados desejados/planejados pela empresa. 

Foi possível verificar também que a preparação da equipe através de treinamentos 

específicos é de suma importância para que o ciclo da operação ocorra de forma desejável com 

o alcance dos objetivos. 

Assim como as demais pesquisas, foi possível concluir que a gestão de estoque tem um 

papel primordial para a manutenção do processo de venda, criando sempre valor ao cliente, 

gerando dessa forma um impacto financeiro positivo para corporação. 

É imprescindível a utilização de um sistema adequado para controlar e avaliar resultados 

a partir da geração de informações de desempenho realizado pela gestão de estoque, além dos 

impactos gerados por essa gestão. 

Uma das principais dificuldades identificada na filial foi a integração dos objetivos de 

todos os departamentos, de uma forma que a operação do restaurante não seja prejudicada, 

devido aos objetivos diferentes de cada um destes. 

Assim, conclui-se que a Corporação McDonald’s possui uma gestão de estoque adequada, 

reduzindo estoques e gerando ciclo de estoques rápidos, sempre procurando gerar qualidade aos 

seus clientes e a continuidade de uma marca forte, através de seus padrões únicos. Mas a 

unidade estudada mediante os pontos negativos observados, apresenta falhas de gestão que 

prejudicam o alcance dos resultados esperados, principalmente por falta de tempo dos gestores 

em controlar e avaliar determinados objetivos impostos pela corporação e treinamento de alguns 

colaboradores. 

 Teve-se como limitação do trabalho a disponibilidade de relatórios de um período curto 

como 5 meses e a impossibilidade de acompanhar um processo total de gestão de estoque, 

mediante ao fato da redução do quadro de colaboradores, impossibilitando que os gestores 

pudessem realizar uma análise completa e adequada de seus processos e pessoas, já que suas 

equipes também estavam reduzidas e com o treinamento incompleto em algumas situações. 
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Sugere-se como recomendações para trabalhos futuros a gestão de estoque nos segmentos 

individuais como drive, shopping e quiosques, assim como a análise da experiência do cliente 

para uma gestão de estoque mais adequada, levando em consideração o olhar do cliente através 

de suas recomendações e reclamações. 
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