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Resumo - Diante da necessidade permanente de acuracidade de 

estoque, sobretudo em segmentos que tradicionalmente possui 

controle ineficiente, esse trabalho se propõe a descrever um estudo 

de caso das ações qualitativas executadas em uma empresa 

atacadista e varejista alimentícia (distribuição de alimentos) do 

nordeste brasileiro, sugeridas com base na utilização das 

ferramentas de controle de qualidade, Diagrama de Ishikawa, 

Diagrama de Pareto e 5W2H, com objetivo de êxito no quesito 

controle de estoque e redução do impacto financeiro negativo no 

balanço. 

 

Palavras-chave: Gestão de Estoque. Ishikawa. 5W2H. 

 

Abstract - Considering the permanent need for stock accuracy, 

especially in segments that traditionally have inefficient control, 

this paper proposes to describe a case study of qualitative actions 

performed in a wholesale and food retailer (food distribution) in 

the Brazilian Northeast, suggested with based on the use of the 

quality control tools, Ishikawa Diagram, Pareto Diagram and 

5W2H, with the objective of success in controlling stock and 

reducing the negative financial impact on the balance sheet. 

 

Keywords: Stock Management Ishikawa. Ishikawa. 

I. INTRODUÇÃO 

A competitividade global pressiona as organizações a 
reduzirem mais seus estoques, tornando-os mais enxutos e 
aumentando seu giro, diminuindo o custo de capital 
empatado.  Martins e Alt (2009) afirmam que eles têm papel 
importante nas empresas, pois funcionam como reguladores 
do fluxo dos negócios.  

Segundo Chopra e Meindl (2003), se a empresa não 
tiver o produto ou mercadoria para oferecer ao cliente, poderá 
obter um lucro menor, assim como, se mantiver estoques 
altos, correrá o risco de vendê-los com descontos e ter 
prejuízos. Por isso, um fator essencial para o bom 
gerenciamento deste, é controle do fluxo de informações e 
acuracidade das mesmas. De acordo com Sheldon (2004), a 
acuracidade de estoque é a mensuração da quantidade de 
materiais encontrada fisicamente pela quantidade registrada 
no sistema de informação. 

Beulke e Bertó (2001) afirmam que o acompanhamento 
do fluxo de entrada, estocagem e consumo/saída é algo básico 
e de suma importância, pois a falta desse controle pode 
ocasionar ociosidade, desperdícios, desvios, dentre outros 
problemas.  

Nesse sentido, o presente artigo busca descrever os 
impactos das principais ações efetivas de controle no 
processo de acuracidade no setor de atacarejo alimentício, 
propostos em decorrência da utilização de ferramentas do 
controle de qualidade. E tem como objetivo identificar, 
delimitar e reduzir as problemáticas de estoque. 

Para preservar a imagem e resguardar direitos, a empresa 
em estudo será chamada ficticiamente de Empresa A. 

II. MÉTODO DA PESQUISA 

O presente trabalho é um estudo de caso em uma 
empresa de distribuição de alimentos, sendo a principal 
característica a dualidade no atendimento do público 
atacadista e varejista (atacarejo). No setor de atacarejo 
alimentício, os produtos costumam ser adquiridos prontos e 
são revendidos B2B (Empresa para empresa) e/ou B2C 
(Empresa para consumidor). A empresa A tem uma de suas 
filiais localizadas no nordeste brasileiro fundada em 
novembro de 2016, filial está na qual esse trabalho foi 
realizado, e é especialista em vendas de congelados, 
sobretudo em cortes bovinos, suínos e aves, tais como 
maminha, picanha suína e peito de frango. Ela é responsável 
por grande parte da venda de carcaça de frango (frango de 
galeteria) e filé de peito de frango do Estado que está sediada, 
aproximadamente mil e quinhentas toneladas por ano de cada. 

Inicialmente realizou-se uma análise situacional dos 
resultados de inventários e foi estabelecido a formação de um 
grupo de trabalho composto por colaboradores responsáveis 
pelas proposições e acompanhamento das ações de melhorias, 
fazendo parte os trainees, estagiários e gerentes. 

O grupo propôs a utilização de três ferramentas para 
aprofundar a análise e estabelecer o sequenciamento de ações 
para sanar ou suavizar os impactos financeiros negativos 
advindos da falta de controle de estoque, Diagrama de 
Ishikawa, Diagrama de Pareto e Plano de Ação - 5W2H. Para 
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descobrir problema, delimitar os que mais impactavam e 
propor medidas para sana-los, respectivamente, seguindo 
premissas do MASP, que segundo Sampara (2009), tem 
como objetivo elevar a probabilidade de solucionar um 
problema, onde a solução é um processo que segue uma 
sequência lógica e racional. 

Os resultados eram apresentados mensalmente na 
reunião de indicadores, na qual participavam os sócios, 
gerentes, trainees e estagiários. 

Quanto a natureza desse artigo, de acordo com Beuren 
(2003), do ponto de vista metodológico, o presente estudo 
classifica-se como uma pesquisa qualitativa visto que neste 
tipo de pesquisa realizam-se análises mais profundas em 
relação ao objeto de estudo e que esta é a forma mais 
adequada para se conhecer um fenômeno social a partir de 
um problema. No que diz respeito aos procedimentos 
técnicos, foi realizado um estudo de caso, que segundo Lima 
(2004), é uma das alternativas de realizar uma pesquisa 
qualitativa sobre o tema escolhido em tempo real. 

III. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1- Gerenciamento de Estoque  

Ballou (2006), afirma que estoques são pilhas de 
matérias-primas, insumos, componentes, produtos em 
processo e produtos acabados que aparecem em numerosos 
pontos por todos os canais logísticos e de produção da 
empresa. Por sua vez, Ching (2010) entende a gestão de 
estoques como o planejamento do estoque, seu controle e 
retroalimentação sobre o planejamento. 

Para Pozo (2010) é necessário manter determinado nível 
de estoque porque é impraticável prever com perfeição a 
demanda futura, por isso deve-se garantir a disponibilidade 
de produtos com acúmulo. Contudo, eles absorvem capital 
que poderia ser aplicado em outros investimentos. Aumentar 
a rotatividade, desata ativo e reduz o custo de manutenção. 
Dessa forma, é preciso de política adequada, para que não se 
tenha produtos em excesso ou falta (NOGUEIRA, 2012), 
esse é o maior trade-off do gerenciamento. 

3.2- Acurácia de Estoque   

Bowersox e Closs (2001) afirma que no bom 
funcionamento das operações logísticas, o estoque real 
precisa corresponder ao estoque contábil com precisão de 
99%. No setor da atacarejo, os principais benefícios da 
execução bem-sucedida do inventário, dentre outros 
processos que auxiliam a confiabilidade do estoque, estão 
a redução de perdas e quebras (rupturas), ocasionando o 
aumento nas vendas em função da maior disponibilidade 
de produtos nas gôndolas. Além disso, favorece a redução 
do total a ser pago do imposto de renda e outros tributos, 
uma vez que possibilita o lançamento das perdas/quebras 
no balanço contábil como despesa operacional. 

Segundo o Grupo Nacional de Pesquisa de 
Supermercados Americano os supermercados 
estadunidenses perderam em 2001 aproximadamente 
2,30% do valor total das vendas com roubos internos e 
externos, recebimento incorreto, danos dos produtos e 
erros nos preços (SHAIN, 2004). Essa pesquisa, embora 
apresente dados estrangeiros, retrata também a cenário 
local, uma vez que esses problemas estão também 
presentes no mercado brasileiro. 

Ballou (2001, p. 503) trata das causas de 
discrepâncias e dos inventários: 

“Roubo, devoluções de clientes, produtos 
danificados e erros em relatórios de estoque 
podem levar a equívocos substanciais no nível de 
estoque que acredita-se ter em mãos. Uma 
contagem física dos estoques, de tempos em 
tempos, determina o verdadeiro nível de todos os 
itens de produtos. Então, são feitos ajustes nos 
registros de estoque de forma que, uma vez mais, 
o sistema de controle fornecerá rastreamento mais 
acurado dos níveis de estoque”. 

3.3 – Inventários 

Inventário é o processo de contagem de itens no 
estoque físico, que permite a análise de divergência com o 
estoque contábil.  Para Oliveira et al. (2009), o controle 
físico (inventário físico) ocorre de maneira periódica ou 
rotativa. O periódico geralmente é utilizado no final do 
exercício fiscal, quando todos os itens do estoque são 
contabilizados. Já o rotativo é utilizado frequentemente e 
comumente a contagem do estoque é dividida em 
programas de trabalho para que no final do ano período 
fiscal todo os itens estejam contabilizados. 

IV. RESULTADOS 

O processo de melhoria na acuracidade do estoque em 
estudo teve duração de 8 meses, iniciando em Maio de 
2017 e finalizando em Dezembro do mesmo ano.  

 
4.1 - Resultado do Inventário em Maio de 2017 

Tabela 1 – Resultado Inventário Maio de 2017 

Fonte: Autoria própria. 

 O inventário supracitado foi o primeiro realizado na 
empresa e pelo resultado negativo, acarretando perda 
financeira considerável, fez-se necessária a análise mais 
afinco das causas que contribuíram para este, visto que o 
resultando percentual foi -4,36 e deveria ter limite superior 
de 0,15 e inferior -0,15. 
 
4.2 - Mapeamento das causas – Diagrama de Ishikawa 

A ferramenta utilizada para auxiliar o processo de 
mapeamento das causas dos problemas foi o diagrama de 
Ishikawa, disposta na Figura 1 a seguir que auxilia na 
identificação e delimitação dos problemas. O diagrama de 
Ishikawa permite inferir, que existia a necessidade de 
realizar ações em diferentes segmentos da instituição, 
sobretudo nos setores operacional, comercial e frente de 
loja. 
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Figura 1 – Diagrama de Ishikawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 2 – Impacto das Causas Raízes 

Fonte: Autoria própria. 
 

4.3 - Mapeamento das causas – Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto é uma das ferramentas mais 
utilizadas no controle de qualidade, sobretudo pela afirmativa de 
que 20% das causas geram 80% dos problemas e é utilizado 
principalmente para direcionar e priorizaras ações corretivas de 
maior relevância, sendo essa a sua importância nesse trabalho. 
Carpinetti (2010), afirma que algumas poucas causas dos 
problemas, são grandes responsáveis pelos efeitos  

indesejáveis do problema, portanto se forem identificadas 
as causas vitais dos poucos problemas vitais enfrentados pelos 
efeitos indesejáveis do problema, portanto se forem identificadas 
as causas vitais dos poucos problemas vitais enfrentados pela 
empresa, será possível eliminar inúmeras perdas por meio de um 
reduzido número de atividades.  

A metodologia empregada mostrou-se relevante no 
processo de maturação das proposições de melhorias, sobretudo 
no discernimento de priorização para executar as ações 
corretivas. A seguir uma breve descrição dos problemas. 
 
 

  

Figura 2 – Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Segundo BERTAGLIA (2003), algumas das vantagens 

dos inventários rotativos são: identificação das causas dos 
problemas, correção dos erros, eliminação dos inventários 
físicos e concentração dos esforços em áreas críticas, redução 
dos erros de contagem e pessoal mais especializado 
envolvido. Essa afirmação foi constatada quando essa forma 
de inventário foi executada na empresa (causa 6). Conforme 
percebido no mapeamento dos problemas para a construção 
dos Diagrama de Ishikawa e Pareto, quanto mais manual for 

Descrição Causas Impacto  %Rel %Acum 
Não realização de inventário rotativo Causa 6 22 22,00% 22,00% 
Faturamento errado dos produtos Causa 12 17 17,00% 39,00% 
Contagem de inventário errada Causa 10 15 15,00% 54,00% 
Não padronização de entrada de Nota Fiscal Causa 4 10 10,00% 64,00% 
Venda de itens sem código de barras Causa 11 10 10,00% 74,00% 
Desorganização do estoque Causa 8 9 9,00% 83,00% 
Produtos com variabilidade no processo de produção Causa 2 5 5,00% 88,00% 
Divergência entre produtos na entrega pelo fornecedor Causa 5 4 4,00% 92,00% 
Funcionários desmotivados Causa 9 3 3,00% 95,00% 
Balança sem atualização Causa 3 2 2,00% 97,00% 
Inexistência de política de inventário Causa 7 2 2,00% 99,00% 
Compras sem parâmetros Causa 1 1 1,00% 100,00% 
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o processo de vendas, maior a probabilidade de erro, por isso, 
é preferível vender produtos padrões (pesagem e embalagem) 
com leitura de código de barras, para evitar erros de digitação 
no check-out (causa 11). 
 
 

 
 
Também foi constatado que confundir os itens nas vendas, 

superdimensionando ou subdimensionando a quantidade, além 
de problemas com os leitores de código de barras (Causa 12), 
ocasiona pequenas perdas financeiras, mas representam grande 
impacto por apresentar grande recorrência. 

Além disso, ainda no campo operacional da instituição, as 
entradas de notas fiscais erradas, retardada ou duplicada (causa 
4) ocasionam relevantes impacto no resultado financeiro, sempre 
ocasionando a “quebra” (nome utilizado para descrever a falta 
de itens no estoque físico em detrimento do contábil) ou a sobra 
(nome utilizado para descrever a sobra de itens no estoque físico 
em detrimento do contábil). Outro procedimento operacional de 
grande impacto na acurácia de estoque é a contagem de 
inventário errada (causa 10), muitas vezes ocasionada pela 
desatenção, falta de procedimento de contagem e duplicidade na 
“bipagem” dos produtos. 

Foi constatado também que a inexistência de política de 
inventário (causa 7), acarretava na inconsistência dos 
procedimentos e alta variabilidade na execução do inventário, 
prejudicando os resultados do balanço. Outros problemas como 
a desorganização do estoque (causa 8), divergência entre 
produtos na entrega pelo fornecedor (causa 5) (erro recorrente no 
hortifrúti), compras sem parâmetros (causa 1), funcionários sem 
motivação (causa 9), produtos com variabilidade no processo de 
produção (causa 2), como comprar do fornecedor uma caixa de 
maminha tipo b e dentro desta ter três peças de cupim, e ausência 
de atualização da balança de pesagem (causa 3), na qual os 
colaboradores pesam os itens congelados (que representam o 
maior volume de vendas). 

4.4 – Plano de Ação 5W2H 

O desenvolvimento do plano de ação para solucionar as 
problemáticas supracitadas foi elaborado considerando a 
priorização de medidas que promovessem maior impacto 
positivo e execução com eficiência destas. O plano está disposto 
na Figura 3.  

 
 

Como verificado no plano de ação, a contratação de 
prevenção de perda foi umas das primeiras ações tomadas no 
processo. No primeiro mês de atuação, os colaboradores 
identificaram dezenas de erros, que somados promoveriam 
perda de aproximadamente dois mil e duzentos reais para a 
empresa. Com o cadastro do código de barras das embalagens 
máster (caixas, pacotes), deixando o processo menos manual, já 
que a operadora não precisaria mais digitar quantidade, 
naturalmente os erros foram reduzidos e por isso no segundo 
mês, o setor de prevenção de perdas conseguiu identificar 
somente setecentos e cinquenta reais de mercadorias que foram 
passadas com erro. 

A implementação da política de inventário representou 
significativos ganhos, sobretudo na redução de tempo de 
execução do inventário e estabelecimento de padrões. Inexistia a 
checagem se o servidor estava com as vendas atualizadas, ou 
seja, o produto saia fisicamente da loja, mas o sistema integrado 
da empresa não realizava a baixa no estoque por não ter 
identificado a venda (esse erro geralmente acontece pela 
instabilidade na rede de internet, que pode deixar o sistema sem 
comunicação em tempo real) e também não era verificado se as 
notas fiscais de mercadoria estavam tinham lançamento 
duplicado ou se existia alguma nota fiscal sem entrada no 
sistema. Esses procedimentos foram estabelecidos e essas duas 
checagens são feitas um dia antes do inventário, reduzindo o 
risco de execução equivocada e resultados imprecisos. 

Os inventários rotativos contribuíram decisivamente na 
redução da falta de acurácia no estoque. Foi estabelecido a rotina 
diária de conferir os itens que estão com saldo negativo e analisar 

Figura 3 – Plano de Ação

 
Fonte: Autoria própria. 
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as causas, bem como corrigi-las, evitando o acumulo e 
sequenciamento de falhas.  

Um dos setores mais críticos e passíveis de deslizes, é o do 
recebimento de mercadorias, pois, é o “coração da operação” da 
empresa, caso ocorra algum problema, como recebimento de 
mercadoria com quantidades menores que os que deveriam ser 
recebidas ou o inverso, acarretará em grande perda financeiro no 
balanço de estoque. 

 Por isso, foi implementado um procedimento padrão de 
recebimento, positivado em um POP, e todos os colaboradores 
do setor foram treinados para executar com eficiência o 
procedimento.  

Nele algumas medidas como pesar as mercadorias com 
peso variável, conferir a mercadoria às cegas, somente com 
descrição dos itens, sem o conferente ter ciência das 
quantidades que deveriam ser recebidas (o sistema que 
confronta o que foi conferido com o que deveria ter sido) e 
entrada de nota fiscal no sistema no ato de recebimento da 
mercadoria foram implementadas. No primeiro mês pós 
implantação foi constatado que 85% dos carregamentos 
recebidos apresentaram problemas ligados às novas 
metodologias de verificação supracitadas e que representaria 
aproximadamente prejuízo de cinco mil reais. Além disso, esse 
procedimento apresentou outros ganhos para a instituição pois 
também foi estabelecido que a nota fiscal de mercadoria deveria 
ser confrontada com o pedido de compra feito pelo comprador, 
para não receber mercadorias não solicitadas e/ou mais caras que 
o negociado com o fornecedor. 

O lançamento de nota fiscal de descarte de produtos 
vencidos ou avariados foi outro ganho para a empresa, pois, 
quando esses itens são descartados sem o lançamento de nota 
fiscal, o sistema integrado não dará baixa no estoque e esses itens 
faltarão no inventário. Além disso, pôr a empresa se optante do 
lucro real, quando mais transações tiverem nota fiscal, melhor 
para redução da carga tributária que incide sobre ela.  

As pessoas (colaboradores) também foram incluídas no 
plano de ação por ser através delas que os procedimentos são 
executados, portanto não adianta criar novos padrões sem o 
engajamento da equipe para executar. Então, foram atribuídas 
algumas “recompensas” para o bom desempenho do time, como 
a contratação efetiva dos estagiários corresponsáveis pelo 
acompanhamento das ações, confraternização e cestas básicas 
para todos. Além disso, foi estabelecido o pagamento de hora 
extra no dia do inventário, que ocorre quando a loja não está em 
operação (fechada), substituindo o sistema antigo de folgas. 

Os resultados em relação a acuracidade de estoque, após a 
implantação desses procedimentos, melhoraram gradativamente 
nos dois meses seguintes (junho e julho), contudo, o terceiro 
(agosto) apresentou resultados negativos expressivos. Embora o 
plano de ação estivesse sendo cumprido em sua totalidade, os 
resultados demonstraram que determinada causa raiz não estava 
mapeada e, por isso, não estava com tratativa de melhoria. Após 
um mês de investigação diária, eis que surge um procedimento 
executado de forma equivocada e que representava grande 
impacto: a disposição do código de barras dos itens congelados. 

Percebeu-se que as etiquetas utilizadas para a pesagem na 
balança, continham nos últimos dígitos do código de barras os 
números que remetiam ao preço da mercadoria pesada, portanto, 
ao fazer a leitura do código pelo leitor, o sistema integrado da 
empresa “entendia” que estava sendo vendido x reais do item, 
não importando o valor por quilograma do mesmo. Foi 
constatado durante experimentos que ao promover mudança de 
preço/kg do produto, ele continuava a vender x reais do mesmo, 

ocasionando quebra quando o valor por quilograma aumentasse 
e sobra quando diminuísse. A seguir um exemplo: 

 
Tabela 3 – Exemplo de Erro no Código de Barras 

Descrição 
do item 

Preço/kg 
(R$) 

Quantidade 
pesada (kg) 

Preço final 

Cupim 
Bovino  

12 1 
R$     12,00 

Cupim 
Bovino  

15 x 
R$     12,00 

Cupim 
Bovino  

11 y 
R$     12,00 

 x=0,8 kg   
 y=1,09 kg   

Fonte: Autoria própria. 
 

Essa observação no gemba (local onde tudo acontece, 
chão de fábrica) se mostrou de fundamental importância para 
a obtenção dos resultados desejados. Embora aparente ser 
irrelevante, torna-se de proporções significantes, uma vez que 
são centenas de itens pesados, o cenário é dinâmico e requer 
atualização de preço constantemente e a rotatividade dos itens 
é elevada. Por isso, nem sequer foi elaborado um plano para 
contingenciar esse problema, menos de quatro dias após a 
descoberta, foi resolvido efetivamente, alterando a 
composição dos últimos dígitos do código de barras de preço 
para o peso dos itens. 

4.5 – Consolidação dos resultados 

Tabela 4 – Evolução na Acuracidade do Estoque 

Fonte: Autoria própria. 
 

Conforme pode ser percebido na imagem acima, a 
execução do plano de ação na sua totalidade, além da 
identificação do novo problema e resolução do mesmo, 
contribuíram para a redução do impacto financeiro negativo 
na instituição devido à falta de acurácia no estoque, que além 
do prejuízo visível, causa ainda os prejuízo “invisível”, como 
a “ruptura” (termo utilizado para remeter a falta de produtos 
no estoque), conforme citação de Chopra e Meindl (2003) 
utilizada na introdução deste trabalho, pois sem o estoque 
fidedigno as compras de mercadoria para reposição são 
necessariamente prejudicadas,  e há perda de vendas, uma vez 
que a falta de confiança no estoque contábil acarretará na 
venda de itens que existem contabilmente e não fisicamente 
e o não atendimento ao pedido do cliente por não ter estoque 
contábil, mas que existe fisicamente. 

Um fator essencial para o êxito no atingimento da meta 
de controle de estoque constituída pela diretoria da Empresa 
A (-0,15% a 0,15%), foi o estabelecimento consistente de 
ações e o cumprimento ordenado dessas, além da capacidade 
de observação e acompanhamento dos marcos de entrega do 
Plano de Ação, bem como sua alteração quando necessária. 

 
  

Inventário Faturamento Inventário/Faturamento

Jun 318,00R$          647.444,63R$     0,05%
Jul 1.071,00R$       662.383,71R$     0,16%
Ago 17.928,00-R$     692.015,00R$     -2,59%
Set 10.285,14-R$     707.790,06R$     -1,45%
Out 1.461,67-R$       717.370,25R$     -0,20%
Nov 3.484,94-R$       736.475,12R$     -0,47%
Dez 1.470,18R$       966.662,20R$     0,15%
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V. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o método de avaliação qualitativo 
utilizado neste estudo foi adequado para identificar, mensurar 
e reduzir pontualmente variabilidades no processo que eram 
causas raízes do grande dispêndio de recursos com perdas de 
estoque, que coletivamente teve pico de -2,59% do 
faturamento, aproximadamente 18 mil reais de perda, e após 
a intensiva aplicação do ciclo MASP, passou a representar 
0,15% do total faturado.  

Além disso, o exposto nesse trabalho pode ser utilizado 
como manual de boas práticas de gerenciamento de estoque, 
sobretudo no quesito de mapeamento das problemáticas e 
medidas de baixo custo e alto impacto para o êxito do objetivo 
que foi a redução do impacto financeiro no balanço da 
empresa. 
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