
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção 

Campus João Monlevade 
 

 
 
 

Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas – DECEA  Rua 37, nº 115 - Bairro Loanda -  Caixa Postal 24 – CEP: 35.930-970 - João 
Monlevade /MG – Brasil - Telefax: (0xx31) 3852-8709 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 
 

 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GERENCIAL NO CONTROLE DE ESTOQUES EM UMA 

EMPRESA DE LOCAÇÃO DE FANTASIAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Benquerer de Oliveira 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

JOÃO MONLEVADE 

Fevereiro de 2016 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção 

Campus João Monlevade 
 

 
 
 

Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas – DECEA  Rua 37, nº 115 - Bairro Loanda -  Caixa Postal 24 – CEP: 35.930-970 - João 
Monlevade /MG – Brasil - Telefax: (0xx31) 3852-8709 
 

PABLO BENQUERER DE OLIVEIRA 

 

 

 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GERENCIAL NO CONTROLE DE ESTOQUES EM UMA 

EMPRESA DE LOCAÇÃO DE FANTASIAS. 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao curso de Engenharia 
de Produção do Instituto de Ciências Exatas e 
Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto 
como parte dos requisitos para a obtenção do título 
de Engenheiro de Produção.  

 
 
 

Orientador: Prof. Me. Rafael Lucas Machado Pinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO MONLEVADE,  
Fevereiro 2016



 

 

  



 

 
 



 

 

RESUMO 
 

A acirrada competitividade que a grande maioria das médias e pequenas empresas enfrentam 

nos dias atuais faz com que estas procurem soluções que aumentam sua eficiência operacional 

e gerencial. Uma dessas soluções é um efetivo controle de estoques, que permita à empresa ter 

um melhor acesso às suas informações e em tempo real. O estudo de caso foi desenvolvido na 

empresa alvo, Festas e Fantasias, localizada no município de Itabira, Minas Gerais. A 

organização estudada apresentava problemas relacionados ao controle de seus estoques e um 

defasado sistema de organização gerencial. Este estudo resultou na implementação de um 

sistema de informação gerencial, que visava otimizar seus processos. Para tal, o trabalho faz 

um levantamento bibliográfico sobre PCP, gestão de estoques e sistemas de informação, e um 

mapeamento dos processos a fim de conhecer a rotina e os processos da empresa. Por fim, 

destacam-se as melhorias que foram obtidas nos processos através da implementação desse 

novo sistema. 
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ABSTRACT 
 

The fierce competitiveness that the great majority of medium and small companies face today, 

causes them to seek solutions to increase operational and management efficiency. One of these 

solutions is an effective inventory control that allows the company to have better access of your 

information and in real time. The case study was designed in the target company, parties and 

costumes, in the city of Itabira, Minas Gerais. The studied company presented problems related 

to the control of their inventory and outdated management organization system. This study 

resulted in the implementation of a management information system, which aimed to optimize 

their processes. Discusses the implementation of a management information system. For such 

work makes a literature review about PCP, inventory management, and information systems, 

and a mapping of processes in order to know the routine of the company. Finally, there are the 

improvements that have been obtained in the process through the implementation of this new 

system. 
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1. Introdução 
 

 Atualmente, o resultado econômico de uma empresa depende dos seus modelos de 

gestão e de como a empresa é administrada. Provém de uma equação entre seus gastos e suas 

receitas, sendo o ideal, aumentar as receitas e reduzir as despesas. Todavia, nem sempre isso é 

possível, então se vê uma necessidade de um controle efetivo de suas despesas pois, no mercado 

atual, é mais fácil reduzir as despesas do que aumentar as receitas. 

 A globalização mudou o modo das empresas se comportarem, com essa mudança veio 

o aumento da competitividade e uma necessidade de um maior profissionalismo na 

administração. Isto gerou uma necessidade de se adaptar as técnicas de administração industrial 

ao setor de serviços, visando à adequação ao atual ambiente econômico mundial. Para tanto, o 

setor de serviços necessita de conceitos e metodologias adequados aos novos tempos e também 

às especificidades de seus processos. De acordo com Gianessi (2009) esta evolução de novas 

tecnologias está gerando um avanço considerável no setor de serviços. Esse setor vem 

aumentando a sua importância cada vez mais em muitos países que tinham sua economia 

fortemente baseada na atividade industrial. 

 O planejamento, controle e gestão dos estoques são de vital importância para uma boa 

gestão empresarial. Segundo Stockton (1976, p.16), “os estoques constituem um ativo da 

empresa e estão presentes como valor monetário no balanço da empresa. Do ponto de vista 

financeiro, os estoques representam um investimento de capital e devem competir com os 

demais ativos da empresa, disputando os fundos limitados ou insuficientes da mesma.” 

 Este estudo irá abordar conceitos relacionados à gestão de estoques e, a partir de um 

estudo de caso, compreender sua aplicação em uma empresa de aluguel de fantasias, de forma 

que sejam apresentadas as lacunas existentes entre a teoria e a prática. Buscar-se-á, também, a 

implementação de um sistema de informação que facilite essa gestão, pois de acordo com Slack 

(2002), as empresas necessitam investir em um sistema de informações que possa auxiliar em 

suas particularidades no controle de estoque e na tomada de decisão. 

 

1.1 Contextualização e formulação do problema 
 

 Observa-se que, atualmente, o setor de controle de estoques de uma empresa necessita 

atuar de forma coerente, pois a falta de domínio do mesmo repercute na geração de inseguranças 

nas tomadas de decisão, podendo levar a tomadas de decisão equivocadas. A gestão de estoques 
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deve ser acompanhada com muita propriedade pelo administrador financeiro, uma vez que estes 

custos interferem diretamente nas suas receitas, pois segundo Lopes de Sá (1989), a finalidade 

do controle é a lealdade da informação, obtida através de técnicas e sistemas de controle, que 

substituem a presença do proprietário. 

 E não somente implantar controles, deve-se manter atualizados todos os procedimentos, 

garantindo integridade ao patrimônio e gerando facilidade para a administração na hora de 

analisar e conduzir seus processos. 

 Assim, o presente estudo foi desenvolvido com o intuito principal de se constatar os 

impactos que um modelo informatizado de gestão de estoques pode causar em relação a um 

sistema empírico, sem bases formais e metodológicas, em que o fluxo de informações é 

documentado em papel, o que resulta em um fluxo lento e propenso a erros. 

 

1.2 Justificativa 
 

 O sucesso operacional de qualquer empresa depende de uma boa gestão de estoques, 

uma vez que grande parte do seu capital está nos materiais envolvidos nos mesmos. De acordo 

com Moura (2004, p.1), “o estoque tem efeito impactante no êxito das empresas. Um dos 

motivos é o alto volume de dinheiro empregado”. Deste modo, mesmo uma empresa prestadora 

de serviços precisa ter esta preocupação. 

 As melhorias obtidas através de uma implementação de um modelo para controle de 

estoques são várias, tais como: redução de custos, melhor acurácia de informações, menores 

índices de erros, maior capacidade de guardar informações, entre outros. 

 Este trabalho pretende buscar pela melhoria da empresa alvo e conscientizar a mesma 

sobre a importância da gestão de seus estoques. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, 

existem certas dificuldades no controle de seus estoques, como a falta de conhecimento dos 

empresários em relação ao funcionamento e dos benefícios da implementação de um sistema 

de informação gerencial para suas empresas. Isto faz com que a mesma fique estagnada no 

mercado, sem condições operacionais e organizacionais para se desenvolver. Além disso, este 

trabalho contribui para aprimorar os conhecimentos do pesquisador sobre o tema. 
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1.3 Objetivos 
 

 O presente trabalho tem como objetivo geral propor, a partir de análise da empresa, a 

implementação de um sistema que otimize o controle de estoques desta organização, que 

contribua para maximização de lucros. 

 Os objetivos específicos do trabalho são: 

• Verificar como ocorre a gestão de estoques na empresa, identificando possíveis pontos 

críticos; 

• Apontar as ações planejadas para aprimorar a gestão dos estoques; 

• Instalar um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) automatizado; 

• Evidenciar as melhorias geradas pelo sistema. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 
 

 O primeiro capítulo consiste em uma descrição da proposta, conta com uma breve 

introdução e importância do tema, a justificativa no que diz respeito a importância e viabilidade 

do trabalho, os objetivos, e por fim como ele foi estruturado. 

 O segundo capítulo descreve a revisão bibliográfica referente ao tema estudado, uma 

conceituação sobre gestão de estoques e sistema de informações gerenciais aplicado à logística. 

 O terceiro capítulo aborda um estudo bibliográfico a respeito da metodologia científica 

empregada na pesquisa, definindo o procedimento para a coleta dos dados, a fim de se fazer um 

estudo com base em procedimentos quantitativos. 

 No quarto capítulo tem-se uma breve descrição da empresa, identificando os problemas 

que ocorriam antes da implementação do sistema, e as vantagens e melhorias obtidas após a 

instalação do mesmo. 

 Encerrando o trabalho, tem-se o quinto capítulo, apresentando as considerações finais 

através dos resultados obtidos com o trabalho, evidenciando a compatibilidade das informações 

apresentadas no capítulo dois com os resultados apresentados. 
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2 Revisão de literatura 
 

 Para a obtenção de um bom conhecimento de determinado assunto, é realizada uma 

pesquisa com apoio em bases teóricas. Assim, foram realizadas revisões bibliográficas, a fim 

de se apresentar os principais conceitos relacionados, sob o ponto de vista de alguns autores. 

 

2.1 Planejamento e Controle da Produção (PCP) 
 

 Com o aumento da competitividade das organizações, impulsionada pela globalização, 

para uma empresa se destacar das demais ela precisa que seus departamentos de produção, fiscal 

e financeiro, marketing e logística, estejam integrados. De acordo com Slack (2002) o propósito 

do planejamento e controle é assegurar que os processos ocorram de forma eficaz e eficiente e 

que produzam produtos e serviços com a qualidade exigida pelos usuários. 

 Muitas definições e funções podem ser apresentadas sobre o PCP, e isso ocorre porque, 

na prática, dependendo do tipo de produção, do porte da organização, dos produtos e da 

estrutura administrativa, há necessidade de um planejamento e controle da produção específico.  

 Planejar é uma maneira de estabelecer ações que são esperadas para acontecer no futuro. 

Não é garantia de que o evento vá realmente acontecer, os planos são baseados em expectativas, 

que são apenas previsões do que pode acontecer no futuro. Já o controle, é o processo de lidar 

com essas diferenças entre o planejado e o que realmente aconteceu, o controle faz ajustes para 

que o plano de ação atinja os objetivos estabelecidos anteriormente. (Slack, 2002) 

 Souza (2008), define que é a função do PCP garantir que os recursos produtivos estejam 

disponíveis no momento certo e na quantidade adequada, assim como um excelente nível de 

qualidade, além de gerenciar algumas limitações de custos, capacidade, e tempo de produção e 

processos. Este gerenciamento garante que os planos definidos pelos níveis estratégico, tático 

e operacional possam ser executados da melhor forma possível. O PCP ainda cria possibilidades 

para o aumento da eficiência e eficácia do processo produtivo da empresa. Assim, definem-se 

duas finalidades: a de atuação sobre os meios de produção, com propósito de aumentar a 

produtividade, e a de cuidar para que os objetivos sejam alcançados com a maior eficiência 

possível. 

 Para Russomano (2000) o PCP pode ser dividido em cinco etapas principais: 
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1. A primeira delas seria a gestão dos estoques, que administra a quantidade de matérias-

primas, materiais auxiliares, materiais administrativos e peças, para que esses materiais 

nunca faltem em estoque;  

2. A segunda etapa seria a emissão das ordens de produção, onde se elabora um programa 

de produção, levando em conta um plano de vendas, para se ter os materiais necessários 

na hora certa; 

3. Na terceira etapa se tem a programação das ordens de fabricação, etapa que verifica se 

a preparação da produção foi realizada utilizando os recursos estabelecidos; 

4. Em seguida segue a movimentação dessas ordens de fabricação, nesta etapa acontece o 

envio e coordenação das vias da ordem; 

5. E por último, acontece o acompanhamento da produção, que é comparar o que foi 

programado e o que foi realmente produzido. Caso haja erros, acontece uma ação 

corretiva, para acertar os desvios. 

 O planejamento e controle podem ser de curto, médio e longo prazo. A Figura 1 mostra 

o que deve ser determinado nos prazos. 
 

Figura 1: Planejamento de curto, médio e longo prazo. 

 

Fonte: Slack (2002). 
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 Ainda de acordo com Slack (2002): 

• Curto prazo: Muito dos recursos terão sido definidos e será difícil fazer mudanças de 

grandes escalas nestes recursos. Esta é a principal característica de um pequeno prazo. 

Porém, é possível fazer pequenas intervenções para tentar corrigir algum desvio. A 

demanda nesta etapa será avaliada de forma desagregada; 

• Médio Prazo: Nesta etapa existe a preocupação em planejar detalhadamente a produção, 

e se necessário fazer o replanejamento. Geralmente olha-se para frente para avaliar a 

demanda global que a operação deve atingir de forma parcialmente desagregada; 

• Longo Prazo: Os gerentes de produção planejam o que a empresa pretende fazer, quais 

recursos serão utilizados e quais os objetivos a atingir. Nesta fase existe uma maior 

ênfase no planejamento do que no controle, pois ainda existe pouco a ser controlado, 

utilizam-se previsões de demandas prováveis, em termos agregados. 

 Independentemente da tecnologia utilizada, do sistema produtivo, dos processos e da 

forma de administrar a produção, existem algumas atividades que são indispensáveis para o 

Planejamento e Controle da Produção, dentre elas, o controle de estoques, que é a atividade de 

controle físico e quantitativo dos produtos fabricados ou comercializados, comprados e 

utilizados pela organização para a prestação de serviços e/ou produção de produtos. 

 

2.2 Gestão de Estoques 
  
 Ao focar o objetivo de aumentar a lucratividade e diminuir custos, as empresas estão, 

cada vez mais, buscando meios de desenvolver suas áreas através da melhoria de seus 

processos. A gestão de estoques passa a ser um fator crítico para as organizações, pois entende-

se que os estoques requerem um alto nível de investimento. Nesse contexto, Viana (2002), cita 

que na grande maioria das empresas, os estoques representam componentes extremamente 

significativos, seja sob aspectos econômicos, financeiros ou operacionais. 

 Dias (1993) destaca que o objetivo é otimizar o investimento nos estoques, aumentando 

a eficiência na utilização dos meios internos da empresa para minimizar a necessidade de se 

investir mais. 

 De acordo com Martins (2004), a gestão de estoques pode ser definida pela constituição 

de muitas ações que permitem ao gestor verificar se os estoques estão sendo utilizados de 

maneira eficaz, e se estão bem localizados com relação aos setores em que são necessários. Para 

analisar e controlar os estoques, são utilizados indicadores de produtividade, como nível de 



 

 7 

serviço prestado, acurácia, nível do inventário físico, giro e cobertura de estoque. 

 Ainda segundo Martins (2004) inventário físico consiste na conferência física dos 

estoques, quando existe diferença entre o inventário físico e o registro dos estoques, deverá ser 

feito um acerto seguindo as recomendações cabíveis. Quanto ao nível de serviço, é uma medida 

de avaliação necessária para um bom atendimento das exigências dos usuários, mostra o volume 

do que foi demandado e o que foi atendido. A acurácia dos estoques é um indicador que mede 

a percentagem de itens corretos, em valor ou quantidade dependendo da necessidade da 

empresa, pois a acurácia se faz ao término do inventário para saber a quantidade de itens em 

estoque, esse índice mede a eficiência da gestão dos estoques. E, por fim, quanto ao giro e 

cobertura de estoques, são medidas necessária para manter o estoque em bom desempenho e 

sempre atender às solicitações dos clientes. Sendo utilizados dias como unidade de tempo para 

essa medição. 

 Em suma, no gerenciamento de estoque é feito um planejamento detalhado de como 

controlar os ativos dentro da organização, trabalhando exatamente em cima do que a empresa 

necessita para determinadas áreas de estocagem, tentando manter o equilíbrio entre o que 

estocar e o que é demandado. 

 

2.2.1 Classificação dos Estoques 
 

 Os estoques podem ser classificados de maneiras diferentes, de acordo com sua 

natureza, suas características e especificações, sendo assim, foram divididos na seguinte 

classificação (SEVERO, 2006): 

• Estoque de matéria prima: Nesta classificação estão os materiais que passarão por 

transformações dentro da fábrica até chegar no produto acabado. Usualmente, são 

compostos por materiais brutos; 

• Estoque de materiais auxiliares: São materiais secundários, elementos que irão agregar 

o produto final, indispensáveis para o processo de fabricação; 

• Estoque operacional: são os estoques destinados a evitar possíveis interrupções na 

produção, seja por falha ou pela quebra de algum equipamento. Pode ser constituído por 

lubrificantes ou quaisquer materiais destinados à manutenção, substituição ou reparos, 

tais como componentes ou peças sobressalentes; 

• Estoque de produto em processo: São os estoques de todos os materiais solicitados 

necessários na montagem do produto final, durante todas as fases do processo de 
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produção. São classificados entre a matéria-prima e produtos acabados; 

• Estoque de produtos acabados: Estoques classificados como produtos acabados tiveram 

seu processo de fabricação finalizados. Podem ser chamados de estoque de mercadorias, 

e geralmente são produtos armazenados em locais próprios para expedição. Já estão em 

condições de serem negociados; 

• Estoques de materiais administrativos: São os materiais destinados às atividades 

administrativas da empresa, como papéis, canetas, carimbos, formulários, etc. Também 

chamados de materiais de escritório. 

 

2.2.2 Classificação ABC 
 

 De acordo com Dias (1993), a utilização da classificação ABC é um instrumento muito 

importante para um gestor identificar os itens que precisam de um melhor tratamento e uma 

atenção especial. A curva ABC é obtida através da coordenação dos itens conforme a sua 

importância. O método ABC é o mais importante para se administrar os estoques, pois essa 

ferramenta nos mostra as classificações dos itens em função dos valores relativos, os mais 

vendidos, entre outros. 

 Segundo Martins (2004) a classificação dos materiais em grau de importância é 

necessária para avaliar os percentuais de itens que determinam a movimentação do estoque. A 

classificação dos itens é feita na ordem decrescente de importância.  

• Itens Classe A: Itens mais importantes, e por isso devem ser tratados com uma atenção 

especial pelos gestores; 

• Itens Classe B: Itens de importância intermediária; 

• Itens Classe C: Itens de menor importância, justificam pouca atenção por parte dos 

gestores. 

 A curva ABC tem sido utilizada para gerir estoques, para definição de políticas de 

vendas e de produção, e uma série de outros problemas usuais na empresa. Geralmente a Classe 

A representa 70% do valor do estoque e 20% do total de itens, a Classe B representa 20% do 

valor total de estoque e 30% dos itens e Classe C representa cerca de 10% do valor do estoque 

e 50% do numero total de itens. Como pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2: Curva ABC para itens de estoque. 

 

Fonte: Slack (2002) 

 

2.2.3 Função e objetivo do controle de Estoque 
 

 O Controle de estoque surgiu para preencher uma lacuna das organizações de controlar 

melhor seu ativo. Antigamente era controlado manualmente através de fichas de prateleiras ou 

por fichas de controle e formulários, ainda nos dias de hoje existem empresas que trabalham 

com esses sistemas, entretanto, com o desenvolvimento de novas tecnologias a era da 

informática aprimorou o controle de estoque substituindo os antigos formulários, por novos 

modelos informatizados.  

 Em um primeiro momento, para se conseguir um bom controle de estoque é fundamental 

ter um sistema confiável, que lhe auxilie na administração e tomada de decisão de forma eficaz 

e segura. Segundo Dias (1993), para se obter um bom setor de controle de estoques, deve-se ter 

uma ideia de suas principais funções, que geralmente são: 

• Determinar “o que” deve permanecer em estoque, quantidade; 

• Determinar “quando” se devem reabastecer estoques; 

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

• Justificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados; 

• Controlar os estoques em termos de quantidade, e fornecer informações sobre a atual 

localização do estoque. 
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 De acordo com Viana (2002), qualquer que seja o método, é fundamental a plena 

observância das rotinas em prática a fim de se evitar problemas de controle, com consequências 

no inventário, que redundam em prejuízos para a empresa. O autor ainda cita que as 

organizações devem informatizar seus armazéns para que ocorra menos prejuízo e menos falhas 

na localização dos materiais. 

 

2.3 Fluxograma 
  

 O fluxograma de um sistema é uma ferramenta simples, que permite uma melhor 

visualização do fluxo dos processos ou produção, incluindo tomadas de decisão. Segundo Slack 

(2002), o fluxograma é uma técnica de mapeamento que faz o uso de registros de ações de 

algum tipo e pontos de tomada de decisão que ocorrem no fluxo real.  

 Rocha (1987) afirma que o fluxograma é uma representação gráfica das várias etapas de 

um processo, fazendo com que se tenha uma visualização do processo como um todo e a relação 

que existe entre cada etapa. 

 Rocha (1987, p.70) ainda diz que a finalidade dos fluxogramas é:  
“Colocar em evidência a sequência lógica de um trabalho, de modo que haja uma 
visão para a execução de suas fases, dando assim condições, caso seja necessário, para 
que uma análise sobre as mesmas seja efetuada, com o intuito de melhorar o método 
utilizado, racionalizando, com tal procedimento, recursos humanos e materiais. “  

 Esta ferramenta pode ser conhecida por diferentes nomes: gráficos de procedimentos, 

gráficos de processos, fluxo de pessoas e papéis, fluxo de documentos (ARAUJO, 2005). Para 

esse autor, o fluxograma representa graficamente o fluxo de um processo dentro de uma 

empresa. E ainda diz que este fluxo é representado passo a passo, ação por ação. 

 Os fluxogramas desempenham um importante papel dentro da empresa, estudando a 

maneira de desenvolver as atividades, através de uma completa e detalhada disposição de fatos 

relativos ao funcionamento de uma empresa, ajudando a descobrir pontos que, representam 

falhas de várias naturezas, e podem auxiliar a corrigir as deficiências apontadas (ROCHA, 

1987).  

 Existem algumas etapas que devem ser seguidas para a implementação de um 

fluxograma eficiente, segundo Araújo (2005): 

• Escolha do processo: Identificar um determinado problema causado por um processo 

não é um fator decisivo para o estudo, é preciso analisar os outros processos inter-

relacionados; 
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• Coleta dos passos e representação gráfica: apresentar todos os passos e o que cada um 

faz, onde e como fazem; 

• Análise dos métodos utilizados no processo atual: análise de tudo que contribui para a 

realização da tarefa e a possível determinação de algumas alternativas de 

processamento; 

• Implementação de um novo processo: Importante a participação de todos envolvidos na 

tarefa; 

• Fazer um manual do processo: Após todos os ajustes e correções  é importante que todos 

tomem conhecimento do novo processo, através de um manual.  

A seguir serão descritos os tipos de fluxogramas existentes e suas simbologias. 

 

2.3.1 Tipos de Fluxogramas 
 
 
 O fluxograma utilizado pode variar com o grau de detalhamento exigido pela empresa 

na análise do processo. Se for um processo de menor impacto para a organização, o fluxograma 

deve considerar somente os passos importantes, se for um processo de grande impacto, a 

ferramenta deve considerar todos os detalhes de cada etapa do processo. Araújo (2005) divide 

os fluxogramas em alguns tipos, são eles: 

• Fluxograma sintético: Esta técnica oferece uma ideia genérica do processo, pode-se ver 

pela Figura 3 que é uma representação que demonstra a sequência de vários passos 

relativos a um determinado processo.  

• Fluxograma de blocos: Diferentemente da técnica anterior, a Figura 4 mostra essa 

representação que permite o fluxo alternativo, onde é possível identificar o processo 

positivo e negativo, com a finalidade de orientar o levantamento detalhado do processo;  

• Fluxograma esqueleto: Este fluxograma é utilizado quando existem muitos documentos 

e informações para o andamento do processo, como mostra a Figura 5, este fluxograma 

é utilizado quando se precisa de um maior detalhamento. 
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Figura 3: Fluxograma sintético. 

 
Fonte: Araújo (1994, p. 100) 
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Figura 4: Fluxograma de blocos. 

 
Fonte: Araújo (1994, p. 101) 
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Figura 5: Fluxograma esqueleto. 

 

Fonte: Araújo (1994 p.102) 
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• Fluxograma de procedimentos: Pode-se ver pela Figura 6 que este neste fluxograma 

cada símbolo representa um aspecto da rotina, é reproduzido com grande detalhamento;  

Figura 6: Fluxograma de procedimentos. 

 

Fonte: Araújo (1994 p.105) 
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• Fluxograma vertical: A Figura 7 retrata a característica principal deste fluxograma que 

é a sua simplicidade em que descreve os passos. Fácil aplicação e entendimento, 

estruturado em colunas; 

Figura 7: Fluxograma vertical. 

 
Fonte: Araújo (1994 p.108) 
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• Fluxograma de documentos: A Figura 8 descreve os passos seguidos por determinados 

documentos dentro de um processo. Por sua fácil elaboração e interpretação, pode ser 

utilizado em situações menos complexas;  

Figura 8: Fluxograma de documentos. 

 
Fonte: Araújo (1994 p.109) 

 

• Fluxograma integrado: Como mostra a Figura 9 há a inclusão das colunas para tempo e 

distância, fazendo com que se integre todas as informações objetivas de um processo 

somente em uma planilha;  

 A escolha de qual fluxograma utilizar deve levar em conta as especificações do processo 

em análise e o objetivo dessa análise. No presente estudo, o fluxograma escolhido foi o 

“Fluxograma de Blocos” mencionado por Araújo (2005). O intuito é descrever tanto o fluxo 

principal, como os alternativos, seguindo a sequência lógica das atividades, sem um grande 

aprofundamento de detalhes das mesmas. 
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Figura 9: Fluxograma integrado. 

 
Fonte: Araújo (1994, p.111)  
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2.4 Sistemas de informações (SI) 
 

 Sistemas e tecnologias da informação se tornaram um componente vital para o sucesso 

das organizações. Segundo Laudon (2006) sistema de informação é um conjunto de 

componentes que se relacionam entre si, coletando, processando, armazenando e distribuindo 

informações para um melhor controle da empresa e para o auxílio dos gestores na tomada de 

decisão. 

 Nas grandes e pequenas empresas são utilizados vários tipos de sistemas de informação 

para auxiliar nas tomadas de decisão e nas atividades de trabalho em vários setores da empresa, 

como o logístico, financeiro, gestão de pessoas, fiscal, etc. Em nível estratégico, tático e 

operacional (LAUDON, 2006). 

 Para Batista (2004) ao se abordar o tema sistemas de informações, deve-se ir além de 

pensar em apenas software e hardware, pois envolve mais que tecnologia, são procedimentos 

e práticas organizacionais, transações e geração de dados, bem como as pessoas envolvidas 

nessa política de geração de dados e na utilização destas informações. 

 Levando para o âmbito empresarial, Silva (2007) ressalta que os gestores possuem 

grande dependência do recurso informação, que é a matéria-prima na tomada de decisão. A 

informação necessita ter um sentido lógico para quem a está utilizando, e os SI’s devem ser 

configurados de forma a atender eficientemente às necessidades de seus usuários, bem como 

incorporar conceitos, políticas e procedimentos que estimulem o gestor a tomar as melhores 

decisões no processo de gestão da empresa. 

 

2.4.1 Sistema de Informação Gerencial (SIG) 
 

 De acordo com Batista (2004, p. 22), sistema de informação gerencial é:  

“É o conjunto de tecnologias que disponibilizam os meios necessários à operação do 
processamento dos dados disponíveis. É um sistema voltado para a coleta, 
armazenagem, recuperação e processamento de informações usadas ou desejadas por 
um ou mais executivos no desempenho de suas atividades. É o processo de 
transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da 
empresa e proporcionam a sustentação administrativa para otimizar os resultados 
esperados. “ 

 Simplificando, Laudon, (2006) afirma que os sistemas de informações gerenciais são os 

sistemas de informações computadorizados direcionados aos administradores. 
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 Para Oliveira (2008) o sistema de informação gerencial pode ser descrito como um 

conjunto de subsistemas, visualizados de forma integrada e capaz de gerar informações 

necessárias ao processo decisório.  

 Ainda segundo Oliveira (2008), os SIG’s são imprescindíveis para melhor acurácia na 

análise de dados. Atualmente, todas as grandes empresas utilizam sistemas informatizados e há 

muitos dados que estão à disposição, mas isolados podem não ser utilizados no processo de 

tomada de decisões sem antes passar por um processo de conversão, de transformação, fazendo 

com que se tornem efetivamente informações relevantes. É neste processo que os sistemas de 

informações gerenciais atuam, compilando esses conjuntos de dados em informações 

processadas.  

  

2.4.1.1 Benefícios do Sistema de Informação Gerencial 
 

De acordo com Oliveira (2008), o SIG é uma ferramenta que auxilia na administração das 

organizações, após implantado com sucesso, proporciona efetiva colaboração aos principais 

pilares para o sucesso de uma empresa no cenário global. Dentre esses aspectos, destacam-se: 

• Flexibilidade; 

• Participação da alta e média cúpula; 

• Capacidade para investir; 

• Otimização para logística de distribuição; 

• Comunicação eficiente; 

• Competência da equipe; 

• A qualidade, conhecimento e confiança no sistema; 

• O uso de um planejamento global adequado; 

• Recursos Humanos. 

Ainda segundo Oliveira (2008), as empresas que adotam o SIG, observaram os seguintes 

benefícios: 

• Melhor tomada de decisão através de informações rápidas e precisas; 

• Maior motivação e participação dos funcionários; 

• Melhoria no fluxo de informações entre empresa, fornecedores e funcionários; 

• Facilidade de acesso às informações; 

• Diminuição dos custos operacionais; 

• Informações organizadas e em tempo real; 
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• Geração de relatórios para análise; 

• Aumento da produtividade; 

• Melhor relacionamento na cadeia de suprimentos; 

• Redução de burocracia; 

• Corte de mão-de-obra (retrabalho); 

• Redução da centralização de decisões; 

• Melhor resposta a imprevistos. 

 Esses benefícios geram fortalecimento nos processos de gestão, aumentando a eficiência 

da empresa, adicionando um diferencial no mercado, conseguindo vantagens competitivas. 
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3 Metodologia da pesquisa 
  

 Este capítulo abordará a metodologia pela qual foi conduzida a pesquisa deste trabalho, 

evidenciando formas metodológicas utilizadas e métodos desenvolvidos ao longo deste 

contexto. 

 Uma pesquisa científica precisa seguir um roteiro que é proposto por um método 

científico, com a finalidade de reproduzir os resultados. Para Pinheiro (2010) metodologia 

científica é o processo sistemático empregado pela ciência para formular e resolver problemas 

de aquisição objetiva do conhecimento. O método científico orienta a sequência das etapas a 

serem executadas na investigação do problema ou fenômeno estudado. Através de observações 

e de experimentações, a partir das diversas grandezas de um fenômeno, o método científico 

procura produzir conhecimento prático e aplicável usados para previsão e/ou controle de 

fenômenos ou ocorrências. 

 Segundo Gil (1996), “a pesquisa pode se definir como um procedimento lógico que tem 

como finalidade solucionar os problemas que são propostos”. Dessa maneira, pode-se dizer que 

a pesquisa, a partir da detecção de um problema ou uma oportunidade identificada, tem como 

objetivo investigar e qualificar de forma metodológica, tornando possível obter conclusões e 

resultados em um assunto estudado para transformá-lo em realidade futura. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 
 

 A classificação das pesquisas científicas é um ponto de extrema importância para 

entender o enfoque do presente trabalho.  A Figura 10 ilustra alguns critérios de classificação 

da Pesquisa Científica em Engenharia de Produção proposto por Turrioni & Mello (2011). 

 Do ponto de vista da natureza da pesquisa, trata-se de uma pesquisa aplicada, pelo seu 

interesse prático, onde o conhecimento teórico adquirido durante a revisão bibliográfica é 

utilizado na realidade da empresa para resolver os problemas encontrados. 

 Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória, pois visa 

proporcionar maior compreensão do problema com o objetivo de torná-lo explícito ou construir 

hipóteses, envolvendo um levantamento bibliográfico; através de entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e análises de exemplos que 

estimulem a compreensão.  
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 Do ponto de vista da abordagem, a pesquisa é classificada como qualitativa, utilizada 

quando existe a necessidade da realização de entrevistas e estudos documentais, conceitos, 

atitudes, opiniões e atributos do universo pesquisado. (TURRIONI & MELLO, 2011).  

 
Figura 10: Classificação da pesquisa científica. 

 
Fonte: Turrioni & Mello (2011, p. 80). 

 

  

 De acordo com Miguel (2010), a preocupação é obter informações sobre a perspectiva 

dos indivíduos, bem como interpretar o ambiente em que a problemática acontece. 

 Ainda segundo Miguel (2010, p.51): 
“Na abordagem qualitativa, as interpretações individuais são peças de um mosaico 
organizacional que o pesquisador qualitativo precisa capturar para entender a 
complexidade pesquisada. O pesquisador precisa estar consciente de que os diversos 
pontos de vista se complementam, mas também divergem. Exatamente desse caldo 
cultural é que evidencias interessantes podem ser aprendidas para responder a questão 
de pesquisa. “ 

3.1.1 Estudo de caso 
 
 Segundo Yin (2001), estudo de caso é uma investigação empírica que estuda um 

fenômeno atual na conjunção de vida real, geralmente quando os limites entre o fenômeno e o 



 

 24 

contexto não estão muito claros. O autor cita quatro problemas iniciais de estudo: quais questões 

estudar; quais dados são relevantes; quais dados coletar; e como analisar os resultados. 

 Miguel (2010) cita os benefícios principais da condução de um estudo, dentre eles estão 

a possibilidade do desenvolvimento de novas teorias e de aumentar o entendimento sobre os 

eventos reais e atuais. Para realização de tal, a pesquisa deve estar vinculada à literatura, e é 

necessário definir quais os métodos e técnicas para a coleta dos dados, e um planejamento para 

a condução da pesquisa. Para Yin (2001) é interessante antes de se fazer a coleta de dados 

realizar um estudo de caso piloto, criando uma facilidade de acesso aos informantes, 

conveniência geográfica do local, e uma intimidade com o caso estudado. 

 Atualmente o estudo de caso é um dos métodos de pesquisa científica mais utilizado 

pela comunidade de engenharia de produção, como demonstram os anais do ENEGEP e da 

revista Gestão & Produção. Logo, sempre deve haver preocupações em relação a mobilização 

de esforços para que o estudo de caso tenha qualidade, focando a melhoria contínua. (MIGUEL, 

2010). 

 

3.2 Coleta de dados 
 

 Uma pesquisa pode utilizar de uma ou mais técnicas como forma de coleta de dados, 

dentre elas: questionários, roteiros de entrevistas ou formulários, observação e informações de 

arquivo (pesquisa documental). Todas essas técnicas utilizam de preceitos e processos que 

servem uma ciência para obtenção de seus propósitos. 

 A coleta dos dados para a realização do presente trabalho ocorreu da seguinte forma: 

 Primeiramente houve a utilização da técnica de entrevistas com a proprietária da 

empresa. Porém, Gil (1996) aponta como principais limitações da coleta de dados as respostas 

falsas em entrevistas, determinadas por razões conscientes ou inconscientes, o que causa 

influência na realização do trabalho. Para a minimização desta limitação, houve um 

acompanhamento das atividades da empresa por um período de 30 dias, servindo também para 

adquirir conhecimentos sobre as atividades diárias efetuadas. 

 Em seguida, houve a realização de um questionário respondido pela atendente da 

empresa. Durante todo o processo de observações, questionários (Apêndice A), entrevistas, 

formulários e as anotações foram fundamentais para que as informações ficassem registradas, 

e posteriormente sistematizadas. 
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 Após essa coleta de dados, foi possível a identificação das lacunas existentes entre a 

teoria e a prática em relação às atividades exercidas pela empresa. 

 

3.3 Ferramentas e métodos 
 
 O Software desenvolvido para a empresa é um sistema de controle para ser executado 

em um paradigma Cliente/Servidor (conhecido como Intranet) centralizado no mesmo 

Computador. Onde o cliente utilizado é Navegador WEB e o Servidor APACHE (ou HTTP) 

responsável por interpretar a linguagem de programação PHP.  

 O sistema foi desenvolvido utilizando o padrão de projeto conhecido como MVC 

(Model View Control). Este padrão foi escolhido para separar o planejamento do banco de 

dados, interface de usuário e controle da aplicação em diferentes etapas e desta forma obter 

independência na escolha das tecnologias a serem utilizadas. O cronograma representado pelo 

Quadro 1, detalha as fases de desenvolvimento e suas respectivas durações: 

 
Quadro 1: Cronograma de desenvolvimento 

Fase MVC Duração 
Modelagem do Banco de Dados Model 1 dia 
Implementação do Banco de 
Dados 

Model 2 dias 

Design da Interface View 7 dias 
Implementação da Interface View 10 dias 
Configuração do Servidor Control 1 dia 
Modelagem do Sistema Control 7 dias 
Desenvolvimento de Controle Control 15 dias 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Optou-se pela terceirização do desenvolvimento deste sistema, realizado por um aluno 

do curso de Engenharia da Computação da UFOP, devido ao fato da exigência de 

conhecimentos avançados relacionados a programação computacional. O Anexo A representa 

o relatório de desenvolvimento fornecido pelo programador. 
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3.4 Etapas da implementação prática do modelo 
 

 Para um melhor entendimento de como se deu a implementação deste sistema de 

implementação, será identificado em cinco etapas, conforme representado pela figura 11. 
 

Figura 11: Etapas da implementação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

1. Treinamento: Visando a futura implementação do SIG para otimizar as operações da 

empresa, as funcionárias que cuidam do atendimento aos clientes tiveram um curso 

preparatório de informática durante o período de 3 meses, para agregar o conhecimento 

básico dos comandos e funções do sistema operacional Microsoft Windows; 

2. Instalação: O SIG foi instalado no computador da empresa com as seguintes 

configurações: Sistema operacional Microsoft Windows XP, versão Profissional 2002 

– Service Pack 2; Processador AMD Sempron (tm) 2600+ 1.60 GHZ. Contendo 2 GB 

de RAM. Disco Rígido de 150 GB; 

3. Testes: A instalação do software ocorreu semanas antes da real utilização no dia a dia, 

para a realização de testes com o intuito de encontrar possíveis erros e falhas no sistema. 

Nesta etapa as funcionárias e proprietária tiveram o primeiro contato com o software e 

puderam contribuir com pequenos ajustes para melhor se encaixar com a real prática do 

trabalho. A Figura 12 representa um dos erros encontrados durante a fase de testes: 
Figura 12: Erros identificados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4. Refinamento: Após o período de testes, houve as atualizações do software com as 

correções dos erros encontrados na etapa de testes e a inclusão de pequenos ajustes; 

5. Versão Final: Nesta última etapa, o software foi implementado na empresa para 

utilização. 
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4 Análise da empresa 
 
 Neste capítulo é apresentado uma análise geral sobre a empresa estudada. 

Primeiramente, há uma breve descrição da empresa. Em seguida, é apontado a motivação e as 

dificuldades, tais como problemas e ganhos esperados. É apresentado também o mapeamento 

das atividades da empresa, com a finalidade de mostrar a diferença do antes e o depois da 

implementação do SIG, evidenciando as melhorias causadas pelo novo sistema. 

 

4.1 Breve descrição da empresa 
 
 O presente trabalho foi realizado em uma loja de aluguel de fantasias, com o nome 

fantasia “Festas e Fantasias”, como pode ser visto na Figura 13. A empresa foi fundada em 

1996 na cidade de Itabira, no interior do estado de Minas Gerais, sendo caracterizada como 

microempresa, possui a proprietária, que atua como gerente, e duas funcionárias responsáveis 

pelo atendimento dos clientes, há também uma costureira que trabalha como terceirizada para 

serviços de manutenções. 
Figura 13: Empresa Festas e Fantasias. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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 A empresa tem como atividade principal o aluguel de fantasias e roupas de festas para 

todas as ocasiões e datas comemorativas como carnaval, festas juninas, super-heróis, natal, 

páscoa, halloween, entre outros. 

 Grandes investimentos são feitos para atender a demanda e satisfazer seus clientes, 

contando com atualizações constantes em seu estoque de fantasias de acordo com as novidades 

do mercado. São feitas maiores aquisições de 3 em 3 meses, e pequenas compras nestes 

intervalos. Devido ao grande tempo de existência no mercado, e novos investimentos, a 

proprietária adquiriu um novo cômodo (Figura 14), além do cômodo de armazenagem, em 

busca de uma maior organização e controle sobre seu estoque. Buscando aperfeiçoar ainda mais 

essa organização e controle, também houve o investimento em um SIG. 
Figura 14: Cômodo adicional. 

 
Fonte: Acervo do autor 

4.2 Motivação e dificuldades 
  

 A empresa Festas e Fantasias, no intuito de otimizar seus processos internos e melhorar 

a qualidade dos serviços prestados, buscou informatizar seus processos. Isso devido ao fato do 

antigo sistema empírico utilizado, onde toda informação de aluguel e clientes eram 

documentados em cadernos de contratos e papel, resultando em uma entrada e saída de 

informações mais lentas e predisposta a erros. 
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 O espírito empreendedor e inovador são de grande relevância na gestão da empresa. 

Sentindo cada vez mais necessidade de aumentar clientes e atender à demanda, que era cada 

vez maior, a empresa percebeu a falta de capacidade neste sentido. Desta forma, um controle 

de estoques exercido de forma profissional passou a ser uma real necessidade da empresa. Não 

apenas pela grande variedade de itens em seu estoque, mas também pelo fato de alguns itens 

ficarem “perdidos”, sem a informação se eles estão alugados ou no armazém, devido a alguma 

informação errada ou não atualizada, elevando suas despesas para repor os itens perdidos. 

 Por meio deste sistema, espera-se alcançar agilidade no atendimento, praticidade nos 

serviços desenvolvidos diariamente, facilitando o trabalho da empresa e melhorando a 

qualidade dos serviços oferecidos. 

 Durante a realização do presente trabalho, algumas dificuldades foram encontradas para 

a implementação deste sistema, foram elas: 

• Excesso de fantasias: Para se ter um sistema mais detalhado em apurar apenas um item, 

teria que se registrar cada fantasia com um código de barra. Porém, devido ao fato de 

existirem muitas fantasias iguais e não haver tempo hábil para etiquetar todos os itens, 

o estoque é auto-completável, a cada fantasia alugada o sistema irá registrá-la no banco 

de dados; 

• Período de alta demanda: Uma das requisições da empresa para se instalar o SIG foi 

não fazer essa implementação no período de alta demanda, pelo fato de ser uma grande 

mudança, e essas mudanças requerem tempo para serem absorvidas. Então houve um 

tempo de espera para um período de menor demanda e, em seguida, a implementação. 

 

4.2 Mapeamento do processo de serviço 
 

 O processo da empresa Festas e Fantasias é relativamente simples, pois a empresa tem 

como serviço o sistema de alugueis. A Figura 15 representa o Fluxograma demonstrativo de 

todos os passos, desde o início do contato com o cliente, passando pelos seus processos, até o 

fim do contato com o cliente. 
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Figura 15: Fluxograma dos processos da empresa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Em alguns processos, apenas o nome é necessário para explicar a ação, os processos em 

amarelo são aqueles em que o SIG atua efetivamente. Para os processos mais importantes, será 

feito uma descrição, onde houver mudança no processo por influência do SIG será adicionado 

um comentário antes e depois: 

• Cadastro: Antes da implementação do sistema, o cadastro era feito em um caderno de 

contrato na hora do aluguel, e carimbado após a devolução, com isso era necessário a 

criação de um “novo” cadastro e um novo contrato para a mesma pessoa a cada aluguel 

realizado. Após a implementação do sistema, só há necessidade de fazer o cadastro uma 

única vez, pois o mesmo ficará salvo no banco de dados da empresa; 

• Necessita ajustes: Neste ramo de aluguel de roupas, é muito comum a fantasia 

necessitar de ajustes, seja por tamanho, preferência de tirar ou adicionar algum 

acessório, entre outros. Pequenos ajustes podem ser feitos na hora, para grandes ajustes 

é necessário agendar data para retirada, uma vez que demandam um tempo maior. Após 

feitos os ajustes, eles são revisados pelo cliente, que decide se gostou ou não, e efetua-

se o aluguel. 

• Aluguel – Devolução: Aqui é feito o controle de seu estoque, antes do SIG, as fantasias 

alugadas ficavam anotadas no contrato, mas não havia um local próprio para se destacar 
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quais fantasias estavam alugadas e para qual cliente. Após a implementação do SIG, 

esse controle pode ser feito com muito mais eficácia e em tempo real, que pode ser 

observado mais detalhadamente no sub-tópico 4.3.4. 

• Manutenção: Foi relatado que na maioria dos casos as fantasias voltam com algum 

tipo de dano, podendo ser leve ou algo mais grave. Caso seja um dano irreparável, o 

cliente será responsável por arcar com o prejuízo, caso seja um dano reparável, a 

fantasia é encaminhada para a costureira para realização dos reparos; 

• Higienização: Diferente do processo anterior, após a devolução das fantasias, todas 

elas são encaminhadas ao processo de higienização, passam por processos de lavagem, 

secagem e passadas a ferro. Fazendo com que a fantasia esteja pronta para ser enviada 

à loja ou ao depósito; 

• Período de aluguel: Como a empresa possui um grande acervo de fantasias, a loja 

possui um espaço físico que suporta uma certa quantidade de roupas. As fantasias que 

ficam na loja são as fantasias mais alugadas durante um período de cerca de 3 meses. 

Como exemplo, pode-se citar os estoques de roupas para festa juninas, que só ficam na 

loja durante os meses de maio, junho e julho. Já roupas natalinas são expostas nos 

últimos meses do ano. Durante o período em que as roupas não estão expostas na loja, 

elas ficam no depósito ou no novo cômodo ao lado. Para a criação deste período 

sazonal, utilizou-se da metodologia da classificação ABC, onde pode-se saber quais 

fantasias eram mais alugadas nestas épocas do ano. 
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5 Apresentação dos resultados 
 
 São apresentadas, no próximo tópico, uma síntese dos dados observados referente ao 

funcionamento do sistema de informação gerencial e como ele interage com os processos da 

empresa. Para melhor entendimento deste trabalho, são mostradas algumas Figuras referentes 

às telas do software desenvolvido para a empresa. 

 

5.1 Tela principal 
 
 Para se obter as informações em tempo real, o software possui uma tela inicial (Figura 

16) com todas as principais informações e funções que o funcionário precisa para realizar suas 

tarefas. 

 
Figura 16: Tela inicial do software. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 Destacam-se as funções: 

• Novo Contrato: Cria-se um novo contrato. Como será explicado mais detalhadamente 

no sub-tópico 5.3 
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• Ver contratos: Garante acesso ao banco de dados de todos os contratos feitos. Como 

pode ser observado na Figura 17 esta ferramenta possui as vantagens de  poder buscar 

qualquer contrato feito utilizando de filtros como o CPF do cliente, ou determinar um 

período para se saber quantos contratos foram feitos, ou a quantidade de itens alugados, 

uma grande gama de informações que podem ser úteis para administração da empresa. 

 
Figura 17: Lista de contratos. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

• Ver Clientes: Garante acesso ao banco de dados com todos os clientes cadastrados. 

Nesta tela constam todos os clientes cadastrados, podendo ser localizados por filtros 

como CPF, RG, nome, endereço, cidade e estado. E em cada registro do cliente, constam 

todos os contratos realizados com seu respectivo número e data, como mostram as 

Figuras 18 e 19: 
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Figura 18: Lista de clientes. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 
Figura 19: Cliente em detalhe. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

 Qualquer mudança no local de moradia do cliente pode ser editada no cadastro, somente 

o CPF não é editável. 
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• Ver Fantasias: Garante acesso ao banco de dados com as fantasias alugadas após a 

implementação do software. De acordo com a Figura 20 pode-se visualizar os itens 

alugados e gravados a cada contrato feito, divididos em duas categorias: Fantasias e 

vestimentas, como macacão, blusas, calças; e Acessórios, que são peças que 

completam a vestimenta. Podem ser buscadas através do nome ou da categoria, e 

quantas destas estão atualmente alugadas. 

 
Figura 20: Lista de fantasias. 

 
Fonte: Acervo do autor 

  

 Para se ter um maior detalhamento sobre a fantasia, basta clicar sobre o seu nome e obter 

as informações: quantas vezes ela foi alugada, quantas estão atualmente alugadas, quais foram 

os clientes e o período em que estavam com eles, bem como se o contrato foi concluído ou não 

(Figura 21).  
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Figura 21: Fantasia em detalhe. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.2 Cadastro de clientes 
 
 Um processo que faz parte de toda empresa é o cadastro de seus clientes. São dados 

necessários para a organização ter um controle de onde estão seus produtos, e com quem se está 

fazendo negócio. Antes da implementação do software, o cadastro era feito em papel, em um 

caderno de contratos, conforme pode ser visto na Figura 22. 

 
Figura 22: Antigo sistema de cadastro. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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 Após o final do contrato, ou seja, quando a fantasia é devolvida, o contrato é arquivado. 

Consequentemente, “perdia-se” o cadastro do cliente, pois o mesmo deveria fazer um novo 

cadastro ou fazer um novo contrato. Com o SIG, esse cadastro é realizado uma única vez, e 

arquivado no banco de dados. A Figura 23 representa a nova tela de cadastros. 

 
Figura 23: Novo sistema de cadastro. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 
 

5.3 Novo contrato 
 
 Um dos maiores problemas registrados na coleta de dados foi a grande pilha de folhas 

que ficavam sendo estocada em cadernos de contratos nos espaços físicos da loja. Cada cliente 

requeria um novo contrato, o que acarretava uma grande demanda de folha e retrabalho, como 

apresentado na Figura 24. 

 Com o auxílio do software, os novos contratos são feitos de forma mais ágil e objetiva, 

utilizando de informações chaves para a criação do contrato, como mostra a Figura 25. Em 

seguida, ele é impresso para a assinatura do cliente que concorda com as normas do contrato de 

aluguel. 
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Figura 24: Antigo contrato. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 

5.4 Controle de Estoque Alugado 
 
 Outro grande diferencial do sistema, é mostrar em tempo real a relação dos contratos. A 

Figura 26 ilustra este procedimento para realização do controle de estoque. 
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Figura 25: Novo contrato. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 

Figura 26: Controle de contratos. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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Os contratos podem ser divididos em três grupos: 
 

• Contratos iniciados hoje: São os contratos feitos no dia referente ao aluguel, essa 

informação é necessária para saber quantos contratos foram feitos, quantas roupas foram 

alugadas, e para fechar o fluxo de caixa; 

• Contratos futuros: Essa janela são os clientes que fazem a reserva no dia que fazem o 

contrato, mas só vão buscar a fantasia no dia marcado, apenas por reservar ou algum 

ajuste a ser feito, essa informação é importante para lembrar as funcionárias dos 

processos a serem feitos; 

• Contratos abertos expirados: Aqui ficam os contratos que devem ser concluídos no dia. 

Essa informação continuará na tela até o contrato ser concluído, ao passar do dia final 

do mesmo, este é destacado em vermelho, e será cobrado uma multa diária. Das três, 

talvez essa seja a janela mais importante, pois é um outro problema crítico destacado 

pela proprietária. Com estas informações, será possível ver com rapidez quais fantasias 

estão em atraso, e com quais clientes, facilitando o processo de cobrança. 

 
 

5.5 Indicadores 
 
 Nesta seção, criaram-se alguns indicadores em relação aos produtos e clientes. Como 

exemplo, pode-se ver os clientes mais fiéis, conforme mostrado pela Figura 27. 

 
Figura 27: Indicador de clientes. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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 Com estas informações, a empresa pode gerar promoções e descontos para os melhores 

clientes, com o intuito de atrair e fidelizar cada vez mais consumidores. 

 No que diz respeito às fantasias e acessórios, a Figura 28 mostra a relação dos mais 

alugados, auxiliando a empresa a dar mais atenção a estas peças, e promover algum tipo de 

marketing para as que possuem menor procura. 

 
Figura 28: Indicador de fantasias. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.6 Armazenamento de dados 
 
 Todos os dados com as informações de clientes, contratos e fantasias ficam guardados 

em um backup no HD do computador, essas informações são atualizadas a cada contrato feito, 

e para que estes dados não se percam por alguma anomalia, o software automaticamente salva 

os seus dados em um período escolhido pela empresa: diariamente, semanalmente ou 

mensalmente. Na Figura 29, consegue-se ver quando foi feito o último backup e quando está 

agendado o próximo. Também existe a opção de fazer o backup manual e instantâneo. Com a 

ocorrência de algum erro, pode-se fazer uma restauração com os dados do backup escolhido. 
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Figura 29: Armazenamento de dados. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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6 Considerações finais 
 
 O trabalho realizado evidenciou o processo de controle e gestão de estoques em uma 

empresa do ramo de aluguel de fantasias, localizada na cidade de Itabira, no Estado de Minas 

Gerais, através da verificação da importância do controle de estoque no gerenciamento da 

empresa e nos serviços diários. É fundamental ressaltar que a constante disponibilização de 

informações por parte da empresa foi de suma importância para a correta determinação das 

novas proposições. 

 Através de observações e de uma entrevista não estruturada, foram evidenciadas 

algumas melhorias em relação ao antigo sistema empírico baseado em contratos e papeis, que 

existia antigamente na empresa. Essas melhorias foram sentidas nas áreas de atendimento ao 

cliente, planejamento e programação de locações, controle de estoque e qualidade na prestação 

de serviço. O Quadro 2 representa a descrição das melhorias obtidas: 

 
Quadro 2: Resumo dos resultados alcançados 

Característica Melhoria 
Espaço físico • Devido a exclusão do uso de cadernos 

de contratos, houve um aumento de 
espaço físico deixando o ambiente 
mais limpo, iluminado e agradável. 

Informações • Melhor organização da informação, 
mostrada em tempo real, dando mais 
agilidade e confiança na tomada de 
decisões, e evitando atrasos e erros. 

Controle de fantasias • Maior controle de quais fantasias estão 
alugadas e quais estão no depósito. 

Qualidade de serviço • Geração de relatórios mais confiáveis 
e melhor estruturados, acesso a novas 
informações como os indicadores que 
auxiliam no serviço prestado. 

Atendimento ao cliente • Não existe mais a necessidade de criar 
um novo cadastro a cada fantasia 
alugada, poupando tempo e evitando 
um possível desgaste com clientes 
fiéis. Assim como passa uma maior 
segurança de seus dados estarem 
gravados em um banco de dados. 

   
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Com o auxílio da literatura, métodos de gestão foram apresentados neste trabalho, 

mostrando que a teoria aliada à utilização das técnicas estudadas ofereceram benefícios na 

gestão dos estoques, e como um sistema de informação gerencial se relaciona com as 

organizações. 

 O objetivo considerado prioritário pelo trabalho foi entender a forma de gestão de 

estoques utilizada e propor uma implementação de um sistema gerencial que otimizasse essa 

gestão.  O trabalho apresentou o novo sistema utilizado pela empresa, que atende plenamente 

todos os seus requisitos para total qualidade no serviço prestado. 

 Para alcançar o objetivo específico de entender como ocorre a gestão de estoques da 

empresa, foi realizado um estudo dos processos gerais apresentados no item 4.2. Outro objetivo 

proposto e atingido foi o desenvolvimento de um novo sistema, que foi apresentado no capítulo 

5, juntamente com as melhorias geradas pelo mesmo, citadas no início desse capítulo. Esse 

trabalho constatou para o meio acadêmico a importância da utilização de um SIG para o 

controle de estoques, e de como esses sistemas trazem melhorias para o crescimento das 

organizações. 

 Como sugestões para futuros trabalhos, poderiam ser realizadas pesquisas e o 

desenvolvimento de melhorias com base na integração do software com o fluxo de caixa da 

empresa. Outra sugestão seria o aprimoramento para adicionar um código para cada fantasia, 

fazendo com que cada fantasia tenha seu próprio rastreamento, também seria uma abordagem 

interessante para trabalhos futuros. 
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ANEXO A 
 

 O sistema foi desenvolvido utilizando o padrão de projeto conhecido como MVC 

(Model View Control). Este padrão foi escolhido para separar o planejamento do banco de 

dados, interface de usuário e controle da aplicação em diferentes etapas e desta forma obter 

independência na escolha das tecnologias a serem utilizadas. 

 A parte Model de MVC define como serão registrados os dados. Para isso foi escolhido 

o servidor de Banco de Dados Relacional MySQL 10.0.22. A utilização de um serviço de banco 

de dados facilita o registro e a busca de informações pelo software através de tabelas. Cada 

tabela representa uma entidade no processo de locação de fantasia e para representar este 

processo a relação entre estas entidades é modelada no banco de dados. A relação entre as 

tabelas é apresentada na Figura 30. 
Figura 30: Tabelas de entidades 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo desenvolvedor 
 

 A parte do padrão MVC a qual VIEW se refere é a interface de usuário. Através da 

interface o usuário é capaz de manipular os dados registrados. Para o desenvolvimento do 

sistema em questão decidiu-se aproveitar recursos já inerentes em navegadores modernos. Por 

isso a interface foi construída utilizando a combinação das linguagens HTML, Javascript e CSS. 

 O controle (CONTROL) é responsável por responder pelos comandos recebidos pela 

interface (VIEW) e manipular os dados para serem registrados/lidos no banco de dados 

(MODEL). A tecnologia responsável pelo controle é a linguagem de programação PHP. 

Utilizou-se o Framework Code Igniter para o aproveitamento de padrões de projetos 

compatíveis com o MVC, facilitando o desenvolvimento do sistema. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

1. A empresa possui controle de seus estoques? 

2. É utilizado algum sistema gerencial para controle de estoque? 

3. O que está sendo feito para melhorar o controle de estoque? 

4. O local de armazenagem da empresa é apropriado para seus produtos? Como é feita essa 

divisão? 

5. Existe perda de material em seu estoque? 

6. Em sua opinião, essa perda é causada pelo que? 

7. Em sua opinião o que pode ser feito para que isso não ocorra mais? 

8. Você̂ acha que um bom controle de estoque pode ocasionar melhorias nas vendas e nas 

compras? Por quê? 

9. Quais as principais dificuldades enfrentadas no gerenciamento de estoque? E o que está 

sendo feito para melhorar esta questão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


