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Resumo

Nesse projeto será abordado o controle da produção e o gerenciamento do estoque
de uma Padaria. O objetivo é demonstrar a importância da padronização da produção
e da cadeia de suprimentos do comércio em questão, por meio de um sistema
informatizado, integrado e eficaz de toda a cadeia do processo produtivo, desde a
análise da demanda dos produtos vendidos, do consumo dos insumos utilizados na
produção, do gerenciamento das matérias-primas estocadas, do recebimento do
material até a entrega dos produtos. O material utilizado para a análise dos processos
foi obtido por meio de entrevistas com o proprietário e seus funcionários,
acompanhamento da logística interna, da cadeia de suprimentos e do mapeamento
dos seguintes processos: recebimento da matéria-prima e armazenamentos não
padronizados, processos produtivos orientados pela experiência dos funcionários e
descarte de produtos acabados não consumidos. Com esse trabalho, espera-se
melhorar o sistema de produção e o controle de estoque (entrada e saída de materiais)
de padarias, bem como padronizar a análise periódica da demanda e fortalecer o
relacionamento com os fornecedores, diminuindo, assim, as perdas e os custos
operacionais e aumentando a lucratividade e competitividade.

Palavras-chave – Projeto Integrador. Proposta de software. Padronização do
Sistema de Estoque. Gerenciamento de Matérias Primas.

Franco da Rocha – 2021

Abstract

This project will cover the production control and stock management of a Bakery. The
objective is to demonstrate the importance of the standardization of production and the
supply chain of the trade analyzed, through an effective integrated computerized
system of the entire productive process chain, from the analysis of sales demand,
management of reception, storage and consumption of raw material and the delivery
of final products. The required data for the analysis of the processes was obtained
through interviews with the owner and his employees, observing the internal logistics,
the supply chain and mapping the following processes: reception of raw material and
non-standardized storage, production based only on the employees’ experience and
disposal of wasted products. Through this work, it is hoped to have better control of
the production system and inventory flow of the Bakery, standardize the periodic
analysis of demand, and strengthen the relationship with the suppliers, reducing
losses, operating costs, increasing profits and competitiveness.

Keywords – Integrative Project. Software proposal. Stock System Standardization.
Raw Material Management.
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1

INTRODUÇÃO
Este trabalho evidencia a importância de uma gestão eficaz e eficiente para

estocar e disponibilizar a matéria-prima na produção de comércios varejistas, através
da sugestão de um software para controle de estoque para padarias de pequeno porte,
visando a melhoria gerencial de controle da produção.
Comércios que atuam nesse segmento, e que possuem pequeno porte, têm
dificuldade em gerenciar seus negócios e adaptar ferramentas de gestão e controle
para as dimensões de sua organização.
É extremamente importante gerenciar com eficiência os recursos da empresa
e, tratando-se do setor alimentício, torna-se fundamental utilizar ferramentas que
facilitem essa gestão.
Essa pesquisa evidencia a importância de controlar a matéria-prima através de
informações obtidas com o desenvolvimento do projeto, além de exibir as dificuldades
e facilidades encontradas durante todo o processo.
A empresa escolhida é a “Padaria Papai e Mamãe”, comércio localizado há
cerca de 30 anos na região de Mairiporã, São Paulo, sendo composta por um quadro
de 25 colaboradores, divididos entre padeiros, balconistas e caixas.
Conforme observado, este tema é viável, pois tem em vista o desenvolvimento
de uma ferramenta que permitirá que comércios, como a empresa em questão,
possuam um controle eficaz sobre seus processos, que hoje são realizados
manualmente, com base nas experiências de seus colaboradores, e por isso não
possibilitam uma administração eficiente no uso dos recursos.
Gerenciar o estoque de matérias-primas em tempo real possibilitará a obtenção
de conhecimento coletivo e individual dos componentes do grupo, permitindo uma
análise mais eficaz e eficiente e um retorno financeiro positivo.

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Martins et al. (2009), administrar os materiais é uma tarefa que se

inicia na identificação dos fornecedores e envolve a compra do bem ou matéria-prima,
seu recebimento, transporte interno e acondicionamento, transporte durante o
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processo produtivo, armazenagem como produto e, finalmente, sua disposição para o
consumidor final. Este ciclo e suas etapas são essenciais para uma boa gestão.
De acordo com o Sebrae (2016), a boa gestão do estoque garante a harmonia
entre o fornecimento de uma mercadoria e o consumo dos clientes. Administrar essa
relação de empresa e cliente é uma maneira de evitar o prejuízo, sendo a principal
responsabilidade controlar o seu estoque em todos os estágios de processos de
produção.
Segundo Pozo (2004), o termo “controle de estoques”, dentro da logística,
mostra a necessidade de estipular os diversos níveis de materiais e produtos que a
organização deve manter, sempre dentro de parâmetros econômicos. Além disso, a
função principal da administração de estoques é maximizar o uso dos recursos
envolvidos na área da logística da empresa.
Ainda conforme o Sebrae (2020), uma boa gestão de estoque passa por
equilibrar compras, armazenagem e entregas, controlando as entregas e o consumo
de materiais, de modo a movimentar o ciclo da mercadoria. Além disso, deve ter como
objetivo um prazo de pagamento dos fornecedores compatível com os recebimentos
dos clientes.
Para Simchi-Levi et al. (2003), a Tecnologia da Informação (TI) é ferramenta
indispensável na cadeia de suprimentos, proporcionando vantagem competitiva para
muitas empresas. É importante que qualquer parte interessada seja capaz de acessar
a informação relativa ao paradeiro do produto.
Para Dias (2010), as principais funções básicas para controlar o estoque são:
(a) determinar o que se deve ter em estoque; (b) determinar quando e quanto comprar;
(c) acionar o setor de compras para a aquisição; (d) receber, armazenar, distribuir e
controlar os materiais estocados; (e) manter inventários periódicos e (f) identificar e
retirar os itens obsoletos e danificados do estoque.
Dessa forma, entende-se que o controle de estoques compreende várias
funções distintas que contribuem para o seu gerenciamento.
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3

METODOLOGIA
A metodologia usada para o estudo dos métodos de trabalho da empresa

analisada foi empregada por meio de um estudo exploratório, embasado nas
informações obtidas através de entrevistas com o proprietário e seus funcionários.
Foi realizada uma pesquisa por meio de questionário aos funcionários e
clientes da padaria, a respeito do acompanhamento funcional sobre as atividades da
cadeia de suprimentos. Ainda foi realizado o mapeamento dos processos executados,
o qual gerou uma sugestão para solução com a implementação de um software e a
modelagem de suas funcionalidades, tudo embasado numa revisão da literatura sobre
o tema.

4

RESULTADOS DA PESQUISA
De acordo com o resultado da pesquisa, 88% dos colaboradores responderam

que a Missão, Visão e Valores da empresa não são definidos enquanto 12% não
responderam, conforme mostra o gráfico 1.

Gráfico 1: Missão e valores da empresa.

12%

Não são definidos
Não souberam responder

88%

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O gráfico 2 mostra como se constitui o quadro da padaria.

Gráfico 2: Cargos da Padaria Papai e Mamãe

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfico 3 mostra o tempo de trabalho dos funcionários da padaria.

Gráfico 3: Tempo de trabalho na padaria.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quando perguntado sobre os concorrentes, 88% dos colaboradores
responderam que o seu principal concorrente é a Padaria Terra Preta e 12% dos
colaboradores acham que é o Mercado Galdino, conforme mostra o gráfico 4.

Gráfico 4: Principais concorrentes da Padaria Papai e Mamãe

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação aos concorrentes, os pontos fortes se concentram majoritariamente
na localização e menos no preço, que foi apontado como principal ponto fraco,
conforme mostra o gráfico 5.

Gráfico 5: Pontos fortes e fracos dos concorrentes.

Pontos Fortes

Lacalização

Preço

Pontos Fracos

Preço
Pouca Variadade
Atendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Má Admistração
Valor dos Produtos
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Em relação ao estabelecimento, as principais características positivas foram o
preço. As características negativas são o gerenciamento e a falta de controle,
conforme mostra o gráfico 6.

Gráfico 6: Características positivas e negativas da empresa.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com a pesquisa, a maioria dos colaboradores relataram que não
trabalham com o uso de algum software, enquanto os demais não responderam,
conforme mostra o gráfico 7.

Gráfico 7: Uso de softwares da padaria.

Você trabalha com algum software na Empresa?
100,00%
90,00%

88,20%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

11,80%

0,00%
Não

Não souberam responder

Fonte: Elaborado pelos autores.
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De acordo com a pesquisa, 82,3% dos colaboradores relatam que a
conferência dos materiais é feita de forma visual, 11,8% de forma manual e 5,9% não
responderam, conforme mostra o gráfico 8.

Gráfico 8: Recebimento de materiais.

Como é feita a conferência dos materiais na Empresa?
90,00%

82,35%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
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20,00%

11,76%

5,88%

10,00%
0,00%
Manualmente

Conferência Visual

Sem Resposta

Fonte: Elaborado pelos autores.

O quadro de funcionários é composto por 25 trabalhadores e todos relatam que
trabalham apenas com um fornecedor. A grande maioria produz de 5 a 8 produtos e
os demais produzem de 10 a 15 produtos, conforme mostra o gráfico 9.

Gráfico 9: Gráfico de produção diária da padaria.

Quantos produtos diferentes cada colaborador
produz por dia?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

94,10%

5,90%
De 5 a 8 produtos

De 10 a 15 produtos

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Conforme mostra o gráfico 10, 80% dos colaboradores trabalham com produtos
sazonais, e 20% trabalham de acordo com a demanda.

Gráfico 10: Gráfico de produtos sazonais.

Como a Empresa Trabalha com Produtos Sazonais?
90%
80%

80%

70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%
0%
De acordo com a época

De acordo com a demanda

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto à fonte de lucro da empresa, a maioria dos colaboradores afirma que a
maior fonte de lucro provém da confeitaria e a minoria afirma que provém da venda
de pães, conforme mostra o gráfico 11.
Gráfico 11: Lucro da padaria.

Lucro da Empresa?
90,00%

83,30%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
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30,00%

16,70%
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10,00%
0,00%
Confeitaria

Pães

Fonte: Elaborado pelos autores.

As principais fontes de prejuízo da empresa são: desperdícios, produtos
vencidos, falta de controles e desorganização, conforme mostra o gráfico 12.
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Gráfico 12: Prejuízos da padaria.

Quais as fontes de prejuízo da Empresa?
45,00%

41,38%

40,00%
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27,59%

25,00%
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15,00%
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10,00%
5,00%
0,00%
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Desorganização
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Falta de Controles

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com o gráfico 13, 88% dos colaboradores relatam que fazem uso do
inventário de materiais e 12% não fazem uso dele.

Gráfico 13: Inventário de materiais.

Existe inventário de materiais na Empresa?
100%

88%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

12%

0%
Sim

Não

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com o gráfico 14, a maioria dos entrevistados disse que não há um
controle de materiais no estoque, e a minoria disse que existe um controle.
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Gráfico 14: Controle de matéria-prima retirada do estoque.

Existe Controle das Materias-Primas Retiradas do
Estoque?
100,00%
90,00%
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60,00%
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Como mostra o gráfico 15, a grande maioria dos produtos não vendidos são
descartados e uma pequena parte é levada para o sítio do proprietário.

Gráfico 15: Produtos não vendidos.

O que é feito com os produtos não vendidos?
100%

94%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

6%

0%
Descarte Comum

Aproveitado no Sitio do Proprietário

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com o gráfico 16, 41,17% das compras são realizadas de acordo
com

a

necessidade,

quinzenalmente.

41,17%

são

programadas

semanalmente

e

17,66%
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Gráfico 16: Compras de materiais.

Qual intervalo de tempo para a compra de
materais?
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
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0,00%
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41,17%
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De acordo com a
necessidade

Semanal

Quinzenal

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os armazenamentos dos produtos são feitos, na sua maioria, nos fundos da
padaria representando 41,2%, seguido do estoque com 35,3%, sem local definido
11,7%, câmaras frias e próximo da produção com 5,9% cada, conforme mostra o
gráfico 17.

Gráfico 17: Armazenagem de produtos

Armazenagem de produtos.
45,0%
40,0%
35,0%

41,2%
35,3%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
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10,0%

5,9%

5,9%

5,0%
0,0%
Estoque

Fundo da
Empresa

Próximo da
Produção

Sem Local
Defenido

Câmaras Frias

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfico 18 mostra o nível de satisfação dos entrevistados com relação à
padaria.
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Gráfico 18: Gráfico de satisfação da padaria.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para acelerar o giro dos produtos próximos de vencimento, a promoção é a
estratégia adotada pela padaria, conforme mostra o gráfico 19.

Gráfico 19: Produtos com validade próxima.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1

Cenário Identificado
Foram apontados pelo proprietário da empresa problemas recorrentes, como a

falta de padrão na realização dos processos, comunicação ineficaz com seus
fornecedores, perdas de matérias-primas e compra sem uma análise formal sobre a
demanda dos insumos.
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A verificação da quantidade de matéria-prima é realizada pelos próprios
funcionários que as manuseiam, com base nas experiências adquiridas com a prática
das atividades. A verificação sobre o vencimento das mercadorias também é realizada
dessa maneira e, devido a esta prática, matérias-primas acabam vencendo antes de
serem utilizadas nos produtos. Além disso, quando são identificados produtos com a
data próxima do vencimento, estes são apontados de forma verbal, para que sejam
vendidos a um preço promocional. Todas estas informações são passadas ao
proprietário verbalmente.
Existem produtos que necessitam de um tempo sem manuseio para o preparo,
como por exemplo, a farinha, que precisa “descansar” um período de até quinze dias
antes do uso. Este processo também é realizado pautado nas experiências dos
funcionários, bem como a análise do período em que essas matérias-primas são
armazenadas e a demanda de compra desta matéria-prima, que também é realizada
dessa forma.
A compra dos produtos e matérias-primas é realizada pelo proprietário. Ele
entra em contato com os fornecedores (normalmente um para cada tipo de produto),
e a informação sobre a quantidade é fornecida pelos funcionários conforme relatado
anteriormente. Problemas com fornecedores são recorrentes tendo em vista que não
existe um padrão referente à quantidade necessária para os produtos.
Como não ocorre um controle efetivo da quantidade dos produtos, caso haja
necessidade de solicitação sem um prazo antecipado, este dificilmente será atendido,
pois só existe um fornecedor para cada produto. Desta forma, caso falte farinha e o
fornecedor não consiga fazer a entrega, o produto vai faltar na padaria.
O recebimento das mercadorias é realizado com o conhecimento prático dos
funcionários responsáveis (recebe quem estiver disponível ou alguém para o que
estiver fazendo para receber a entrega).
Assim, não existe um registro sobre o armazenamento dos insumos, nem um
lugar específico para o recebimento, misturando as matérias-primas novas com as
mais antigas. A conferência é feita através da nota fiscal e o processo de reposição e
estocagem também não tem nenhum registro formulado ou procedimento prédefinido.
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A produção também é pautada com base nos conhecimentos práticos dos
funcionários, pois são eles que avaliam a necessidade dos produtos e projetam a
demanda e o consumo com base na sua experiência (cada funcionário tem a sua
“receita específica”, o que pode comprometer a qualidade do produto).
Toda a cadeia de suprimentos não está associada a um mesmo processo, ou
seja, não há integração para alinhar demanda e produção, o que pode ocasionar em
produtos prontos que não são demandados e vice-versa (faltam produtos que são
solicitados pelos clientes).
A informação dos produtos vendidos e a solicitação para a produção de novos
produtos também é obtida através de uma consulta feita pelos próprios funcionários
da produção. Não existe nenhum tipo de registro sobre os produtos demandados ou
informações sobre padrões de consumo.
Em eventual necessidade de uma consulta sobre informações sobre os
produtos, não existe nenhum tipo de registro físico ou eletrônico. Não é possível
consultar a quantidade de um produto em estoque ou quanto deste produto foi
solicitado a um fornecedor. Também não se pode conhecer o tempo restante de
vencimento ou de preparo de cada produto (descanso da farinha, por exemplo).
Todo o processo, desde a fabricação, reposição de matérias-primas, compra
de insumos e conferência de mercadorias é voltado para a pessoa que desempenha
a tarefa e possuí a experiência prática de cada atividade.
Com base nas informações levantadas na pesquisa e na visita que foi realizada
na empresa, foram definidos alguns pontos para melhor controle dos processos.
Como trata-se de um investimento alto, foram divididos em setores, permitindo assim
realizar estas implantações por fases.

4.2

Controle do Estoque
Este processo é um dos mais importantes para ser implantado pois, por meio

deste sistema, não será mais necessário o controle manual, e nem mesmo o visual,
como é feito atualmente. Tudo que entrar no estoque será inserido no sistema,
havendo um controle quantitativo e instantâneo. Assim, no momento que for
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necessário, a informação estará disponível. Será necessário colocar um computador
no estoque para o registro da entrada e saída dos produtos

4.3

Controle de Produção
É o sistema responsável por gerenciar a fabricação dos produtos do comércio,

que estará diretamente interligado ao sistema de Controle de Estoque. Por meio deste
controle é possível saber exatamente o quanto de matéria-prima é necessário para
fabricar determinado produto. É possível, de forma sistêmica, saber exatamente o
valor de custo de todos os produtos. Também será necessário colocar um computador
na produção, onde deverá ser registrada a quantidade de materiais que estão sendo
usados.

5

PROPOSTA PARA O NEGÓCIO
O software proposto tem como objetivo gerenciar tanto a produção quanto o

controle do estoque, isto é, obter informações mais precisas sobre a demanda,
produzir de forma consciente e melhorar os processos, aumentado a produtividade e
a competividade.

5.1

Linguagem do Software
A linguagem escolhida foi o PHP (Hypertext Preprocessor), pois é de fácil

interação tanto com SQL (Structured Query Language) quanto com HTML (HyperText
Markup Language) e as configurações de CSS (Cascading Style Sheets) aplicadas ao
site. A melhor coisa em usar o PHP é que ele é extremamente simples para um
iniciante, mas oferece muitos recursos avançados para um programador profissional.
O PHP trabalha com conexão entre diferentes tipos de documentos, e tem
estrutura de fácil compreensão, além de permitir a fragmentação de páginas com
configurações personalizadas, facilitando futuras alterações. Outra vantagem do PHP
é o fato de necessitar de menos investimento em sua infraestrutura por ser open
source, ou seja, de código aberto, contando com uma grande comunidade de pessoas
desenvolvedoras.
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Outro bom motivo para utilizar o PHP é poder rodá-lo em Linux, que também é
uma tecnologia open source, por isso é mais barato de criar e dar manutenção, além
de seu desenvolvimento partir das necessidades do cliente. O banco de dados SQL
pode ser acessado de qualquer lugar e em qualquer computador, sem precisar estar
fisicamente na empresa. Basta atualizar o sistema uma única vez para que todos os
computadores estejam sincronizados.

5.2

Modelagem e Especificação de Processos
A Modelagem do Processo no negócio é bem simples e necessitava que fosse

documentada e catalogada para que fossem encontrados os caminhos necessários
para implantar uma sugestão de melhora no processo de produção e armazenagem
dos produtos na empresa estudada, conforme descriminado na Figura 1.

Figura 1: Mapa de Processos do cenário atual.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Desta forma foram elaboradas melhorias com uma proposta mais complexa
que, com o auxílio do software, irá realizar a maior parte das funções, dependendo
apenas que o sistema seja alimentado e consultado, conforme proposto na figura 2.

Figura 2: Mapa de Processos baseado na proposta

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a especificação dos processos, foi elaborada uma proposta de software
utilizando a princípio um pseudocódigo. Foi esclarecido que se trata de um protótipo
não funcional e, por não ter sido testado, ainda é uma proposta idealizada com o
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conhecimento adquirido até o momento, mas totalmente viável e aplicável conforme
discriminado a seguir.

6

PROTÓTIPO NÃO FUNCIONAL.
O protótipo foi idealizado para trabalhar em qualquer navegador de internet que

esteja em rede. Trata-se de um visual limpo e intuitivo e, para seu funcionamento,
será necessário atribuir as seguintes funções:

6.1

Validar Acesso:
Ø Processo Verificar Usuário;
Ø Ler login de usuário;
Ø Consultar Depósito de Dados (usuários);
Ø Se usuário cadastrado;
Ø Solicitar senha;
Ø Ler senha;
Ø Consultar Depósito de Dados (usuários);
Ø Se senha válida;
Ø Liberar acesso;
Ø Senão;
Ø Rejeitar usuário e solicitar novo acesso.

6.2

Cadastrar Usuário:
Ø Processo Cadastrar Usuário;
Ø Exibir opções de cadastro/edição;
Para opção 1;
Ø Cadastrar novo usuário;
Ø Solicitar dados de usuário para novo cadastro;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (usuários);
Para opção 2;
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Ø Editar usuário existente;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (usuários);
Ø Permitir edição dos dados do usuário;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (usuários);
Para opção 3;
Ø Deletar usuário;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (usuários);
Ø Excluir dados de login do usuário;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (usuários).

6.3

Cadastrar Produtos:
Ø Processo Cadastrar Produto;
Ø Exibir opções de cadastro/edição;
Para opção 1;
Ø Cadastrar novo Produto;
Ø Solicitar dados de Produto para novo cadastro;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (produtos);
Para opção 2;
Ø Editar Produto existente;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (produtos);
Ø Permitir edição dos dados do usuário;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (produtos);
Para opção 3;
Ø Deletar/desabilitar produto (tornar inativo);
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (produtos);
Ø Excluir/ocultar dados de cadastro do produto;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (produtos).
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6.4

Alimentar Estoque:
Ø Processo Alimentar Estoque;
Ø Sistema recebe solicitação de alimentação do estoque;
Ø Consultar Saldo de Produto/Matéria-prima no Depósito de Dados
(produtos);
Ø Demonstra saldo de produto/MP;
Ø Recebe input de dados de entrada de produto/MP;
Ø Ler/Gravar novos dados em Depósito de Dados (produtos).

6.5

Baixar Estoque:
Ø Processo Baixar Estoque;
Ø Sistema recebe solicitação de baixa do estoque;
Ø Consultar Saldo de Produto/Matéria-prima no Depósito de Dados
(produtos);
Ø Demonstra saldo de produto/MP;
Ø Recebe input de dados de saída de produto/MP;
Ø Ler/Gravar novos dados em Depósito de Dados (produtos).

6.6

Cadastrar Fornecedor:
Ø Processo Cadastrar Fornecedor;
Ø Exibir opções de cadastro/edição;
Para opção 1;
Ø Cadastrar novo Fornecedor;
Ø Solicitar dados de fornecedor para novo cadastro;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (fornecedores);
Para opção 2;
Ø Editar Fornecedor existente;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (fornecedores);
Ø Permitir edição dos dados do fornecedor;
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Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (fornecedores);
Para opção 3;
Ø Deletar/desabilitar fornecedor (tornar inativo);
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (fornecedores);
Ø Excluir/ocultar dados de cadastro do fornecedor;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (fornecedores).

6.7

Consultar Estoque:
Ø Processo de Consulta de Estoque;
Ø Ler depósito de dados (Produtos);
Ø Imprime saldo de produto acabado;
Ø Imprime saldo de matéria-prima;
Ø Imprime alerta de estoque de segurança (se houver);

6.8

Gerar Cotação:
Ø Processo Gerar Cotação;
Ø Consultar Depósito de Dados (produtos);
Ø Verificar tipo e saldo de produto (análise feita pelo usuário);
Ø Incluir quantidades para cotação;
Ø Consultar Depósito de Dados (fornecedores);
Ø Enviar solicitação de cotação para fornecedores;
Ø Ler/Gravar Depósito de Dados (cotações);

6.9

Gerar Compra:
Ø Processo Gerar Compra;
Ø Consultar Depósito de Dados (cotações);
Ø Solicitar confirmação de compra;
Ø Consultar Depósito de Dados (fornecedores);
Ø Enviar confirmação de compra para fornecedor;
Ø Ler/Gravar dados no Depósito de Dados (compras);
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7

Utilizando o Protótipo Não Funcional
Durante a primeira utilização do software, será solicitada a criação de um

usuário administrador. Este, por sua vez, é o único com permissão para efetuar novos
cadastros e conceder as permissões dentro do sistema, conforme figura 3.
Figura 03: Tela principal do software.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.1

Tela de Login:
Os usuários cadastrados pelo administrador/proprietário poderão visualizar

esta tela e efetuar o acesso ao software através do e-mail corporativo e senha criada
pelo próprio sistema, conforme figura 4.
Figura 4: Tela de Login.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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7.2

Tela de Nova Senha:
No primeiro acesso, o usuário deverá efetuar a troca da senha enviada por uma

senha pessoal e intransferível, conforme figura 5.

Figura 5: Cadastro de nova senha.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.3

Tela de Cadastro e Permissões:
A tela de cadastro é visualizada apenas pelo administrador/proprietário do

sistema. Nela, é possível cadastrar e conceder as permissões para cada usuário e
dizer se o usuário estará ativo ou não (caso ele ainda não tenha iniciado a sua jornada
dentro da organização - processo administrativo contratual), conforme figura 6.

Figura 6: Tela de alterações de cadastro de usuário.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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7.4

Tela de Usuários:
Esta tela é acessada a partir do campo “Pesquisar usuário” na imagem anterior.

Nela, o administrador/proprietário poderá ativar, alterar, excluir e controlar as
informações de todos os usuários cadastrados no sistema, conforme figura 7.

Figura 7: Tela de alteração/remoção de usuários.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.5

Tela de Meu Cadastro:
Esta tela será exibida para funcionários e fornecedores, dentro do menu

principal. Nela, o usuário poderá manter seus dados atualizados e efetuar o reset de
senha, conforme figura 8.

Figura 8: Tela de atualização de dados do usuário.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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7.6

Tela de Produto:
Na tela de produtos, os funcionários e o administrador/proprietário poderão

cadastrar os dados das mercadorias, bem como, visualizar as matérias-primas
cadastradas, conforme figura 9.

Figura 9: Tela inicial de produtos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.7

Tela de Consultar Produto:
Os funcionários e o administrador/proprietário poderão consultar o status e as

informações (validade, quantidade disponível no estoque, identificação do produto,
preço de custo, promoções e preço de venda) de cada matéria-prima e produto
cadastrado no sistema, conforme figuras 10 e 11.

Figura 10: Tela de consulta de produtos.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 11: Tela de consulta de estoque/validade de produtos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.8

Tela de Cadastrar Produto:
Nesta tela, os funcionários e o administrador/proprietário poderão cadastrar

novos produtos no sistema, conforme figura 12.

Figura 12: Cadastro de novo(s) produto(s).

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.9

Tela de Estoque:
O administrador/proprietário e os funcionários poderão visualizar, atualizar e

controlar a quantidade de produtos e matérias-primas disponíveis no estoque.
Também receberão o alerta de estoque mínimo, para auxiliar no processo de compra
de novos insumos, conforme figura 13.
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Figura 13: Menu de Estoque (com alerta de estoque de farinha).

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.10 Tela de Pedido de Compra:
Na tela de “Pedido de compra”, o administrador irá efetuar as compras de todos
os insumos e acompanhar o status de suas solicitações. O fornecedor terá acesso a
esta tela para aprovar as compras e atualizar as solicitações do cliente. Porém, ele
poderá visualizar apenas as solicitações que forem para sua organização. Já os
funcionários terão acesso apenas para visualizar todos as solicitações efetuadas pela
padaria, conforme a Figura 14.

Figura 14: Menu de Pedidos de Compra.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.11 Tela de Fornecedor:
A tela “Fornecedor” será usada para cotações. Nela, os funcionários e o
administrador/proprietário poderão visualizar os preços ofertados por seus
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fornecedores de acordo com a lista de produtos cadastrados no sistema. Os
fornecedores poderão enviar promoções e descontos para a padaria. O
administrador/proprietário poderá selecionar os preços que mais lhe agradarem e
gerar uma lista de compras, que ficará salva como rascunho. Caso ele decida
comprar, será enviada para a tela “Pedido de compra” para ser concluída. O campo
“índice de preços” irá mostrar um gráfico com o preço do produto selecionado,
conforme Figura 15.

Figura 15: Tela de Menu de Fornecedores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.12 Tela de Vendas:
A tela de vendas irá mostrar o fluxo de caixa da padaria. Nela, o proprietário
poderá extrair diversos relatórios e gráficos para controle e gestão administrativa do
negócio. Além disso, serão exibidos os produtos mais e menos vendidos, aqueles que
apresentam maior e menor lucro, bem como apontamento para promoções, nos casos
de produtos de validade próxima.
O software também irá gerar um gráfico de desperdício para produtos que
forem descartados. Os funcionários poderão apenas visualizar os dados, deixando a
alteração apenas para o administrador/proprietário, conforme figura 16.
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Figura 16: Tela de Menu de vendas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.13 Tela de Ajuda
A tela ajuda irá apresentar um mini tutorial de uso do software, para aumentar
sua usabilidade e facilitar o treinamento de pessoal, conforme figura 17.

Figura 17: Tela de Menu de Ajuda.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em todas as teorias apresentadas pelos autores citados, é possível

afirmar que a padronização dos processos produtivos e da aplicação coordenada de
técnicas aplicadas à organização do estoque, seu armazenamento e manuseio,
aliadas à Tecnologia da Informação, são ferramentas fundamentais para uma gestão
eficiente e eficaz, sendo indispensável sua utilização para uma boa prática da gestão.
Observou-se que ambientes em que não são aplicados esses conceitos, como
no comércio estudado, existem consideráveis perdas em toda a cadeia a produtiva.
Por exemplo, falhas na fabricação dos produtos, excesso de tempo para realizar as
tarefas necessárias, devido a um layout mal planejado e até perdas físicas como a da
própria matéria-prima armazenada de forma inadequada.
Com os resultados apurados na realização da pesquisa, conclui-se que existem
diversos softwares no mercado para o controle de estoque, porém não conseguem
atender à demanda de pequenos comércios como a padaria "Papai e Mamãe", devido
ao alto custo dos programas e das necessidades específicas da organização.
O software proposto é simples, viável e acessível financeiramente. Sua
intuitividade e seu manuseio não requerem muito conhecimento de tecnologia. A
previsão é de que a interação entre estoque, produção e venda seja mais
documentada e, com isso, a informação resultante desta documentação auxilie desde
o cliente final até o fornecedor, transformando toda a cadeia de processo em algo
enxuto e com saldo positivo.
Uma gestão que tem como objetivo a melhoria na aplicação e no
desenvolvimento de seus processos, indispensavelmente deve aderir a todas as
técnicas sugeridas no desenvolvimento desta pesquisa.
Padronizar os processos tornou-se um critério quase obrigatório para qualquer
tipo de cadeia de produção. Fica evidente que os problemas apresentados podem ser
minimizados, ao aplicar uma forma regrada e padrão de execução e registro das
atividades. Dentre eles, é possível citar: perda de materiais, produção desordenada,
falta de registros e definições dos processos realizados e foco das atividades voltadas
nas pessoas e não nos processos.
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A integração da Tecnologia da Informação à gestão na cadeia de produção e
suprimentos permite respostas mais rápidas, maior controle sobre a compra de
insumos e sobre o estoque mínimo (que é a menor quantidade que um item pode
atingir no estoque sem prejudicar no atendimento à demanda), evita compras
desnecessárias e viabiliza maior precisão nos inventários
Com a aplicação das ferramentas estudadas pode ser oferecido ao comércio
formas mais coerentes para o desenvolvimento de seus processos, maneiras mais
confiáveis de controlar e manejar seu estoque, processos produtivos detalhados, com
maior facilidade na identificação de falhas, tornando a empresa mais lucrativa e
competitiva perante seus concorrentes.
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