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RESUMO 

Modelos de sucesso são identificados a cada momento no campo da administração 

de empresas e a venda desse formato se torna cada vez mais freqüente nos moldes 

de franquias. Mas em um processo de expansão, as novas franquias se deparam 

com algumas dificuldades, possibilitando a realização deste estudo, no qual 

consistiu na elaboração de procedimentos e normas em toda cadeia de suprimento, 

sempre focando os estoques de materiais, com vista a obter uma boa gestão de 

estoques dentro da organização, tendo como estudo de caso uma das lojas da Uno 

& Due. Foi feito uma analise dos insumos de maior relevância, obtidos por meio do 

método ABC, foram definidos os pontos de pedidos, estoques de segurança e 

tamanhos dos lotes, capacitando uma eficácia maior, diante dessa importante 

ferramenta pouco trabalhada na franquia. Chegando a conclusão de que a empresa 

estudada ainda não possui procedimentos ideais, no que tange aos procedimentos 

logísticos, mas que algumas medidas são facilmente ajustadas conforme os padrões 

definidos no presente estudo. 

 

Palavras-chave: Franquia. Logística. Gestão de Estoques. 
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1 INTRODUÇÃO  

Quando um jovem empreendedor deseja entrar no mundo empresarial, diversas 

faces são oferecidas, mas a dificuldade de escolher qual o melhor caminho a 

escolher faz com que essa decisão não seja fácil. Uma oportunidade, muito 

vislumbrada nos últimos 20 anos, é a de optar por uma franquia. Nesse formato, 

todo um know how é adquirido de um caso de sucesso. Dessa forma, o caminho 

pode-se tornar mais fácil para ser vencido por esse novo profissional. 

Em diversos casos, a franquia escolhida será instalada em uma nova cidade, 

estado, região ou, até mesmo, novo país. Assim, um fator de sucesso torna-se 

determinante. Os produtos deverão ser os mesmos vendidos nas outras lojas e, por 

muitas vezes, os fornecedores de produtos ou matérias primas são exclusivos e 

centralizados em determinadas localidades.  

Isso posto, a questão da gestão da produção e da logística se torna fundamental 

para o sucesso da nova empresa. Mas, como conseguir obter a condição ideal de 

estoque, de tempo de transporte, custos de fretes, entre outros, para uma empresa 

com uma realidade territorial diferente das demais lojas da rede? 

Assim, a busca dessas respostas possibilitou alcançar alguns resultados, podendo 

analisá-los e definir planejamentos. 

1.1 Formulação do problema da pesquisa  

Ao abrir uma loja, enquadrada em um sistema de franquia, em uma nova cidade, a 

necessidade de manter um mesmo padrão de produtos oferecidos em toda a rede, 

se faz extremamente necessária. Assim, o franqueador fornece o material 

necessário para manter uma padronização dos produtos da rede. Em muitos desses 
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casos, essa padronização é obtida por meio de fornecedores exclusivos, que 

possibilitarão a homogeneidade dos produtos a todas as lojas da rede. 

Contudo, a grande maioria desses fornecedores está localizada em uma unidade 

apenas no país e, dessa forma, faz com que a questão logística torne-se 

fundamental para o sucesso da operação. 

Esse viés logístico depara-se com a busca de um ponto ótimo de estoque e de 

pedido, para que os custos tenham o menor impacto possível no preço final dos 

produtos. Assim, será que os procedimentos fornecidos pelos franqueadores estão 

adequados logisticamente, oferecendo uma gestão de estoques eficiente, visando os 

impactos nos preços finais? 

1.2 Construção dos objetivos da pesquisa  

1.2.1 Objetivo geral  

A elaboração de procedimentos e normas em toda a cadeia de suprimento, sempre 

focando os estoques de materiais com vista a obter uma boa gestão de estoques 

dentro da organização, tendo como estudo de caso uma das lojas da Uno & Due. 

1.2.2 Objetivos específicos  

Para alcançar o resultado esperado com a pesquisa, alguns pontos foram 

trabalhados. Destacando os seguintes: 
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a) utilizar a metodologia ABC aos insumos que mais impactam no custo final dos 

produtos; 

b) empregar uma metodologia de cálculos, buscando o ponto ótimo de pedido, 

considerando o tempo de transporte e o estoque de segurança dos insumos;e 

c) identificar qual o tamanho mínimo dos lotes de insumo que viabilizará o custo 

do frete.  

1.3 Justificativa da pesquisa  

O mundo empresarial vem desenvolvendo-se de forma bastante dinâmica, na qual 

estratégias de controle operacional podem resultar no sucesso da empresa. Ao optar 

por abrir uma empresa no ramo de franquias, os novos empresários buscam 

formatos de sucesso, como forma de reduzir as chances de não lograrem êxitos com 

o novo investimento. 

Contudo, as realidades em cada localidade do país fazem com que o estudo das 

condições logísticas se torne fundamental para a operação. Mesmo para uma 

franquia que já fornece boa parte dos procedimentos adequados para o sucesso da 

nova empresa. 

O mapeamento correto das condições logísticas, envolvendo estoques, tempo em 

trânsito e momento de pedido, permitiu a obtenção de um ponto de equilíbrio, que 

minimiza as perdas e otimiza os lucros. A obtenção de parâmetros como esses 

acarretou, facilmente, o enquadramento nas pequenas franquias, que não possuem 

todos os procedimentos operacionais bem desenhados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A utilização de franquias permite ao varejo expandir os seus horizontes, fazendo 

com que o mercado todo se expanda, fomentando o desenvolvimento de diversas 

áreas. Pereira (2006, p.112) destaca que: 

“do ponto de vista mercadológico, o sistema de Franquia, se bem formatado, com 

franqueador e franqueados profissionais, com objetivos comuns, poderão embasar o 

crescimento do Varejo e Serviços, pois tecnicamente é um sistema que permite uma 

expansão mais rápida, sólida, com consistência e com investimentos menores tanto para o 

franqueado que pretende abrir um negócio, quanto para o franqueador que não precisa 

dispor de capital próprio para montar uma nova operação com a sua marca”. 

A adoção pela opção de franquias não necessariamente irá trazer resultados 

positivos para o investidor, mas esse sabe que está optando por uma experiência 

que já obteve sucesso. Um fator preponderante é a exigência de acatar todos os 

procedimentos propostos pelo franqueador e, isso, pode ser preocupante. Plá (2001, 

p. 27) cita que “a pouca oportunidade de iniciativas individuais, uma vez que o 

franqueado tem de seguir um padrão, o que limita suas iniciativas”. Em face disso, 

algumas situações identificadas em parâmetros regionais podem influenciar 

diretamente o sucesso da operação. 

Um ponto a ser destacado, no que tange aos procedimentos que devem ter maior 

atenção, é o envolvendo os procedimentos logísticos. Arbache et al (2007, p. 28) 

ressaltam bem a importância da gestão da logística em um empreendimento, ao 

citar que 

“uma gestão de logística eficiente pode auxiliar a empresa bem posicionada no mercado, 

em termos de produto ou serviço, a diferenciar-se por meio da redução de custos 

operacionais ou de um serviço bem-feito (de maior valor aos olhos do cliente), superior ao 

da concorrência, ou ainda ambos em um segmento específico de clientes, produtos ou 

mesmo área geográfica”. 

Cercando todos os caminhos da logística, destaca-se que a preocupação com a 

produção final está condicionada aos processos logísticos. Sendo esses: 
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a) produção; 

b) gestão de estoques; 

c) armazenagem; e 

d) distribuição física e transferência (transporte). 

Arbache et al (2007, p. 50) ressaltam que esses processos são “capazes de conferir 

essa capacidade de diferenciação do produto aos ‘olhos’ dos clientes”. 

A produção corresponde à força motriz do ramo varejista, pois, por meio dela, as 

vendas são impulsionadas e o comportamento do consumidor é traçado. Maximiano 

(2006, p. 5) destaca que “no coração de qualquer organização, encontra-se um 

sistema de operações produtivas, que utiliza e transforma os recursos para fornecer 

bens e serviços aos clientes, usuários ou público-alvo”. 

A produção ao longo da história sempre teve viés artesanal, contudo, após a 

revolução industrial, esse cenário mudou. Esse procedimento passou a ser 

trabalhado em escala, ganhando uma nova característica. Arbache et al (2007, p. 

50) destacam que nesse período houve uma reorientação do modelo, “passando a 

ser utilizado o conceito denominado produção empurrada, no qual as empresas 

produzem segundo uma previsão baseada em dados históricos de vendas”. 

Com a evolução do comércio, encurtamento das distâncias e de tempo, uma nova 

postura foi vislumbrada no método produtivo. A cultura de uma demanda puxada 

surgiu perante a demanda dos clientes. Arbache et al (2007, p. 51) citam que essa 

postura visa “diminuir os custos e atender às necessidades dos clientes quanto à 

customização de produtos”, ou seja, o cliente demanda um produto antes dele ser 

produtivo, balizando a indústria a traçar a sua produção conforme a demanda prévia. 

Situações oriundas desse formato de produção ganharam força no mercado global, 

como é o caso do Just in time (JIT). Cruz et al (2009, p. 134) conceituam esse 

sistema como um “alternativo logístico que tem como idéia evitar a manutenção de 

estoques pelo ressuprimento das operações de manufatura de forma mais frequente 

e em lotes menores”. 



6 

 

 

 

A adoção da política do Just in time possibilita que as empresas trabalhem com 

menos estoques, represando menos capital em mercadorias. Arbache et al (2007, 

p.51) afirmam que a “busca de níveis cada vez mais baixos de estoque levará a 

empresa a encontrar o nível de estoque adequado na cadeia de abastecimento, 

dentro de uma visão sistêmica”. 

Os estoques estão inseridos no processo logístico, por compor parte fundamental do 

processo. A forma como o estoque é tratado também sofreu variações ao longo do 

tempo. Em períodos de alta inflação, os estoques são uma forma de evitar a perda 

financeira com o aumento diário de mercadoria. Contudo, nos dias atuais o estoque 

passou a ter outro viés. Ele deve existir na medida certa, minimizando as perdas 

com o excesso ou a falta de produtos em sua composição; e a adoção de uma 

gestão de estoques dentro de uma cadeia de suprimentos. Accioly et al (2008, p. 24) 

conceituam que 

“os estoques são elementos cruciais no atendimento a demandas previstas, alimentam todo 

o fluxo produtivo, permitem racionalizações nos processos de compra, garantem 

homogeneidade em processos produtivos e possibilitam às organizações a prática de 

economia de escala em muitas tarefas”. 

Accioly et al (2008, p. 77) também destacam alguns conceitos básicos envolvendo a 

gestão de estoques: 

a) curvas de estoque e estoque médio; 

b) tempo de reposição (leadtime); 

c) estoque de segurança e cobertura; 

d) dimensionamento de lotes e lote econômico; 

e) classificação ABC; e  

f) criticidade. 

A armazenagem também está incluída em uma das áreas da logística e, muitas 

vezes, o seu conceito é confundido com a gestão de estoques. Arbache et al (2007, 
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p. 57) conceituam essa etapa como o “processo de guarda e movimentação de 

produtos em uma instalação”, ou seja, corresponde em si ao ato de guardar os 

produtos, de forma adequada e inteligente para o processo produtivo. Arbache et al 

(2007, p. 58) também destacam que a armazenagem é compreendida em quatro 

atividades: “recebimento, estocagem, administração de pedidos e expedição”.  

O método ABC nada mais é do que uma classificação de produtos, dentro de um 

contexto de estoque de materiais, segundo a sua importância para a operação da 

organização. Accioly et al (2008, p.95) destacam que “o princípio da classificação 

ABC é trivial. Não se trata de nada além de uma lista classificada em ordem de 

importância”. Assim, a classificação dos itens mais importantes é feita pela letra A e, 

conseqüentemente, até a letra C para os menos importantes no processo 

operacional. 

Por fim, destaca-se a distribuição física e transferência de produtos, mais conhecida 

como transporte. Para muitos, essa etapa é a que melhor representa o processo 

logístico, pois essa é a que está em maior evidência diante dos olhos dos 

consumidores. Novaes (2004, p.145) destaca que “o objetivo geral da distribuição 

física, como meta ideal, é o de levar os produtos certos, para os lugares certos, no 

momento certo e com o nível de serviço desejado, pelo menor custo possível”. 

Novaes (2004, p. 146) também afirma que esse transporte pode ser feito por 

diversos modais. Sendo estes: 

a) aquaviário; 

b) rodoviário; 

c) ferroviário; 

d) aéreo; e 

e) dutoviário. 

No Brasil, ainda há uma dependência muito grande do modal rodoviário e diversos 

problemas de infra-estrutura nos demais modais. Arbache et al (2007, p. 67) 

quantificam essa informação, ao descrever que “60,34% do total das cargas 
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movimentadas em todo o território nacional”, em 2001, eram executadas por meio do 

modal rodoviário. 

Ainda se tratando de logística e todas as suas áreas, tem-se que o trabalho de todos 

os seus campos compõe a Cadeia de Suprimentos. A gestão dessa cadeia 

corresponde a toda a gestão logística. Novaes (2004, p. 38) conceitua essa gestão 

como “o longo caminho que se estende desde as fontes de matéria prima, passando 

pelas fábricas dos componentes, pela manufatura do produto, pelos distribuidores e 

chegando finalmente ao consumidor através do varejista”. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Na ciência, a pesquisa científica detém um papel fundamental para o 

desenvolvimento e busca de respostas para diversos tipos de questões ligadas ao 

conhecimento. Segundo Diez et al (2005, p. 17), “a pesquisa é o fundamento, a 

atividade básica de toda e qualquer ciência, permitindo expressar, em forma de 

conhecimento, o mundo objetivo”. 

Segundo Souza Neto (2008, p.12) a finalidade da pesquisa é a de “resolver um 

problema específico considerado, enunciar uma explicação ou testar uma teoria já 

enunciada”.  

A elaboração de uma pesquisa possui fatores complexos, no qual se faz necessário 

conhecer, de maneira eficaz, o objetivo que está sendo buscado e as formas que 

serão usadas para alcançá-lo. Lakatos et al (2001, p. 155) descrevem pesquisa 

como: “um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer 

um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou 

para descobrir verdades parciais”. 

A finalidade de uma pesquisa científica é encontrar respostas, através de métodos 

reconhecidos pela comunidade acadêmica, para questões que possuem relevância 

para a ciência. A partir de uma inquietação inicial, os objetivos deverão ser 

propostos, de forma clara e concisa, visando alcançar os resultados esperados. 

Segundo Lakatos et al (2001, p. 156), “toda pesquisa deve ter um objetivo 

determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar”. 

Neste trabalho, a finalidade da pesquisa foi a de identificar e analisar os 

procedimentos utilizados em um caso específico, a gestão de estoques em uma 

franquia de pequeno porte, na qual possui apenas uma unidade na cidade de 

Brasília, e compará-la às condições de outras duas unidades no país. 
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3.1 Tipos de pesquisa 

Segundo Lakatos et al (2001, p.12) “os tipos de pesquisa variam de acordo com o 

enfoque dado pelo autor”. Podendo ser, segundo Hymann (1967, p.107), “Descritiva: 

que descreve o que é; ou Experimental: descreve o que será encontrando 

fundamentação na relação de causa e efeito”.  

Na mesma linha de pensamento, Santos (2000, p. 36) explica que a pesquisa 

poderá ser descritiva, onde o explorador investiga as causas, natureza, freqüência e 

intensidade da ocorrência ou de determinado fenômeno; ou de origem experimental, 

para manipular diretamente as variáveis envolvidas ou relacionadas ao objeto 

estudado. 

O tipo de pesquisa do presente estudo compreendeu a de origem aplicada, onde 

diversas fontes serão consultadas, buscando estabelecer análise, registros, 

comparações e críticas a fatos e fenômenos praticados na gestão de estoques em 

uma micro/pequena empresa, classificada como uma franquia. 

3.2 Técnicas de pesquisa 

Alinhando a natureza, os métodos e os tipos de pesquisa, será possível discriminar 

as técnicas de pesquisa que serão utilizadas no estudo, pois conforme definido por 

Diez et al (2005, p24), “é preciso determinar antes o que pesquisar e depois como 

fazê-lo”. 

Lakatos et al (2001, p.15) definem que o primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica é feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primárias) e 

pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias). Neste estudo, as duas técnicas 

foram utilizadas para a elaboração da monografia. Em face da utilização dos 

métodos descritos, pôde-se alcançar tanto o objetivo geral, quanto os objetivos 

específicos. 



11 

 

 

 

3.2.1 Pesquisa documental 

Esse tipo de pesquisa possui como característica a fonte de coleta de dados restrita 

a documentos. Utilizando-se de  três variáveis, na forma de fontes escritas ou não, 

fontes primárias ou secundárias, contemporâneas ou retrospectivas (Lakatos et al, 

2001, p.19). 

O trabalho em questão buscou fontes baseadas em relatórios, arquivos de 

instituições e fontes estatísticas. Dessa forma ,o estudo foi feito de forma bastante 

aprofundada e fundamentada, conforme as peculiaridades existentes na instituição 

econômica estudada, contribuindo para afirmação da hipótese elaborada. 

O estudo por meio da pesquisa documental possibilitou a verificação das atividades 

e ações que a empresa executa, desde os procedimentos repassados pelo 

franqueador até as ajustadas em operação de loja. 

3.2.2 Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica foi feita através de leituras correntes e de referência, 

oferecendo condições que fundamentem os estudos. Leite (2004, p. 81) afirma que: 

“Nas ciências humanas, a pesquisa bibliográfica constitui o instrumento por 

excelência do pesquisador. Como resumo de assunto, que se materializa na tomada 

de apontamento ou notas, constitui, quase sempre, o primeiro passo de qualquer 

pesquisa cientifica”. 

Dessa forma, foram utilizadas algumas referências, que permitiram uma melhor 

contextualização dos assuntos e fixação de conceitos, para, assim, tornar-se 

possível interpretá-los da melhor forma possível. 
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3.3 Caracterização da empresa 

O presente trabalho teve por finalidade realizar uma análise de inovações para a 

unidade da Uno & Due no Shopping Conjunto Nacional, localizado em Brasília, no 

Distrito Federal, e duas outras unidades em outras cidades brasileiras.  

 

 

A rede de padarias express já possui a marca consolidada em diversas capitais do 

país, como São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís, e agora está estabelecendo-se no 

Distrito Federal. Como é uma marca nova para os consumidores locais, a inovação 

no sentido de oferecer um diferencial em relação às outras empresas do ramo tem 

por finalidade ajudar na fixação da marca na mente dos consumidores. 

Figura 1 - Unidade Uno & Due no Tropical Shopping – São Luis MA 

Uno & Due é uma franquia do setor de alimentação, mais especificamente, nos 

ramos de atuação de cafeteria, padaria, sanduicheria, refeições rápidas e doceria. 



13 

 

 

 

Por estar localizada em um shopping center, o estabelecimento tem uma 

abrangência de atuação bastante definida, como foco no atendimento de visitantes e 

colaboradores do shopping. 

A unidade do Conjunto Nacional está composta por 10 funcionários, divididos em 

caixas, atendentes, barista, auxiliares de padaria, entregador e gerente. Esse último 

é o responsável direto pela compra de produtos e controle de estoque. 

3.4 População e amostra 

Como o trabalho buscou um padrão de controle logístico para uma unidade da rede 

Uno & Due, a população ficou restrita a três unidades, com o detalhamento mais 

aprofundado em uma unidade, a do Conjunto Nacional. Contudo, alguns dados de 

outras duas lojas foram obtidos, permitindo um melhor comparativo entre as 

unidades. 

Devido ao grande mix de produtos adotados pela Uno & Due, a amostra dos 

insumos mensurados, quanto aos parâmetros logísticos, foram obtidos conforme 

uma análise prévia do método ABC. 

Depois de escolhidos os insumos, um levantamento estatístico foi feito, conforme os 

relatórios de venda dos últimos doze meses, e os pontos ótimos de pedidos, estoque 

de segurança e custos de fretes, com o objetivo de traçar um modelo para balizar 

esse controle, minimizando as perdas e maximizando os lucros da empresa. 

3.5 Instrumento de pesquisa 

O formato do instrumento escolhido foi obtido por meio de uma pesquisa qualitativa, 

com uma análise documental. A Uno & Due adota um sistema em todas as suas 
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unidades, Degust, que permitiu a emissão de relatórios de comportamento de 

vendas ao longo do período pesquisado. 

Após o levantamento do comportamento de venda dos produtos, os seguintes dados 

foram buscados: 

a) Custo Médio de Venda de cada produto; 

b) Valor de Venda; 

c) Valor de Compra;  

d) Prazo de validades dos produtos; 

e) Empresas que fazem o frete; 

f) Prazos de entrega dos produtos, após o pedido; 

g) Custos de frete; e 

h) Condições de armazenagem dos produtos. 

De posse dos dados citados, foi possível traçar os parâmetros ideais para o controle 

de logístico da empresa em estudo. 

3.6 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Baseando-se no referencial teórico e de posse da documentação obtida na coleta de 

dados, foram definidos os insumos mais importantes para a operação da empresa, 

por meio da metodologia ABC, assim como os métodos de definição de curvas de 

estoque e estoque médio, de tempo de reposição (leadtime), de obtenção do 

estoque de segurança e cobertura, do dimensionamento de lotes e lote econômico e 

da criticidade. 
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Vários pontos ainda são alvo de melhorias, como a adoção de um formato 

compartilhado de transporte de insumos. Concentrando lotes de empresas 

diferentes em um lote apenas, diminuindo a quantidade de notas fiscais e otimizando 

o tamanho dos pedidos. Esse fator foi um dos limitadores do estudo, pois a proposta 

já foi apresentada no passado e a franquia alegou não ter estrutura para adotar tais 

procedimentos. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada tomando como parâmetro três unidades da rede Uno & Due, 

sendo uma localizada na praça de Brasília e outras duas em outras cidades 

brasileiras, estando sujeitas à influência do frete no custo final dos seus produtos. 

Sabendo que um bom gerenciamento da cadeia de suprimento está relacionado a 

uma visão integrada de custos de todos os produtos envolvidos, os estoques e o 

frete tornam-se fundamentais para o equilíbrio. 

Para encontrar um ponto de equilíbrio no cenário financeiro da empresa, o momento 

em que os ganhos igualam-se aos custos deve ser conhecido, para que, assim, as 

estratégias de crescimento possam ser traçadas com o aumento das receitas e 

redução das despesas. 

O custo é analisado sobre dois enfoques, o Custo Fixo (CF) e o Custo Variável (CV). 

Dentro desses Custos Fixos estão os gastos com funcionários, aluguéis de 

máquinas, contratos de serviços prestados e com as instalações físicas. Dessa 

forma, ao considerarmos os estoques, em sua grande maioria dos casos, esses 

estão contemplados nos Custos Fixos.  

Uma forma de identificar se os produtos comercializados pelas empresas estão 

apresentando resultados satisfatórios é a utilização da metodologia ABC (Activity-

Based Costing), ou Custeio Baseado em Atividades. Novaes (2004, p.234) destaca 

que o custeio ABC procura “interligar os custos diversos de um departamento da 

empresa com os objetos de custeio”, assim como destaca os objetivos do método 

ABC, como uma forma de: 

“- reduzir ou eliminar, se possível, custos que adicionaram pouco valor ao produto ou 

serviço; 

- aumentar a eficiência e eficácia das atividades que adicionaram valor; 
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- encontrar as raízes que causam os problemas e corrigi-los, lembrando que custos 

excessivos são sintomas que encobrem deficiências diversas; 

- remover distorções causadas por falhas na interpretação das relações entre causas e 

efeitos, levando a alocações errôneas de custos”. 

Para encontrar um padrão eficaz na análise desse estudo, foram identificados os 

principais insumos, que impactam os custos do produto final, para serem analisados 

sob o enfoque da metodologia ABC. 

Por considerar que os produtos são fornecidos por empresas exclusivas no estado 

de São Paulo e por esses itens estarem presentes em 51% dos produtos 

comercializados na unidade, foi definido que os produtos da Brico Bread, Boa Massa 

e Empório de Minas serão classificados como A. 

Considerando que as lojas em estudo compõem uma rede de franquia, faz com que 

alguns insumos tenham que ser fornecidos por empresas específicas, inviabilizando, 

assim, a compra de outros fornecedores, que possam apresentar preços e 

condições de pagamentos melhores. 

Definidos, assim, os produtos inseridos na classificação A, da metodologia ABC, foi 

detalhada a relação dos produtos que foram foco do estudo (tab. 1). 
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Tabela 1: Insumos nacionais. 

Brico Bread Fornecedora de pães e massas congeladas
Pão Francês Modelado Cru

Baguete Média Congelada Crua

Mini Baguete Especial Lanche

Pão de Batata Cru Congelado

Ciabatta

Mini Baguete integral

Massa de Croissant Grande Congelado

Cookie chocolate
Cookie de baunilha

Boa Massa Fornecedora de recheios e molhos
Molho de azeitonas
Molho de manjericão
Molho de mostarda
Molho de raiz forte
Molho tártaro
Pasta de 3 queijos
Pasta de Atum
Pasta de Berinjela
Pasta de Frango com azeitonas e Bacon
Pasta de Frango com requeijão
Pasta de Frango Light
Pasta de ovos
Pasta de ricota
Pasta de salpicão de frango
Pernil ao molho
Carne a escabeche
Carne seca c/ pure de mandioquinha
Molho Sugo
Molho Bolonhesa
Molho Branco
Lasanha
Nhoque
Ravioli
Conchiglioni
Canelone

Empório de Minas Pães de Queijo
Pão de Queijo Grande
Mini Pão de Queijo

Produtos

Produtos

Produtos
 

 

Após um levantamento de todos os insumos consumidos na loja do Conjunto 

Nacional, entre o dia 20.01.2010 e 19.01.2011, constatamos que 27,15% dos 

produtos foram desses fornecedores. Ou seja, um pouco mais de um quarto dos 

produtos sofrem o impacto do custo de frete no valor final. 
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4.1 Frete 

Uma peculiaridade contábil, que também resulta impactos na composição final dos 

custos, é a de que os pedidos têm que ser feitos individualmente com cada 

fornecedor. Assim, não é possível otimizar o frete fazendo um pedido único, 

somando a demanda das três empresas. 

Em face dos produtos expostos como exclusivos, o estudo foi feito em cima desses. 

Calculando, assim, a quantidade ideal de pedido, para que os custos com frete, 

estoque e possíveis perdas por validade fossem a menor possível. 

Um fator que auxiliará bastante no cálculo final é que nenhum dos produtos 

analisados possui uma data de validade inferior a 90 dias, em condições ideais de 

armazenamento (congelados). Dessa forma, o número considerado no estudo é a de 

permanência máxima de todos os produtos por 90 dias nos estoques. 

De posse dessas condições, foram mapeadas as empresas capacitadas para 

realizar o transporte das mercadorias. Após um levantamento junto ao franqueador, 

três empresas trabalham com o transporte de produtos congelados, no eixo São 

Paulo – Brasília (Andrade Cavaletti, Transzilli e Sodre). Contudo, apenas uma  

empresa transporta massas de pães congelados, iremos chamá-la de Empresa X  

A Composição do custo do frete da Empresa X é feito da seguinte forma: 

Frete Valor + Sec/Cat+Despacho+Seguro+Pedágio=Total da Prestação + 7% de 

ICMS.O valor mínimo é de R$ 109,00. Dentre os itens que compõe o custo, os itens 

variáveis são o Frete e o Seguro. O Frete é de R$ 0,70/kg ou R$ 75.00 e o Seguro 

corresponde a 0.35% do valor da mercadoria. 

Em face disso, a quantidade mínima a ser pedida deverá ser de 107kg, para que o 

custo do frete seja o menor possível.  
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4.2 Estoque 

A rotina de pedidos de produtos estabelecida pela Uno & Due, consiste no 

preenchimento de um formulário corporativo, que deve ser feito nas segundas-feiras 

(Anexo 1). Assim, o pedido é processado e repassado aos fabricantes nas terças-

feiras, que levam, em média, dois dias para fabricarem os produtos. Nas quintas-

feiras a produção é repassada à transportadora, que coloca como possível data de 

entrega no destino final a próxima segunda-feira. Dessa forma, o primeiro ponto a 

ser considerado é que o produto leva sete dias para ser fornecido, após o seu 

pedido.  

Com base no histórico do ano anterior, levando em consideração a projeção do 

incremento de vendas e a capacidade de estoque, é possível traçar um perfil de 

demanda dos itens em análise.  

A projeção de crescimento para 2011 foi traçada em 12% pelos gestores da 

empresa. Essa estimativa foi considerada levando em conta as ações de marketing 

e propagandas para o ano. 

Assim, considerando tais características e estimando pedidos quinzenais, é possível 

traçar o quantitativo ideal, atendendo à otimização do frete, o consumo quinzenal, a 

projeção de crescimento, o estoque de segurança e o ponto de pedido. 
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Figura 2 - Comportamento de níveis de estoque 

O ponto de pedido será quando os produtos em questão atingirem um quantitativo 

suficiente para atender a uma demanda de duas semanas, e o estoque de 

segurança corresponderá a um quantitativo necessário para abastecer a unidade por 

mais uma semana.  

A composição do pedido, no momento em que os produtos deverão ser 

demandados, deverá ser calculada para um consumo de 28 dias. 

4.3 Composição dos pedidos 

O ponto de pedido será dimensionado em cima dos números de consumo em 14 

dias, pois sete deles são destinados ao tempo de fabricação e entrega e mais sete 

como forma de segurança. Assim, caso haja problemas no fornecimento do primeiro 

pedido, terá tempo hábil para um novo pedido, sem findar os estoques existentes. 

Conforme exposto, chegamos à seguinte fórmula para cálculo dos pedidos de cada 

fornecedor: 
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4.3.1 Brico Bread 

 - Quantidade mínima em quilos: 107; 

 - Estimativa aceitável de perdas: 8%; 

 - Quantidade de produtos: 9. 

 

Tabela 2: Quantidade mínima de estoque de produtos da Brico Bread. 

Brico Bread Fornecedora de pães e massas congeladas

Ponto do 

Pedido

Unidade de 

pedido 

Pão Francês Modelado Cru 18 caixas de 10 kg

Baguete Média Congelada Crua 3 caixas de 3.15 kg

Mini Baguete Especial Lanche 2 caixas de 3.12 kg

Pão de Batata Cru Congelado 4 caixas de 7.92 kg

Ciabatta 1 caixas de 3 kg

Mini Baguete integral 2 caixas de 3.12 kg

Massa de Croissant Grande Congelado 6 caixas de 5.6 kg

Cookie chocolate 1 caixas de 2.5 kg

Cookie de baunilha 1 caixas de 2.5 kg

Produtos

 

4.3.2 Boa Massa 

 - Quantidade mínima em quilos: 107; 

 - Estimativa aceitável de perdas: 8%; 

 - Quantidade de produtos: 25. 
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Tabela 3: Quantidade mínima de estoque de produtos da Boa Massa. 

Boa Massa Fornecedora de recheios e molhos
Ponto do 

Pedido

Unidade de 

pedido 

Molho de azeitonas 1 Caixa de 2 kg

Molho de manjericão 1 Caixa de 2 kg

Molho de mostarda 1 Caixa de 2 kg

Molho de raiz forte 1 Caixa de 2 kg

Molho tártaro 1 Caixa de 2 kg

Pasta de 3 queijos 1 Caixa de 2 kg

Pasta de Atum 1 Caixa de 2 kg

Pasta de Berinjela 1 Caixa de 2 kg

Pasta de Frango com azeitonas e Bacon 1 Caixa de 2 kg

Pasta de Frango com requeijão 2 Caixa de 2 kg

Pasta de Frango Light 1 Caixa de 2 kg

Pasta de ovos 1 Caixa de 2 kg

Pasta de ricota 1 Caixa de 2 kg

Pasta de salpicão de frango 2 Caixa de 2 kg

Pernil ao molho 1 Caixa de 2 kg

Carne a escabeche 3 Caixa de 2 kg

Carne seca c/ pure de mandioquinha 2 Caixa de 2 kg

Molho Sugo 5 Caixa de 2 kg

Molho Bolonhesa 5 Caixa de 2 kg

Molho Branco 4 Caixa de 2 kg

Lasanha 7 Caixa com 5 un.

Nhoque 11 Caixa com 8 un.

Ravioli 2 Caixa com 8 un.

Conchiglioni 4 Caixa com 8 un.

Canelone 2 Caixa com 8 un.

Produtos

 

4.3.3 Empório de Minas 

 - Quantidade mínima em quilos: 107; 

 - Estimativa aceitável de perdas: 8%; 

 - Quantidade de produtos: 2. 

 

Tabela 4: Quantidade mínima de estoque de produtos da Empório de Minas 

Empório de Minas Pães de Queijo
Ponto do 

Pedido

Unidade de 

pedido 

Pão de Queijo Grande 39 Pacote com 3 kg

Mini Pão de Queijo 38 Pacote com 3 kg
Produtos

 

 

Conhecendo o ponto de pedido, deverá ser verificado, todas as segundas-feiras, 

conforme rotina criada pelo franqueador, o montante total de estoque dos produtos 
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classificados na zona A, divididos por fornecedores, conforme as seguintes 

condições: 

 

 

Figura 3 – Procedimentos de pedidos de produtos 

As considerações utilizadas nesse estudo foram feitas tomando como base o 

número de produtos consumidos pela unidade do Conjunto Nacional, Brasília-DF. 

Os dados obtidos das duas outras unidades não possuíram um detalhamento 

suficiente que permitisse uma análise mais aprofundada de cada uma delas. 

Contudo, comparando os custos das outras duas unidades, frente à unidade 

Conjunto Nacional, percebe-se que as características gerais são as mesmas. 

Considerou-se a média mensal dos valores gastos com cada uma das categorias, 

frente às despesas totais.  

 

Há produto(s), do mesmo fornecedor, com 

uma quantidade inferior ao estipulado no 

montante do ponto de pedido? 

Sim Não 

Não fazer pedido a esse fornecedor 

nesta semana. 

Aplicar a seguinte fórmula a todos os itens 

do fornecedor: 

 (Estoque máximo + 20%) – Estoque atual 

Fazer o pedido ao fornecedor de todos os 

produtos de trabalho, observando o 

montante mínimo do frete. 
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Tabela 5: Relação de gastos com cada categoria de produtos, frente às despesas 

totais de cada unidade. 

Massas/Molhos Pães
Unidade A 2.59% 5.75%

Unidade B 2.63% 10.24%

Conjunto Nacional 2.71% 5.26%  

 

Considerando que a unidade B possui uma característica diferenciada no que diz 

respeito à venda de pães simples, observamos uma diferença pequena, de uma 

unidade para a outra, quando comparadas as despesas de cada categoria frente aos 

gastos totais de cada unidade. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Ao analisarmos os pontos abordados ao longo do estudo, podemos verificar que, 

mesmo o formato de franquia sendo baseado em um, ou mais, caso de sucesso, 

não garante ao novo empreendedor que tal mérito seja alcançado na implementação 

de uma nova unidade. Ou seja, não será sempre que as condições já testadas e 

dominadas em uma unidade servirão plenamente a outros pontos de venda, com 

condições diferentes do modelo seguido. 

Assim, não podemos dizer que os procedimentos fornecidos pelos franqueadores 

estão adequados logisticamente, oferecendo uma gestão de estoques eficiente e 

visando os impactos nos preços finais. Para tal, todo um contexto deve ser analisado 

e adaptado às condições que as novas lojas estão inseridas. 

Como ponto de principal destaque, observa-se a possibilidade de encontrar o ponto 

de pedido ideal e o quantitativo que maximize a eficiência do frete, proporcionando 

maiores ganhos no que tange aos fatores logísticos. 

Há de se destacar que as deficiências logísticas encontradas no país e algumas 

barreiras fiscais ainda impactam bastante no desenvolvimento de um ramo de 

tamanha importância na gestão de uma empresa, que são os transportes de 

mercadorias. Como exemplo, destacamos a existência de poucas empresas que 

oferecem os serviços de transportes refrigerados para longas distâncias. Muitas 

alegam que as condições de estrada, altos preços de equipamentos, postos de 

fiscalizações fiscais morosos, entre outros, impactam no desenvolvimento do setor. 

A unificação de pedidos feita pela franquia é um fator interessante, quanto à 

agilidade e atendimento dos prazos, mas, se houvesse uma centralização na 

recepção desses pedidos e encaminhamento de forma consolidada ao demandante, 

poderia reduzir os custos, maximizando a eficiência do frete. Contudo, ações como 

essas iriam gerar novos documentos fiscais, aumentando assim a carga tributária 

sobre os produtos, e, muito provavelmente, não resultando nos ganhos esperados. 
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Dessa forma, um mapeamento de fatores, no que diz respeito aos parâmetros de 

logística e produção, deve ter um peso fundamental para o sucesso do novo 

empreendimento, assim como é feito com o estudo de mercado, análise do ponto 

comercial, entre outros. 

No estudo, tornou-se claro que a escolha e tratamento dos principais produtos de 

uma unidade são fundamentais para traçar procedimentos e normas na cadeia 

logística. Isto resulta em uma eficiente gestão de estoque e, conseqüentemente, 

maiores ganhos para a saúde financeira da empresa em questão.  
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ANEXOS 

 



PEDIDO FORNECEDORES HOMOLOGADOS | UNODUE

Domingo, 20 de Março de 111 - 9:39 PM

RAZÃO SOCIAL:

*

CONTATO:

*

E-MAIL:

*

*Campo Obrigatório

FORNECEDOR: BRICO BREAD 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: 5 caixas
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 14ddl pós semana (boleto bancário)

PÃO FRANCÊS 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

BAGUETES 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

PÃES DIVERSOS 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

PÃO DE QUEIJO 

...  QT: CX

...  QT: CX

PLACAS / MASSAS 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

COOKIES 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

FORNECEDOR: BOA MASSA 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: R$70,00
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 14ddl pós semana (boleto bancário)

RECHEIOS, PASTAS E MOLHOS P/ BAGUETES 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX
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...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

MASSAS E MOLHOS 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

MOLHOS P/ SALADA 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

FORNECEDOR: BERNA 
Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: aprox. 16kg (R$250,00 a R$ 300,00)
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 14ddl pós semana (boleto bancário)

ROSBIFE E FILÉ DE FRANGO 

...  QT: PÇ

...  QT: CX

...  QT: CX

Produtos Sazonais:
...  QT: PÇ

...  QT: UN

...  QT: UN

FORNECEDOR: CELAQUI 
Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: 5 caixas
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 14ddl pós semana (boleto bancário)

MASSAS P/ CAROLINA E BOMBA 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: KG

FORNECEDOR: BABBO SALGADOS 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: - 
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 14ddl pós semana (boleto bancário)

CROISSANTS 

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT
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...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

PÃO DE QUEIJO 

...  QT: PCT

...  QT: PCT

PÃO DE BATATA 

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

BAURU 

...  QT: PCT

FOLHADOS 

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

EMPANADAS 

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

TORTAS E QUICHE 

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

FORNECEDOR: P.BATATA&CIA - SALGADOS 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: - 
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: -

ESFIHAS 

...  QT: CX

...  QT: CX

EMPANADAS 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

BROWNIE 

...  QT: CX

FORNECEDOR: DIMINAS - PETIT FOURS 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: 3 caixas
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 15ddl pós semana (boleto bancário)

PETIT FOURS 

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

FORNECEDOR: FMB ALIMENTOS - BEBIDAS ESPECIAIS 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: 01 Cx c/6 displays (podem ser mesclados) 
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Pedido Mínimo: 01 Cx c/6 displays (podem ser mesclados) 
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 21 ddl (boleto bancário)

BEBIDAS ESPECIAIS 

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

FORNECEDOR: CAFÉ DO CENTRO 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: 25kg 
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: 14ddl (boleto bancário)

CAFÉS E DIVERSOS 

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: UN

...  QT: CX

...  QT: CX

...  QT: CX

FORNECEDOR: ESTHER MARANATA - DESCARTÁVEIS 

Pedido: 72hs de antecedência 
Pedido Mínimo: - 
Dias de Entrega: Conforme grade da sua Transportadora
Forma de Pagto: acima de 7 itens 28/42 ddl (boleto bancário)

SACOS KRAFT 

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

GUARDANAPO 

...  QT: CX

SACOLAS PLÁSTICAS 

...  QT: KG

...  QT: KG

TOALHA AMERICANA 

...  QT: PCT

BOBINA 

...  QT: UN

Obs.: Este item é sob encomenda. Necessário atingir quantidade mínima para produção.

COPOS E TAMPAS 

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

...  QT: PCT

OBSERVAÇÕES:

Imprima e confira todo pedido antes do envio.

Após o envio, ligue para Central de Pedidos para confirmar o recebimento:
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Após o envio, ligue para Central de Pedidos para confirmar o recebimento:
Tel.: 11.3892-4922 / 3892-4920
Contato: Rodrigo Pacheco
Nextel: Em breve novo número. 

Imprimir  Enviar  Limpar
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