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RESUMO 

 

O mercado Pet, especificamente o de Petfood, em que se encontra a empresa 

Carzenne-Distribuidora de Nutrição Pet, está em constante expansão no Brasil e 

principalmente na região Sul, exigindo da empresa investimentos para redução de 

desperdícios, melhores controles internos e análises mais precisas. 

O projeto proposto, tem como objetivo, demonstrar a importância do controle de 

estoque para a empresa Carzenne, e uma possível implantação de um sistema ERP (enterprise 

resource planning). Entre algumas das melhorias esperadas, estão a diminuição das perdas de 

produtos visando melhoria econômica; maior controle do estoque físico; melhoria na 

percepção de integridade da gestão; implantação de uma cultura de redução de desperdícios e 

conscientização de cada colaborador.  

Após realização de planejamento técnico, estratégico, de marketing e financeiro, se 

mostrou necessário a melhoria do controle de estoque da empresa, com aplicação de algumas 

mudanças propostas, principalmente a implantação de um sistema ERP, que será necessário 

para uma gestão eficiente da empresa. 

 

 

Palavras-chave: logística; controle de estoque; distribuidora de rações; ERP; enterprise 

resource planning; mercado Pet. 
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1. SUMÁRIO EXECTIVO 

1.1 A Empresa 

 

A empresa Carzenne - Distribuidora de Nutrição Pet (FIGURA 1), atua em Curitiba e 

Região Metropolitana, há quase 15 anos, fornecendo rações para cachorros e gatos. 

Localizada no bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba), Paraná, caracteriza-se por uma 

gestão familiar, com um quadro de 60 colaboradores, entre vendedores, funcionários 

administrativos, motoristas, carregadores, coordenadores e gestores. 

 

Figura 1 – Logo da empresa Carzenne 

 

Fonte: BORDELLO, 2015. 

 

A empresa vende em média 1200 toneladas de produtos/mês, sendo considerada de 

porte médio. De acordo com Bertaglia (2009), "as organizações de distribuição são 

responsáveis por vendas e transferências de produtos do fabricante para o comércio e o 

consumidor". Sendo assim, a distribuidora em estudo possui três fornecedores, ou fábricas, 

que a abastecem, dando exclusividade de distribuição em Curitiba e Região Metropolitana.  

No momento está passando por um choque de gestão, em que a segunda geração de 

gestores está assumindo o controle empresarial. Com essa transição, aparecem os 

questionamentos, as novas ideias, uma visão diferenciada e novos valores. 
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1.2 O Projeto 

 

Apesar do porte médio da empresa Carzenne, ainda não foi implementado um controle 

de estoque efetivo, o que acarreta inúmeros problemas de ordem diversa, tais como, desvio de 

mercadorias por parte de funcionários; falha humana nos controles, recebimento de cargas 

com número de produtos diferente do solicitado, e outros.  

Com esse projeto, espera-se diminuir as perdas de produtos visando melhoria 

econômica; um maior controle do estoque físico; melhoria na percepção de integridade da 

gestão; implantação de uma cultura de redução de desperdícios e conscientização de cada 

colaborador.  

Tendo em vista que "a maneira como uma organização administra os seus estoques 

influencia a sua lucratividade e a forma como compete no mercado" (BERTAGLIA, 2009), o 

objetivo principal do projeto é garantir a sustentabilidade econômica da empresa, em um 

mercado cada vez mais competitivo, agressivo e exigente. 

Nesse projeto, será proposto um controle de estoque utilizando várias ferramentas, tais 

como planilhas de entrada e saída de produtos, controle de notas e pedidos dos fornecedores e 

clientes, controle de produtos danificados, devoluções e outros. Além disso, serão realizadas 

reavaliações nos processos da empresa, análises e o aperfeiçoamento da organização física. 

Para tal, Bertaglia (2009) sugere que: 

 

Existem aplicações de sistemas no mercado que beneficiam a separação de produtos: 

otimização de tempo, pessoas e custos no processo de separação por meio de 

simulação dinâmica, considerando distancias, equipamentos e velocidades de 

movimentação dentro do armazém; atribuição dinâmica de local, considerando 

número de lote, qualidade do produto e data de fabricação; utilização de 

equipamentos que permitam movimentar mais rapidamente os produtos 

(BERTAGLIA, 2009). 

 

Cooper et al (2008) argumentam que a tecnologia de compartilhamento de informações 

é fundamental para facilitar o planejamento e as operações logísticas e da cadeia de 

suprimentos. Para os autores, dispositivos como código de barras e leitura óptica; 

sincronização global de dados; Internet; extensible mark-up language (XML), satélites e 

processamento de imagens podem auxiliar nesse processo. 
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Assim, também será proposta a implantação de um sistema Enterprise Resource 

Planning (ERP), que consiste em um sistema de informação que integra todos os dados e 

processos de uma organização. Para Cooper et al (2008): 

 

Os sistemas de Planejamento de Recursos Empresarias (ERP) e de execução 

empresarial são os principais componentes de software dos sistemas de informação 

logística. O ERP fornece o banco de dados e a capacidade de realizar transações e 

rastrear, monitorar e gerar relatórios sobre clientes e pedidos de reabastecimento 

(COOPER et al, 2008). 

 

Entre as principais mudanças que um sistema de ERP proporciona a uma corporação 

está a maior confiabilidade dos dados, agora monitorados em tempo real, bem como a 

diminuição do retrabalho. Em um mundo cada vez mais competitivo, sua utilização deixa de 

ser uma opção e, sim, crucial para tomadas de decisões mais rápidas e assertivas. 

 

1.3 O Mercado 

 

O público-alvo da empresa Carzenne são os estabelecimentos intermediários, tais 

como aviários, supermercados, petshops e mercearias, os quais, por sua vez, destinarão os 

produtos aos clientes finais. As vendas são realizadas somente por meio de vendedores que 

visitam os clientes intermediários e repassam os pedidos para a empresa.  

De acordo com as projeções da ABINPET (Associação Brasileira da Indústria de 

Produtos para Animais de Estimação), o mercado denominado Pet é altamente promissor no 

Brasil e no Mundo (FIGURAS 2 e 3).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informa%C3%A7%C3%A3o
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FIGURA 2 – Projeção do faturamento do mercado nacional Pet para o ano de 2015 

 

Fonte: ABINPET, 2015. 

 

FIGURA 3 – Projeção do faturamento do mercado mundial Pet para o ano de 2015 

 

Fonte: ABINPET, 2015. 
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Ainda conforme a ABINPET (2015), o Brasil está em 2º lugar do mundo quanto à 

população Pet; em 3º lugar quanto ao faturamento, somente atrás dos Estados Unidos e Reino 

Unido; em 4º lugar em população total de animais de estimação em geral (FIGURA 4). 

 

FIGURA 4 – Caracterização do mercado Pet 

 

Fonte: ABINPET, 2015. 

 

Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

atesta a expansão em que o mercado Pet se encontra (FIGURA 5). Segundo a pesquisa, o 

número de cães nos lares brasileiros superou o de pequenos humanos: de cada 100 famílias no 

país, 44 criam cachorros, enquanto só 36 têm crianças. Conduzida em 2013, o levantamento 

apontou a existência de 52 milhões de cães, contra 45 milhões de crianças de até 14 anos - 

uma situação que se assemelha à de países como o Japão (16 milhões de crianças, 22 milhões 

de animais de estimação) e os Estados Unidos (em 48 milhões de lares há cães; em 38 milhões 

há crianças) (VEJA, 2015).  
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FIGURA 5 – Capa da Revista Veja de junho de 2015 

 

Fonte: VEJA, 2015 

 

Na Região Sul, 59% dos lares possuem pelo menos um cachorro e 19% possuem pelo 

menos um gato. O gasto médio anual com um animal de estimação no Brasil é de R$ 3404,00 

com cachorros e R$ 2613,00 com gatos (VEJA, 2015). 

Nesse mercado bilionário, nota-se que o segmento de maior destaque é o de Petfood, 

havendo grande preferência por cachorros e gatos nos lares brasileiros. Nota-se, ainda, que a 

Região Sul do Brasil é a que apresenta mais fortemente a tendência de substituição de filhos 

por cachorros e gatos. Analisando esse cenário, pode-se inferir que a empresa Carzenne está 

inserida em um contexto promissor. 
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2. PLANO ESTRATÉGICO 

 

A análise SWOT, cuja sigla em português significa Forças, Oportunidades, Fraquezas 

e Ameaças, foi desenvolvida por Albert Humphrey e compreende uma ferramenta de gestão e 

planejamento estratégico utilizada para fazer análise de cenário (ou de ambiente), de uma 

empresa ou até mesmo de um simples negócio (ALMEIDA, 2015). Segundo Almeida (2015), 

o diagnóstico de uma atividade empresarial considera fatores internos e externos que podem 

beneficiá-la ou prejudica-la, sendo eles: 

 Pontos Fortes – variáveis internas da empresa que representam vantagens em 

relação aos concorrentes; 

 Pontos fracos – variáveis internas da empresa que representam desvantagens em 

relação aos seus concorrentes; 

 Oportunidades – aspectos positivos do ambiente externo que podem representar 

vantagens competitivas; 

 Ameaças - aspectos negativos do ambiente externo que podem representar 

desvantagens competitivas.  

 

A figura a seguir ilustra a ferramenta de análise SWOT (FIGURA 6): 

 

FIGURA 6 – Análise SWOT 

 

Fonte: ARRUDACONSULT, 2016. 
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Analisando o tema proposto, a importância do controle de estoque para uma 

distribuidora de rações do segmento Pet, chega-se à seguinte Matriz SWOT. 

PONTOS FORTES – o controle de estoque da empresa Carzenne irá propiciar 

melhorias internas, tais como, na segurança da informação que circula internamente, com 

controles mais rígidos e corretos; conscientização quanto ao desperdício de produtos e o 

impacto econômico do mesmo; profissionalização da gestão empresarial, melhoria na 

percepção dos colaboradores com relação aos controles e informações; aumento do 

reconhecimento, por parte dos clientes, quanto à eficiência e responsabilidade com as 

entregas. 

PONTOS FRACOS – devido ao controle de estoque, pode-se ter maior burocratização 

dos processos e informações, dificultando a rotina dos colaboradores e podendo impactar no 

atendimento aos clientes, com atraso nas entregas. 

OPORTUNIDADES – com o controle do estoque, pode-se ter maior agilidade nos 

processos, com isso menor tempo de carregamento e entrega dos pedidos aos clientes, 

gerando maior economia financeira e satisfação dos clientes. Os colaboradores também serão 

beneficiados, uma vez que haverá menos retrabalho e maior otimização das rotinas. Com isso 

também será possível atender maior número de clientes em menor tempo, abrindo novas 

frentes, ganhando em produtividade. 

AMEAÇAS – com a concorrência cada vez mais forte e os clientes mais exigentes, 

existe o risco dos mesmos ficarem mais intolerantes com possíveis erros de logística, uma vez 

que irão se acostumar com entregas mais pontuais e corretas. A flexibilidade dos pedidos 

pode ser comprometida, uma vez que os encaixes emergenciais feitos pelos clientes e 

vendedores serão menos rotineiros. 
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3. PLANO DE MARKETING 

No entender de Maróstica (2014), o mix de marketing (FIGURA 7) consiste em um 

grupo de variáveis controláveis que a empresa utiliza para produzir as respostas que deseja no 

mercado alvo.  

 

FIGURA 7 – 4 P's 

 

Fonte: TWOD, 2016. 

 

As diversas possibilidades podem ser reunidas em quatro grupos: produto, preço, praça 

e promoção, conforme descrito abaixo: 

 Produto: combinação de bens e serviços que a empresa oferece ao mercado-alvo; 

 Preço: quantidade de dinheiro que os clientes devem pagar para obter o produto; 

 Praça: atividades da empresa que fazem com que o produto esteja disponível para 

os consumidores-alvo; 

 Promoção: atividades que comunicam os atributos do produto e persuadem os 

consumidores-alvo adquiri-lo. 

No projeto de controle de estoque da empresa Carzenne, observa-se as seguintes 

variáveis: 



16 

 

PRODUTO – a empresa recebe os produtos finais das fábricas, que são produzidos 

com matérias-primas selecionadas, seguindo os cuidados necessários de higiene e segurança, 

processos de qualidade controlados, responsabilidade ambiental e social. Existe uma 

constante evolução na qualidade e modernização das embalagens dos produtos, de suas 

informações nutricionais e de consumo adequado. Em caso de qualquer problema com os 

produtos ofertados, é realizado a troca o mais rápido possível e posteriormente investigado o 

acontecido, para que o cliente esteja sempre satisfeito. 

PREÇO – as condições de pagamento são diversas, variando de acordo com a 

quantidade de produtos adquiridos e o histórico do cliente. Promoções são criadas 

esporadicamente e os prazos de pagamentos são flexíveis.  

PRAÇA – a localização da empresa é estratégica, de fácil escoamento por parte da 

logística. Possui espaço de armazenagem suficiente para 3 dias de vendas, frota própria de 8 

caminhões totalizando 80 mil quilos disponíveis para entregas diárias. Os colaboradores, em 

geral, possuem meios próprios de transporte e residem em um raio de 20 km. 

PROMOÇÃO – a empresa Carzenne é reconhecida pelo ótimo serviço prestado, sendo 

prestigiada no segmento em que está situada. Os investimentos em publicidade ainda são 

tímidos, porém a marca possui grande potencial de valorização, sendo necessário maior 

investimento em marketing e visão diferenciada. 
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4. PLANO FINANCEIRO  

 

As soluções de melhorias propostas, tais como planilhas de controle, melhor 

organização física, controle de notas de fornecedores, não acrescentam custos financeiros à 

empresa, somente uma delas deve ser analisada se é ou não viável, a implantação de um 

sistema ERP. 

Foram requisitados orçamentos para três empresas referências no setor de softwares de 

gestão empresarial, são elas: TOTVS; AUSLAND; SAP (FIGURA 8). Essas empresas 

ofereceram propostas muito parecidas, valor e tempo de implantação do software e de 

treinamento, qualidade dos softwares e do atendimento, suporte técnico efetivo, condições de 

pagamento, entre outros aspectos. O orçamento inicial previsto foi de R$ 30000,00, sendo que 

poderá chegar à R$ 40000,00. 

 

FIGURA 8 – Empresas de sistemas ERP 

  

 

 

Fontes: SAP, 2016; AUSLAND, 2016; TOTUS, 2016. 

 

Desenvolve-se a análise de investimentos, de acordo com Abreu (2014), para poder 

tomar a decisão ótima, descrita como aquela que cria valor e/ou maximiza a riqueza dos 

investidores. O Autor recomenda, ainda, a utilização de alguns indicadores para demonstrar a 

viabilidade econômico-financeiro do projeto. São eles: 

 Pay-Back (em anos): mede em quanto tempo o projeto se paga, se esse retorno será 

dentro de seu tempo de vida útil; 
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 VPL - Valor Presente Líquido (em R$): mede se o projeto custa mais do que vale 

ou vale mais do que custa, ou seja, se o investidor terá lucro ou prejuízo; 

 TIR – Taxa Interna de Retorno (em %): mede se o projeto apresenta taxas de 

retorno maiores ou menores que a taxa de seu custo de capital; 

 ILL – Índice de Lucratividade Líquida: mede se o investidor vai receber mais do 

que investiu no projeto. 

De acordo com estudos realizados em campo, observou-se os seguintes resultados 

quanto a perdas de produtos (sacos rasgados, extraviados, entre outros): 

Tabela 1 – Controle de estoque - Perdas 

CONTROLE DE ESTOQUE - PERDAS 
MÊS PRODUTO QUANTIDADE (UN) PREÇO CUSTO (R$) TOTAL (R$) 

FEVEREIRO 

Kiko 25kg 9 30,33 272,97 

Billy Dog Sabores 25kg 7 51,09 357,63 

Quartz Platinum 15kg 5 47,92 239,60 

Pitu 25kg 7 38,39 268,73 

TOTAL - - 1138,93 

MARÇO 

Billy Dog Sabores 25kg 6 51,09 306,54 

Quartz Premium 15kg 5 44,91 224,55 

Faisca Mix 8kg 6 19,30 115,80 

Kiko 25kg 9 30,33 272,97 

Kiko 15kg  8 21,43 171,44 

TOTAL - - 1091,30 

ABRIL 

Quartz Filhotes 8kg 9 40,50 364,50 

Faisca Mix 15kg 8 21,43 171,44 

Quartz Premium 15kg 8 44,91 359,28 

TOTAL - - 895,22 

MAIO 

Faisca Mix 8kg 7 19,30 135,10 

Pastel Dog 25kg 9 33,29 299,61 

Faisca Mix 8kg 8 19,30 154,40 

Billy Dog Sabores 25kg 7 51,09 357,63 

TOTAL - - 946,74 

JUNHO 

Billy Dog Sabores 25kg 5 51,09 255,45 

Kiko 25kg 6 30,33 181,98 

Quartz Premium 15kg 7 44,91 314,37 

Dani Dog 15kg 8 41,09 328,72 

TOTAL - - 1080,52 
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Na implantação do sistema ERP para controle de estoque da empresa Carzenne, 

considerando o investimento total de R$ 40000,00, tem-se a seguinte análise de viabilidade: 

 

a) Em relação ao PAY-BACK: 

 

PAY-BACK = (INVESTIMENTO/PERDA MÉDIA)/12 

 

Tabela 2 – Pay-Back 

PERDA NO PERÍODO DE 5 MESES (R$) 5152,71 

PERDA MÉDIA MENSAL (R$) 1030,54 

INVESTIMENTO SISTEMA ERP (R$) 40000,00 

PAY-BACK (MESES) 38,81 

PAY-BACK (ANO) 3,23 

 

O retorno do investimento (PAY-BACK) será em aproximadamente três anos, tempo 

relativamente curto, considerando a vida útil da empresa e os benefícios proporcionados pela 

implantação do sistema ERP. 

 

b) Em relação ao INVESTIMENTO RELATIVO: 

 

LUCRO LÍQUIDO MÉDIO = RECEITA TOTAL MÉDIA – CUSTO TOTAL MÉDIO 

INVESTIMENTO RELATIVO = (INVESTIMENTO/LUCRO LÍQUIDO MÉDIO)X100 
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Tabela 3 – Investimento relativo 

RECEITA TOTAL MÉDIA MENSAL (R$) 2000000,00 

CUSTO TOTAL MÉDIO MENSAL (R$) 1800000,00 

LUCRO LÍQUIDO MÉDIO MENSAL (R$) 200000,00 

INVESTIMENTO SISTEMA ERP (R$) 40000,00 

INVESTIMENTO RELATIVO (%) 20 

 

A proposta é que o projeto seja pago à vista, já que será necessário investimento 

relativo de 20% do Lucro Líquido Médio Mensal, valor aceitável para viabilizar o projeto. 

 

c) Em relação ao VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL): 

 

VPL = VP – I 

 

Tabela 4 – VPL 

VALOR PRESENTE (R$) 200000,00 

INVESTIMENTO (R$) 40000,00 

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (R$) 160000,00 

 

O valor presente líquido (VPL) é maior que 0, o que indica ser um projeto lucrativo 

para a empresa. 

 

d) Em relação a TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR): 

 

VPL = VP – I  

0 = VP/(1+TIR) – I  
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Tabela 5 – TIR 

VALOR PRESENTE (R$) 200000,00 

INVESTIMENTO (R$) 40000,00 

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (R$) 0,00 

TIR (%) 4 

 

A taxa interna de retorno (TIR) é de 4%, não sendo considerada adequada para o 

investimento, pois a taxa básica de juros (SELIC) é de 14,25%. 

 

e) Em relação ao ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE LÍQUIDA (ILL): 

 

ILL = VP/I 

 

Tabela 6 – ILL 

VALOR PRESENTE (R$) 200000,00 

INVESTIMENTO (R$) 40000,00 

ILL  5 

 

O índice de lucratividade líquida (ILL) é de 5 unidades, o que representa um ganho 5 

vezes maior que o investido. 
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5. Conclusão 

 

Após as análises técnica, estratégica, de marketing e financeira, conclui-se que é 

necessária a melhoria do controle de estoque da empresa Carzenne - Distribuidora de Nutrição 

Pet, com aplicação de todas as mudanças propostas, principalmente a implantação de um 

sistema ERP, indispensável para se ter uma gestão eficiente da empresa, com maior 

competitividade e lucratividade, menor desperdício e retrabalho, com fluxos de processos 

adequados. 
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