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RESUMO 

A gestão de estoque destaca-se por influenciar diretamente as tomadas de decisões dos 

gestores das empresas, possibilita controlar de forma precisa, e evitar o desabastecimento da 

linha produtiva, ou seja, no caso da empresa estudada possibilitará atender o cliente de forma 

eficaz, uma vez que, identificará quais itens possuem maior representatividade no estoque de 

produto acabado da empresa. Uma boa gestão nesta área também se faz muito importante pela 

grande competitividade, que apresenta este ramo de atuação, ainda precisa-se mencionar a 

necessidade cada vez maior de desenvolver sistemas e estudos capazes de auxiliar a inovar, 

além de manter-se no mercado de forma atualizada. A partir deste estudo podemos identificar 

os itens que apresentam uma maior representação no estoque, para que os resultados 

apresentados da empresa AGRODANIELI proporcionem um maior enfoque nestes itens, 

buscando um resultado mais eficaz. Os dados utilizados foram coletados no período do 

primeiro semestre do ano de 2016 e para a identificação dos itens mais importantes para a 

gestão do estoque, foi aplicado o método ABC de classificação.  Os resultados encontrados 

foram: classificação A de 15,55% dos produtos corresponde a 78,82% do valor, os itens da 

classe B 41,74% dos produtos correspondem a 19,98% do valor e por fim os da classe C 

42,71% dos produtos correspondem a 1,20% do valor. Observou-se a grande 

representatividade do grupo A, aonde 15,55% dos itens representam 78,82% do valor, os itens 

que compõem a classe B e C são desconsiderados para efeito de análise, já que sua 

importância em valor é menor para requerer uma maior atenção dos gestores. Após estas 

análises e resultados foi sugerido para os administradores trabalharem com foco na 

classificação A da tabela ABC, desenvolver um estoque de segurança, identificar a 

rotatividade dos itens, bem como possíveis estoques obsoletos dos produtos que não possuem 

grande representatividade, custo do estoque uma vez que estoque parado gera um custo de 

armazenagem, que por sua vez diminui as disponibilidades financeiras líquidas do caixa. 

Sugeriu-se também desenvolver uma previsão de vendas, para auxiliar na gestão eficiente de 

estoque e identificar possíveis sazonalidades de produtos que tem uma maior incidência em 

determinados período do ano. 

 

Palavras-chaves: Gestão de estoques; Estoque equilibrado; Classificação ABC. 
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1 INTRODUÇÃO 

A grande competitividade dominante no mercado atual faz com que as empresas 

busquem de forma incessante um controle de estoque eficaz, visando sempre manterem-se 

atualizados nesta área. 

Com o mercado cada vez mais aquecido e concorrido as empresas necessitam estar 

atentas as inovações em todas as áreas, e na gestão de estoque não poderia ser diferente, faz-

se imprescindível a atenção pela sua importância para evitar que ocorra prejuízos, pois em 

alguns casos a má gestão poderá levar inclusive às recuperações judiciais, ou em pior hipótese 

a extinção da empresa. 

No campo de atuação da empresa estudada também estas premissas se fazem muito 

importantes, pois com grande concorrência encontrada manter um estoque equilibrado é 

imprescindível para o sucesso no mercado. Buscando contribuir com este avanço esta análise 

de estoque poderá proporcionar maior ênfase e confiabilidade nas tomadas de decisões, pelos 

gestores da empresa, pois poderemos identificar quais os itens de maior representatividade, ou 

seja, os itens que deverão merecer uma atenção especial. 

A aplicação da classificação ABC contribuirá para o conhecimento e identificação de 

participação dos produtos produzidos pela empresa a fim de poder direcionar a produção a 

partir destas constatações, reduzindo níveis de estoque. 

Esse trabalho teve como objetivo contribuir para o conhecimento da própria empresa 

AGRODANIELI e envolvidos nos processos, e proporcionar um mecanismo visível através 

da classificação ABC de números e estatísticas que nortearão as decisões tomadas com 

referência a estoques, abrindo um campo de profissionalização cada vez maior na conduta que 

cerca estes setores envolvidos da empresa. 

Diante dos fatos citados, o trabalho objetiva responder um questionamento, que cada 

vez mais se intensificam no senário das empresas que buscam se profissionalizar nas suas 

gestões, quais as opções para implantar uma gestão de estoque eficaz. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Logística é todo processo da cadeia de suprimentos que faz o planejamento, controla 

os estoques, tanto de matéria prima, quanto do produto acabado, bem como a parte de 

distribuição do produto até o cliente. 
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Apesar de a logística ser uma cadeia de suprimentos, um ramo dela que se destaca é a 

distribuição dos produtos comercializados pela empresa, a otimização da entrega é de 

fundamental importância para o sucesso de uma organização.    

O estoque é um assunto que gera entendimentos diversos por parte das empresas. As 

grandes incertezas que pairam sobre elas são: qual o estoque correto para obter um equilíbrio 

entre atender ao cliente tendo estoque disponível, e não ter um estoque parado agregando um 

alto custo sobre estes produtos. 

A gestão de estoque contribuirá para a empresa conseguir trabalhar com as 

quantidades necessárias de todos os itens dispostos em estoque, a fim de atender a demanda 

sem ocorrer o desperdício ou desabastecimento dos produtos. 

Uma questão importante com referência a uma gestão confiável de estoque é 

proporcionar segurança aos gestores com referência a tomada de decisões estratégicas para o 

crescimento da empresa. 

De fato, no momento atual a empresa estudada vem enfrentando dificuldades na 

gestão de seu estoque, todos os procedimentos realizados não seguem um método, mas sim é 

gerido de forma aleatória, buscando somente o bem estar do setor e não de toda a cadeia 

produtiva da empresa, desta forma este estudo busca saber: qual a forma adequada de 

trabalhar os estoques a fim de promover um equilíbrio entre o giro e fluxo adequado de cada 

item no estoque de produtos finalizados da empresa  AGRODANIELI IND. E COM. LTDA? 

 

1.2 OBJETIVO 

A pesquisa aqui desenvolvida abrange a gestão de estoque de uma determinada 

empresa AGRODANIELI, onde foram definidos para tanto o objetivo geral e os objetivos 

específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é melhorar a eficácia na gestão de estoque, propondo uma 

forma diferenciada de gestão do estoque de produtos finalizados da empresa AGRODANIELI 

promovendo o melhor equilíbrio entre produção e demanda. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

-Conferir o inventário da empresa mensurando todos os produtos no estoque objeto 

desse estudo. 
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-Identificar a relevância econômica dos produtos. 

-Propor ajustes na gestão de estoque da empresa. 

-Aplicar a classificação ABC. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Na atualidade, uma das áreas que mais se desenvolvem dentro das organizações 

empresariais é a Gestão dos Estoques. Percebe-se que os investimentos em itens de estoque 

que ficam parados por períodos de tempo muito longos e sem necessidade retêm um alto 

investimento de capital das empresas. A partir dessa realidade as empresas tendem a estudar 

melhor seus estoques, vislumbrando o que é necessário para abastecer as cadeias produtivas 

levando em consideração a necessidade de baixar os recursos investidos em estoques que não 

giram.  

O setor de avicultura, bem como a maioria do mercado, apresenta uma 

competitividade de alto nível, com isso se torna imprescindível a realização de um estudo 

aprofundado no estoque, a fim de agregar lucratividade nos produtos que proporcionam um 

maior custo benefício. Considerando que esse estudo aborda a gestão de estoques dentro de 

uma empresa que atua nesse segmento, acredita-se que a contribuição se dará aos setores 

envolvidos como logística, comercial e diretoria, observando qual o giro de estoque que a 

empresa apresenta com o atual cenário, também se pode propor o direcionamento para os 

itens que apresentarem a melhor rentabilidade a partir do estudo proposto. 

No cenário de mercado competitivo atual, o lucro das empresas passa pela 

diminuição de custos. Este levantamento que será realizado possibilitará a diminuição dos 

gastos com armazenamento, pois poderemos trabalhar com ênfase nos itens que possuem uma 

maior representatividade financeira no estoque.      

Além do benefício deste estudo ao estoque de produtos prontos à comercialização, 

outro benefício será com respeito ao estoque dos itens necessários para a produção destes 

produtos, poderá se moldar os estoques de acordo com o giro que será identificado, evitando 

um acúmulo destes itens. 

Este estudo se justifica pela necessidade do mercado atual. Empresários precisam 

cada vez mais de uma profissionalização dos setores da empresa para buscar a 

competitividade em seus ramos. Como já mencionado, o aumento da lucratividade das 

empresas passa pela diminuição dos custos nos seus processos, certamente o estoque é uma 

peça chave para o sucesso de uma organização. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o bom desenvolvimento do trabalho é necessário buscar autores que abordam os 

assuntos relacionados a logística. 

 

2.1 LOGÍSTICA  

No Brasil a logística tem seu surgimento na Segunda Guerra mundial, quando os 

militares necessitavam de equipes que providenciassem método de deslocamento de pessoal e 

também de mantimentos, armamentos, enfermarias, tudo para o bom desempenho das tropas 

de batalha em campo. 

Depois de passados diversos anos da Segunda Guerra Mundial conceitua Novaes 

(2015, p. 58) que “a logística evoluiu e se tornou uma ferramenta estratégica para o bom 

desempenho e gestão das empresas, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte”. 

Com o índice de competitividade aumentando no mercado as empresas buscam 

aperfeiçoar, cada vez mais a gestão em seus setores, a fim de se manter em níveis elevados, 

para se manter competitivas em seus ramos de atuação.  

Contudo Gasnier (2002, p. 17) “percebe-se que a logística está presente no processo 

de administração e com um bom projeto e implantação ficará mais fácil para o gestor adequar 

a sua empresa as necessidades do mercado, ainda conseguirá gerenciar custo e eficácia”.  

A definição de logística é basicamente mostrar o fluxo de mercadorias do ponto de 

origem até o destino final, porém, neste meio precisaremos identificar que a logística é parte 

de uma cadeia de suprimentos, ou seja, parte de um todo maior para o gerenciamento e gestão 

do estoque. 

 

2.1.2 Objetivos da logística 

A definição, clara e sucinta, dos objetivos logísticos é a organização de diversos 

processos, que são alguns deles, distribuição de produtos, armazenamento e gerenciamento 

dos estoques, controle da produção, ou seja, organizar o fluxo inicial do processamento até o 

produto finalizado já entregue ao consumidor final. Para Carvalho (2002, p. 31): 

  

“Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que 

planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de 

matérias-primas, materiais semiacabados e produtos acabados, bem como as 

informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com 

o propósito de atender às exigências dos clientes”. 
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No momento em que ocorre o planejamento da logística a empresa poderá dispor de 

vários mecanismos de controle em cada processo operacional da logística, conseguindo 

identificar qual é o ponto que precisa de ajustes para que a cadeia inteira obtenha um 

resultado satisfatório. 

 

2.2 ESTOQUES 

Pode-se definir estoque como todos os materiais mantidos pela empresa ou 

organização para suprir uma demanda futura, ou seja, estoque é a forma com que as empresas 

se organizaram a fim de evitar imprevisibilidades no processo de produção o qual a empresa 

desempenha. 

 

[...] Em linhas gerais, o estoque aparece na cadeia de valor sob diversos 

formato (matérias-primas, produtos em processamento e produtos acabados) que 

podem ser caracterizados por diferenças no peso, no volume, no coeficiente de 

variação das vendas, no giro, no custo adicionado e nas exigências com relação à 

disponibilidade e ao tempo de entrega [...] Wanke (2003, p. 11). 
 

A função do estoque é a neutralização dos efeitos da demora ou atraso no 

fornecimento de materiais, bem como riscos da dificuldade do fornecimento, portanto o 

estoque é o vínculo entre as etapas do processo de compra e venda atuando na flexibilização 

operacional da empresa. 

 

2.2.1 Objetivos dos estoques  

Existe a questão relevante que merece atenção, que é o papel e o comportamento dos 

estoques existentes nas empresas. A preocupação gira em torno de como manter os custos 

condizentes com a quantidade adequada do volume colocado à disposição. É necessário 

planejamento, organização e controle de estoques. 

 
“A função dos estoques é maximizar as vendas, aperfeiçoar o 

planejamento e controle de produção, quanto maior o investimento, maior será o 

comprometimento e responsabilidade de cada departamento. Minimizar perdas e 

custos, otimizar investimentos, reduzindo as necessidades de capital investido Dias 

(2010, p. 528)”. 

 

O estoque se tornou um assunto de primordial importância na gestão das empresas, o 

objetivo principal é o de suprir a necessidade ou demanda da empresa de forma imediata, para 

que o processo não pare. 
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Segundo (ARNOLD,1999) o problema é equilibrar o estoque com os seguintes 

fatores: 

1. Atendimento aos clientes - Quanto menor o estoque, maior a probabilidade de um 

esvaziamento.  

2. Custos associados à mudança de produção - Custos resultantes de se exceder a 

capacidade dos equipamentos, de horas extras, de contratações, de treinamentos e de 

demissões serão altos se a produção flutuar de acordo com a demanda. 

3. Custo de emissão de pedidos - Estoques menores podem ser conseguidos se os 

pedidos forem feitos em quantidades menores e com mais frequência, mas essa prática resulta 

em maiores custos de pedidos por ano. 

4. Custo de transporte. As mercadorias transportadas em pequenas quantidades 

custam mais por unidades do que aquelas transportadas em grandes quantidades. Entretanto, 

transportar lotes maiores exige maiores estoques. 

 A empresa necessita ter clareza quanto à necessidade e importância do estoque, 

sua função, os objetivos operacionais que deverão ser alcançados, o espaço físico adequado 

para atender a demanda, a localização dos depósitos ou armazéns visando a redução de custos 

com o transporte, manutenção e processamento de pedidos, bem como o tipo adequado de 

armazém para suprir as necessidades da empresa. Assegurar a disponibilidade de mercadorias 

e minimizar os custos de produção e de distribuição é tarefa do sistema de estoque, com a 

finalidade de obter maior lucratividade para a empresa e atender a necessidade do cliente. 

 

2.3 DIMENSIONAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE  

Toda empresa deveria organizar e manter uma estratégia adequada para administrar o 

estoque, sendo que uma estratégia bem aplicada e bem desenvolvida não só assegurará o 

desempenho apropriado dos diferentes processos e funções empresariais, bem como poderá 

minimizar os custos. 

Não incorrendo em controles adequados, a empresa irá possuir elevados estoques 

acarretando em altos valores de investimento, ainda, a manutenção de estoques insuficientes 

trará consequências negativas à cadeia de abastecimento, afetando recursos e serviços, ou 

seja, é necessário encontrar um nível de estoque que atenda aos setores que dele necessitam, e 

que estejam organizados de uma forma que esses usuários tenham acesso fácil aos itens 

estocados quando eles forem necessários para a elaboração de alguma atividade na empresa. 
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“Propõe como uma das soluções para esses conflitos, a conciliação, por 

parte da administração de estoques, dos objetivos dos quatro departamentos, sem 

prejudicar a operacionalidade da empresa. Deve-se providenciar a necessidade real 

de suprimentos da empresa, exigindo-se que todas as atividades envolvidas com 

controle de estoques sejam integradas e controladas num sistema em quantidades e 

valores. Dias, (1993, p.23) ”. 

 

A administração de estoques não deve se preocupar somente com o fluxo diário entre 

vendas e compras, mas com a relação lógica entre cada integrante deste fluxo. 

 

2.3.1 Curva dente de serra 

Na curva dente de serra serão identificadas as entradas e saídas de produtos no 

estoque, ocorrendo oscilação neste processo as consequências poderão ser a sobra de estoque 

no momento de reposição ou a falta de estoque, que poderá acarretar no não atendimento do 

cliente. 

De acordo com (DIAS, 1993) as entradas e saídas de material no estoque podem ser 

representadas graficamente conforme o apresentado na tabela 1 a seguir:  

 

Na figura acima exemplificada, é o exemplo de consumo e reposição constantes, sem 

qualquer tipo de falha ou atraso, para (DIAS, 1993), este ciclo se repetirá constantemente se: 

não existir alteração do consumo com o passar de o tempo falhas administrativas não existir 

atrasos de entrega qualidade dos produtos entregues estar sempre dentro do padrão de 

qualidade. 
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2.3.2 Tempo de reposição e ponto de pedido 

Inicialmente será necessário descobrir qual deverá ser o estoque mínimo para a 

definição do tempo de reposição, ou seja, quanto tempo demora desde o pedido de 

determinado produto até o recebimento do mesmo. 

No modelo de controle de estoques por ponto de pedido será necessário estabelecer 

uma quantidade de itens em estoque, chamada de ponto de pedido ou de reposição, que, 

quando atingida, se dará o início ao processo de reposição do item em uma quantidade 

preestabelecida. 

Para (TUBINO, 2000) o tempo de ressuprimento ou reposição, deve ser considerado 

como o espaço de tempo que transcorre desde o momento da constatação da necessidade de 

repor o item até a efetiva entrada do item em estoque, e resulta da soma de quatro tempos 

parciais: o tempo de preparação da ordem de reposição, o tempo de preparação da operação 

de compra ou fabricação, o prazo de entrega da fabricação interna ou externa e o tempo gasto 

com o transporte e recepção do lote.  Quanto mais demorado for este tempo, maior o nível do 

ponto de pedido e maiores os estoques médios mantidos pelo sistema. 

Com relação ao ponto de pedido, leciona (POZO, 2009) é a quantidade de peças que 

se tem em estoque e que garante o processo produtivo para que não sofra problemas de 

continuidade, enquanto se aguarda a chegada do lote de compra, durante o tempo de 

reposição. Isso quer dizer que quando um determinado item atinge o ponto de pedido deve-se 

fazer o ressuprimento de seu estoque, colocando-se um pedido de compra. Para calcular o 

ponto de pedido utiliza-se a equação expressa como:  

PP = (C X TR) + ES  

Onde:  

PP = Ponto de Pedido  

C = Consumo normal da peça  

TR = Tempo de Reposição  

ES = Estoque de segurança. 

 

2.3.3 Estoque de segurança 

O estoque de segurança significa uma quantidade mínima de produto que precisa 

existir no estoque, a fim de suprir as possíveis variações de produção, que poderão ser atraso 

de fornecedores, aumento da demanda de compra deste produto, ou qualquer outro entrave 

que possa ocorrer com a nova demanda de produto para o estoque. 
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Segundo (DIAS, 1993), a determinação do estoque mínimo é também umas das mais 

importantes informações para a administração de estoques. Essa importância está diretamente 

ligada ao grau de imobilização financeira da empresa. O estoque mínimo, também chamado 

de estoque de segurança, se destina a cobrir eventuais atrasos no ressuprimento, objetivando a 

garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem riscos de faltas. 

Uma maneira de calcular os estoques de segurança, é dimensionando-os com base 

nos erros de previsão da demanda, desta forma, o estoque de segurança pode ser calculado 

pela equação apresentada por (GONÇALVES, 2004):  

ES = f x MEA  

Onde:  

ES = estoque de segurança 

 f =nível de serviço  

MEA = média dos erros absolutos. 

Caso sejam constadas maiores as variações entre a demanda e o tempo de reposição, 

deverão ser maiores os estoques de segurança da empresa, ou seja, será este estoque que 

deverá ser os amortecedores para os erros encontrados no processo de pedido, pois os erros 

tornam o tempo de reposição e as demandas muito variáveis, tornando impossível o 

funcionamento do modelo de controle de estoques sem segurança. 

 

2.3.4 Rotatividade  

A rotatividade terá papel importante para o estudo elencado. Ao se descobrir a 

rotatividade será possível um melhor planejamento da gestão da cadeia de suprimentos, 

podendo trazer para o caso estudado economia financeira. 

Para (DIAS,1993), a rotatividade é uma relação entre o consumo anual e o estoque 

médio do produto, indicando quantas vezes foi renovado durante o ano.      

Ainda, de acordo com Dias (2008, p. 76) “O grande mérito do índice de rotatividade 

do estoque é que ele representa um parâmetro fácil para a compreensão de estoques, entre 

empresas do mesmo ramo de atividade e entre classes de material em estoque”. 

Entende-se, portanto, que a métrica usada para se descobrir a rotatividade será: 

ROTATIVIDADE: custo médio/estoque médio de um determinado período. É necessário 

frisar que para a eficácia da rotatividade dos estoques não é somente redução, deverá ser 

observado outros pontos como previsibilidade da demanda, exigência dos consumidores, 

prazos de entrega, entre outros. 
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2.4 CLASSIFICAÇÃO ABC  

A classificação ABC é uma ferramenta que auxilia na gestão, permite identificar 

aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua administração, 

poderá ser usada na gestão de estoques, para definição de políticas de vendas, estabelecimento 

de prioridades para a programação da produção e uma série de outros problemas usuais na 

empresa. 

Para (TUBINO, 2000) a classificação ABC, ou curva de Pareto, é um método de 

diferenciação dos estoques, segundo sua maior ou menor abrangência em relação a 

determinado fator, consistindo em separar os itens por classes de acordo com sua importância 

relativa.  

Na prática a aplicação de análise ABC, deverá ser realizada por ordenação dos itens 

em função do seu valor relativo, classificando-os em três grupos chamados A, B e C, 

conforme a seguir:  

 Classe A: neste grupo, incluem-se todos os itens de valor elevado e alta 

importância no processo produtivo. Portanto, requerem maior investimento, cuidado e 

controle rigoroso por parte do administrador de matéria-prima.  

 Classe B: itens de valor intermediários. Requerem um controle menos rigoroso.  

 Classe C: itens de menor valor relativo. Requerem um controle apenas rotineiro. 

Em não ocorrendo à utilização deste método de classificação para diferenciar o grau 

de importância dos produtos comercializados numa organização, poderá afetar a decisão de 

reabastecimento de estoques por limitações financeiras, de espaço, ou qualquer outra que 

possa influenciar o pedido. Ocorrendo esta organização dar-se-á importância maior aos 

produtos que possuem maiores demandas. 

 

2.4.1 Aplicação e montagem 

A curva ABC irá auxiliar na aplicação e montagem do estoque, buscando verificar as 

reais necessidades e condições dos estoques no que tange às mercadorias que demandam 

maior volume de estoques e, consequentemente valor empregado, assim, todos os itens da 

classificação ABC deverão receber a mesma atenção da administração de materiais, porém os 

itens A da classificação necessitarão de maior esforço e planejamento das suas entradas e 

saídas de produtos, de modo que estes serão responsáveis por 80% das atividades da empresa. 
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Para (NAKAGAWA, 2007), este sistema, os estoques são classificados em três 

grupos, por ordem decrescente de importância, no tocante ao investimento realizado em cada 

um: 

a) Produtos A: constituídos de poucos itens (de 10 a 20% dos itens), exigem maior 

investimento e demandam maior atenção. Representam, em média, de 60 a 80% do 

investimento em estoques; 

b) Produtos B: composto por um número médio de itens (20 a 30% do geral) exigem 

também investimentos elevados, porém menores que os produtos A e 36% necessitam de 

conferências frequentes. Representam, em média, 20 a 30% do investimento total;  

c) Produtos C: é constituído por um grande número de itens e de pequenos 

investimentos.  

A curva ABC tem sido bastante utilizada para a gestão de estoques, definição de 

políticas de vendas, planejamento da distribuição, programação da produção entre outros 

problemas das empresas, podendo esta ser de características industriais, comerciais ou de 

prestação de serviços, tornou-se a classificação ABC uma ferramenta gerencial que permite 

identificar quais itens justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua importância 

relativa. 

 

2.4.2 Estoque obsoleto 

Uma das grandes dificuldades das empresas é a previsão de produção, então, como 

consequência da falta de planejamento se tem o estoque obsoleto, ou seja, um estoque sem 

demanda futura, mas, ainda assim, mantido pela empresa. Significa o estoque mais antigo sem 

possibilidade real de uso, não possuinte de realização correta e que demanda uma provisão 

para a concretização do fato de ser obsoleto. 

Segundo Iudícibus et. al (2010), os estoques deteriorados ou obsoletos devem ser 

avaliados pelo seu valor líquido realizável, podendo, em alguns casos, ser o valor de venda 

como sucata ou o valor estimado de sua venda, nas condições em que se encontram, para 

terceiros. 

O estudo observará a existência deste estoque, e consequentemente abordará o 

método para que o mesmo seja minimizado ou extinto. 
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2.5 CUSTO DE ESTOQUE 

No processo de desenvolvimento da indústria ocorre à intensificação da concorrência 

das empresas, uma das áreas de enfoque é a questão de custos, desta forma se faz necessário 

que o empresário busque a minimização destes, entre os tipos de custos que afetam de perto a 

rentabilidade da empresa destaca-se o da estocagem ou armazenamento dos materiais que é 

indiscutivelmente o que está merecendo uma grande atenção da gestão das empresas. 

O estoque tradicionalmente é criado para compensar a diferença entre fornecimento e 

demanda, no caso é utilizado o estoque pois não existe uma previsão concreta de qual será a 

saída dos produtos. 

O custo total do estoque será subdividido em de armazenagem, do pedido e da falta 

de estoque, que para Slack (2009, p. 284), “na tomada de decisão de quanto comprar, os 

gerentes de produção primeiro tentam identificar os custos que serão afetados por sua 

decisão”. 

  

 2.5.1 Custo de armazenagem 

Para uma boa gestão de estoque é necessário discutir os custos com o 

armazenamento e ainda, manutenção dos estoques, com destaque para o custo de pedido, de 

armazenagem e de falta de estoque. 

Estes custos estão diretamente ligados a armazenagem física dos bens, locação, 

climatização e iluminação, manutenções prediais do armazém, podem ter um alto valor, 

principalmente quando são necessárias condições especiais, como baixa temperatura ou 

armazenagem de alta segurança, caso do estudo que será realizado. 

Onde tem estoque tem custo, e apesar de a afirmativa ser verdadeira, é preciso 

estudar estes custos para que não haja gastos excessivos nesta área, uma vez que como já dito 

representa uma boa parte do ativo de uma empresa (MARTINS, 2001). 

Portanto, é importante no estudo demonstrar o real custo de armazenagem levando 

em consideração que, quanto maior a quantidade de produto nela disposto e o tempo, maior 

será o valor desprendido para o seu funcionamento. 

 

2.5.2 Custo de pedido  

No momento em que um pedido é colocado para reabastecer estoque, existem 

algumas transações que incorrem em custos para a empresa, são elas, as tarefas de escritório, 

de preparo do pedido e de toda a documentação associada com isso, a organização para que se 
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faça a entrega, de pagar o fornecedor pela entrega e os custos gerais de manter todas as 

informações para fazer isso. 

Para (ARNOLD, 1999), os custos de pedidos são aqueles associados à emissão de 

um pedido, para a fábrica ou para o fornecedor. Ele independe da quantidade pedida, mas sim 

do número de pedidos emitidos. 

Segundo (DIAS, 1995), para calcular o custo anual de todos os pedidos, é necessário 

multiplicar o custo de cada pedido pelo número de vezes que, em um ano, foi realizado. Esse 

valor pode ser calculado conforme a equação: 

BxN=CTA  

Sendo: 

B = é o custo de um pedido de compra;  

N = é o número de pedidos efetuados durante um ano;  

CTA = é o custo total anual de pedidos. 

O custo total dos pedidos refere-se aos custos incorridos ao se emitir um pedido. A 

redução do custo total com pedidos ocorreria se a empresa diminuísse a quantidade de 

pedidos emitidos no decorrer do período estudado, porém, para que isso aconteça será 

necessária a implementação de meios adequados que serão objetos do estudo. 

 

2.5.3 Custo da falta de estoque  

Existindo erros na decisão de quantidade de pedido, e consequentemente, a empresa 

fique sem estoque, ocorrerá falha do fornecimento dos consumidores, gerando prejuízos 

financeiros, Martins (2009, p. 212) destaca ainda que, “custo de falta são aqueles que ocorrem 

caso haja demanda por itens em falta [...] sendo que esse custo pode ser estimado com o lucro 

perdido na venda agregada de qualquer perda de lucro futuro[...]”. 

Para (DIAS, 2010), o custo da falta de estoque pode ser observado por meio de lucros 

cessantes, devido à incapacidade do fornecimento, ou seja, perda de lucros com cancelamento 

de pedidos. Outro fator é por meio de custeios adicionais, causados por fornecimentos em 

substituição com material de terceiros, também pode ocorrer por meio de custeios causados 

pelo não cumprimento dos prazos contratuais como multas ou outros prejuízos. Também pode 

ocorrer devido à quebra de imagem da empresa e em consequência beneficiando a 

concorrência.  

Corrobora com o estudo (POZO, 2008), o custo por falta de estoque pode ser gerado 

devido à redução não planejada dos estoques, pois com estoques muito reduzidos as empresas 
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correm riscos de não entregarem os pedidos no prazo correto, sendo penalizadas por multas 

ou cancelamentos de pedidos. 

Identificando o custo que a falta de estoque causa no processo de gestão, será 

importante reduzir esta falta em produtos com maior giro no estoque. 

 

2.5.4 custos total  

Caracteriza-se custo total todos os valores devidos no processo de armazenagem, ou 

seja, o custo do armazenamento do produto, o custo dos pedidos e os custos pela falta de 

estoque. Dessa forma, todo investimento e esforço realizado para minimizar estes valores 

serão com base no planejamento, buscando uma fina avaliação resultando em uma boa 

redução de custo e que tenha impacto direto na rentabilidade da empresa e, 

consequentemente, na lucratividade da empresa. 

Segundo (DIAS, 2010), o custo total pode ser apurado pela soma do custo total de 

armazenagem mais o custo total do pedido. Para que as empresas minimizem seus custos será 

necessário um planejamento adequado dos níveis de estoque paralelo ao custo dos pedidos, 

pois quanto maiores forem os níveis de estoque maior será seu custo de armazenagem e 

menor será a necessidade de realizar novos pedidos. 

Os custos envolvidos com estoques, segundo (CHING, 2006), são os seguintes: 

Custo de pedido: é o custo referente à colocação de um pedido, inclui todas as tarefas de 

preparo do pedido, toda documentação relacionada a isso até a entrega. Custo de desconto de 

preços: está relacionado a descontos concedidos pelo fornecedor, devido ao tamanho compra. 

Custo de falta de estoque: está relacionado à falta de um produto solicitado por um cliente, o 

que pode acarretar na perda do mesmo. 

A abordagem concreta do custo total de estoque se fará importante no estudo por ser 

diferencial econômico em meio ao ambiente competitivo do ramo empresarial em questão. 

 

2.6 PREVISÃO DE VENDAS  

Para uma boa gestão de estoque é primordial o planejamento através da previsão de 

vendas, devendo ser implementado utilizando-se as informações do departamento de compras, 

Martins e Laugeni (2000, p. 178), explicam que: 

 

“A previsão é importante para utilizar as máquinas de maneira adequada, para 

realizar a reposição dos materiais no momento e na quantidade certa, e para que 

todas as demais atividades necessárias ao processo industrial sejam adequadamente 

programadas”.   
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O método de como será realizada esta previsão não é uma escolha simples, pois 

existem diversos métodos que poderão ser utilizados ou mesmo será necessária a utilização de 

mais de um método. 

 

2.6.1 A importância da previsão de venda 

A previsão de vendas é de fundamental importância para que se consiga trabalhar 

com um planejamento de estoque adequado para cada produto, esta previsão nos possibilita 

trabalhar com estoques reduzidos e programados dependendo da demanda solicitada.  

Para (BALLOU, 2001) as técnicas podem ser divididas em três grandes grupos: 

qualitativos, projeções históricas e causais; e suas principais diferenças consistem na 

assertividade, na subjetividade e na simplicidade. 

Dessa forma, para o método qualitativo seria utilizado a pesquisa de mercado e 

estimativa da força de vendas, para as projeções históricas o estudo seria da média móvel, 

suavização exponencial simples, com tendência e sazonalidades, e para as causais o estudo 

deverá ser de regressão linear simples e múltipla. 

Do ponto de vista da produção evitam-se atrasos nos pedidos e paradas no sistema de 

produção gerando custos altíssimos além de atrasos para entregas dos pedidos e atendimento 

ao cliente. Outro ponto que agrega para organização é evitar perdas por produtos parados sem 

ter demanda de venda ou por manter um estoque baixo em relação à quantidade média de 

vendas. 

Também uma previsão de vendas confiável, possibilita aos gestores programarem 

investimentos de acordo com a demanda passada por este setor, visando o desenvolvimento e 

ampliação da empresa e crescimento no mercado.  

 

2.6.2 Sazonalidades 

A identificação das sazonalidades dos produtos implica em uma maior precisão na 

cadeia produtiva que reflete diretamente na manutenção de um estoque equilibrado.  

Para Gonçalves e Schwember (1979, p. 22):  

 

“As razões que determinam a sazonalidade de certos produtos podem ser 

facilmente identificadas e mensuradas. Por outro lado, a decisão de utilizarmos 

modelos sazonais na previsão de demandas pode ser muito bem retratada através de 

identificação das razoes pelas quais a procura de um produto é abundante em um 

período e escassa em outro”. 
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Os fatores que desenvolvem estas particularidades podem variar em virtude de um 

período do ano ou também de região a região, pois temos produtos que são consumidos em 

determinados períodos dentro do ano e a uma grande variação em virtude da região atendida. 

Para (ARNOLD, 2009), índice sazonal é uma indicação útil do grau de variação 

sazonal para um produto. Trata-se de uma estimativa de quanto a demanda, durante um 

determinado período, será maior ou menor que a demanda média do produto. Por exemplo, a 

demanda de trajes de banho pode ter uma média de 100 unidades por mês, mas em janeiro a 

média é de 175, em março de 35. O índice para a demanda de julho seria de 1,75 e para 

setembro 0,35. A fórmula do índice sazonal é a seguinte: 

 Índice Sazonal:  Demanda média para o período  

Demanda média para todos os períodos 

O período pode ser diário, semanal, mensal ou trimestral, dependendo da base para a 

sazonalidade da demanda. 

A identificação destas particularidades além de refletir no equilíbrio de estoque serve 

para o direcionamento correto para a linha de produção diminuindo os riscos de produzir itens 

desnecessários e de baixa rotatividade.      
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3 METODOLOGIA 

O procedimento metodológico irá nortear a forma com que a pesquisa foi conduzida, 

foram conhecidos os tipos de pesquisas, o universo e amostra, o instrumento de coleta dos 

dados, análises e interpretação dos mesmos, sempre focando o objeto em estudo. Guedes 

(2000, p. 104) declara que “A escolha de uma metodologia para executar a pesquisa depende 

do tipo de pesquisa que se está fazendo e do tipo de objeto que se está estudando”. 

Os trilhos que foram traçados para realização deste trabalho foram a utilização da 

revisão bibliográfica, estudo teórico-empírico, estudo exploratório, estudo de caso, e estudo 

qualitativo e quantitativo.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo se conduziu de forma diversificada buscando um melhor resultado da 

análise, serão utilizados para tanto a classificação quanto à natureza, ao tratamento de dados, 

aos fins e a conduta em relação aos dados. 

Para o estudo quanto à natureza foi utilizado o estudo teórico-empírico, foi utilizada 

a vivência diária do acadêmico, pois é um método feito através de tentativas e erros, 

caracterizado pelo senso comum, e cada um compreende à sua maneira. O método empírico 

gera aprendizado, uma vez que aprendemos fatos através das experiências vividas e 

presenciadas, para obter conclusões. O conhecimento empírico é muitas vezes superficial, 

sensitivo e subjetivo, é conceituado por (FACHIN, 2003) como a resposta para ocorrências 

baseada na vivência, experiência de erros e acertos, que não possuem fundamentação 

metodológica. 

No tocante ao tratamento de dados foram utilizadas a pesquisa qualitativa e 

quantitativa. A pesquisa qualitativa corresponde à conjunto de técnicas interpretativas, que 

visam descrever um sistema complexo de significados e reduzir a distância entre a teoria e os 

dados (NEVES, 1996). Já a pesquisa quantitativa refere-se ao que pode ser quantificável, 

transformando em números as opiniões e informações, para analisá-las (SILVA, 2001). 

Para Silva & Menezes (2000, p. 20) 

 

“A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação 

dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no processo qualitativo. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem”. 
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O estudo quantitativo será importante, pois é ele quem garantirá a precisão dos 

resultados, evitando assim, informações e interpretações inversas, possibilitando também uma 

margem de segurança com relação a possíveis interferências, buscando analisar o 

comportamento de uma população através da amostra. 

E ainda pelo método quantitativo, para Richardson (1999, p. 70) a abordagem 

quantitativa caracteriza-se: 

 

[...] pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as 

mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 

coeficientes de correlação, análise de regressão, etc. 

                                      

Para a pesquisa inerente aos fins será utilizado o método de estudo exploratório, que 

de acordo com Gil (1991, p. 45), “[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses [...]”. Diga-se, 

portanto, que, esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias 

ou a descoberta de intuições. 

Assim que ocorrer a definição dos procedimentos científicos e dos métodos que 

serão utilizados, inicia-se a pesquisa de campo e obtenção dos dados necessários para a 

realização do estudo, a forma da coleta de dados, por entrevista que segundo Malhotra (2001, 

p. 155) é aquela “metodologia de pesquisa não-estruturada, exploratória, baseada em 

pequenas amostras, que proporciona insights e compreensão do contexto do problema”. 

E, finalmente, quanto á conduta em relação aos dados é pretendida a realização de 

um estudo de caso, onde será utilizado o método de estudo de caso em uma empresa de abate 

de aves, onde através desta pesquisa, a empresa pesquisada estará envolvida com os conceitos 

abordados neste trabalho. 

   

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO  

 A população entende-se por ser o objeto do estudo. Vergara (1998, p. 50) “Deve-

se entender por população o conjunto de elementos (empresas, pessoas e produtos) que 

possuem as características que serão objetos de estudo”. 

Para a idealização deste estudo foram analisados dados da empresa AGRODANIELI 

IND. E COM. LTDA. O ambiente estudado foi o setor de logística, focando no planejamento 

e controle de estoques de produto finalizado, a escolha da empresa se deu pelo fato do 
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pesquisador ser funcionário, permitindo-se assim um acesso facilitado às informações 

necessárias para o bom desempenho da pesquisa. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 Os dados foram coletados através de relatórios internos obtidos através do software 

SAG (Software Agroindustrial). Outra forma de coleta de dados se fez por meio da 

observação participante. O detalhamento dessas formas de coletas se dá a seguir. 

Os dados internos foram obtidos no departamento de logística através dos sistemas 

de software, arquivos e controles que auxiliam as atividades pertinentes à questão estudada. 

 Por meio deste sistema conseguiu-se resgatar o histórico da produção, vendas e 

estoque de um determinado período, fazendo com que as informações conseguidas sirvam 

como fonte de comparação. 

O contato do pesquisador com o objeto estudado se fez por meio da observação, de 

forma que as informações coletadas serviram como embasamento para a pesquisa. Estas 

observações tanto do pesquisados como dos gestores foi de primordial importância na 

demonstração do resultado da pesquisa. Para (YIN, 2001), a observação participante é uma 

modalidade especial de observação na qual o pesquisador não é apenas um observador 

passivo. Em vez disso, pode-se assumir uma variedade de funções dentro de um estudo de 

caso e pode, de fato, participar dos eventos que estão sendo estudados. 

A pesquisa basicamente foi realizada em um prazo de seis meses, neste tempo foram 

analisados os dados obtidos através de relatórios, que serão comparados aos níveis históricos 

do período. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Para o estudo da problemática apresentada foi realizado uma análise quantitativa, 

porém, em alguns casos qualitativa, de forma que se estruture as informações encontradas, ou 

seja, tanto os dados primários como secundários fizeram parte de um único escopo, se 

integrando entre si. 

Para (VERGALA, 2000), os dados podem ser analisados de forma qualitativa e 

quantitativa. Quantitativamente, quando são utilizados procedimentos estatísticos, como o 

teste de hipóteses. Qualitativos, quando os dados são apresentados de forma estruturada para 

posterior análise. 



28 

 

 

Foi feita uma análise quantitativa dos produtos comercializados pela empresa, ou 

seja, cortes de frango. Foram abordadas a produção, e posteriormente a venda destes produtos 

durante um período específico. 
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4 CACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Empresa Agrodanieli começou suas atividades em 1990, já com uma sólida 

experiência de seus fundadores na comercialização de grãos desde 1984. Teve a sua primeira 

sede instalada em Tapejara – RS. Com determinação e visão de empreendedorismo, atua 

desde então no segmento de grãos, insumos, industrialização de soja, rações, segmento 

avícola e supermercado - da produção a comercialização. Seus produtos são distribuídos no 

mercado nacional e internacional. Busca constantemente a modernização de seu processo 

produtivo com ações planejadas, pesquisas e tecnologias. Seu crescimento está impulsionado 

por dois principais objetivos: transformar grãos em carnes nobres e ser reconhecida no 

mercado pela competitividade e qualidade de seus produtos. 

Conta atualmente com duas unidades de abate de frangos de corte modernas e 

eficazes no município de Tapejara, com capacidade de abate de 200.000 aves/dia. Com o 

objetivo de atender o mercado nacional e internacional, essas Indústrias têm a mais alta 

tecnologia de processamento e industrialização, com um elevado conceito de segurança 

alimentar, armazenagem e transporte eficaz, garantindo assim a integridade e qualidade ao 

produto final. Soma-se ainda a todo esse processo a vocação para produzir alimentos. 

Os produtos são comercializados com as marcas Isidoro, Piu Bello e Danieli. Esses 

produtos chegam ao consumidor em forma de cortes, frangos congelados e resfriados, em 

diferentes formas de apresentação, agregando maior valor e qualidade a esses alimentos 

nobres. 

A empresa está inserida num contexto social, estimulando o crescimento econômico, 

gerando oportunidades e desenvolvimento para toda a região. Busca a excelência em suas 

atividades para a plena satisfação de clientes e fornecedores, gerando negócios e rendas em 

sua cadeia produtiva. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir será apresentado os processos para realização e elaboração da pesquisa, bem 

como os resultados obtidos, e sugestões para implantação da gestão de estoque. 

 

5.1 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho inicialmente foi gerado um relatório de estoque, onde 

constavam as informações necessárias para possibilitar a aplicação da classificação ABC e 

posteriormente identificar o preço médio de venda dos produtos estudados, estes dados 

utilizados foram gerados referentes ao período do primeiro semestre deste ano. Após estes 

dados serem levantados conseguiu-se aplicar a metodologia da classificação ABC. 

 

5.2 DADOS OBTIDOS 

Classificação ABC resumida após aplicação dos dados tabela 1: 

     

Classificação 
% em relação ao número 

de itens 
% em relação ao valor 

      

 A  15,55% 78,82% 

      

 B  41,74% 19,98% 

      

 C  42,71% 1,20% 

 Tabela2: Classificação ABC simplificada 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Tabela com a classificação ABC completa está no apêndice A. 

Segundo a teoria da classificação ABC os itens classificados como A normalmente 

correspondem a 20% em quantidade e 80% em termos de valor, itens classificados como B 

correspondem a 30% da quantidade e 15% do valor e por fim itens da classificação C 

equivalem a 50% da quantidade e 5% do valor. 

Os resultados obtidos após o levantamento e aplicação da tabela ABC foram os 

seguintes, na classe A 15,55% dos itens correspondem a 78,82% do valor, já na classe B 

41,74% dos itens correspondem a 19,98% do valor, e por fim os da classe C 42,71% dos 

produtos correspondem a 1,20% do valor. 

Portanto, observa-se que os itens do grupo A apresentam percentuais próximos ao 

que defende a metodologia como habitual para um estoque, quando afirma que 20% dos itens 

representam aproximadamente 80% dos custos, princípio de Pareto, regra dos 80/20. Nesse 
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caso, 16% dos itens representam 79% dos custos, e justamente esses produtos que estão nesta 

classificação A devem ter total atenção por parte dos gestores. 

Os itens que compõem a classe B e C serão desconsideras para o efeito de análise, e 

não se justifica uma maior atenção por parte dos administradores pelo fato do valor somado 

entre os dois ser somente representado por 21,18% do valor total. 

 

5.3 PROPOSTA 

Para obter uma gestão de estoque com eficácia indicou-se a implantação de algumas 

medidas como: 

*Estoque de segurança e rotatividade: Agora que identificou-se os itens que 

compõem a classe A, pode-se trabalhar com a identificação de um estoque mínimo dos 

produtos que compõem este grupo, uma vez que, pela grande representatividade destes itens 

se torna um fator importante para ser trabalhado pelos gestores, a fim de garantir a 

disponibilidade destes produtos para atender os clientes, isso pode ser feito identificando a 

rotatividade destes itens no estoque, desta maneira a partir do estudo ter um estoque de 

segurança, uma vez que a produção dos itens é diárias, manter sempre um estoque mínimo 

acima da rotatividade diária de cada item, principalmente dos que compões a classe A. 

*Sazonalidades: A identificação das sazonalidades também tem a sua contribuição 

para gestão do estoque, a contribuição, neste caso, é de forma de identificar a variação dos 

produtos pela região ou época do ano, pois podemos identificar como um exemplo claro que 

com a chegada do verão nas regiões de litoral apresentam uma maior incidência de compra 

dos produtos assim como este exemplo existem outras sazonalidades que ocorrem todos os 

anos durante o período todo em funções de região ou clima. 

*Estoque obsoleto: Neste item, a contribuição se faz de forma a não ter produto 

parado no estoque, gerando além do custo de armazenagem outro dano as finanças da 

empresa, pelo fato deste estoque obsoleto ter valores monetários, através deste estoque parado 

sem poder ser colocado no caixa da empresa para capital de giro ou investimento, inclusive 

com a identificação das sazonalidades e estoques obsoletos pode–se direcionar de forma mais 

assertiva a produção para atender as necessidades do estoque da empresa.  

*Previsão de vendas: Com uma previsão de vendas eficiente fica mais fácil de 

direcionar as quantidades necessárias a serem produzidas de cada produto, a fim de manter 

um estoque equilibrado, e a partir das identificações das sazonalidades e giro de estoque dos 
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itens, pode-se ter uma contribuição positiva para desenvolver uma previsão de vendas, pois 

estes itens se completam na busca da eficácia na gestão de estoque. 

Podemos também afirmar que, a gestão de estoque dos produtos acabados, com os 

passos sugeridos acima, também tem uma forte contribuição para poder gerir toda cadeia de 

estoques de produtos necessários para atender a cadeia produtiva com excelência, e de fato ter 

uma redução de custos significativos, por ter uma gestão de estoque. 

Todas estas sugestões descritas acima não foram aplicadas de fato, mas sim 

levantadas como possibilidades de promover uma gestão de estoque dentro da empresa, 

tentando promover uma nova visão de como podemos ter alternativas que contribuirão para 

sim ter gestão de estoque. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão de estoque tem um papel fundamental para os gestores administrarem de 

forma precisa uma das áreas mais importante das empresas por envolver um grande ativo 

circulante. 

Um fator importante para um gestor é entender sobre gestão de estoque, pelo fato do 

grande valor financeiro que paira sobre este item, além dos grandes valores que acumulam os 

estoques, identificar produtos que não tem um giro de estoque alto ou estão obsoletos, tem 

uma representatividade altíssima na saúde financeira das empresas. Através destas ações de 

controle a possibilidade de investimento em outras áreas, visando o crescimento da empresa 

se faz e forma mais fácil, pois se diminui os custos e gastos com estoques e evita-se  ter 

capital parado dentro das estocagens. 

A partir da classificação ABC pode se observar de forma transparente os itens que 

contribuem, de forma mais relevante para empresa, podendo assim direcionar a estes produtos 

que oferecem maior receita. 

Com os números levantados pela classificação ABC se percebeu a representatividade 

dos itens que ficaram na classificação A, que correspondem a 15,55% dos produtos equivalem 

a 78,82% do valor.  

Após a identificação da representatividade de cada item, conseguiu-se propor 

melhorias a serem adotadas pelos setores envolvidos, para que possa junto ter a partir desses 

dados definições quanto aos seguintes pontos: estoque de segurança, estoque obsoleto, custo 

de estoque, previsão de vendas e sazonalidades. Pois estes contribuirão para uma gestão de 

estoque de fato eficaz impulsionando a empresa no mercado. 

Por tanto a conclusão com respeito ao trabalho realizado atendeu as expectativas 

proposta inicialmente pelo fato de trazer possibilidade de uma nova visão dos números dos 

produtos produzidos pela empresa, e possibilitando aos gestores uma visão diferenciada com 

respeito a uma gestão de estoque. 
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APÊNDICE A - TABELA CLASSIFICAÇÃO ABC COMPLETA 

 

C

OD. DO 

PRODUTO 

GRUPO DESCRIÇAO DO PRODUTO 
SAÍDA 

KG 

P

REÇO 

MÉDIO 

POR KG 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

%

 total 

% 

acum. 

Classi

ficação 

3

6 
PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO CONG (INDIV) 

- 17 KG - (ISIDORO) 

        

2.059.533  

               

7,03  

               

14.478.516,99  
2

3,59% 

23,5

9% A 

2

9 
COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA CONG 

(INDIV) - 17 KG - (ISIDORO 

        

2.451.060  

               

4,58  

               

11.225.854,80  
1

8,29% 

41,8

8% A 

2

8 
PEITO 

DE FRANGO 

PEITO C/ OSSO CONG (INDIV) 

- 17 KG - (ISIDORO) 

            

648.176  

                

5,10  

               

3.305.697,60  
5

,39% 

47,2

7% A 

1

47 

PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO RESF (PCT) (2 

x 10 KG) - 20 KG - (ISIDORO) 

           

385.060  

               

6,80  

               

2.618.408,00  

4

,27% 

51,5

4% A 

2

3 

ASAS DE 

FRANGO 

COXINHA DA ASA CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

           

401.982  

               

6,33  

               

2.544.546,06  

4

,15% 

55,6

8% A 

4

5 

PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO RESF (PCT) - 

17 KG - (ISIDORO 

           

366.452  

               

6,80  

                

2.491.873,60  

4

,06% 

59,7

4% A 

1

5 
ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DA ASA CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

           

220.779  

               

8,83  

                 

1.949.478,57  
3

,18% 

62,9

2% A 

1

000 
PEITO 

DE FRANGO 

PEITO C/ OSSO CONG (INDIV) 

- 17 KG - DANIELI 

          

260.848  

                 

5,15  

                

1.343.367,20  
2

,19% 

65,1

1% A 

3

2 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA 

C/PORCAO DORSAL CONG (INDIV) - 17 KG 

- (ISIDORO) 

           

309.706  

                

4,15  

                

1.285.279,90  

2

,09% 

67,2

0% A 

9

1 
COXAS 

DE FRANGO 

SOBRECOXA CONG (INDIV) - 

17 KG - (ISIDORO) 

          

230.826  

                 

5,15  

                 

1.188.753,90  
1

,94% 

69,1

4% A 

3

9 
COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA RESF 

(PCT) - 17 KG - (ISIDORO) 

           

253.300  

               

4,65  

                  

1.177.845,00  
1

,92% 

71,0

6% A 

9

5 
COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA S/OSSO 

CONG (INDIV) - 17 KG - (ISIDORO) 

           

186.949  

               

6,05  

                   

1.131.041,45  
1

,84% 

72,9

0% A 

7

6 

ASAS DE 

FRANGO 

COXINHA DA ASA CONG 

(INDIV) - 17 KG - (ISIDORO 

             

155.652  

               

6,48  

               

1.008.624,96  

1

,64% 

74,5

5% A 

3

0 

ASAS DE 

FRANGO 

ASAS CONG (INDIV) - 17 KG - 

(ISIDORO) 

            

147.849  

               

6,25  

                   

924.056,25  

1

,51% 

76,0

5% A 

5

6 

PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

              

127.177  

               

6,70  

                   

852.085,90  

1

,39% 

77,4

4% A 

3

3 
MOELA 

DE FRANGO 

MOELA CONG (PCT) - 18 KG - 

(ISIDORO) 

            

196.128  

               

4,30  

                  

843.350,40  
1

,37% 

78,8

2% A 

9

0 
COXAS 

DE FRANGO 

COXA CONG (INDIV) - 17 KG 

- (ISIDORO) 

            

188.598  

               

4,25  

                     

801.541,50  
1

,31% 

80,1

2% B 

9 
FRANGO 

INTEIRO 

FRANGO C/ MIUDOS CONG 

(PCT) - 17 KG - (ISIDORO) 

            

173.536  

               

4,22  

                   

732.321,92  
1

,19% 

81,3

2% B 

1

41 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA S/OSSO 

S/PELE CONG (PCT) - 17 KG - (ISIDORO) 

             

70.329  

               

9,90  

                    

696.257,10  

1

,13% 

82,4

5% B 

4

000 

PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO CONG (INDIV) 

17 KG - DANIELI 

             

88.740  

                

6,55  

                    

581.247,00  

0

,95% 

83,4

0% B 

5

3 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA S/OSSO 

CONG (ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO 

              

86.921  

                

6,15  

                    

534.564,15  

0

,87% 

84,2

7% B 

1

49 
COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA RESF 

(PCT) (2 x 10KG) - 20 KG - (ISIDORO) 

            

108.740  

               

4,53  

                  

492.592,20  
0

,80% 

85,0

7% B 

1

43 
COXAS 

DE FRANGO 

SOBRECOXA RESF (PCT) (2 

X10KG) - 20 KG - (ISIDORO) 

             

84.420  

               

5,63  

                   

475.284,60  
0

,77% 

85,8

5% B 

1

51 
ASAS DE 

FRANGO 

COXINHAS DAS ASAS RESF 

(PCT - 2 X 10 KG) - 20 KG - ISIDORO 

             

64.660  

               

6,88  

                  

444.860,80  
0

,72% 

86,5

7% B 

2

2 

CORAÇÃ

O DE FRANGO 

CORACAO CONG (PCT) - 18 

KG - (ISIDORO) 

             

56.232  

               

7,80  

                  

438.609,60  

0

,71% 

87,2

9% B 

2

007 
COXAS 

DE FRANGO 

COXAS E SOBRECOXAS 

S/OSSO CONG (PCT 1KG) - 18 KG - 

DANIELI 

             

64.584  

               

6,60  

                  

426.254,40  
0

,69% 

87,9

8% B 

1

54 
ASAS DE 

FRANGO 

COXINHA DA ASA RESFR. 

(INDIV) - 17 KG - (ISIDORO) 

               

61.761  

               

6,85  

                  

423.062,85  
0

,69% 

88,6

7% B 

2

006 

COXAS 

DE FRANGO 

COXAS E SOBRECOXAS 

CONG (INDIV) - 17 KG - DANIELI 

              

97.410  

                

4,15  

                    

404.251,50  

0

,66% 

89,3

3% B 

8

8 

COXAS 

DE FRANGO 

SOBRECOXA CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

              

62.951  

               

5,20  

                   

327.345,20  

0

,53% 

89,8

6% B 

5

5 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

              

70.652  

               

4,50  

                   

317.934,00  

0

,52% 

90,3

8% B 

7

7 
ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DA ASA CONG (INDIV) 

- 17 KG - (ISIDORO) 

             

34.680  

               

8,60  

                  

298.248,00  
0

,49% 

90,8

7% B 

6

0 
ASAS DE 

FRANGO 

ASAS CONG (ENTRFL) - 17 

KG - (ISIDORO) 

             

43.282  

                

6,55  

                   

283.497,10  
0

,46% 

91,3

3% B 

4

012 
PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - DANIELI 

             

39.950  

               

6,59  

                   

263.270,50  
0

,43% 

91,7

6% B 

4

1 

FRANGO 

INTEIRO 

FRANGO C/ MIUDOS RESF 

(PCT) - 17 KG - (ISIDORO) 

               

59.415  

               

4,43  

                  

263.208,45  

0

,43% 

92,1

9% B 

8

9 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA CONG (ENTRFL) - 17 

KG - (ISIDORO) 

             

62.764  

                

4,18  

                   

262.353,52  

0

,43% 

92,6

1% B 

5

002 
FRANGO 

INTEIRO 

FRANGO C/ MIUDOS (PES, 

FIGADO E MOELA) CONG (PCT) - 17 KG - 

DANIEL 

              

61.897  

                

4,13  

                    

255.634,61  
0

,42% 

93,0

3% B 

2

086 

COXAS 

DE FRANGO 

FILE DE COXAS E 

SOBRECOXAS CONG (PCT 1KG) - 18 KG - 

DANIELI 

              

32.148  

                

7,58  

                   

243.681,84  

0

,40% 

93,4

3% B 

2

064 
COXAS 

DE FRANGO 

COXAS E SOBRECOXAS 

CONG (ENTRFL) - 17 KG - DANIELI 

             

60.044  

               

4,05  

                   

243.178,20  
0

,40% 

93,8

2% B 
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5

8 
PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO CONG (BDJ) - 

12 KG - (ISIDORO) 

             

35.832  

               

6,64  

                  

237.924,48  
0

,39% 

94,2

1% B 

3

4 
FÍGADO 

DE FRANGO 

FIGADO CONG (PCT) - 18 KG - 

(ISIDORO 

           

123.048  

                

1,85  

                  

227.638,80  
0

,37% 

94,5

8% B 

1

45 

ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DA ASA RESF (PCT) (2 x 

10 KG) - 20 KG - (ISIDORO) 

             

22.480  

               

9,05  

                  

203.444,00  

0

,33% 

94,9

1% B 

6

7 

ASAS DE 

FRANGO 

COXINHA DA ASA CONG 

(BDJ) - 12 KG - (ISIDORO) 

             

25.020  

                

7,61  

                   

190.402,20  

0

,31% 

95,2

2% B 

8

1 

PEITO 

DE FRANGO 

FILEZINHO DE PEITO CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

              

29.138  

               

6,40  

                   

186.483,20  

0

,30% 

95,5

3% B 

3

1 
DORSO 

DE FRANGO 

DORSO CONG (PCT) - 15 KG - 

(ISIDORO 

             

118.875  

                 

1,55  

                    

184.256,25  
0

,30% 

95,8

3% B 

2

061 
COXAS 

DE FRANGO 

SOBRECOXAS CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - DANIELI 

               

34.119  

               

5,30  

                   

180.830,70  
0

,29% 

96,1

2% B 

7

0 
ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DA ASA CONG (BDJ) - 

12 KG - (ISIDORO) 

               

18.216  

               

9,50  

                    

173.052,00  
0

,28% 

96,4

0% B 

8

3 

CORAÇÃ

O DE FRANGO 

CORACAO RESF (PCT) - 18 

KG - (ISIDORO) 

              

16.632  

             

10,40  

                    

172.972,80  

0

,28% 

96,6

9% B 

2

000 

COXAS 

DE FRANGO 

COXAS CONG (INDIV) - 17 KG 

- DANIELI 

              

40.120  

               

3,98  

                    

159.677,60  

0

,26% 

96,9

5% B 

5

4 

PEITO 

DE FRANGO 

PEITO C/ OSSO CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

             

29.784  

               

5,00  

                   

148.920,00  

0

,24% 

97,1

9% B 

9

7 
PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO S/SASSAMI 

RESF (ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

              

20.757  

               

6,85  

                     

142.185,45  
0

,23% 

97,4

2% B 

4

3 
PEITO 

DE FRANGO 

PEITO C/ OSSO RESF (PCT) - 

17 KG - (ISIDORO) 

             

26.333  

               

5,20  

                    

136.931,60  
0

,22% 

97,6

4% B 

1

53 
SAMBIQ

UIRA DE FRANGO 

SAMBIQUIRA CONG ( PCT 1 

KG) - 17 KG - (ISIDORO) 

               

45.118  

               

2,82  

                    

127.232,76  
0

,21% 

97,8

5% B 

1

047 
PEITO 

DE FRANGO 

MEIO PEITO S/ OSSO S/ PELE 

S/FILEZINHO CONG (ENTREF) - 17 KG - 

DANIELI 

              

19.346  

               

6,50  

                    

125.749,00  
0

,20% 

98,0

6% B 

1

50 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA 

DESOSSADA C/PELE RESF (PCT) (2 x 

10KG) - 20 KG - (ISIDORO) 

              

13.440  

               

6,20  

                    

83.328,00  

0

,14% 

98,1

9% B 

1

005 
PEITO 

DE FRANGO 

MEIO PEITO S/ OSSO S/ PELE 

S/FILEZINHO CONG (INDIV) - 17 KG - 

DANIELI 

              

12.053  

               

6,50  

                     

78.344,50  
0

,13% 

98,3

2% B 

1

55 

ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DA ASA RESFR. 

(INDIV) - 17 KG - (ISIDORO) 

                 

8.721  

               

8,85  

                       

77.180,85  

0

,13% 

98,4

4% B 

1

57 

COXAS 

DE FRANGO 

SOBRECOXA RESF. (INDIV) - 

17 KG - (ISIDORO) 

               

13.719  

                

5,35  

                     

73.396,65  

0

,12% 

98,5

6% B 

1

40 

PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO S/SASSAMI 

RESF (PCT) (2 X 8,5KG) - 17 KG - (ISIDORO) 

              

10.506  

               

6,90  

                      

72.491,40  

0

,12% 

98,6

8% B 

1

042 
PEITO 

DE FRANGO 

PEITO C/ OSSO CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - DANIELI 

              

14.280  

               

5,00  

                      

71.400,00  
0

,12% 

98,8

0% B 

1

48 
COXAS 

DE FRANGO 

COXAS RESF (PCT) (2 x 10KG) 

- 20 KG - (ISIDORO 

              

15.680  

               

4,30  

                     

67.424,00  
0

,11% 

98,9

1% C 

1

01 
COXAS 

DE FRANGO 

SOBRECOXA CONG (BDJ) - 12 

KG - (ISIDORO) 

                

11.124  

                

5,53  

                        

61.515,72  
0

,10% 

99,0

1% C 

1

46 

PEITO 

DE FRANGO 

PEITO C/ OSSO RESF (PCT) (2 

x 10 KG) - 20 KG - (ISIDORO) 

              

10.560  

               

5,00  

                     

52.800,00  

0

,09% 

99,0

9% C 

1

52 

ASAS DE 

FRANGO 

ASAS RESF (PCT - 2 X 10 KG) 

- 20 KG - ISIDORO 

                

7.560  

               

6,70  

                     

50.652,00  

0

,08% 

99,1

8% C 

4

021 

PEITO 

DE FRANGO 

FILEZINHO-SASSAMI CONG 

(PCT 1KG) - 18 KG - DANIELI 

                

7.002  

               

6,90  

                     

48.313,80  

0

,08% 

99,2

6% C 

9

6 
PEITO 

DE FRANGO 

FILE DE PEITO S/SASSAMI 

CONG (ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

                

5.899  

               

6,80  

                      

40.113,20  
0

,07% 

99,3

2% C 

6

6 
CORAÇÃ

O DE FRANGO 

CORACAO CONG (BDJ) - 12 

KG - (ISIDORO) 

               

3.480  

              

10,79  

                     

37.549,20  
0

,06% 

99,3

8% C 

7

4 
MOELA 

DE FRANGO 

MOELA CONG (BDJ) - 12 KG - 

(ISIDORO) 

                

8.748  

                

4,15  

                    

36.304,20  
0

,06% 

99,4

4% C 

1

44 
PEITO 

DE FRANGO 

FILEZINHO DE PEITO 

SASSAMI RESF (PCT) (2 x 10 KG) - 20 KG - 

(ISIDORO) 

                 

5.180  

               

6,85  

                     

35.483,00  
0

,06% 

99,5

0% C 

3

7 
ASAS DE 

FRANGO 

ASAS RESF (PCT) - 17 KG - 

(ISIDORO) 

                  

5.117  

               

6,60  

                     

33.772,20  
0

,06% 

99,5

5% C 

8

4 
MOELA 

DE FRANGO 

MOELA RESF (PCT) - 18 KG - 

(ISIDORO) 

               

6.948  

               

4,30  

                     

29.876,40  
0

,05% 

99,6

0% C 

4

023 

PEITO 

DE FRANGO 

FILEZINHO-SASSAMI CONG 

(BDJ) - 12 KG - DANIELI 

                

4.476  

               

6,50  

                    

29.094,00  

0

,05% 

99,6

5% C 

7

1 
COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA S/OSSO 

S/PELE CONG (ENTRFL) - 17 KG - 

(ISIDORO) 

               

4.063  

               

6,65  

                      

27.018,95  
0

,04% 

99,6

9% C 

3

002 
ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DAS ASAS CONG 

(INDIV) - 17 KG - DANIELI 

                 

2.516  

               

10,15  

                      

25.537,40  
0

,04% 

99,7

4% C 

1

56 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA RESF. (INDIV) - 17 KG - 

(ISIDORO) 

               

4.692  

               

4,25  

                      

19.941,00  

0

,03% 

99,7

7% C 

7

2 

PEITO 

DE FRANGO 

FILEZINHO DE PEITO CONG 

(BDJ) - 12 KG - (ISIDORO) 

                

2.472  

                

7,85  

                      

19.405,20  

0

,03% 

99,8

0% C 

1

00 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA CONG (BDJ) - 12 KG - 

(ISIDORO) 

               

3.432  

               

5,20  

                      

17.846,40  

0

,03% 

99,8

3% C 

6

9 
FÍGADO 

DE FRANGO 

FIGADO CONG (BDJ) - 12 KG - 

(ISIDORO) 

                

6.768  

               

2,45  

                       

16.581,60  
0

,03% 

99,8

6% C 

6

8 
COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA S/OSSO 

CONG (BDJ) - 12 KG - (ISIDORO 

                

2.184  

               

6,62  

                      

14.458,08  
0

,02% 

99,8

8% C 

2

089 
COXAS 

DE FRANGO 

COXAS E SOBRECOXAS 

S/OSSO CONG (BLOCO) - 17 KG - DANIELI 

                 

2.176  

               

6,05  

                      

13.164,80  
0

,02% 

99,9

0% C 

4

022 

PEITO 

DE FRANGO 

RECORTES DE FRANGO 

CONGELADO PCT 20KG DANIELI 

                 

1.720  

               

5,40  

                       

9.288,00  

0

,02% 

99,9

2% C 

1

58 

COXAS 

DE FRANGO 

COXA/SOBRECOXA RESF 

(ENTRFL) - 17 KG - (ISIDORO) 

                 

1.853  

               

4,05  

                        

7.504,65  

0

,01% 

99,9

3% C 
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3

025 
ASAS DE 

FRANGO 

COXINHAS DAS ASAS CONG 

(BDJ) - 12 KG - DANIELI 

                   

768  

                 

7,15  

                        

5.491,20  
0

,01% 

99,9

4% C 

5

010 
FRANGO 

INTEIRO 

FRANGO FESTIVO CONG - 

FRANGOTTONE - 20 KG - DANIELI 

                 

1.120  

               

4,30  

                        

4.816,00  
0

,01% 

99,9

5% C 

3

059 

ASAS DE 

FRANGO 

COXINHAS DAS ASAS CONG 

(PCT 1KG) - 18 KG - DANIELI 

                   

738  

               

6,43  

                        

4.745,34  

0

,01% 

99,9

5% C 

3

5 

PELE DE 

FRANGO 

PELE CONG (SC) - 20 KG - 

(ISIDORO) 

               

2.600  

                

1,60  

                        

4.160,00  

0

,01% 

99,9

6% C 

4

029 

PEITO 

DE FRANGO 

FILEZINHO-SASSAMI CONG 

(ENTRFL) (EXPORT) - 15 KG - DANIELI 

                    

555  

               

6,90  

                       

3.829,50  

0

,01% 

99,9

7% C 

3

508 
ASAS DE 

FRANGO 

ASAS CONG (PCT 1KG) - 15 

KG - DANIELI 

                    

555  

               

6,30  

                       

3.496,50  
0

,01% 

99,9

7% C 

2

515 
COXAS 

DE FRANGO 

COXAS CONG (PCT 1KG ) - 15 

KG - DANIELI 

                   

825  

               

3,95  

                        

3.258,75  
0

,01% 

99,9

8% C 

3

505 
ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DAS ASAS CONG 

(ENTRFL) (HALAL) - 15 KG - DANIELI 

                   

285  

             

10,00  

                       

2.850,00  
0

,00% 

99,9

8% C 

7

5 

PES DE 

FRANGO 

PES CONG (ENTRFL) - 15 KG - 

(ISIDORO) 

                 

1.455  

                

1,69  

                        

2.458,95  

0

,00% 

99,9

9% C 

3

038 

ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DAS ASAS CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - DANIELI 

                    

255  

               

9,45  

                        

2.409,75  

0

,00% 

99,9

9% C 

3

058 

ASAS DE 

FRANGO 

MEIO DAS ASAS CONG. (BDJ) 

- 12 KG - DANIELI 

                   

240  

               

9,50  

                       

2.280,00  

0

,00% 

99,9

9% C 

2

508 
COXAS 

DE FRANGO 

COXAS CONG (ENTRFL) 

(HALAL) - 15 KG - DANIELI 

                   

240  

               

4,00  

                          

960,00  
0

,00% 

100,

00% C 

2

516 

COXAS 

DE FRANGO 

COXAS E SOBRECOXAS 

S/OSSO S/PELE CONG (INDIV) (HALAL) - 

12 KG - DANIELI 

                    

144  

               

6,00  

                          

864,00  

0

,00% 

100,

00% C 

8

2 

SAMBIQ

UIRA DE FRANGO 

SAMBIQUIRA CONG 

(ENTREF) - 17 KG - (ISIDORO) 

                   

272  

                

2,75  

                           

748,00  

0

,00% 

100,

00% C 

5

009 
FRANGO 

INTEIRO 

FRANGO FESTIVO CONG - 

FRANGOTTONE - 18 KG - DANIELI 

                     

90  

               

4,30  

                           

387,00  
0

,00% 

100,

00% C 

2

517 

COXAS 

DE FRANGO 

COXAS E SOBRECOXAS 

S/OSSO COM PELE CONG (INDIV) - 12 KG - 

DANIELI 

                     

60  

                

6,10  

                          

366,00  

0

,00% 

100,

00% C 

7

013 

DORSO 

DE FRANGO 

DORSO C/ PESC CONG (PCT) - 

15 KG - DANIELI 

                    

120  

                

1,60  

                           

192,00  

0

,00% 

100,

00% C 

2

6 
DORSO 

DE FRANGO 

CMS CONG (SC) - 20 KG - 

(ISIDORO) 

                   

220  

               

0,70  

                            

154,00  
0

,00% 

100,

00% C 

3

001 
ASAS DE 

FRANGO 

COXINHAS DAS ASAS CONG 

(INDIV) - 17 KG - DANIELI 

                       

17  

               

6,30  

                             

107,10  
0

,00% 

100,

00% C 

1

38 
CABEÇA 

DE FRANGO 

CABECA CONG (PCT) (2 x 8,5 

KG) - 17 KG - (ISIDORO) 

                    

170  

               

0,50  

                             

85,00  
0

,00% 

100,

00% C 

4

013 

PEITO 

DE FRANGO 

FILEZINHO-SASSAMI CONG 

(ENTRFL) - 17 KG - DANIELI 

                         

-  

               

6,90  

                                      

-  

0

,00% 

100,

00% C 

7

3 

PES DE 

FRANGO 

PES TIPO A CONG (ENTRFL) - 

15 KG - (ISIDORO) 

                         

-  

                

1,50  

                                      

-  

0

,00% 

100,

00% C 

      

       

10.887.107    

     

61.369.124,75        

 

 


