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RESUMO 

 

O controle de materiais é fundamental para aumentar a competitividade de qualquer empresa, 

por isto as organizações recorrem às novas tecnologias de informações para adquirir 

ferramentas para o controle destes materiais. Este trabalho mostra um estudo de caso sobre 

testes de softwares de baixo custo para controle de materiais em uma empresa locadora de 

equipamentos eletroeletrônicos. Para este estudo e análise foram utilizadas análises teóricas 

sobre gestão de materiais e sistemas de informações, além de realização de inventário e 

separação de 50 (cinquenta) itens do estoque de materiais para cadastramento nos três 

softwares escolhidos para o período de teste. Após cadastramento e lançamentos das entradas 

e saídas, igualmente, em todos os softwares, os três funcionários que participaram da 

implantação e testes avaliaram os softwares atribuindo pontuação para 13 (treze) critérios 

diferentes. Baseado na soma da pontuação final foi escolhido o software que mais se adequa 

as necessidades da empresa locadora de equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Palavras-chave: Gestão de materiais.  Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT 

The control of materials is critical to increasing the competitiveness to any company. That’s 

because organizations use the new technologies of information to acquire tools for these 

material controls. This academic article is a case study of software testing for low cost of 

materials controls in an electronics equipment rental company. For this study, analysis and 

theoretical analyzes were used on materials management and information systems, and 

conducting inventory and separation of 50 (fifty) items from stock of materials for enrollment 

in three software chosen for the test period. After registration and postings of inputs and 

outputs, also in all those software, the three employees who participated in the deployment 

and testing evaluated the software by assigning scores for 13 (thirteen) different criteria. 

Based on the sum of the final score was chosen the software that best suits the company 

needs.  

 

 

Key Words: Management materials. Information Systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o advento da Revolução Industrial, meados dos séc. XVIII e XIX, 

concorrência de mercado vem se tornando cada vez mais sofisticada e assim, as empresas vêm 

procurando diminuir os seus custos na tentativa de se manterem competitivas no mercado e 

aumentarem assim, os seus lucro. 

Com isso, as operações de “compras” e “estoques” ganham maior importância, 

destacando-se como uma das possíveis maneiras de diminuição desses custos através de uma 

boa gestão do estoque de materiais, uma vez que engloba um conjunto de atividades 

desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as 

diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas 

atribuições. Tais atividades abrangem desde o circuito de reaprovisionamento, inclusive 

compras, o recebimento, a armazenagem dos materiais, o fornecimento dos mesmos aos 

órgãos requisitantes, até as operações gerais de controle de estoques, entre outras. 

Dessa forma, torna-se importante para qualquer empresa a disponibilização de 

informações precisas, completas e confiáveis de todas as atividades que integrantes da função 

de controle dos materiais, e para isso, se faz necessário a aquisição e  uso de um software que 

possibilite administrar estoques de forma eficiente, garantindo que os materiais certos, no 

momento e quantidade certa, além de reduzir custos de armazenagem, compra e 

gerenciamento. 

Tendo em vista esse contexto, surge o seguinte questionamento:  

“Dentre alguns softwares de licença livre ou de baixo custo, qual deles mais se 

mostram com um melhor desempenho na gestão de materiais eletrônicos”?  

Na tentativa de responder a esse questionamento esse trabalho tem como objetivo 

analisar softwares de licença livre ou de baixo custo, com o intuito de identificar o sistema de 

informação que melhor se adeque para o controle de materiais de uma empresa locadora de 

equipamentos eletroeletrônicos. 

A estrutura desta monografia está distribuída em seções, num total de 7 (sete). A 

primeira seção trata da introdução, e, a sétima, das considerações finais. 

Abordar-se-á, na segunda seção, o referencial teórico sobre sistemas de 

informação e tecnologia de informação, necessários para a aplicação destes softwares de 

controle de materiais. 
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Na terceira seção, o referencial teórico sobre a gestão de materiais, com ênfase na 

gestão do estoque, informações necessárias para controle dos materiais. 

Na quarta seção, delineiam-se sobre os softwares propostos e analisados, suas 

principais características, explanando sobre as qualidades e os pontos que merecem ser 

aperfeiçoados. 

Na quinta seção especifica-se a metodologia utilizada para a realização da escolha 

dos softwares, assim como foram aplicados todos os testes inerentes. 

Na sexta seção, trata-se da análise comparativa dos três softwares, voltados para 

atendimento e gestão de materiais. 
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2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

  

Os sistemas de informação, atualmente, são mais abrangentes do que o imaginado,  

visto que, integrados com a tecnologia da informação, podem ser um diferencial para 

empresas nesse ambiente competitivo em que vivemos atualmente. 

Preceitua-se que, sistemas são elementos que estão interconectados, com a 

finalidade de formar um todo organizado ou atingir resultados. Entretanto, Rezende e Abreu 

(2008, p.6-7) definem sistemas sob várias perspectivas, conforme a seguir especifica-se: 

 
[...] Conjunto de partes que interagem entre-si, integrando-se para atingir um 

objetivo ou resultado; 

[...] Em informática, o conjunto de software, hardware e recursos humanos; 

[...] Componentes da tecnologia da informação e seus recursos integrados; 

[...]Empresa e seus vários subsistemas. 

 

Oliveira (2008) aduz: 

 
Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, 

conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam 

determinada função e Informação é o dado trabalhado que permite ao executivo 

tomar decisões. 

 

Rezende (1999 apud REZENDE e ABREU, 2008, p.37) afirma que, “todo 

sistema, usando ou não recursos de Tecnologia de Informação, que manipula e gera 

informação, pode ser considerado Sistema de Informação.”  

Sistema de Informação (SI) também pode ser definido como um sistema que 

coleta, processa, armazena, analisa e dissemina dados e informações para um propósito 

específico (TURBAN et al.,2010, p. 59). 

Rezende e Abreu (2008, p.37-38) conceituam o sistema de informação de quatro 

maneiras distintas: 

a) Grupo de telas e relatórios, habitualmente gerados na Unidade de Tecnologia da 

Informação, que possui a maioria dos recursos de processamento de dados e 

gestiona a tecnologia da informação da empresa e seus recursos, gerando 

informações profícuas e oportunas aos clientes e /ou usuários; 

b) conjunto de software, hardware, recursos humanos e respectivos procedimentos 

que antecedem e sucedem o software; 
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c) empresa e seus vários subsistemas internos, contemplando ainda o meio 

ambiente externo; e, 

d) subsistema do sistema empresa. 

 

Salienta-se que, o sistema de informação empresarial interliga diferentes setores, 

em alguns casos, o ambiente externo, a fim de se utilizar dados e informações necessárias para 

o gerenciamento e controle desejado, tornando-se possível devido à existência de tecnologia e 

de softwares disponíveis. 

Para este trabalho, será utilizado o conceito de Sistema de Informação com a 

Tecnologia da Informação, vez que, o foco do trabalho está voltado para a utilização de 

Sistema de Informação, em um ambiente tecnológico empresarial. 

 

2.1 Enfoque e objetivo dos sistemas de informação 

 

O enfoque do Sistema de Informação difere de empresa para empresa, pois, 

considera-se o negócio empresarial para atingir o objetivo de auxiliar os processos decisórios, 

por meio de coletas, armazenamento e análise dos dados inclusos no sistema de informação.  

Segundo Rezende e Abreu (2008, p.8), os sistemas procuram atuar como: 

a) ferramentas, para exercer o funcionamento das empresas e de sua intricada 

abrangência e complexidade; 

b) instrumentos, que possibilitam uma avaliação analítica, e, quando necessária, 

sintética, das empresas; 

c) facilitadores dos processos internos e externos, com suas respectivas 

intensidades e relações; 

d) meios para suportar a qualidade, a produtividade e a inovação tecnológica 

organizacional; 

e) geradores de modelos de informações, para auxiliar os processos decisórios 

empresariais; 

f)  produtores de informações oportunas e geradores de conhecimento; e,  

g) valores agregados e complementares à modernidade, perenidade, lucratividade, 

competitividade e inteligência empresarial ou organizacional. 
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Os Sistemas de Informação, independentemente de seu nível de classificação, tem 

como objetivo primordial auxiliar os processos de tomada de decisões na empresa. Aqueles e 

os que não se propuserem a atender a esse objetivo, não justificam a sua existência para a 

empresa. São construídos para atingir um ou vários objetivos, sendo, um dos objetivos 

primários, a transformação de dados em informações ou conhecimentos, de uma maneira 

econômica e confiável, fazendo o uso de recursos de tecnologia da informação. 

Para Rezende (2008, p. 52), Tecnologia da Informação significa recursos 

tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação.  

Cruz (1998 apud REZENDE, 2008, p. 52), esclarece que: 

 
Tecnologia da Informação pode ser todo e qualquer dispositivo que tenha 

capacidade para tratar dados e ou informações, tanto de forma sistêmica como 

esporádica, quer esta aplicada ao produto, quer esteja aplicada no processo. 

 

A Tecnologia da Informação pode ser abrangente, utilizada de diversas maneiras e 

para diversos fins, tornando-se difícil encontrar uma definição exata. Porém pode ser definida 

como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que 

visam permitir o armazenamento, o acesso e uso das informações. Na verdade as aplicações 

para TI são tantas – estão ligadas as mais diversas áreas - que há várias definições para a 

expressão mas nenhuma delas consegue determiná-la por completo. 

 

2.2 Os principais componentes da tecnologia de informação 

 

Os principais componentes da tecnologia de informação são pessoas, hardware, 

software, sistemas de telecomunicações, e, gestão de dados e informações, descriminadas a 

seguir: 

• Pessoas 

São os profissionais e usuários da Tecnologia de Informação. Na língua inglesa, 

também, são chamadas de humaware ou peopleware, fazendo menção a outros componentes 

da Tecnologia da Informação, quais sejam, software e hardware. Vale citar como exemplo os 

digitadores, analistas de sistemas, gestores de TI, administradores de rede, operadores. 
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• Hardware 

É a parte física de um sistema computacional, um conjunto integrado de placas, 

circuitos, componentes eletrônicos e periféricos. São utilizados com o intuito de 

processamento, armazenamento e divulgação de dados e informações. Destacam-se, como 

exemplos: CPU ou UCP (Unidade Central de Processamento), monitores, teclados, mouse, 

modem, microfone, caixas de som, webcam, dentre outros. 

 

•Software 

É uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na manipulação, 

redirecionamento, ou modificação de um dado/informação ou acontecimento. Software, 

também, é o nome dado ao comportamento exibido por esta sequência de instruções, quando 

executadas em um computador ou máquina semelhante. É a parte lógica do sistema, os 

programas.  

Todos os programas de software são escritos em esquemas de códigos 

denominados linguagens de programação, que fornecem instruções ao computador, para que 

este possa executar uma atividade de processamento e atingir um objetivo. 

Rezende e Abreu (2008, p.57) assinalam que: 

 
[...] A linguagem de programação deve ser convertida para linguagem de máquina 

para ser executada na UCP e isto é feito pelo software chamado compilador, que 

funciona como um tradutor de linguagem, convertendo o código fonte em código 

objeto ou executável. 

 

Oportuno ressaltar, como exemplo de softwares: antivírus, browsers, sistema 

operacional (Windows, Linux), office, players. 

 

• Sistemas de Telecomunicações ou Rede de Comunicações 

 São o conjunto de componentes e acessórios responsáveis pela troca de 

informações e dados pelas diferentes partes. 

Rezende e Abreu (2008, p.62), aferem que: 

 
O processamento de dados que utiliza recursos de telecomunicações, ou seja, 

modems, multiplexadores, linhas de comutação (privativas de comunicação) de 

dados, telefones etc., pode ser chamado de teleprocessamento de informações. 

Nesse teleprocessamento, o terminal (ou microcomputador) transmite sinal digital 

ou binário ao modem, o qual converte os sinais digitais de baixa frequência em 

sinais analógicos modulados (modulador), que por meio de uma linha, pública, 
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privada ou especial de comunicação de dados. Ligado ou não o modem a um 

telefone, transmite os dados a outro computador. 

 

Para que haja conexão e transferência de dados entre computadores e periféricos é 

necessária a existência de redes de computadores que permitem compartilhamento de 

informações, periféricos e aplicativos. Esta conexão é muito importante para a 

descentralização no acesso aos dados e informações, e para a agilização na comunicação entre 

as pessoas. 

Utilizando-se de respectivos equipamentos e dispositivos, os recursos das 

telecomunicações são encontrados nas mais diversas opções de serviços e aplicações, tais 

como classificam Rezende e Abreu (2008, p. 64-65): 

a)  transferência de simples arquivos, ou troca de textos e dados entre 

computadores; 

b)  conexão remota, como um serviço interativo, que permite acessar programas 

e aplicações disponíveis em outro computador de outro local; 

c) correio eletrônico ou e-mail, serviço de mensagens, de voz, de fax e troca de 

textos entre clientes e/ou usuários; 

d)  teleconferência e vídeo conferência, para cursos e reuniões, permitindo que 

grupos de clientes e/ou usuários discutam assuntos on-line, de diversos pontos, 

simultaneamente; 

e)  Bulletin Board System (BBS), redes privadas que possuem serviços de 

correio eletrônico e troca de dados; 

f) Eletronic Data Interchange (EDI), transferência eletrônica de dados, 

interligando empresas, clientes e fornecedores; 

g) Internet, rede mundial de computadores capaz de interligar residências, 

empresas, etc., facilitando o marketing e a geração de negócios comerciais, 

que pode ser utilizada juntamente com a rede interna da empresa, denominada 

Intranet e com o acesso externo e remoto dos dados via Extranet.  

 

• Gestão de dados e informações 

Para Rezende e Abreu (2008, p.66) “a gestão de dados é fundamental para o 

funcionamento normal dos Sistemas de Informação na empresa, pois sem os dados e a 

capacidade de processá-los, ela não estaria apta a executar com efetividade suas atividades.” 
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Sobre a conjectura atinente, Oliveira (2008, p.22 e 46) assim se manifesta: 

 
Dado e qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não 

conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. [...] Informação e dado 

trabalhado que permite ao executivo tomar decisões. [...] e Banco de Dados é uma 

coleção organização de dados e informações que pode atender as necessidades de 

muitos sistemas, com um mínimo de duplicação, e que estabelece relações naturais 

entre dados e informações. 

 

Um banco de dados é mantido e acessado por meio de um software denominado 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), e é comum que se confunda o termo 

SGBD com banco de dados. 

Para Turban et al.(2010, p. 59): 

 
Informações são dados que foram organizados de modo que tenham um significado 

e um valor para o destinatário. [...] Itens de dados referem-se a uma descrição 

elementar das coisas, eventos atividades e transações que são registrados, 

classificados e armazenados, mas não são organizados para fornecer qualquer 

significado especifico. [...] Banco de dados consiste em itens de dados armazenados 

e organizados para recuperação. 

 

É fundamental que haja a guarda e a segurança dos dados e informações, para que 

estas não sejam perdidas ou acessadas por terceiros, gerando golpes, perdas e concorrência. 

Para guarda dos dados, recomenda-se backups (cópias) diárias, cópias extras semanais e 

mensais, e, que estas cópias fiquem armazenadas, também, em outro ambiente físico, para 

que, na hipótese de haver um incêndio, por exemplo, haja outra cópia em segurança. 

Para a segurança das informações é recomendada à utilização de softwares de 

segurança, evitando o acesso de dados por terceiros, bem como, que seja adotado um controle 

de acesso pessoal, com senhas e logins, abrangendo o nível de acesso que o usuário poderá 

acessar. 
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3 GESTÃO DE MATERIAIS 

 

É de fundamental importância para qualquer tipo de empresa o controle do seu 

estoque de materiais, pois sem este controle o(s) administrador(es) jamais poderão gerenciar 

materiais, pedidos, controlar os custos, diminuir custos de maneira eficaz e eficiente. Devido 

novas tecnologias, a gestão de materiais está mais rápida, como deve ser, fácil e eficaz: com a 

inclusão e manutenção correta de dados, os sistemas fornecem dados estatísticos e o controle, 

análise e planejamento fica por conta de uma pessoa capacitada. É importante que todos os 

itens contabilizáveis entrem no controle de estoque de materiais, incluindo o material de 

escritório, limpeza, manutenção de instalações. 

O sistema de gestão de material deve estabelecer integração desde a previsão de 

venda ou utilização do material para que se possa planejar a produção ou aquisição dos 

materiais em um tempo hábil a fim de não atrasar ou interromper completamente a fabricação 

de um produto ou a prestação de um serviço. 

 

3.1 Definição 

 

A administração de materiais pode ser definida como conjunto de atividades 

dentro de uma organização destinadas a suprir com os materiais necessários os desempenhos 

normais das atribuições. É a garantia de existência continua de um estoque, organizado para 

que nunca exista faltas dos itens que o compõem, sem tornar o custo excessivo ou perdas 

devido nível de estoque alto. 

É o planejamento, direção, controle e coordenação de todas as atividades 

referentes ao controle de materiais e estoque desde a concepção de sua necessidade até a 

introdução no processo de fabricação ou utilização. Começa com a determinação da 

qualidade, tipo de material e quantidade e termina com a entrega e reposição. 

A administração de recursos de materiais engloba a sequencia de operações que 

tem inicio na identificação do fornecedor, na compra do bem ou serviço, em seu recebimento, 
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transporte interno e acondicionamento, em seu transporte durante o processo produtivo, em 

sua armazenagem como produto acabado e, finalmente, sua distribuição ao consumidor final. 

Francischini e Gurgel (2002) afirmam que:  

A administração de materiais tecnicamente bem aparelhada é, sem dúvida, uma das 

condições fundamentais para o equilíbrio econômico e financeiro de uma empresa. 

[...] Tratar adequadamente do abastecimento, do planejamento e do 

reaproveitamento de materiais contribui para a melhoria do resultado de qualquer 

organização 

 

A administração de materiais pode ser conceituada como um sistema integrado em 

que diversos subsistemas próprios interagem para formar um todo organizado. Destina-se a 

dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis ao 

funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade 

requerida com o menor custo. 

 

3.2 Estoque 

 

Pode-se dizer que estoque é a reserva de material que é utilizado gradativamente à 

necessidade de reposição do mesmo material na produção de um produto, utilização do 

material ou na prestação de um serviço. 

Para Dias (2004), o objetivo do estoque é otimizar o investimento, aumentando o 

usos eficiente dos meios financeiros, minimizando as necessidades de capital investido em 

estoques. 

Bertaglia (2005), defende que a formação do estoque está relacionada ao 

desequilíbrio existente entre a demanda e o fornecimento. 

Percebe-se por meio dessas definições que o gerenciamento de estoque requer a 

quantificação de seus itens, ou melhor, dos recursos tangíveis, em movimento ou não, que se 

encontram em poder da organização, num determinado tempo. 
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Segundo Araújo (1978, p. 106), a concepção do verdadeiro significado ficará 

condicionado ao uso ou utilidade que venham a ter para cada um; cada industrial, cada 

comerciante tem uma concepção própria sobre as vantagens e desvantagens da manutenção de 

seus estoques. 

Nesse contexto, o controle do estoque é o fator mais importante para uma boa 

gestão de materiais. Não adianta a empresa ter a melhor infraestrutura, com os melhores 

profissionais, trabalhando nas melhores maquinas se não houver matéria prima para tornar 

viável o trabalho. Baseado neste pensamento o gestor deve considerar a gestão do seu estoque 

como prioridade, afim de evitar faltas, perdas ou custos excessivos com pedidos ou 

armazenamentos. 

 

3.2.1 Classificação do estoque 

 

Para um bom gerenciamento do estoque, a empresa e o funcionário responsável 

pelo almoxarifado devem classificar seus estoques de acordo com os critérios relacionados 

abaixo. 

• Quanto a sua estocagem 

Os materiais do estoque devem ser analisados quanto a sua estocagem, definindo 

a importância e a frequência de utilização do material a ser estocado. Podem existir materiais 

de uso continuo que deverão ser constantemente repostos e para isto deverão ser adotados 

critérios de ressuprimento de acordo com a previsão de consumo; materiais que não podem 

ser estocáveis e portanto a compra do material deve ser sempre ligada a necessidade do 

mesmo; materiais de estocagem temporária, que são os materiais que raramente são utilizados 

e por isso não existe a necessidade de controle de ressuprimento e os materiais permanentes 

que são os materiais de uso ininterrupto que sempre deverão estar em nível normal para não 

afetar as atividades. 
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• Quanto a sua aplicação 

Definir qual a aplicação dos materiais contidos no estoque: material de limpeza, 

material de expediente ou material de escritório, material de uso comum, material de 

manutenção, material de propaganda, uniformes. É importante a separação dos setores e áreas 

da empresa para cadastro correto dos materiais a fim de obter um controle rigoroso sobre a 

quantidade de material utilizado por cada setor. 

• Quanto a sua perecibilidade 

Um material perecível não poderá ficar no estoque após o prazo de validade pois o 

mesmo poderá estragar ou perder suas funções. Para este tipo de material não é aconselhado a 

aquisição em grande quantidade para estocagem para que não haja perdas ou desperdícios. É 

importante que no arranjo do estoque os materiais com data de validade mais próximas 

estejam na frente para utilização prioritária aos materiais com data de validade mais distante 

contidos no mesmo estoque. O produto perecível também não poderá ser armazenado em 

condições de luminosidade e ou temperaturas inadequadas, pois estes agentes físicos poderão 

também estragar ou fazer a perda das funções. 

• Quanto a sua periculosidade 

Materiais que fornecem riscos devem ser acondicionados em lugares específicos 

que seguem as normas e recomendações técnicas estipuladas pelos órgãos competentes e 

fabricantes. As normas e condições impostas para garantir a segurança também devem ser 

cumpridas no caso do transporte do material, e na utilização do mesmo. 

Para uma classificação correta do estoque a empresa e o funcionário responsável 

pela gestão de materiais devem seguir alguns princípios. 
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• Catalogação 

É a primeira fase do processo de classificação dos materiais, e consiste em 

ordenar de forma lógica, todos os dados relativos aos materiais selecionados, codificados e 

cadastrados. Deve-se criar grupos e subgrupos de acordo com finalidade, afinidade e 

utilização. 

• Simplificação de material 

É a redução de diversidades de itens semelhantes no estoque. Se dois materiais 

são semelhantes em tamanho, utilização, peso, capacidade ou outras características 

fundamentais a utilização do mesmo, destinados a mesma finalidade, aconselha-se a adoção 

de apenas um material com o intuito de simplificação e normalização. Este ato favorece o 

controle deste material visto que o mesmo não estar divido. 

• Especificação 

Especificação minuciosa do material a fim de possibilitar um melhor 

entendimento por parte do consumidor, requerente ou requisitante. A especificação do 

produto auxilia no pedido e compra do material no fornecedor, pois o requisitante terá todas 

as características necessárias do produto a ser solicitado. 

• Normalização 

Maneira pela qual o material deve ser utilizado em sua padronização, 

identificação e suas diversas finalidades. Também é aplicada a normalização nos casos de 

peso, medidas e formatos. 

• Codificação 

Códigos de cadastro dos materiais que devem conter informações necessárias e 

suficientes. São utilizados para facilitar a busca no almoxarifado, evitar cadastro em 

duplicidade, facilitar o controle do estoque, estabelecer uma única linguagem dos materiais 

dentro da empresa (um mesmo material pode ter nomenclaturas diferentes entre os setores de 
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uma mesma empresa). Deve-se desenvolver um método simples, lógico, racional e claro para 

identificação dos materiais. Pode-se citar como exemplos de métodos de codificação: 

alfabético (utilização apenas de letras); numérico sequencial (estabelece números 

sequenciais); alfanumérico (associação de letras e números); decimal (associação de três 

grupos e sete algarismos, onde o primeiro grupo com dois algarismos é o classificador, o 

segundo grupo com também dois algarismos é o individualizador e o terceiro e ultimo grupo é 

o caracterizador com três algarismos). 

• Padronização 

Processo para eliminar variedades desnecessárias de produtos, que geralmente são 

adquiridas em pequenas quantidades e que acabam encarecendo as compras dos materiais de 

uso normal. Algumas vantagens da adoção da padronização são: diminuição do número de 

itens; simplificação do trabalho de estocagem; redução do trabalho de compras; obtenção de 

preços melhores; diminuição de custos na estocagem. 

• Identificação 

Processo que consiste em identificar características dos materiais assim como 

outras características fundamentais: código do produto, número de série, lotes, atributos. 

Após o processo de identificação, padronização e codificação os materiais devem 

ser cadastros, que é o registro (atualmente em computadores), com todas as informações 

obtidas no processo de classificação do material. É importante que a organização tenha 

sempre disponível a listagem dos materiais para o caso de necessidade de consultas e análises 

econômicas administrativas. 

 

3.2.3 Níveis de estoque 

É importante a definição de alguns níveis para controle dos materiais no estoque a 

fim de evitar custos com estocagem, falta de mercadorias, momento correto para aquisição de 

materiais. 
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• Estoque mínimo 

Também chamado de estoque de segurança, determina a quantidade mínima de 

material em estoque destinado a cobrir eventuais faltas e atrasos no fornecimento, objetivando 

a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo sem o risco de 

faltas. Pode-se citar como causas de faltas de materiais no estoque a oscilação no consumo, 

atraso na reposição do material, variação da qualidade, remessas divergentes por parte do 

fornecedor e diferenças de inventário. 

Para Dias (2009), o estabelecimento de uma margem de segurança ou estoque 

mínimo é o risco que a companhia está disposta a assumir com relação à ocorrência de falta 

de estoque. 

Pode-se determinar o estoque mínimo através de uma projeção estimada do 

consumo ou cálculos com base estatística, com uma análise dos consumos anteriores pode-se 

determinar a porcentagem da variação em relação ao previsto. 

• Estoque máximo 

Quantidade máxima de estoque de um determinado material. É calculado pela 

soma do lote de compra com o estoque mínimo. O estoque máximo diferentemente do 

estoque mínimo é variável, a quantidade varia pela sazonalidade ou a necessidade da 

aquisição dos materiais no período. 

• Estoque médio 

É o nível médio do estoque em torno das operações de compra e consumo, resume 

as transações de entrada e saídas de um determinado item do estoque. 

• Ponto de pedido 

É o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a 

chegada efetiva do material no almoxarifado da empresa. É uma informação básica e 

essencial para o cálculo do estoque mínimo. 
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Segundo Dias (2009), o tempo de reposição pode ser dividido em três partes: a 

emissão do pedido, a preparação do pedido e o transporte, conforme mostra o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Gráfico dente de serra com tempo de reposição x ponto de pedido. 

 

Fonte: Dias (2009, p.57) 

 

  

 A emissão do pedido representa o tempo que leva desde a emissão do pedido de 

compra até ele chegar ao fornecedor. A preparação do pedido representa o tempo que leva o 

fornecedor para fabricar os produtos, separar os produtos, emitir o faturamento e deixa-los em 

condições de serem transportados. O transporte representa o tempo que leva a saída do 

fornecedor até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados. 

 Portanto, é de fundamental importância que qualquer empresa adote a gestão dos 

materiais e siga as diretrizes propostas para que haja um controle deste estoque e os gestores 

possam tomar suas decisões baseados nos dados gerados por este controle de materiais. 
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4 SOFTWARES DE APOIO AO CONTROLE DE MATERIAIS 

  

Há uma grande quantidade de softwares de gerenciamento de estoque, entretanto, 

no presente trabalho optou-se por entender o funcionamento de softwares prontos e 

disponíveis na Internet, voltados com licença livre, ou de baixo custo, que atendessem as 

exigências de controle de saída e entrada de materiais, com discriminação do material e do 

requisitante, bem como, emissão de relatórios do inventário.  

Diante do critério de seleção adotado, foram identificados os softwares 

InvoiceExpert, Galactica, Free_ControleEstoqueVI, Estoque_Rapi2_0_0,que não atenderam 

as exigências, e, por esta razão, não participaram da análise detalhada. 

A seguir, serão apresentados os softwares TagComercio, Estoque Facil 7 e 

Almoxarifadoonline. 

 

4.1 TagComercio 

 

O TagComercio é um software que foi desenvolvido para a gestão comercial de 

empresas ou profissionais liberais. É um software que, além de controlar o estoque, realiza 

vendas, emite recibos, e, ainda, fornece o fluxo de caixa. 

Desta forma, é oferecida uma versão completa, shareware (versão de distribuição 

de um software, em que é cedido um tempo útil para teste e avaliação do programa, onde, 

concluído este período, o usuário deve adquirir a licença ou desinstalar o software) para teste 

por 15 dias gratuitos.  

Após o término do prazo de testes, o cliente poderá optar por duas versões pagas: 

o TagComercio Standart, que é a versão limitada para apenas 1 computador, de uso local tal 

qual a versão shareware, pelo preço de R$289,00, e, a versão TagComercio.NET, que é a 

versão sem limitação quanto ao numero de computadores, utilizando o software em uma rede, 

pelo preço R$ 389,00. 

Ressalta-se que, o TagComercio não cobra mensalidades, a licença do software é 

vitalícia, as atualizações e o suporte são gratuitos. No ano de 2012, foram fornecidas dez 

atualizações para os clientes, demonstrando que, apesar do pagamento de uma única taxa, 
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apenas para compra da licença, o software fica em constante análise e em processo de 

melhorias e correções de possíveis erros. 

 

4.1.1 Funcionamento 

 

Um bom layout, um menu(ver Figura 1)com opções bem definidas e 

significativas, e atalhos para as opções mais utilizadas, tornam o TagComercio de fácil 

utilização, porém, devido ao seu foco, no controle comercial, e, por consequência, o estoque, 

resultam em diversas opções, que não deverão ser utilizadas no teste. 

 

Figura 1 – Tela inicial TagComercio 

Fonte: Programa TagComercio 

 

Evidencia-se, como qualidades do programa: 

a) cadastro de clientes e produtos com fotos; 

b) geração de etiquetas com código de barras; 

c) cadastro de fornecedores, categorias de produtos, formação de grades e kits de 

produtos; 

d) grande variedade de gráficos e relatórios; 

e) preço; 
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f) atualizações e suporte; 

g) controle de produtos abaixo do estoque mínimo; e, 

h) videoaulas de utilização do software (disponível em: <www.youtube.com.br>). 

  

Convém reconhecer as deficiências deste software, quais sejam: 

a) foco para vendas e não gestão de estoque; 

b) saída de materiais, apenas como venda;  

c) várias opções não utilizadas; e, 

d) utilização do software com finalidade diferente da proposta do fornecedor. 

 

4.1.2 Recursos computacionais necessários 

 

Necessitando de uma baixa configuração de hardware para seu funcionamento, o 

programa tem apenas 4,6mb de tamanho, e, de  acordo com os desenvolvedores, o 

TagComercio necessita, no mínimo, para um funcionamento ideal, de um Pentium 3, com 

512mb de memória e de um HD de 40gb, assim como, de outros requisitos básicos para o 

funcionamento de um computador.  

O programa roda apenas em computadores com sistema operacional Windows, a 

partir da versão XP até a versão Seven. 

 

4.1.3 Fornecedor 

 

Criado e desenvolvido pela Tag Software Desenvolvimento e Comércio de 

Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº08.077.329/0001-62, uma empresa fundada em junho 

de 2006, com matriz na cidade de Belo Horizonte – MG. 

Em seu site, o cliente tem acesso a todas as informações necessárias sobre o 

software, assim como, preços, versão de teste, dúvidas frequentes, atualizações, suporte 

técnico, ajuda online e compra da licença do produto. 
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4.2 Estoque Fácil 7  

 

 

O Estoque Facil 7 é um software que, diferentemente do TagComercio, foi 

desenvolvido para a gestão de estoque. Nele não existem opções de vendas, emissão de 

recibos, fluxo de caixa. 

É oferecida uma versão de testes gratuita, onde o usuário poderá se utilizar da 

versão, sem restrições, por 50 execuções. A MTG Softwares disponibiliza apenas uma versão 

do programa, no valor de R$ 138,00. Este valor refere-se à licença para uma versão, por 

tempo ilimitado, e sem cobrança de mensalidades ou anuidades.  

O cliente só terá suporte técnico gratuito pelo primeiro ano após a aquisição da 

licença. Para aquisição de suporte técnico, após o prazo vencido, é cobrado o valor de 

cinquenta por cento do valor cobrado por uma nova licença. As atualizações do software não 

são gratuitas, é arrecadado do cliente um valor de dois terços do preço vigente da licença de 

uso. 

 

4.2.1 Funcionamento 

 

O Estoque Fácil tem um layout simples(ver Figura 2), e, mesmo com 

disponibilidade de mudança de aparência, não faz com que o programa se destaque 

visualmente.  

A inclusão de dados é mais simples, devido a uma quantidade menor de dados 

exigidos, porém, não torna o programa incompleto para o uso deste trabalho.  

O cadastro de kits de materiais é uma ferramenta interessante, pois, pode-se 

cadastrar as ferramentas para uma instalação de ar condicionado split, ou um conjunto de 

chavesallen, reduzindo a quantidade de produtos em estoque e a margem de erros, por parte 

do operador. 
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Figura 2 – Tela inicial Estoque Fácil 7 

Fonte: Programa Estoque Fácil 7 

 

Pode-se citar como qualidades do programa em pauta: 

a) separação dos materiais por grupo; 

b) gerência de acessos; 

c) cadastro de kits de materiais; 

d) cadastro de fotos; 

e) pedidos de compras, com a opção para transformar o pedido em entrada; 

f) relatórios de estoque mínimo; 

g) 27 opções diferentes de skin; e, 

h) opção de instalação e utilização por pendrive. 

  

Assim, constatam-se as deficiências deste software: 

a) ausência de cadastro de todos os funcionários; 

b) ausência de gráficos; e, 

c) suporte técnico, pago após um ano de aquisição da licença.  
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4.2.2 Recursos computacionais necessários 

 

Necessitando de uma baixa configuração de hardware para o seu funcionamento, 

o programa tem apenas 8mb de tamanho, e de acordo com os desenvolvedores, o Estoque 

Fácil 7 necessita, no mínimo, para um funcionamento ideal, de um Pentium 500, de um 

monitor com resolução 1024x768 dpi, assim como, de outros requisitos básicos para o 

funcionamento de um computador.  

O programa roda apenas em computadores com sistema operacional Windows, a 

partir da versão XP até a versão Seven. 

 

4.2.3 Fornecedor 

 

Criado e desenvolvido pela MTG Softwares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 

39.793.625/0001-93, empresa fundada em outubro de 2003, com matriz na cidade de Araxá – 

MG. 

Em seu site, o cliente tem acesso a todas as informações necessárias sobre o 

software, assim como preços, versão de teste, dúvidas frequentes, atualizações, suporte 

técnico, ajuda online e compra da licença do produto. 

 

4.3  Almoxarifadoonline 

 

O Almoxarifadoonline é um software com navegação nas nuvens ou computação 

nas nuvens (acesso a um servidor, no qual o software é instalado em um potente computador, 

no qual permite se utilizar o software, via internet, sem a necessidade de qualquer instalação 

em seu computador pessoal) e foi desenvolvido apenas para a gestão de estoque. Nele, não 

existem opções de vendas, emissão de recibos, fluxo de caixa. 

São oferecidos trinta dias gratuitos, e sem restrição, de utilização para testes, com 

permissão de até 10 usuários simultâneos. A Henning Informática oferece inúmeras opções de 

contratações: os valores diferenciam-se pela quantidade de usuários administradores, 
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acessando o sistema simultaneamente, e pela quantidade de dias que o cliente terá acesso ao 

sistema. O valor do pacote mensal para apenas um usuário administrador, e o acesso ilimitado 

para usuários do tipo requisitante, custa R$ 100,00, enquanto que, o pacote anual, com apenas 

um administrador, e o acesso ilimitado para usuários do tipo requisitante, custa R$ 840,00. 

As atualizações e o suporte técnico são gratuitos, pelo período de licença 

adquirido pelo cliente. 

 

4.3.1 Funcionamento 

 

O Almoxarifadoonline possui o melhor layout dos três softwares analisados (ver 

Figura 3), o acesso às opções da barra de ferramentas são intuitivos, com a quantidade ideal 

de campos e informações para cadastro. Por ser um software de navegação nas nuvens é o que 

menos apresenta incompatibilidade, em face da inexistência de necessidade de atualização por 

parte do usuário, e proteção dos dados contra vírus ou defeitos de hardware.  

 

Figura 3 – Tela inicial Almoxarifadoonline 

 

Fonte: Programa Almoxarifadoonline 

 

Como qualidades deste programa tem-se: 

a) cadastro de produtos consumíveis e não consumíveis; 
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b) acesso em qualquer computador com acesso a internet; 

c) pedidos de compras; 

d) requisições por funcionários; 

e) controle de permissão dos funcionários; 

f) relatórios de estoque mínimo; e, 

g) possibilidade de configurações. 

. 

Assim, os aspectos negativos deste software são: preço e falta de opção para 

cadastro das fotos dos produtos.  

 

4.3.2 Recursos computacionais necessários 

 

Atesta-se que, por ser um software de navegação nas nuvens, o requisito básico é 

um computador com todos os componentes necessários, com acesso a internet e com um 

navegador atualizado. 

  

4.3.3 Fornecedor 

 

Criado e desenvolvido pela Henning Informática, Emerson Henning ME, inscrito 

no CNPJ sob o nº 05.675.2270001-50, foi fundada em maio de 2003, com matriz na cidade de 

Curitiba – PR. 

Em seu site, o cliente tem acesso a todas as informações necessárias sobre o 

software, assim como, preços, versão de teste, dúvidas frequentes, atualizações, suporte 

técnico, ajuda online, compra da licença do produto e acesso ao controle do estoque. 

 

       Portanto os três softwares escolhidos (Almoxarifadoonline, TagComercio e 

Estoque Fácil 7) passaram por testes iguais para definição de qual software melhor se adapta 

ao controle de materiais de uma empresa locadora de equipamentos eletroeletrônicos.
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, descritiva e estudo de 

caso, por descrever o funcionamento e utilização de softwares, voltados para o gerenciamento 

de controle de estoques de uma empresa locadora de equipamentos eletroeletrônicos. 

Pretende-se encontrar um software de licença livre ou de baixo custo para o controle de todo o 

estoque de materiais: ferramentas, materiais para instalações, dentre outros. 

Como amostra, foram selecionados 3 (três) softwares considerados de baixo custo, 

voltados para gestão de materiais. São eles: Almoxarifadoonline, Estoque Fácil 7 e Tag 

Comércio. Para a simulação de  seu funcionamento, obteve-se cinquenta itens do estoque de 

materiais da empresa em análise, o qual viabilizou a realização do inventário e cadastramento. 

Os grupos dos materiais foram separados como ferramentas, televisor, split e diversos. 

Para possibilitar a execução completa dos testes de simulação, foram cadastrados 

nos programas, os seguintes usuários, considerados aqui os sujeitos participantes da pesquisa: 

Germano Maciel Borella, Ednardo Diogo Dutra e Arnaldo Sousa do Nascimento. Todos estes 

três funcionários participaram dos testes em todos os softwares analisados. 

Como instrumento da pesquisa foi utilizado o formulário. 

Os dados das movimentações, os materiais selecionados foram coletados durante 

um período de um mês. Logo após o término deste período, foi feito o cadastramento nos 

softwares, aleatoriamente, pelos três funcionários. Foi utilizado um software por vez, ou seja, 

não eram utilizados dois softwares, simultaneamente. 

Concluídos os lançamentos os participantes da pesquisa responderam o 

questionário (ver Apéndice A) atribuindo notas com o intuito de identificar o melhor 

software, além de efetuarem uma comparação entre os mesmos.  

Neste questionário, o funcionário deveria atribuir notas de zero a cinco (zero, um, 

dois, três, quatro, cinco) em uma escala crescente. A nota zero deveria ser atribuída ao pior 

resultado possível e a nota cinco, ao melhor. Não foi permitida a atribuição de notas 

“quebradas”, ou seja, os números deveriam ser inteiros. 

Foram escolhidos treze critérios para análise e avaliação dos softwares: layout; 

legibilidade; operacionalidade; suporte; portabilidade; rentabilidade; manuseio; configuração; 
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atualizações; confiabilidade; relatórios; lançamentos; cadastros, que serão, a seguir, 

explicitados. 

a) layout - composição da tela principal do software; 

b) legibilidade - facilidade de percepção; 

c) operacionalidade - funcionamento eficiente; 

d) suporte - suporte técnico; 

e) portabilidade - possibilidade da utilização em outros computadores ou lugares; 

f) rentabilidade - custo; 

g) manuseio - utilização geral do sistema; 

h) configuração - configurações necessárias para funcionamento; 

i) atualização - atualização do software; 

j) confiabilidade - segurança dos dados;  

k) relatórios - relatórios diversos sobre os itens do estoque; 

l) lançamentos - facilidade em realizar lançamentos do estoque; 

m) cadastros - facilidade e diversificação de cadastros. 

 

Verifica-se que, em três critérios, suas notas foram contabilizadas em duplicidade, 

devido à importância destes para o gerenciamento de materiais dentro da empresa. Os 

critérios escolhidos foram rentabilidade, manuseio, lançamentos. Referidos critérios, também, 

foram definidos como critério de desempate, nesta mesma respectiva ordem. 

Ao final da análise individual, cada software poderia alcançar como pontuação 

máxima, tendo, por consequência, melhor avaliação, qual seja, oitenta pontos. A menor nota, 

e, por consequência, pior avaliação, seria zero pontos. 

O resultado final foi o somatório das avaliações de cada funcionário, podendo 

alcançar a máxima pontuação de duzentos e quarenta pontos.  
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6 ANÁLISE DOS SOFTWARES PESQUISADOS 

 

Neste capítulo serão abordados a historia da empresa locadora de equipamentos 

eletroeletrônicos, assim como a funcionalidade que terá o novo software para gestão de 

materiais além do processo de testes e utilização dos softwares utilizados. 

 

 

6.1 Caracterização da empresa 

  

A empresa locadora de equipamentos eletroeletrônicos foi fundada em 23 de 

março de 1973, por uma sociedade de um engenheiro carioca com um grupo internacional, 

com sede na capital do estado do Rio de Janeiro no bairro do Botafogo. No seu primeiro ano 

de funcionamento, foram alugados 1800 televisores, atingindo o recorde de todas as lojas da 

Rentacolor Internacional, presente em 23 países. No ano de 1974, é inaugurada sua primeira 

filial, na capital de São Paulo. 

No ano de 1978, foram inauguradas outras duas filiais, em Belo Horizonte – MG e 

Niterói – RJ. Neste mesmo ano, foi adquirida uma grande frota de veículos, para atendimento 

ao cliente. No ano de 1982, surgiram as filiais de Fortaleza – CE, Campinas – SP e Recife – 

PE. No ano de 1989, contabilizavam-se 13 lojas espalhadas pelo Brasil, e todo o seu sistema 

de atendimento ao cliente já era informatizado.  

A década de 90 foi muito importante para a empresa, houve uma grande expansão 

de negócios, novas filiais, estruturas maiores, abertura de videolocadoras, chegando a ser a 

segunda maior do país. Nos anos 2000, houve o fechamento das videolocadoras e uma 

revitalização no seu slogan. 

Atualmente, trabalha-se tão somente com locação de aparelhos eletroeletrônicos 

(novos e usados), por variados períodos, com a venda de equipamentos usados (antes 

utilizados na locação). 

A missão da empresa é o crescimento de 5% nas locações ao trimestre, e sua visão 

é se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar. 
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6.2 Principais funcionalidades de controle de estoque existentes na empresa 

 

A empresa possui um controle de estoque para aparelhos, porém, este estoque 

contém apenas os aparelhos disponíveis para locação, para venda ou que pertençam ao ativo. 

O controle deste estoque é realizado diariamente, através de lançamentos na intranet da 

empresa. 

O controle de estoque dos aparelhos do ativo é simples e fácil de ser utilizado. O 

funcionário escolhe se é um lançamento de entrada ou saída de aparelho, seleciona o tipo de 

aparelho, a marca, o modelo, o status (novo, pronto, conserto, venda ou reserva), a 

quantidade, e preenche o campo de informação do documento comprobatório. Após um 

registro devidamente gravado, o funcionário não consegue apagá-lo, para tanto, deve ser feito 

um lançamento corretivo, e, logo em seguida, um novo lançamento. 

Não existe neste controle de estoque a opção de controle do estoque mínimo, do 

ponto de pedido, do relatório de lançamentos por período (apenas diário), e da descrição de 

lançamentos por funcionário, porém, com medidas internas consegue-se minimizar estas 

faltas: após o Relatório Diário de Inventário – RDI, o funcionário responsável assina a capa, 

que é impressa em duas vias, por se tratar de uma empresa de locação, que trabalha com 

locação programada (compra-se os aparelhos, no caso de não disponibilidade em estoque, 

diretamente das fábricas, após a assinatura do contrato); adoção de estoque mínimo de sete 

por cento do total dos aparelhos alugados, para substituição, em caso de defeitos dos 

aparelhos alugados. 

Apesar de simples, o controle de estoque existente mostra-se eficaz. Pode-se 

emitir relatórios, que contém apenas a quantidade de aparelhos por tipo, modelo se quantidade 

de aparelhos por tipo ou modelo se/ou quantidade de todos os aparelhos. 

No estoque de materiais, devido a grande variedade e a falta de um sistema de 

controle, não existe o inventário destes. Há um relatório de papel, que controla as entradas e 

as saídas de materiais por funcionário, porém, devido à inexistência do controle das entradas e 

saídas, por um software, não se pode precisar a quantidade correta de todos os itens existentes 

no estoque de materiais. 
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6.3 Discussões e resultados  

 

Todos os três softwares escolhidos para o teste foram alimentados com as mesmas 

informações, a fim de obter igualdade nas avaliações executadas. 

Foram coletados dados pelo período de um mês, entretanto, estes dados só foram 

lançados nos softwares após o término do prazo estipulado, devido aos períodos distintos de 

licenças. Inicialmente, com a ajuda do funcionário Ednardo Diogo Dutra, mecânico múltiplo 

trainee, realizou-se o inventário, separadamente, dos cinquenta itens escolhidos para 

representar o estoque de materiais.  

Foram criados dois formulários para controle das entradas e saídas destes 

materiais. Estes materiais, devido ao teste, só poderiam ser retirados dos armários, protegidos 

por chave, por três funcionários: Germano Maciel Borella, Ednardo Diogo Dutra e Arnaldo 

Sousa do Nascimento. Os aparelhos só eram retirados ou adicionados aos armários após o 

preenchimento de seu controle equivalente. 

Após o período de recolhimento dos dados, um novo inventário foi realizado, a 

fim de comprovar a veracidade dos dados obtidos no trabalho, assim como, inexistência de 

falhas no controle dos materiais. 

Afim de se testar a compatibilidade em diversas configurações de hardware e 

software, foram avaliados os programas, em diferentes computadores, quais sejam, notebook 

com Windows Seven, netbook com Windows XP e desktop com Windows XP, não tendo sido 

detectado incompatibilidade com nenhuma destas máquinas. 

A análise dos resultados procurou ser fidedigna, não sofrendo influências do 

pesquisador, assim como, os resultados não suportaram preferências pessoais do pesquisador. 

Na apuração das notas dadas, nas avaliações individuais, por funcionário de cada software 

analisado, obteve-se o seguinte resultado: 

Quanto a percepção do funcionário Arnaldo Sousa do Nascimento (Técnico 

Sênior): 

 TAGCOMÉRCIO - 60 pontos, em sua nota individual; 

 ESTOQUE FÁCIL 7 - 73 pontos, em sua nota individual; e, 

 ALMOXARIFADOONLINE - 72 pontos, em sua nota individual. 
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 Quanto a percepção do funcionário Ednardo Diogo Dutra (Mecânico Multiplo 

Trainee): 

 TAGCOMÉRCIO - 63 pontos, em sua nota individual; 

 ESTOQUE FÁCIL 7 - 71 pontos, em sua nota individual; e, 

 ALMOXARIFADOONLINE - 70 pontos, em sua nota individual. 

 

      Quanto a percepção do funcionário Germano Maciel Borella (encarregado de 

atendimento): 

 TAGCOMÉRCIO -58 pontos, em sua nota individual; 

 ESTOQUE FÁCIL 7 - 73 pontos, em sua nota individual; e, 

 ALMOXARIFADOONLINE - 70 pontos, em sua nota individual. 

 

 

           Os resultados mostraram que o software Estoque Fácil 7 obteve a nota 

individual mais alta na opinião de todos os respondentes, alcançando pontuação nos valores 

de 73, 71 e 73. Em contrapartida, foi unânime, também, a pontuação menor atribuída pelos 

3(três) participantes da pesquisa ao software Tagcomércio. Todos eles consideraram esse 

software como o de menor adequação ao gerenciamento de materiais par a empresa locadora 

de equipamentos eletroeletrônicos. 

 Ao agruparmos os resultados individuais, constata-se que o software que mais 

pontuou, alcançando o valor total de 217 pontos, numa perspectiva máxima de 240 pontos, foi 

o Estoque Facil 7. Em segundo lugar, verifica-se o Almoxarifadoonline, alcançando o valor 

total de 212 pontos, e, em terceiro e último lugar, tem-se o TagComercio, alcançando o valor 

total de 181 pontos (ver Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Avaliação dos softwares 

 

Fonte: Própria 
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  Ao serem analisados a pontuação atribuída a cada um dos critérios analisados, 

observa-se que o critério de configuração foi o único deles que obteve a pontuação máxima na 

percepção de todos os respondentes da pesquisa (ver Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Avaliação dos softwares 

 

Fonte: Própria 

 

 

  Além disso, para o critério de legibilidade foi atribuído nota 4,0 por todos os 

respondentes, levando a interpretação de que os softwares analisados podem ser considerados 

de boa legibilidade, o que facilita o seu entendimento e, consequentemente, o seu uso. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho possibilitou perceber a dificuldade de controlar materiais, 

devido à inexistência de qualquer tipo de organização e controle, mesmo que, apenas parte do 

material em estoque estivesse participando do estudo. 

Não houve dificuldades ou restrição, por parte dos funcionários, na utilização dos 

softwares. Os funcionários mostraram-se dispostos a cooperar, além de deixarem transparecer 

a vontade de que os testes saíssem bem sucedidos, para que um controle de estoque fosse 

escolhido. 

Considera-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado, uma vez que foi possível 

identificar, de forma unânime, que o software Estoque Fácil, possui características mais 

adequadas ao bom gerenciamento de materiais no  que diz respeito a uma locadora de 

equipamentos eletroeletrônicos. 

Como restrição da pesquisa pode-se afirmar o curto período de temo analisado, 

podendo, portanto, como sugestão para trabalhos futuros, realizar a análise prática dos 

sistemas referentes a utilização dos softwares Estoque fácil 7 e Almoxarifadoonline pelo 

período de 6 (seis) meses, tempo necessário para uma coleta maior de dados. 

Além disso, sugere-se também desenvolver essa pesquisa com uma quantidade 

maior de materiais contidos no estoque, o que ampliaria a diversidade de materiais e assim, 

possibilitaria observar as especificidades inerentes a cada um deles. 
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APÊNDICE  

Questionário 

 

Avalie o software de acordo com suas experiências de utilização no período de teste. 

Você poderá atribuir as notas 0 (zero), 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco), sendo a 

nota 0 (zero) a pior nota possível e 5 (cinco) a melhor nota possível. 

No caso de duvidas no entendimento verificar as explicações dos critérios logo abaixo: 

a) layout - composição da tela principal do software; 

b) legibilidade - facilidade de percepção; 

c) operacionalidade - funcionamento eficiente; 

d) suporte - suporte técnico; 

e) portabilidade - possibilidade da utilização em outros computadores ou lugares; 

f) rentabilidade - custo; 

g) manuseio -  utilização geral do sistema; 

h) configuração - configurações necessárias para funcionamento; 

i) atualização - atualização do software; 

j) confiabilidade - segurança dos dados;  

k) relatórios - relatórios diversos sobre os itens do estoque; 

l) lançamentos - facilidade em realizar lançamentos do estoque; 

m) cadastros - facilidade e diversificação de cadastros. 

 


