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Pesquisa que teve como tema o Controle de Estoque em Salões de Beleza. O objetivo da 

pesquisa foi verificar como os salões de beleza da cidade de Naviraí, MS realizam o 

controle de estoque de seus materiais. Pesquisa de cunho exploratório e o caminho 

metodológico seguido foram à seleção estratégica de vinte salões de beleza localizados na 

região central e nas regiões norte, sul, leste e oeste da cidade. Fizeram parte da amostra 

empresas de pequeno, médio e grande porte. E conforme o resultado apresentado apenas 

oito salões realizam o controle de estoques, entretanto, três salões não estão satisfeitos 

com estes procedimentos. Este resultado apresentado na pesquisa está distante do mundo 

globalizado que está totalmente adepto a utilização de novas tecnologias, visto que o 

empreendedor é uma pessoa com habilidade de realizar serviços inovadores, sempre com 

visão futurista e sempre com muita ousadia. 
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1   INTRODUÇÃO  

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Educação 

Empreendedora ofertado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

que têm como temática o desenvolvimento de uma proposta de intervenção 

empreendedora no município de Naviraí, MS. Para a composição da pesquisa 

serão apresentados dados bibliográficos referentes ao empreendedorismo, 

gerenciamento de estoques e conceitos sobre salões de beleza, sendo realizada 

uma pesquisa de campo.   

O caminho metodológico seguido foi à seleção estratégica de vinte salões 

de beleza localizados na região central e nas regiões norte, sul, leste e oeste da 

cidade. Fizeram parte da amostra empresas de pequeno, médio e grande porte. E o 

objeto central da pesquisa foi averiguar se estas empresas utilizam algum tipo de 

controle de estoque.  

 

1.1 Justificativa  

 

Os empreendedores sempre se diferem entre si, entretanto, todos têm o 

desejo de colocar suas ideias em prática e trabalhar com liberdade. Por ser docente 

da área de beleza percebo em meus alunos a vontade que possuem em abrir o seu 

próprio negocio. Mas, normalmente ao término do curso, eles possuem apenas um 

breve conhecimento sobre o que é uma empresa e como deve ser um plano de 

gestão de negócios. E de modo geral possuem poucos recursos financeiros e 

devido à necessidade se tornam empreendedores como falta de alternativas.   

Neste contexto, após os conhecimentos adquiridos neste curso, sei que posso 

auxiliar estes novos empreendedores no que se refere a organização do estoque. 
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O curso muito me ajudou a aprofundar meus conhecimentos sobre 

empreendedorismo, pois, os conceitos e conhecimentos atribuídos a um 

empreendedor que abrangem desde a administração, gestão, gerenciamento, 

organização e a capacidade de realizar projetos por meio de uma visão proativa 

estimulando, dessa maneira, o desenvolvimento ou a criação de novas empresas. 

Como atualmente no Brasil muitas empresas se encontram desestabilizadas e 

buscam melhorias, inovação de técnicas e resultados eficazes, devido ao mercado 

se encontrar mais competitivo; acredito que obtive conhecimentos preciosos para 

realizar assessoria em empresas. 

Através da escolha deste tema conseguirei ajudar os leitores desta pesquisa 

que não estejam conseguindo encontrar novos nichos de prestação de serviço e 

também elaborar planilhas para controle de estoques, visto que, a compra só 

deverá acontecer conforme a previsão da demanda dos serviços. 

Sou graduada em Estética e Cosmetologia por isso tenho conhecimentos 

nas necessidades para a instalação de um empreendimento de beleza. E isso me 

capacita referenciar que o profissional que adotar as técnicas para a organização 

do estoque da clínica de beleza, estará há um passo a frente dos demais 

concorrentes, pois o quesito material de trabalho estará sempre em perfeita ordem. 

 

1.2 Iniciativa Empreendedora 

 

 Escolheu-se o município de Naviraí, MS, pelo fato de ser moradora do 

mesmo. Segundo os dados do site da Prefeitura Municipal Naviraí é 

um município brasileiro da região Centro-Oeste situado no estado de Mato Grosso 

do Sul. Fundada em abril de 1952 por Ariosto da Riva e emancipada em 1963. O 

etnônimo da população do município é naviraiense e atualmente é o sétimo centro 

mais populoso de Mato Grosso do Sul e 39º centro mais populoso da região 

Centro-Oeste do Brasil, com 52.367 habitantes e 16,4 habitantes por km² segundo 

as estimativas de 2016, divididos em 16 441 domicílios sendo, portanto, 

uma cidade média-pequena. O município é conhecido pela sua diversidade de 

culturas, tendo influências japonesas, portuguesas, sul-americanas (paraguaios), 

índios, além de influências musicais e gastronômicas. Naviraí também é centro 

episcopal graças á uma diocese presente no município. Com exatos 

3 193,839 km² de área territorial, o município de Naviraí é o 649º maior 
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município em extensão territorial do Brasil e o 8º colocado em Mato Grosso do 

Sul e também um dos maiores municípios da Região Centro-Oeste. 

Com PIB de 1,35 bilhão de reais em 2014 segundo o IBGE, é o décimo 

município mais rico de Mato Grosso do Sul e está também entre os 500 mais 

ricos do país. Com arrecadação de 28,3 milhões de reais em 2016,  a cidade ficou 

com o 496º maior potencial de consumo (IPC Marketing) entre todas as cidades 

brasileiras em 2014, com índice de 0,0262% e no estado ficou em sétimo 

lugar. Há previsão de que Naviraí se torne o quinto município em importância 

política, populacional, econômica e estrutural de Mato Grosso do Sul.  

 A Economia está sustentada no setor produtivo. Naviraí possui várias 

empresas e cooperativas de grande porte que conta com o apoio da Administração 

Municipal. 

Tais como: USINAVI (Açúcar e Álcool) e a COPASUL (Algodão, Soja, 

Milho); as indústrias Frigoríficas do Grupo Bertin e Mercosul; NAVIMIX 

Suplementos Minerais e a Fiação COPASUL, mundialmente reconhecida pela 

qualidade de seu fio de Algodão e as Fecularias Naviraí e Salto Pilão. 

O destaque fica para malharias Kriswill e Lênix, a Fábrica de Bicicletas 

Colli Byke (Grupo Gazin), Café Naviraí, Erva Mate Campanário, Reciplast e 

Coalho Brasil (Única do Centro-Oeste). Também desenvolve atividades no setor 

de agricultura e pecuária. 

A ACEN – Associação de Comercial e Empresarial de Naviraí possui mais 

de 500 lojas conveniadas. 

A cidade possui uma praça central em forma de octógono, e a partir dela 

foram construídas as oito avenidas principais da cidade, que formam a região 

central da cidade, e a partir daí, começam os bairros. 

Como Naviraí é um município que se encontra em franco desenvolvimento 

será o cenário ideal para se identificar como as empresas estão fazendo para que 

consigam se manter no mercado. A opção pela escolha de salão de beleza foi pelo 

fato de estar desenvolvendo atividades neste setor e ser também docente neste 

seguimento. E com os conhecimentos adquiridos neste curso de pós graduação o 

que me chamou a atenção foram os dados referentes ao empreendedorismo, 

fechamento de empresas e a importância do gerenciamento de estoques em uma 

empresa. E como o meu seguimento é beleza, resolvi direcionar a minha pesquisa 

neste item que, de modo geral, é um grande problema para o gestor. 
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Os salões de beleza foram um dos poucos empreendimentos que não se 

abalaram de forma intensa com o desequilíbrio financeiro que o Brasil ainda 

continua sofrendo, visto que, alguns dos clientes diminuíram um pouco os seus 

gastões com os cuidados de beleza, mas, não aboliram. Então podemos considerar 

que os salões de beleza ainda continuam com o faturamento em ascensão. E como 

são muitos produtos utilizados, diferentes fornecedores, períodos que ocorrem 

maior quantidade de atendimentos e variabilidade de preços, comecei a questionar 

como seria o controle de estoques destas empresas. 

E através da amostra pesquisada conheci como é a realidade dos salões de 

beleza do município. Esperava que todos os estabelecimentos utilizassem algum 

tipo de tecnologias para o controle de seus estoques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   CAPITULO I 
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 Neste primeiro capitulo serão abordados conceitos sobre 

empreendedorismo, gerenciamento de estoques e conceitos sobre salões de beleza. 

 

2.1   Empreendedorismo 

 

A empresa ao ser fundada ela deverá ser organizada com base em seus 

valores, crenças, procedimentos e atitudes. Por meio deste conjunto de atitudes a 

sua cultura será definida a qual é partilhada por todos que dela fazem parte. Desse 

modo, a sua cultura deverá estar alinhada aos objetivos traçados em suas 

estratégias, oferecendo várias possibilidades, oportunidades e ocasiões para o 

funcionário consiga ser inovador e que suas idéias sejam bem aceitas pelo 

consumidor final, ou seja, que estas sejam lucrativas  (DOLABELA, 1999). 

Há muitas definições do termo empreendedor, principalmente, sendo 

propostas por pesquisadores de diferentes campos do conhecimento, que utilizam 

os princípios de suas próprias áreas de interesse para construir o conceito. 

Conforme afirmaram Chiavenato e Sapiro (2003), o empreendedor é uma pessoa 

com habilidade de realizar serviços inovadores, sempre com visão futurista e 

sempre com muita ousadia. Dolabela (2005, p.37) complementou a definição de 

empreendedorismo quando descreveu que "O empreendedor é aquele que destrói a 

ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela 

criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e 

materiais”.  

Os indivíduos considerados empreendedores são capazes de substituir um 

produto já consolidado, geralmente mais caro e não tão eficiente, por outro de 

custo menor e de eficiência senão maior, superior, identificando assim novas 

oportunidades de negócio, gerando mais riquezas, não rompendo totalmente com 

a estrutura mercadológica anterior (BESSANT; TIDD, 2009). 

A palavra empreendedorismo começou a ser mais utilizada no Brasil após 

a abertura político-econômica do inicio dos anos 90, como um dos fatores de 

grande relevância no surgimento das pequenas empresas, sendo que ela vem do da 

tradução do termo francês Entrepreneurship, que foi literalmente traduzida 

significando “Aquele que esta entre ou intermediário” com uso específico para 
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designar os estudos relativos ao empreendedor, como também, perfil, origens, 

sistema de atividades e universo de atuação (SENTANIN; BARBOZA, 2005) 

No Brasil, após 1990, surgiram inúmeros empresas, mas, como estas se 

encontravam desestruturados, elas começaram a falir, surgindo assim, lado 

negativo do Empreendedorismo. Segundo o SEBRAE/SP (2003) os índices de 

mortalidade das Pequenas e Médias Empresas no Brasil foram muito elevados, 

principalmente até o quinto ano de vida.  Chiavenato (2007) descreveu que o 

fechamento de empresas se deve principalmente a falta de preparação do 

empreendedor para gerenciar com eficiência a sua empresa, insuficiência de 

capital, dificuldades pessoais do empresário.  

Devido a estes altos índices de fechamento de empresas desestruturadas no 

Brasil, os empresários começaram a procurar cursos de aperfeiçoamento e auxilio 

no SEBRAE para que as empresas obtivessem resultados satisfatórios. 

Principalmente os microempreendedores e pequenas empresas e empresas de 

médio porte. E uma das ferramentas utilizadas para se foi à introdução de novas 

tecnologias. Através destas, as empresas comerciais buscam alternativas que 

auxiliem no melhoramento de sua gestão de modo que proporcione resultados 

positivos. No cenário mercadológico, a competitividade existente entre essas 

empresas faz criar uma disputa contínua na comercialização de seus produtos, 

onde ambas utilizam de alguns artifícios para se sobressair diante da concorrência 

(BRITTO; WEVER, 2003).  

 

2.2   Gerenciamento de estoques 

 

O estoque pode ser conceituado como o conjunto de matéria prima, 

produtos em processo de fabricação, produtos acabados e mercadorias 

armazenadas para venda ou até mesmo uso operacional da empresa, sendo muito 

importante o aperfeiçoamento do seu fluxo, visto que, é por meio dele que são 

representados grande parte dos custos logísticos (MARTINS; ALT, 2006).  

Almeida (2010) do conceituar a responsabilidade da Administração de 

uma empresa fez a seguinte citação: “A administração da empresa é responsável 

pelo estabelecimento do sistema de controle interno, pela verificação de se está 

sendo seguido pelos funcionários, e por sua modificação, no sentido de adaptá-lo 

às novas circunstâncias” (p.43).  Assim, é compreensível que para que sejam 
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apresentados bons resultados na execução do controle de estoque, é importante 

que o administrador saiba usufruir de um controle interno eficaz, onde existam 

soluções favoráveis ao melhoramento da gestão, e também que se tenha a  

colaboração dos funcionários no desenvolvimento das atividades da empresa. Um 

dos maiores problemas no gerenciamento de estoques são as divergências de 

informações, que podem desencadear transtornos para a empresa, se tornando 

passiva de auditoria.  

Um dos maiores desafios para as atividades comerciais envolve o 

gerenciamento de estoques, principalmente quando as empresas comercializam 

uma grande variedade de itens para venda, pois, a diversidade dos produtos requer 

um controle equilibrado referente à sua estocagem. Em uma empresa com fins 

comerciais a composição do estoque é priorizada principalmente pelos produtos 

de alta rotatividade e pelos produtos com  preço de custo mais baixo, pois, é muito 

importante que o gestor conheça as variáveis que influenciam uma compra, 

sempre observando as necessidades do consumidor (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000).  

Martins (2006) referiu que a gestão de estoques é composta por diversas 

ações que possibilitam ao administrador investigar se os estoques estão tendo 

rotatividade, bem localizados em relações aos setores que deles utilizam, bem 

manuseados e bem controlados. Deste modo, um rigoroso controle de estoque e 

um monitoramento da sua movimentação são atividades primordiais para a 

lucratividade e para competitividade da empresa. Através do controle de estoque o 

gestor poderá realizar suas compras conforme as demanda de seus clientes 

(SILVA; REICHENBACK; KARPINSKI (2010). 

A empresa deve estar preparada para realizar a composição do estoque, 

visto que, se houver a disponibilização de recursos financeiros, o gestor pode 

realizar negociações favoráveis ao seu estabelecimento, tal como, o 

aproveitamento de promoções em mercadorias de alta rotatividade, redução dos 

custos no ato da negociação se a compra for realizada com pagamento imediato e 

também um bom controle de estoque pode beneficiar o consumidor, pois a 

empresa poderá reduzir os seus preços de venda, e essa negociação pode ser 

aplicada em qualquer seguimento de empresa (MARTINS; ALT, 2006). 

 

2.3   Salão de beleza 
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Desde os primeiros relatos sobre a existência humana existem indícios 

sobre os cuidados que o homem possui para projetar uma imagem bonita. Isso 

representa que o ser humano sempre foi vaidoso e sempre se preocupou em estar 

bem arrumado diante de outras pessoas. Esta preocupação pode ser entendida 

como a busca de autoconfiança e de bem estar (VEIGA, 2006). 

Oliveira (2001) apregoou que os locais para embelezamento dos 

indivíduos surgiram na idade antiga, fato este comprovado devido ao capricho que 

os cidadãos gregos tinham com o corpo e sua estética, ou seja, valorização da 

beleza. Existem relatos que na Grécia havia salões em praças públicas, sendo o 

primeiro localizado em Atenas o qual recebeu o nome Ágora. Os homens desde a 

idade antiga já cuidam de sua beleza, sendo que, as primeiras informações sobre 

cuidados foram sobre a utilização de óleos aromáticos, alguns tipos de 

maquiagem, banhos com ervas, massagens para o corpo e ritual estético. E com o 

passar dos anos aconteceu o desenvolvimento da indústria da beleza, cirurgias 

plásticas, revolução na maneira de se vestir, criando-se produtos e serviços para 

homens e mulheres se sentirem mais bonitos e jovens.  

Os salões de beleza também são enquadrados como empresas comerciais, 

apesar de que por muitos anos estes empreendimentos serem considerados como 

sendo “apenas um modo de se ganhar dinheiro” estes, são empresas que 

empregam profissionais capacitados para a realização de prestação de serviços e 

venda de produtos. Os serviços prestados nestes estabelecimentos podem ser 

desde um simples corte de cabelos com ou sem lavagem, modelagem e tintura dos 

cabelos, como até outras operações de cuidado e arranjo dos mesmos, cada vez 

mais sofisticados e diversificados como: relaxamento e hidratação de cabelos, 

tratamento de pele e corpo, que justificam maior tempo de permanência do cliente 

no salão e maior gasto, mesmo com preços unitários sem grandes variações. 

Como também tratamentos faciais, corporais e manicure e pedicure (SAB, 201).  

Tanto os homens como as mulheres estão se preocupando mais com os 

cuidados de beleza. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos, citou que o Brasil é responsável por 10,1% do mercado 

mundial do setor da beleza, ocupando o 3º lugar no ranking, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos e Japão, sendo assim, um país referência. Estima-se que a 

geração de empregos neste setor gira em torno de 3,6 milhões de postos de 
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trabalho, dado este que poderia ser maior, se todos os profissionais desta área 

estivessem registrados na empresa ou trabalhassem de modo formal (VEIGA, 

2006). 

Como foi amplamente citado, os salões de beleza se encontram em franca 

expansão, possuem alta rotatividade de clientes, desde modo, comprendese que 

também possui uma alta rotatividade de produtos. Então é necessário que estes 

estabelecimentos possuam um gerenciamento de estoques. Atualmente, com a 

globalização e o uso de tecnologias, é notória a importância da informatização. 

Considerando-se o modo como cada salão de beleza gerencia os seus produtos, 

serviços e sua clientela, encontram-se sistemas já prontos para a área, geralmente 

generalistas, outros requerem que o salão tenha um suporte técnico, o que acarreta 

em elevação dos custos. O  uso de recursos através do computador já está sendo 

difundido em função das facilidades proporcionadas por meio de softwares, 

planilhas eletrônicas, dentre muitas no mercado (ALMEIDA; MACHADO, 2010).  

Oliveira (2001) descreveu que a grande maioria dos salões de beleza ainda 

não utiliza um sistema que controla os estoques, serviços e agenda de clientes. E 

considerou um erro primário nestas empresas, pois, estas, precisam se adequar a 

uma clientela cada vez mais exigente seja pelos serviços qualificados ofertados ou 

pelo material disponível para a realização do tratamento. 

 

2.4   Problematrização 

 

Diante do que foi explanado e baseando-se na importância que o estoque 

representa para uma empresa e analisando os diversos transtornos que sua falta de 

controle pode causar para uma organização, questiona-se: Qual a real importância 

que o controle de estoque representa no desenvolvimento de um salão de beleza? 

 

2.5   Objetivos da Pesquisa 

 

2.5.1   Objetivo Geral  

 

Verificar como os salões de beleza da cidade de Naviraí, MS realizam o 

controle de estoque de seus materiais.  

2.5.2   Objetivos  Específicos   
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Descrever alguns conceitos de empreendedorismo. 

Descrever o processo de controle de estoque; 

Salão de Beleza: um mercado que deve estar sempre inovando 

Verificar se os procedimentos adotados no controle de estoque da empresa 

estão sendo favoráveis ao seu crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  
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2.1   Metodologia 

 

 

Foi realizada Pesquisa Exploratória, que segundo Gil (208) proporciona 

maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Podendo envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. 

 A pesquisa foi realizada na cidade de Naviraí, MS, onde se utilizou 

técnica de amostragem proporcional estratificada. Foram selecionados vinte salões 

de beleza, sendo que oito estabelecimentos estão situados na região central e os 

outros doze estão localizados nas regiões norte, sul, leste e oeste. E os 

entrevistados foram os proprietários ou gerentes. O porte estrutural dos salões são 

pequenos, médios e grandes. 

Foi respondido um questionários (que se encontra no anexo 1) com dados 

pertinentes à empresa, enfocando principalmente dados relacionados ao controle 

de estoque. Depois da coleta dos dados, as tabelas foram geradas pelo programa 

EXCEL para que houvesse uma melhor compreensão e a realização da análise dos 

dados. 

Para interpretação dos resultados foi realizada a análise dos dados de 

forma descritiva de acordo com o referencial teórico exposto. 

Os dados quantitativos são apresentados nas Tabelas 1, identificando-se o 

número total de estabelecimentos pesquisados, variação do tempo de 

estabelecimento da empresa, porte, utilização de tecnologias. Na tabela 2 está 

demonstrada a utilização de tecnologias para o controle de estoque. E na tabela 3 a 

satisfação da tecnologia utilizada. 

 

 

 

 

 

3  CAPÍTULO 3 



19 
 

 

 

3.1   Referencial de Análise 

 

 

Após serem colhidos dados suficientes para responder a problemática em 

questão, o trabalho foi organizado de modo que, seja sucinto e objetivo para o 

entendimento de quem deseja obter informações acerca do ramo empresarial em 

estudo. 

Com referência ao questionário foram extraídas informações que foram 

dispostas em tabelas, gerados pelo programa EXCEL, com o objetivo de 

proporcionar informações resumidas dos dados contidos no total de elementos da 

população onde foi realizada uma análise descritiva dos quantitativos para o 

melhor entendimento do leitor.  

Na tabela 1 estão dispostos a quantidade de salões de beleza pesquisados, 

ano de início de atividades, o porte empresarial e utilização de tecnologias. 

 

Tabela1: Quantidade de empresas, início do ano das atividades e utilização de 

tecnologias 

Empresa 

Início das 

atividades Porte  

Utilização de 

tecnologia 

1 2000 médio sim 

2 2017 grande sim 

3 2001 pequeno sim 

4 2009 pequeno sim 

5 2013 pequeno sim 

6 2013 pequeno sim 

7 2015 médio sim 

8 2012 pequeno sim 

9 2014 pequeno sim 

10 2000 grande sim 

11 2010 grande sim 

12 2005 pequeno sim 

13 1998 médio sim 

14 1988 grande sim 

15 2012 pequeno sim 

16 2016 médio sim 

17 2000 médio sim 

18 2010 pequeno sim 
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19 2016 médio sim 

20 2015 médio sim 
             Fonte: Naghila P. Gonçalves 

 

Foi realizado contato com vinte salões de beleza e todos eles aceitaram 

responder o questionário, sendo que os entrevistados foram 16 proprietários e 4 

gerentes. Quatro salões estão classificados como porte grande, sete salões de porte 

médio e nove salões de porte pequeno. Todos eles utilizam algum tipo de 

tecnologia, sendo que todos utilizam o aplicativo do celular watszap e onze salões 

utilizam também o computador. 

Na tabela 2 demonstra a quantidade de salões de beleza que realizam o 

controle de seus estoques. 

 

Tabela 2: Salões de beleza que realizam controle de estoques 

Empresa 

Controle de 

Estoques 

1 sim 

2 sim 

3 nao 

4 nao 

5 nao 

6 sim 

7 nao 

8 nao 

9 sim 

10 sim 

11 sim 

12 nao 

13 nao 

14 nao 

15 nao 

16 nao 

17 sim 

18 nao 

19 nao 

20 sim 
                                                            Fonte: Naghila P. Gonçalves 

 

Conforme o que foi demonstrado apenas oito salões realizam o controle de 

estoque. O que demonstra ser muito preocupante, uma vez que neste rol se 
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encontram também salões de porte médio. Isto é, salões que possuem uma 

rotatividade maior de clientes. 

Tadeu (2010) descreveu a importância de se planejar um estoque de 

mercadorias dentro de uma empresa ao citar que: “O estoque é uma área-chave 

dentro da empresa, por ser um dos principais elos entre duas outras áreas: 

produção e planejamento” (p.43). Dessa forma, quando existe um planejamento 

coerente com as atividades desenvolvidas pela empresa, controlar o estoque acaba 

sendo uma tarefa de fácil manuseamento por parte do gestor.  

Um dos fatores determinantes para o sucesso no ramo comercial está 

ligado ao atendimento diferenciado e eficiente que a empresa proporciona aos 

seus clientes. Por isso, a empresa sempre deve possuir em seus estoques materiais 

suficientes para atender a demanda de mercado, não podendo deixar de 

desenvolver estratégias eficientes para manter um controle de estoque 

padronizado. É neste momento que é imprescindível que o estoque esteja alinhado 

de acordo com o sistema operacional. A compra inadequada de um determinado 

produto pode resultar em uma perda significativa no ganho de capital.  

A tabela 3 traz resultados sobre a satisfação das empresas sobre o  controle 

do estoque  

 

Tabela 3: Satisfação do controle de estoque utilizado pela empresa 

 

             Fonte: Naghila P. Gonçalves 
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Conforme a pesquisa somente cinco salões estão satisfeitos em realizarem 

o gerenciamento de estoque, e ao se questionar o porque dos outros três salões 

demonstrarem insatisfação, eles citaram que dá muito trabalho ficar mexendo no 

programa existente.  

Veiga (2006) descreveu que a informatização é uma estratégica para 

qualquer negócio que pretende se mantiver atualizado frente ao mercado 

competitivo, devido ao controle e da tomada de decisões rápidas. As 

transformações pelos quais o setor de beleza, em especial, salões que estão 

passando com o rápido desenvolvimento de seus produtos e, consequentemente a 

exigência da clientela que está sempre em alerta quanto às novidades, exigem que 

os salões se mantenham atualizados, neste caso, um sistema que possibilita o 

controle de estoque, as informações sobre clientes, bem como a relação de preços 

de produtos e serviços, torna-se necessário.  

Os gestores devem se adaptar aos sistemas que lhes possibilitem maior 

agilidade para controlar o gerenciamento das informações, uma vez que o sistema 

desenvolvido permite atender as áreas operacionais da empresa como o 

agendamento eletrônico, cadastro de clientes e produtos, estoques, caixa como o 

controle de pagamentos e recebimentos, além de informações gerenciais fáceis de 

serem analisadas com os relatórios. E o gerenciamento de estoques por ser um 

item indispensável para a composição de uma empresa, deve ser priorizado em 

um salão de beleza (TADEU, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo da pesquisa foi verificar como os salões de beleza da cidade de 

Naviraí, MS realizam o controle de estoque de seus materiais. A amostragem 

proporcional estratificada foi composta de vinte salões de beleza situados em 

diferentes pontos da cidade. E conforme o resultado apresentado apenas oito 

salões realizam o controle de estoques, entretanto, três salões não estão satisfeitos 

com estes procedimentos. 

Este resultado apresentado na pesquisa está distante do mundo globalizado 

que está totalmente adepto a utilização de novas tecnologias, pois, atualmente, a 

utilização de celular, aplicativos ou de algum tipo de programa de computador são 

unânimes.  

As informações sobre empreendedorismo quer sejam por meio de jornais, 

revistas, televisão, cursos de graduação e cursos técnicos são bem fundamentadas, 

desse modo, se apregoa que todo gestor deve ser inovador, pois, senão for 

certamente será um gestor de uma empresa prestes a falir. E conforme foi descrito 

no referencial teórico, os salões de beleza são um dos poucos seguimentos do 

Brasil que a crise financeira não afetou de modo brusco, então, é extremamente 

necessário que todos os gerentes e ou proprietários de salões de beleza do 

município de Naviraí se moldem nas novas tecnologias para que não percam esta 

fatia de mercado que apresentam bons rendimentos financeiros. 
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ANEXO 1 

 

Questionário a ser respondido por gestor de salão de beleza situado no 

município de Naviraí, MS 

 

Ramo de atividade?__________________________ 

Cargo___________________________________ 

A quanto tempo no mercado?___________________ 

Porte da empresa_____________________________ 

Utiliza equipamentos de tecnologia? ________________ 

Quais?_____________________________________________________ 

Realiza controle de estoque? ___________________ 

Esta satisfeito com o programa de controle de estoque? 

__________________________ 

Se a resposta for negativa, diga por 

que_______________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

 

 


