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A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO CORRETO DE ESTOQUES NAS
EMPRESAS.

O estoque é um dos itens que mais influenciam os resultados de uma empresa,

e tem ligação direta com os demais departamentos, tais como compra, vendas,

produção  e  outras.  A parcela  de  importância  é  muito  grande  para  o  bom

funcionamento da organização, a representatividade chega a ser de um terço

da totalidade dos investimentos. Nesta pesquisa científica, demostraremos a

relevância  de  se  utilizar  as  ferramentas  de  gerenciamento  e  controle  de

estoque,  partindo  das  premissas  da  Administração,  e  identificando  a  sua

importância  na  competitividade  estratégica  das  empresas,  através  de  uma

pesquisa bibliográfica e utilizando ferramentas de análise quanti-qualitativa. De

maneira  geral  ao  longo  desse  trabalho  verificaremos  a  importância  das

ferramentas de gerenciamento e controle de estoque.

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

O  gerenciamento  de  Materiais  é  muito  importante  em  uma

organização, se não há um bom gerenciamento neste setor, poderá ocorrer

erros que vão gerar prejuízos e gastos desnecessários.

As variações dentro do gerenciamento de materiais, afeta direta

ou indireta a empresa em diversos setores.  A necessidade de gerenciar  as

atividades diárias, na qual, os responsáveis da empresa ficam responsáveis em

administrar as dificuldades, amenizando os problemas tanto com os clientes

externo e nos clientes internos, o abastecimento do setor de materiais é vital

para a saúde da organização.

Segundo  Dias,  (1995)  a  função  da
administração  de  estoques  é  maximizar  o  efeito
lubrificante no feedback de vendas e o ajuste do
planejamento  da  produção.  Simultaneamente,  a
administração de estoques deve minimizar o capital
total  investido  em  estoques,  pois  ele  é  caro  e
aumenta  continuamente,  uma  vez  que  o  custo
financeiro aumenta. 

O estoque de materiais é de vital importância para a organização

pois funciona como mola propulsora entre os vários níveis de produção ou na

prestação de serviços.



APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DESTE TRABALHO

Neste  trabalho  de  conclusão  de  curso  vamos  demonstrar  uma

análise concisa do gerenciamento de estoque, apresentando o envolvimento

com o gerenciamento de materiais, a organização do estoque ou reorganização

deste, para ter uma melhoria continua dentro do planejamento estratégico e

funcional das empresas.

RELEVÂNCIA DO TRABALHO

Este ensejo tem como objetivo demonstrar as diversas formas de

abordagem  nos  processos  de  gerenciamento  de  estoque,  apreciando  seus

pontos  positivos,  suas  diversas  vantagens  na  competitividade  no  mercado,

tendo  como  norte  a  relevância  e  a  constante  busca  das  organizações  em

excelências e melhorias continuas.

OBJETIVO DO ESTUDO

Com objetivos pré-determinados, vamos identificar nesse trabalho,

através da exposição das empresas abordadas, os objetivos principais para a

excelência da gestão de estoque dentro da empresa:

•Identificar as ferramentas de gestão de estoque;

•Avaliar  possíveis  itens  de  pouca  rotatividade  e  seu

armazenamento;

•Identificar como a empresa alvo administra seu estoque;

•Avaliar  o  layout  da  empresa  na  distribuição  dos  produtos

estocados.

Sendo  um  tema  importante,  pretende-se  responder  a  seguinte  pergunta

problema:  Qual  a  importância  do  gerenciamento  correto  de  estoques  nas

empresas?


