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1- Resumo 

Este projeto foi desenvolvido na empresa Gerdau, com intuito de uma 

implantação de um sistema de informação, para controle de estoque sem 

giro.  O objetivo foi fazer com que a empresa acabasse com o estoque de 

materiais que estivessem parados há mais de um ano, uma vez que esses se 

tornaram um grande passivo, muita das vezes sendo sucateado. O projeto 

também tem como objetivo a diminuição do capital de giro. 

Foi estudada, através de procedimentos das rotinas diárias, a melhor 

solução para desenvolver algo que melhorasse e agilizasse as informações 

referente ao estoque. 

Através de uma ferramenta da Microsoft o PowerApps, presente no 

Office 365, que tem em sua plataforma aplicativos pré-fabricados  para quem 

tem um grande domínio de programação, ou iniciar uma programação do 

zero. 

O’BRIAN (2002) “Descreve que um dos valores estratégicos da 

tecnologia da informação é proporcionar melhorias importantes nos processos 

empresariais. Os processos operacionais podem se tornar mais eficientes, e 

os processos gerenciais da empresa mais eficaz. Com essas melhorias nos 

processos empresariais a empresa pode reduzir custos, melhorar a qualidade 

e o atendimento ao cliente e criar novos produto”. 

Palavras-Chaves: Sistema da informação, estoque sem giro; Aplicativo 

para gestão de estoque. 

 

2- Introdução 

Atualmente as empresas precisam estar centradas em suas 

informações, exigindo dos seus gestores estratégias eficientes, que podem 

ser facilitadas utilizando-se de recursos inteligentes oferecidos pela tecnologia 

da informação e sistemas de informação gerencial. 

A ideia de utilizar a ferramenta foi à facilidade em compilá-la com o 

Excel tornando a informação rápida e segura sendo facilmente disseminada 

na equipe de trabalho. Segundo BAZZOTTI (2009) ”Os sistemas de 

informação objetivam a resolução de problemas internos, e a consequente 

preparação para enfrentar as tendências da crescente competitividade de 

mercado”. 



3- Objetivo 

Diminuir o capital de giro, eliminando os estoques que estão parados 

há mais de um ano. Implantando um sistema de informação para facilitar e 

agilizar a disponibilidade da informação tanto à equipe de vendas quanto os 

facilitadores. O sistema escolhido foi o PowerApp do Office 365, onde criamos 

um aplicativo que mostra todo o estoque disponível para venda classificado 

por tempo parado. 

 

4- Metodologia 

A metodologia utilizada foi o MASP (Método de Análise e Solução de 

Problemas). 

Primeiro identificamos claramente o problema e reconhecemos a sua 

importância. Em seguida observamos as caracteristicas especificas do 

problema, com uma visão macro e sobre vários pontos de vista, na análise 

descobrimos e confirmamos as causas fundamentais, através de um 

brainstorming, foi gerado um ishikawa para estratificação e análise das 

causas.  

Após os levantamentos dos dados e verificados através do ishikawa 

gerou-se o plano de ação.  

5- Desenvolvimento 

O projeto foi realizado na empresa GERDAU, a partir de uma 

necessidade de redução do capital de giro e ganho de espaço físico de 

estoque. A ideia do projeto deu-se devido um grande volume de material 

parado no estoque há mais de 1 (um) ano que estava oxidando e virando 

sucata.  

A partir de discussões e levantamento de dados verificou-se a 

necessidade de tornar as informações mais acessíveis, visto que para 

acessar o sistema é necessário um computador com o SAP (Systeme, 

Anwendungen Produkte in der Datenverarbeitung) instalado. A pesquisa foi 

realizada em cima de ferramentas já existentes na empresa visando um 

projeto com custo baixo, utilizando-se assim do Office 365 já presente na 

organização, para a criação de um APP (aplicativo) para consulta do estoque 

parado. 

 



6- Resultados Preliminares 

O projeto encontra-se em andamento, onde algumas etapas já foram 

concluídas como, identificação dos materiais parados, qualidade dos 

materiais para venda, inventário, criação do app para divulgação da lista de 

materiais e divulgação do mesmo à equipe de vendas e gestores. O 

acompanhamento é realizado mensalmente vide pareto dos resultados, 

volume total de materiais parados, nas unidades de São Paulo. 

7- Conclusão 

Conclui-se que o projeto é viável pelo baixo custo das ferramentas que 

serão utilizadas e facilitará o acesso à informação do estoque disponível para 

a venda. 

Enfim buscamos apresentar essa poderosa ferramenta da Microsoft, 

ainda pouco conhecida, que proporciona a criação de aplicativos, mesmo 

sendo leigos em programação, a facilidade e agilidade de se programar um 

aplicativo, visto que para programar o mesmo se assemelha muito com as 

fórmulas do Excel, e os aplicativos se tornam grandes transportadores de 

informação as tornando ágeis e de fácil acesso. No caso desse projeto citado 

acima trouxe grandes ganhos e experiências para novas soluções de 

problemas, ainda sem nenhum custo adicional, porque a empresa já possuía 

conta no Office 365. 
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