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1. RESUMO 

O presente trabalho evidencia a importância de uma análise do gerenciamento 

de estoques no setor supermercadistas. Com o aumento da competitividade no 

setor, as empresas estão analisando e utilizando técnicas para o gerenciamento e 

controle dos estoques, para permanecerem no mercado atual.  

2. INTRODUÇÃO 

O setor supermercadista tem se sobressaído cada vez mais, com um grande 

desenvolvimento no fim dos anos 90, Lepsch (1999), acredita que 86,1% do volume 

total de venda dos itens de gasto diário nacional, eram vendidos no varejo pelos 

supermercados. 

De acordo com Chiavenato (2005) estoque nada mais é do que a composição 

dos materiais que não são usados no momento da compra, mas que em 

determinado momento será utilizado com venda ou futuras necessidades. Diante 

disto Freitas (2008), considera a gestão de estoque uma das atividades chave para 

a administração da empresa, pois ela está relacionada com a eficiência em gerir 

seus processos. 

No setor supermercadista houve um aumento da competitividade, devido às 

alterações do comportamento dos consumidores. As empresas estão buscando 

empreender técnicas inovadoras, para implantar controle em diversos setores com 

maiores riscos, como por exemplo: contas a pagar, estoques, armazenagem, 

faturamentos e compras. Com a crescente competitividade, o controle de estoque, 

poderá contribuir para as empresas do setor supermercadistas permaneçam no 

mercado (ABRAS, 2010). 

A gestão de estoque é constituída por ações que permitem ao administrador, 

verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relações 

aos setores que deles utilizam, bem manuseados e bem controlados (MARTINS e 

ALT, 2006).   

Nas empresas os estoques representam um significativo investimento de capital, 

que é visto como um fator potencial de geração de negócios e lucros. Diante disso a 

melhoria dos estoques é uma das principais metas a serem alcançadas por gerentes 

de produção (PALOMIO; CARLI, 2008).  



Segundo Borges (2010) Um bom gerenciamento de estoque pode ajudar a 

diminuir os valores monetários envolvidos na comercialização, desta forma 

mantendo baixos os valores tributários para que os preços consigam suprir a 

demanda da concorrência, sem colocar em risco sua segurança no mercado. 

Afirmando essa hipótese o Wanke (1999) fala que o percentual de produtos não 

pode ser totalmente prevista, lembrando também que alguns fatores internos podem 

ter variações com grande significância. 

3. OBJETIVO 

O objetivo desse estudo é apresentar os conceitos dos estoques, das 

ferramentas utilizadas para o seu gerenciamento e conseqüentemente 

demonstrar a importância de uma boa análise em uma loja do setor 

supermercadista. 

Através de um estudo analisar a forma de seu fluxo logística e como são 

feitas as estocagens de suas mercadorias do supermercado. 

 

 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho cientifico será realizada uma pesquisa 

bibliográfica abordando temas referentes à gestão de estoque e será utilizado o 

método de pesquisa descritiva. Será feito o estudo de caso do supermercado X da 

cidade de Meridiano no interior do estado de São Paulo. 

O próximo passo será a realização da coleta de dados através de questionários 

formulados com questões fechadas e abertas aplicadas aos donos e funcionários da 

empresa, através do mesmo será possível uma analise.  

4. DESENVOLVIMENTO 

Toda empresa do setor supermercadista possui um estoque que é utilizado para 

armazenar seus materiais e suprimentos, que são usados para venda e também 

para fabricações de outros produtos. Moreira (2003) alega que existem dois casos 

fundamentais na gestão de estoque que precisam ser vistos com prioridade e maior 

cuidado: o financeiro e o operacional de uma empresa. 

Para o desenvolvimento os seguintes processos serão realizados: um estudo de 

caso em uma empresa do setor supermercadista, a preparação do questionário 



destinado aos funcionários e sócios da empresa com objetivo de se obter a visão do 

estoque da empresa com a finalidade de analisar e propor uma melhoria no sistema 

de gerenciamento e estocagem utilizando coleta de informações referentes à 

empresa e a visão sobre a mesma, tabulação dos dados e análise dos resultados 

com o desenvolvimento da proposta do trabalho. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a análise da gestão de estoque a empresa supermercadista poderá obter 

uma forma adequada de organizar a gestão de seu estoque, assim como um 

diferencial competitivo, evitando o desperdício e o acumulo de mercadorias e 

conseqüentemente aumentando seu lucro. 
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