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1. RESUMO 

O presente estudo tem como proposta expor as maneiras mais eficientes para 

desenvolver uma gestão de estoques, sendo essa, fundamental em todas as 

empresas. No atual cenário em que a economia se encontra, estoque altos significam 

parte do capital de giro parado. É importante ressaltar que manter o estoque 

controlado é um meio de prevenir a falta de matéria prima, evitando que a produção 

pare, cause prejuízos e perca de credibilidade no mercado. Outros pontos em 

destaques são o prazo de recebimento de clientes e pagamento de fornecedores, 

objetivando aplicar o menor capital possível no estoque para que não necessite de 

capital de terceiros no financiamento da empresa. A partir das análises realizadas, o 

trabalho tem como objetivo mostrar qual a importância da gestão de estoque em uma 

empresa, analisando suas ferramentas e seus métodos de gerenciamento, suas 

movimentações, demonstrando as vantagens obtidas quando se é bem gerido o 

estoque de uma empresa. Os dados foram coletados através de artigos científicos e 

bibliografia literária para desenvolvimento do mesmo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com o cenário econômico atual, a gestão de estoque cada vez mais se 

torna algo imprescindível para o bom funcionamento de uma empresa, 

independentemente de seu porte, sendo uma parte crucial na geração de vantagem 

competitiva em relação a seus concorrentes. 

Baseado nessa afirmação, o trabalho tem como objetivo mostrar qual a importância 

da gestão de estoque em uma empresa, analisando suas ferramentas e seus métodos 

de gerenciamento, suas movimentações, e a partir disso, demonstrar as vantagens 

obtidas quando se é bem gerido o estoque de uma empresa. 

3. OBJETIVOS 

Fazer um estudo de mercado, analisando as melhores ferramentas para um controle 

eficiente obtendo os melhores resultados possíveis. 

4. METODOLOGIA 

Este artigo foi desenvolvido com finalidade de mostrar qual a importância de gestão 

de estoque dentro das organizações. 



Foram utilizadas pesquisas qualitativas com finalidade de agregar informações sobre 

o tema. 

Portanto, para formação do artigo, realizou-se pesquisas exploratórias com consulta 

em livros clássicos e atuais, artigos que abordavam o tema central e periódicos como 

fonte atual de informações, além de amostras de dados reais com base em estudos 

de casos, possibilitando a abrangência do assunto tratado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Gestão de estoque consiste em organizar qual o tipo de estoque que a empresa vai 

trabalhar, qual o tipo de inventario que ela vai adotar. Nos tempos de hoje é um meio 

indispensável para as empresas, pois ela se torna mais competitiva no meio das 

demais, além do mais na economia que se encontra no pais, um estoque alto significa 

uma parte do seu capital parado que poderia estar utilizando em outras áreas. A 

empresa deve ter em mente que o seu estoque não necessita estar sempre na sua 

capacidade máxima e sim para suprir suas necessidades dependendo da atividade e 

da sua cadeia de abastecimento, mas isso tem que ser levado em consideração a 

estratégica adotada de cada empresa. 

Hoje em dia existem vários métodos de controle de estoque, que se bem utilizados 

geram um grande impacto no caixa da empresa. Independentemente do método que 

seja utilizado, o objetivo é sempre gerar o menor custo possível, sem deixar de atender 

as necessidades da empresa.  

Os principais tipos de estoques dentro de uma empresa são: Matéria-prima, Produtos 

em processo e produtos acabados 

Cada um deles tem grande importância, desse modo é necessário que todos sejam 

controlados da mesma forma. 

Palomino e Carli (2008) assinalam que a alta competitividade do mercado atual induz 

as empresas a buscar todas as vantagens competitivas possíveis em relação aos seus 

concorrentes. 

Controle de Estoque é uma das áreas mais críticas do varejo, sua gestão pode ser 

determinante para o lucro ou prejuízo de uma empresa. Tanto na compra, 

armazenagem e entrega de seus produtos, é muito importante esse controle da 

entrada e saída, para que possa ser gerenciado o giro do estoque. Tendo o controle 

físico e financeiro do estoque, é possível manter a contagem de qual é a 

disponibilidade de cada item e qual o valor financeiro correspondente.  



Na gestão de estoques deve se estabelecer métodos que auxiliem na administração 

dos custos e na avaliação da melhor decisão que a empresa tomará. 

O método da Curva ABC nos permite identificar os itens que necessitam de uma maior 

atenção e um tratamento diferente no gerenciamento, mostrando onde está sendo 

investido maior parte no estoque 

 

6. Resultados Preliminares 

Com a implementação da tecnologia de informação na gestão de estoque, são 

esperados inúmeros resultados: maior eficiência no setor de compras, possibilitando 

o acesso a informações importantes que relatam a realidade do estoque e da 

demanda esperada; quantidade de produtos a serem compradas para o 

reabastecimento do estoque; diminuição do número de produtos estocados sem 

saída, podendo refletir em reduções de custo para a empresa; maior eficiência na 

produção, porque existindo uma previsão de demanda e o modelo de gestão 

adequado, a tendência é a diminuição de interrupções na linha de produção; havendo 

um controle adequado, a empresa pode assegurar prazos de entregas tangíveis, 

diminuindo atrasos de entregas, consequentemente melhorando atendimento e 

relacionamento com clientes; necessidade de capital investido diminui, assim como o 

capital de giro.  
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