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Introdução: O mercado competitivo exige que as empresas busquem recursos para o
gerenciamento no processo logístico, para que haja redução de custos e aumento da
produtividade. Sendo assim, vários processos podem ajudar no sucesso organizacional,
por exemplo, controle do estoque, profissionais capacitados e arranjo físico para
harmonizar e integrar o espaço disponível. Para o setor de supermercado não é
diferente. A busca por otimização dos processos, implantação de sistema de
gerenciamento eficaz para contribuir no desenvolvimento das atividades e para a
gestão no controle de estoque. Outra necessidade é em relação ao layout.
  Objetivo: O objetivo principal deste trabalho é propor melhoria no processo de
controle de estoque e expor a importância e necessidade que o controle de estoque e o
layout exerce no crescimento de uma empresa, bem como os transtornos e perdas que
sua ausência pode causar. Metodologia: A pesquisa foi realizada em um supermercado
na cidade de Coronel Fabriciano, utilizando como fonte de pesquisa visitas in loco,
análise de dados, relatórios, observação do espaço físico, entrevista com o proprietário
e clientes. Verificou-se a necessidade de sugerir ao gestor que avalie as sugestões de
melhoria identificadas e sirvam como base para tomada de decisões no que se refere ao
melhoramento do controle de estoque e layout do supermercado. Resultados: Foi feito
um plano de ação e sugestões de melhoria no layout do supermercado, onde foi
elaborado uma comunicação visual, auxiliando na identificação de setores, corredores
e sinalização nas gôndolas e, melhorias na estocagem de produtos. Essas
possibilidades trazem benefícios, onde proporciona excelentes vendas, já que torna o
ambiente agradável, o cliente se sente acolhido, ficando muito mais tempo e ativando o
impulso da compra. Logo após, foi feita uma análise de layout no supermercado, onde
identificou-se pontos que precisam ser melhorados, como: os erros na utilização do
espaço, organização das gôndolas, falta de informação dos setores, não há placas
atrativas, e grande parte dos produtos sem identificação de preços. Analisou-se
também fatores externos, na qual foi possível identificar as ameaças e oportunidades e
observar a possível realidade do supermercado em relação aos seus concorrentes.
  Conclusão: Assim, este trabalho teve por finalidade contribuir para a melhoria de
uma supermercado em relação ao seu estoque e o layout. Foram desenvolvidos ações
em relação à comunicação visual e a melhoria dos espaços (layout) do supermercado
de forma a possibilitar uma maior eficiência.
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