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Introdução: Um dos grandes desafios das organizações na atualidade tem sido se tornar
cada vez mais competitivos em um mercado dinâmico e acirrado. Para isso, é
necessário estar atento em todas as áreas da empresa, visando sempre à redução de
custos, mantendo a qualidade, melhorando a produtividade e perseguindo sempre a
melhoria continua. Dentro desta perspectiva, o estoque torna-se foco dentro deste
processo de mudança pela representatividade relacionada à sua função dentro da cadeia
gerencial como um todo, podendo agregar muito ao diferencial da organização.
Objetivo: Este trabalho apresenta um estudo de caso voltado a determinar estratégias
de Gerenciamento e Controle de Estoque para uma empresa do ramo de materiais de
construção, permitindo, portanto, o conhecimento da realidade organizacional e
consequentemente a determinação de diretrizes a partir dos resultados encontrados.
Metodologia: Foi realizado um aprofundamento teórico, associado à aplicação de uma
entrevista estruturada, essa dividida em três temas da gestão de estoques: controle de
estoque, processo de gerenciamento do estoque e layout, bem como pesquisas de
campo nas dependências da organização. Desse modo, contatou-se a veracidade dos
principais pontos obtidos na entrevista por meio da observação da rotina de execução
do gerenciamento de estoque. Posteriormente, com o levantamento dos dados
tornou-se possível à análise do estado atual que a empresa se encontra e com isso
traçar estratégias para que seu processo de gestão de estoque seja mais eficiente.
Resultados: Os resultados encontrados revelam a vulnerabilidade do processo
existente, uma vez que não existe inventário físico e nem o controle de entrada/saída
de material do estoque. Além disso, o acesso ao estoque não é restrito e não existe um
colaborador responsável pela execução das atividades ligadas a gestão deste processo.
Outro agravante é o processo de reposição de estoque que acontece a partir de compras
programadas ou pela experiência do colaborador responsável. Entretanto, foram
encontrados pontos positivos como o layout aplicado, que atende a necessidade de
armazenamento dos produtos e organização destes. Verificou-se também a utilização
de um software promissor no atendimento da informatização do controle e
gerenciamento de estoque. Para as constatações principais determinou estratégias para
aplicação e aprimoramento do processo existente. Inicialmente recomendou-se a
elaboração de um inventário físico e o cadastro do mesmo no software existente. Em
seguida, seria necessário limitar o acesso ao estoque bem como determinar um
colaborador responsável pela execução da atividade de gerenciamento e controle de
estoque. Com isso criar um procedimento de reposição de estoque que atenda a
demanda do negócio e possibilite a rotatividade do material. Conclusão: Conclui-se
que o objetivo geral foi atendido, possibilitando que a empresa estudada possua
subsídios para tomada de decisões em relação à reformulação de gerenciamento e
controle de seu próprio estoque.
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