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Introdução: Com o grande crescimento competitivo no ramo supermercadista, as
organizações que não querem ficar para trás buscam desenvolver estratégias que as
tornem adeptas às mudanças exigidas pelo mercado. Manter o estoque organizado e
controlado da forma correta é primordial para possibilitar a adaptação ao mercado. O
comércio que busca ser eficaz necessita de uma gestão de estoque adequada em seu
estabelecimento. Para que a empresa ganhe destaque, é necessário que ela cubra a sua
demanda tendo os itens procurados sempre em estoque, porém, sem exageros ou faltas.
O controle de estoque é fundamental em um estabelecimento comercial de grande
porte. Objetivo: Considerando-se que a gestão de estoque permite ao gestor verificar a
situação do estoque, se ele está sendo bem utilizado, bem manuseado e bem
controlado, o objetivo do presente trabalho foi identificar os impactos advindos da
gestão de estoques (ou de sua ausência) em um supermercado da cidade de
Timóteo/MG. Metodologia: Para alcançar o objetivo proposto foi utilizada uma
pesquisa exploratória, qualitativa, com uso de estudo de caso. A unidade de análise é a
matriz de um supermercado localizado na cidade de Timóteo, que possui mais três
filiais na região do Vale do Aço. Como instrumentos de coleta de dados foram
utilizados o questionário (aplicado ao gerente do depósito central da empresa), a
observação (que possibilitou um maior conhecimento sobre a realidade apresentada no
supermercado) e a análise documental (utilizada para acrescentar às informações
analisadas dados mais concretos sobre o histórico da empresa no que se refere ao
estoque). Resultados: Com base nas informações e dados levantados e analisados na
elaboração deste trabalho, constatou-se um número consideravelmente alto de perdas,
que influenciam diretamente na demonstração de resultado de exercício da empresa,
além da falta de alguns produtos na área de venda do supermercado, o que afeta o
caixa, levando em consideração que quando o cliente não encontra a mercadoria que
deseja, deixa de fazer sua compra no estabelecimento. Também foi possível perceber
que o erro no cadastramento de mercadorias gera transtorno e prejuízo para o
supermercado considerando que o cliente tem a garantia do preço menor
disponibilizado. É necessário que a empresa busque solucionar os problemas
encontrados, a fim de reduzir os impactos negativos que a má gestão de estoques
acarreta. Diante disso, foi sugerido que a empresa realize mudanças a fim de corrigir
os principais erros encontrados. Sugeriu-se que a empresa demonstre a seus
funcionários sobre a importância de manter o estoque organizado, enquadre todos os
produtos na estratégia do estoque de segurança, tenha maior cuidado no momento de
cadastrar os preços na mercadoria e que tenha uma maior prudência com a organização
dos estoques para não acarretar perdas por excesso ou perda de validade. Conclusão:
Dado o exposto foi possível concluir que a empresa possui gestão de estoques, porém
o mesmo ainda é ineficiente. Constatou-se que a empresa apresenta pontos falhos na
gestão de estoques, que impactam nos resultados da mesma. Entretanto, a partir do
aceite das sugestões realizadas, entende-se que essa gestão será aprimorada.
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