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Introdução: A Gestão de Estoques é um assunto de muita importância para as empresas
que buscam melhores lucratividades, para continuarem se destacando no mercado
globalizado e competitivo. A competitividade faz com que as empresas necessitem ser
cada vez mais eficazes no processo de movimentação de seus estoques de mercadorias.
Partindo daí, deve-se tratar a Gestão de Estoques como uma ferramenta que planeja,
controla e retroalimenta os fluxos de materiais dentro de uma empresa. É importante
que métodos e técnicas de controle de estoque sejam aplicados de acordo com a
necessidade e estrutura da empresa.  Objetivo: O objetivo geral da pesquisa é
caracterizar o material publicado no Google Acadêmico sobre gerenciamento de
estoque para pequenas e médias empresas apresentados. Metodologia: A natureza do
presente estudo foi o da pesquisa aplicada que descreve e detalha um problema e busca
oferecer resposta a ele por meio principalmente da análise empírica.  A pesquisa foi
exploratória, teve como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema,
com vistas a torná-lo mais explícito. A pesquisa foi quantitativa, pois segundo Pereira
(2001) o dado quantitativo é uma forma de traduzir em números as opiniões e
informações para serem classificados e analisados e confere um caráter objetivo à sua
observação. Utilizou-se abordagens bibliográficas, em livros, revistas e internet com
intenção de adicionar valores teóricos ao presente trabalho. Resultados: Utilizando o
Google Acadêmico obteve-se uma amostra de nove publicações, relacionadas a seguir:
Análise da Gestão de Estoque: Empresa Pirelli Pneus Unidade Campinas; Rotatividade
de Estoque: Um Indicador para Gestão do Setor Hoteleiro de Balneário Camboriú;
Gestão de Estoque em uma Fábrica de Rolamentos; Gestão de Recursos Materiais:
Controle de Estoque nas Microempresas no Município de Sinop/MT; Análise Crítica
da Gestão de Estoque em uma Distribuidora de Tintas na Região Metropolitana de
Campinas; Gestão de Estoque: Proposta para uma Farmácia Diferenciada; Conceitos
Logísticos para uma Gestão Eficiente de Estoque como Estratégia Competitiva;
Análise na Gestão de Estoque: Um Estudo de Caso no Restaurante Ostradamus e
Gestão de Estoque Integrada à Tecnologia da Informação. A forma de apresentação
dos trabalhos foram 78% de artigos e 22% de monografias. O número de autores por
publicação variou de um a sete, em média cerca dois autores por publicação. As
palavras-chave, os trabalhos em média apresentaram 3 palavras, ou expressões. Cerca
de 56% dos trabalhos eram de Engenharia de Produção, 33% de Administração e 11%
de farmácia. Estudos de Casos representam 78 dos trabalhos e revisão bibliográfica
com 22%. Quanto ao local de publicação, 67% foram em revistas, 33% em anais de
eventos científicos. Conclusão: Pode-se concluir que existem diversas ferramentas de
gestão de estoque que podem ser aplicadas nas organizações. Com a realização deste
estudo, percebeu-se que a gestão de estoques nas organizações é de essencial
importância para o sucesso no mercado competitivo, pois as empresas precisam de
materiais estocados e isso é inevitável.
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