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RESUMO 
 
 

RESUMO Sobreviver em um mercado empresarial competitivo, com redução de custos de 
operação é a base de gestão de uma organização, o que torna a gestão de estoques 
indispensável no controle financeiro da empresa. Segundo a bibliografia a definição das 
principais funções dos estoques são servir de elo entre as etapas de aquisição transformação e 
venda com o objetivo de minimizar os efeitos das oscilações da oferta e procura de produtos. 
Dessa forma sendo as principais funções da gestão de estoque as pressões competitivas sobre 
os preços e lucros, como nova ênfase em se extrair toda e qualquer vantagem do capital 
investido nas empresas, incluindo os investimentos em estoques, e ainda o desenvolvimento 
tecnológico no campo do processamento de dados, especialmente no que concerne aos 
computadores eletrônicos, o que possibilitará à administração melhores informações e uma 
abordagem mais eficaz nas decisões sobre administração de estoques. Pode-se perceber 
então que as empresas devem procurar sempre manter os níveis de itens fornecidos e 
demandados. A busca constante por essa igualdade é o principal objetivo do controle de 
estoque. Os tipos de controle e conceito de estoque podem ser: Sistema de Revisão Continua 
ou Sistema “Q” é um sistema baseado em um determinado nível de estoque, que sinaliza a 
necessidade de repor certa quantidade de material, sempre que esse nível de estoque for 
atingido. Por esse motivo, esse sistema é conhecido como sistema de quantidade fixa ou 
sistema Q. Sistema de GAVETAS, é um sistema simples de controlar estoques, principalmente 
os itens de classe C, sendo muito utilizado pelo comércio varejista e empresas de pequeno 
porte, pelo fato terem grande variedade de produtos com valores baixos. O controle ocorre da 
seguinte forma o estoque é armazenado em duas gavetas, na gaveta A tem-se o estoque 
previsto no período. O almoxarifado atende as RMs (requisição de materiais) que chegam pelo 
estoque da gaveta A, quando o estoque chega ao final emiti-se um pedido de compra para 
reposição e passa a atender as RMs pelo estoque da gaveta B, dento esta quantidade somente 
para atender a necessidade em um determinado período de tempo ate a reposição de estoque 
mais o estoque de segurança. Sistema de controle Acurácia pode ser definido como a relação 
entre o saldo identificado fisicamente no estoque com o saldo registrado no sistema de controle 
de estoque. Esse controle é fundamental nos materiais armazenados e para o sucesso dos 
processos posteriores à armazenagem, pois qualquer avaria pode comprometer o atendimento 
a demandas. Como os estoques são formados por produtos tangíveis, estes podem ser 
perdidos ou roubados, assim torna-se necessário um sistema que auxilie de forma eficaz no 
controle do estoque. O trabalho aqui apresentado teve como método a pesquisa exploratória, e 
delineamento em um estudo de caso. O objetivo da pesquisa foi centrado na analise e 
discussão de como é realizada a gestão de estoque em uma microempresa revendedora de 
autopeças. Os resultados encontrados na pesquisa demonstraram que a microempresa 
estudada não utiliza nenhuma ferramenta ou método de gestão de estoque, e que nos últimos 
cinco anos não ocorreu nenhum crescimento relevante dos seus serviços junto ao mercado 
consumidor. Como conclusão do trabalho, pode-se dizer que a microempresa do estudo de 
caso, a partir do inicio do ano de 2014 com o apoio dos pesquisadores inserido nesta pesquisa, 
está procurando trabalhar efetivamente a gestão de estoque por meio da implantação do 
Sistema de GAVETAS e ACURÁCIA, obtendo até os momentos resultados de fluxo de caixa 
positivo. Palavras-chave: Gestão de Estoques, Sistema de Gavetas, Acurácia  


