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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: O termo denominado gestão, vem de gerir, ou seja, administração de um 

conjunto de ações que contribuem para que o negócio funcione durante determinado período. A 

questão de estoque consiste no planejamento necessário para a administração, de forma macro e 

estratégica, a curto prazo. A coordenação das atividades, contribuem de forma positiva para que 

as empresas obtenham ganhos significativos, sendo esses a redução de estoque, tempo de entrega, 

produtividade, qualidade dentre outras. A gestão de estoque atua como ferramenta administrativa, 

aumenta o nível de lucratividade e eficiência da empresa. Muitas das vezes essa gestão não 

recebe a atenção necessária por parte dos empresários, o que resulta como fator contribuinte para 

o mal funcionamento da empresa, trazendo como consequência problemas financeiros, clientes 

insatisfeitos com o atendimento e falta de liquidez da empresa. OBJETIVO: Este estudo tem 

como propósito responder ao seguinte questionamento: A gestão de estoque é uma ferramenta 

para redução de custos?  Para tanto, tem-se como objetivo geral: Identificar as vantagens que a 

gestão de estoques pode proporcionar as empresas. Especificamente busca-se descrever o 

controle da gestão de estoques e suas funções; abordar as classificações de estoques e seus custos.  

METODOLOGIA: Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória. As informações são 

analisadas de forma qualitativa, ou seja, sem a pretensão de quantificá-las, expõe-se os conceitos 

e faz-se uma avaliação referente às publicações realizadas acerca deste tema em livros, artigos, 

monografias, dissertações e teses. RESULTADOS: A gestão de estoques deve minimizar o 

capital total investido em estoques, no entanto, sem estoque é impossível uma empresa trabalhar, 

pois ele funciona como amortecedor entre os vários estágios da produção até a venda final do 

produto. O objetivo é otimizar o investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos 

meios internos da empresa, minimizando as necessidades de capital investido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Uma empresa com um bom planejamento dos estoques torna-se 

fortemente preparada para enfrentar as necessidades do mercado e ser competitiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Estoque. Planejamento. Controle.  


