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RESUMO: 

Introdução: Esta pesquisa apresenta um estudo de caso sobre o controle de estoques e foi 

realizada na Empresa Beta, a qual atua no segmento de confecção de uniformes e roupas sob 

medidas e está estabelecida no município de Monte Carmelo – MG. O controle de estoques é 

usado para mostrar a quantidade de mercadorias que a empresa disponibiliza e ele deveria estar 

presente em qualquer organização. Por isso mesmo, organizar os estoques de uma empresa é 

um recurso muito importante, que contribui com o constante rendimento no trabalho, 

fornecendo recursos valiosos para a empresa. Pode parecer que é algo simples de se fazer, mas 

com o tempo percebe-se que é complexo organizar o estoque que está fora de ordem. Objetivo: 

Analisar a melhor forma de organizar o estoque da empresa, tanto no que concerne a produtos 

acabados, quanto a produtos não acabados, para evitar a compra excessiva de tecidos 

desnecessários e fazer compras de tecidos necessários com maior planejamento e antecedência. 

Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica a partir de artigos científicos publicados de 

autores renomados na área de controle de estoques, processo de compras e armazenamento e 

para a coleta de dados foi realizada entrevista com a proprietária da empresa pesquisada. 

Resultados: Com base no discurso da entrevistada pode-se ver ainda a necessidade de aquisição 

de programas mais eficientes para controlar e gerenciar os estoques, como por exemplo, fazer 

a aquisição de um software que auxilie na gestão da compra, armazenamento e venda e a 

realização de reuniões com as funcionárias que têm acesso direto a esse armazenamento, para 

que assim possam lidar bem com o estoque. Para que os resultados sejam ótimos e constantes, 

devem-se averiguar sempre com as profissionais se está tudo bem, se precisam de alguma ajuda 

para a organização ou separação de tecidos para que assim possam realizar um trabalho bem 

feito. Considerações finais: Obteve-se um resultado satisfatório na organização dos estoques, 

a partir da utilização de planilhas, uma vez que foi possível separar as malhas e tecidos mais 
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utilizados dos menos utilizados, por tipo, qualidade, utilizando a separação e organização em 

prateleiras. Houve ainda a utilização de planilhas para organização e controle das compras e 

vendas. A partir dos resultados obtidos, é possível inferir que as confecções em geral não 

preocupam tanto com o estoque, com o local de armazenamento, o que é muito importante. 

Percebe-se que a falta de controle e gestão dos estoques, a disposição de um local adequado 

para o armazenamento de tecidos e produtos acabados, implica em dizer que certamente a 

empresa não terá um bom produto acabado, de qualidade e em tempo acessível para o cliente. 
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