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ESTOQUE DENTRO DA ORGANIZAÇÃO
INTRODUÇÃO
Os métodos utilizados na gestão de estoque comprometem diretamente a lucratividade das empresas e pode
levar a sérios problemas de capital giro, devido os altos níveis de estoque que imobiliza grande parte do capital
da empresa, custo de estocagem também é alto devido os níveis de estoque, tornando visível o despreparo
dos profissionais envolvidos. Foi feito na pesquisa uma abordagem sobre gestão de estoques, organização e
retornos e um estudo dentro de uma micros empresas em Toledo PR destacando a importância do controle de
estoques.
DESENVOLVIMENTO
A gestão de estoques visa elevar o controle de
custos e melhorar a qualidade dos produtos
guardados na empresa. As teorias sobre o tema
normalmente ressaltam a seguinte premissa: é
possível definir uma quantidade ótima de estoque de
cada componente e dos produtos da empresa,
entretanto, só é possível defini-la a partir da previsão
da demanda de consumo do produto. (DIAS, 1993,
p. 36)

CONCLUSÃO

A gestão de estoques é fator de grande importância
para as empresas, pois se bem administrada gera
vantagem competitiva no mercado em que atua. Após
a analise e organização do estoque da empresa TIM,
foi possível verificar a diminuição de produção
descartável a diminuição de produtos que retornaram
a empresa como troca e foi mantido o proposito de
atender o cliente com o melhor possivel. Possuindo
um controle de estoque é possível atender os clientes
de forma rápida e hábil. Um planejamento ineficiente
ocasiona prejuízos, perda de clientes. Um sistema de
estoques é um conjunto de políticas e controles que
monitora os níveis de estoque e determina quais os
níveis que devem ser mantidos.
A administração de estoques deve minimizar o capital
investido em estoques, pois ele é oneroso e aumenta
gradativamente. Um nível ótimo garante estoque
suficiente para cobrir as vendas esperadas, não
apresenta excessos de capital e proporciona bons
índices de giro de estoque.
Uma organização devida do estoque possibilita um
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bom planejamento de alocação de produtos,
otimizando o estoque e reduzindo os investimentos e
custos desnecessários. A administração dos níveis de
estoques deve ser cuidadosamente aplicada, visando
à minimização do inventário e almejando o nível de
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gestão desejado. O método de manter sempre o
estoque sempre organizado costuma levar em conta
Nessa ponto de partida o estudo foi feito na apenas os aspectos financeiros envolvidos na compra
organização do estoque reestruturação do mesmo e de materiais, pois se está organizado sabe o quanto
com melhoria de mais de 50 % nas vendas e comprar e quando comprar.
diminuição de perdas e trocas, em menos de 1 mês.
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acabado, as empresas precisam de estoques para
trabalhar, pois sem eles torna-se impossível, mas
também tem com meta principal maximizar seus
lucros sobre o capital investido, pois o bom
atendimento as vendas e produção dependem do seu
nível, sendo assim busca pelo estoque ideal é
imprescindível.

