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A gestão de estoque é de grande importância dentro das organizações, pois ela serve para 

planejar e organizar todo processo de matéria-prima que entra e sai na empresa para evitar o 

máximo de desperdício e a falta de materiais na produção. Sendo assim, a administração de 

materiais influencia diariamente no processo produtivo apoiando o objetivo da logística que é 

entregar o produto certo na quantidade certa, no local correto no menor tempo possível. É nesse 

contexto que a classificação ABC serve para rotular os matérias a partir da sua importância 

dentro desse processo, sendo fundamental para que a empresa possa planejar e gerir o seu 

estoque de maneira eficiente e eficaz. Nessa perspetiva, esse estudo terá como objetivo geral 

analisar a gestão de estoque a partir da classificação ABC em uma Indústria no Recôncavo da 

Bahia. O interesse em realizar essa pesquisa se deu pela curiosidade e necessidade em se 

aprofundar e adquirir mais conhecimentos sobre a gestão de estoque, possibilitando uma visão 

mais ampla do processo. Dessa maneira a pesquisa será de natureza descritiva de abordagem 

qualitativa a partir de um estudo de caso em uma Indústria no Recôncavo da Bahia no ano de 

2018. Quanto aos instrumentos de coleta de dados será realizado uma entrevista semi-

estruturada com os responsáveis pela gestão de estoque da empresa e análise de documentos, 

relatórios e planilhas, de consumo dos últimos 12 meses.  Nesse contexto acredita-se que os 

seus resultados serão de grande importância para essa pesquisadora e para a empresa em estudo, 

demonstrando como uma boa gestão de estoques pode trazer ótimos benefícios para a 

sustentabilidade das organizações e consequentemente o desenvolvimento da sociedade local. 
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