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O controle de estoque é instrumento essencial para qualquer empresa, as organizações 

necessitam de um almoxarifado, sendo indústria ou comércio para execução de suas atividades. 

Estoque é um ativo circulante da empresa, é seu capital de giro, e boa parte dos recursos 

aplicados nas organizações encontra-se realizados no estoque. Para manter-se estabilizada a 

organização precisa estar bem estruturada, seguindo todas as regras estabelecidas pela 

administração para alcançar os objetivos propostos da empresa.Sendo assim, é necessário 

controlar todo fluxo de mercadoria, proporcionando ao gestor uma visão econômica da 

empresa, desta forma, auxiliando na tomada decisão. É preciso ter um controle das mercadorias, 

observando os prazos de validade para que não ocorra perdas dos produtos, afetando assim, de 

forma negativa oe a rentabilidadefaturamento O objetivo geral deste trabalho é investigar os 

benefícios proporcionados pelo gerenciamento de armazenagem do estoque em um 

supermercado de Cruz das Almas – BA. Para alcançar o objetivo geral foram elencados os 

objetivos específicos: descrever de que maneira estoque é armazenado e controlado no 

supermercado; analisar os métodos de armazenagem para controle de estoque; identificar 

possíveis fatores que possam influenciar em perdas de estoques.Em relação a metodologia 

adotada, quanto aos objetivos trata-se de um estudo descritivo, quanto o delineamento éum estudo 

de caso, e quanto à abordagem, está pesquisa é qualitativa. Em relação ao instrumento de coleta 

de dados, foi aplicado um questionário, junto ao responsável pelo gerenciamento de 

armazenagem de estoque, sendo que, este setor possui um gerente geral, um auxiliar 

administrativo, e o responsável pela estocagem dos produtos, desta forma, serão realizadas 

perguntas abertas e fechadas. A análise será feita de forma detalhada por meio da organização 

dosdados em tabelas e gráficos, elaborados através de sistema Excel, para que se possa ter uma 

visão geral de todo o processo relacionado ao controle de estoque.Espera-se que essa pesquisa 

atendaos objetivos específicos evidenciando como a gestão do supermercado é armazenada e 

controladaseus estoques e quais os métodos são utilizado para controla as mercadorias. 
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