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No gerenciamento das empresas, em especial as comerciais, para a geração de resultados é 

necessário um eficiente controle de gestão e reposição de estoques. Um mau gerenciamento 

destes recursos pode contemplar a prejuízos no fluxo de caixa e até mesmo na satisfação dos 

clientes por não terem suas necessidades atendidas. Um bom controle de estoques, garante 

sobretudo a entidade benefícios para melhor gestão no que tange desde a logística de 

armazenamento até o processo de venda e saídas de mercadorias, que estão diretamente ligados 

aos resultados e a lucratividade que a empresa detém ou poderá obter no seu curso 

operacional.Dessa maneira, o presente estudo apresenta como objetivo geral: analisar a 

utilização da gestão de estoques como ferramenta para maximização dos resultados de um 

minimercado do município de Sapeaçu-BA, tendo como objetivos específicos apresentar os 

métodos de controle de estoques adequados as microempresas comerciais; verificar o método 

de controle de estoque adotado pelo minimercado; indicar o método de controle de estoque 

viável para entidade em estudo. A metodologia para realização da pesquisa será de caráter 

descritiva, com abordagem qualitativa, terá como delineamento um estudo de caso em um 

minimercadono munícipio de Sapeaçu-BA, o instrumento de coleta de dados será uma 

entrevista semiestruturada direcionada ao gestor da empresa, lócus do estudo.Com o resultado 

da pesquisa, busca-seratificar a importância da gestão dos estoques para o desempenho das 

empresas desse setor, em particular a organização em estudo, apontar possíveis deficiências no 

gerenciamento de estoques, além de proporcionar auxílio no processo de tomada de decisões, 

visando desta maneira, melhores resultados operacionais. 
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