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RESUMO 
 
 

Ao iniciar um negócio toda empresa tem como foco principal conquistar o cliente e se destacar 
no mercado, mas apenas esses requisitos não são motivos de atenção para um empreendedor. 
O SEBRAE SP (2014) apontam pesquisa que, 27% das empresas quebram antes de 
completarem 1 ano de gestão. Partindo desse ponto, pode-se afirmar que um planejamento 
eficiente é extremamente relevante no processo inicial de abertura de um novo negócio. Dentre 
as causas mensuráveis Ballou (1993) que o setor de Estoque de uma empresa pode ser causa 
de sobrevivência ou ainda falência da mesma, pois todo erro gerencial acaba gerando estoque. 
As empresas devem ter o produto de que realmente necessitam, mas nunca poderemos ser 
pegos com algum estoque, ou seja, o controle de estoques é a parte vital do composto logístico 
chegando a absorver de 25% a 40% dos custos totais, representando assim uma porção 
substancial do capital da empresa. Para tanto, é de extrema relevância a correta compreensão 
e conceito do real papel na logística e na organização harmonizando como devem ser 
gerenciados/controlados. A armazenagem/estocagem de mercadorias com objetivo de 
consumo futuro a empresa deverá ter ciência que exigirá investimentos por parte da 
organização. Por isso, é de extrema importância que o Estoque seja estabilizado em relação a 
um planejamento organizacional bem elaborado que saiba enxergar a real necessidade da 
empresa, afim de que também saiba controlar seus recursos e otimizar processos na entrada e 
saída de matéria-prima apropriada para devida demanda, havendo assim um equilíbrio tanto na 
quantidade de produtos no estoque como também nos custos. Todo esse processo de 
planejamento de estoque de uma empresa a logística está fortemente presente. É um ciclo 
virtuoso que envolve todo um estudo em relação de como um produto deve ser devidamente 
transportado, armazenado, embalado para evitar qualquer tipo de avaria, estudar o melhor tipo 
de tráfego para fazer a entrega até o local de destino se atentando ao tamanho da mercadoria 
para não gerar um custo desnecessário com a contratação de modais e, também é 
compreensível fazer uma analise diante as condições das estradas do nosso território, assim 
será possível percebermos a concepção que a logística agrega valor de qualidade ao produto. 
Partindo dessa premissa o artigo tem como objetivo de contribui e apresentar a importância em 
se ter um planejamento eficiente para empresas, buscando traçar metas a serem seguidas e, 
assim apresentar os aspectos que auxiliem a perfeita sincronização entre oferta e demanda, 
com o objetivo de tornar a manutenção e controle de estoques desnecessários. 


