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ADMINISTRAÇÃO

Levantamento de peso
Controlar estoques de uma empresa é como fazer ginástica: o resultado depende
de um esforço e um aperfeiçoamento constantes. Por isso, mãos à obra!

A
dministrar bem os estoques é uma das tarefas
mais difíceis que o empreendedor tem que en-
frentar. Para manter o equilíbrio financeiro da

empresa é necessário calcular com precisão a quanti-
dade a ser comprada de cada item, por quanto tempo
as mercadorias ficarão armazenadas sem comprome-
ter o capital de giro e qual o tamanho do local
necessário para abrigar os produtos. Uma gestão per-

feita do estoque implica em não permitir a falta de mer-
cadorias nem o excesso delas, porque qualquer um
desses extremos pode trazer problemas financeiros.

Segundo o coordenador do MBA em Gestão de Negó-
cios e em Marketing do Ibmec, Ruy Quintans, se você
tiver excesso de produtos em estoque, sofrerá com a fal-
ta de capital de giro e ainda vai expor sua mercadoria
a riscos, como roubo e perda por vencimento do prazo
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de validade ou obsolescência. No caso inverso, se você
não tiver todos os produtos de que precisa, corre o risco
de deixar um cliente insatisfeito e até de perdê-lo para
a concorrência. Sem dizer que a falta de produtos pode
levá-lo a fazer compras de última hora e a pagar mais
caro por eles. "Administrar o estoque de forma eficiente
é um esforço constante", diz Cláudio Czapski, superin-
tendente da Associação ECR Brasil, entidade que tra-
balha na busca de processos eficientes para otimizar a
produtividade entre indústria e varejo.

HISTÓRICO - A gravidade da falta de produtos nas lo-
jas, tanto para a indústria quanto para o varejo, pode
ser comprovada por um estudo feito pela ECR Brasil,
em parceria com a ACNielsen, em supermercados de
São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo o levanta-
mento, quando o cliente não encontra o que procura,
ele, em 52% dos casos, decide levar um artigo seme-
lhante, mas de outra marca. Em 37% dos casos, procu-
ra outro estabelecimento para comprar; em 8% dos ca-
sos, desiste de adquirir o produto e, em 3%, ele sim-
plesmente leva alguma outra coisa no lugar do que
procurava inicialmente. "Apesar de ter sido feito com
o setor de supermercados, sabemos que o comporta-
mento dos consumidores apontado pelo levantamento
se repete em outras áreas", afirma Czapski. Isso prova
que vale a pena dar atenção especial ao estoque.

O primeiro desafio na hora de administrar o es-
toque é conhecer bem os clientes e saber qual pro-
duto é preciso ter em maior
quantidade. Se você já con-
ta com um histórico de ven-
das, o trabalho fica mais fá-
cil. "A formação do estoque
é essencialmente baseada no
histórico", afirma Quintans.
Mas o coordenador do Ibmec
faz uma ressalva: "Existem
variações sazonais que in-
fluenciam na demanda e é
preciso estar atento a elas",
diz. Agora, se você ainda
não tem um histórico para se
basear, precisa ter bem claro
na sua estratégia que tipos
de produtos quer oferecer e
a quem eles se destinam. "A
partir do momento em que
você começa a oferecer um

produto e os seus clientes compram, você não pode
mais deixar de tê-lo em estoque", afirma Czapski.

Depois de definir o que é preciso comprar, vale a pe-
na ficar atento ao valor investido na compra do estoque.
Quintans afirma que é preciso ter sempre em mente a
dimensão do capital de giro necessário para fazer a
empresa andar. Por isso, não adianta sair por aí com-
prando produtos que vão ficar estocados meses a fio
se, no fim, vai faltar dinheiro em caixa.

Para evitar falhas na administração do estoque e
saber a hora exata de comprar novos itens, é preciso
ter um controle rígido das compras e vendas da em-
presa. Os especialistas afirmam que o uso de softwares
adequados ajuda muito a controlar o entra-e-sai de
mercadorias. "A sua empresa precisa dessa informati-
zação", diz Quintans. "Mesmo que seja apenas com o
uso de uma planilha, como a do Excel." O mais ade-
quado, no entanto, é contar com o apoio de um soft-
ware específico para a área (veja, abaixo, o quadro Es-
toque organizado). Esses programas registram as com-
pras, as vendas, emitem nota fiscal e ainda fazem um
banco de dados dos clientes. Com esse tipo de controle,
o próprio sistema avisa quando é hora de repor as mer-
cadorias. Mas, mesmo com o uso da ferramenta, ainda
é necessário estar atento a alguns detalhes. "O soft-
ware não faz milagre", afirma Wilson de Godoy, vice-
presidente de tecnologia e sistemas da Microsiga, fa-
bricante de softwares de gestão empresarial. "Ele ape-
nas facilita o trabalho do gestor."

Fontes: Empresas
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Ao escolher um software de gestão de
estoque, você deve preparar seus fun-
cionários para operá-lo. "A equipe pre-
cisa entender que é necessário alimen-
tar o programa com as informações com-
pletas e corretas , afirma Benedito Mar-
ques, gerente de relações com o merca-
do da Preventis Consulting, uma con-
sultoria especializada em prevenção de
perdas e riscos operacionais. Além dis-
so, Marques recomenda que se faça um inventário do es-
toque, pessoalmente, com uma certa freqüência. Assim
evitam-se perdas, sejam elas causadas por erros de infor-
mação, de sistema ou mesmo de produtos que foram dani-
ficados sem que alguém tenha percebido. Se o seu estoque
é muito grande, Marques sugere fazer um inventário ro-
tativo. Nesse método, avaliam-se com mais freqüência os

A falta ou o excesso
de mercadorias
podem resultar
em problemas

financeiros

itens que têm mais saída e que são
essenciais para o negócio. E, num inter-
valo de tempo maior, faz-se o inventário
de todo o estoque.

O preço dos artigos estocados também
é um fator a se pensar. Segundo os es-
pecialistas, se você tem necessidade de
esvaziar as prateleiras rapidamente, vale
a pena fazer uma promoção. Já no caso
contrário, se você tem uma raridade em

estoque, suba o preço. E, quanto à atualização dos valores
dos itens estocados, há quem recomende fazer o reajuste
com base no preço que você vai pagar na próxima com-
pra. Ou fazer uma média entre o preço que você ainda vai
pagar e o que você já pagou quando adquiriu o produto.
Tudo depende da margem que você tem para trabalhar e
da aceitação do valor por parte da clientela. D
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