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A afirmativa é unânime entre lojistas e consultores de varejo: estoque mal gerenciado é 
significado de prejuízo. Adotar processos de gestão, recebimento de mercadorias e distribuição 
de produtos entre filiais é estratégia fundamental para o sucesso de uma loja. De acordo com 
o diretor do Centro de Estudos do Varejo, Luiz Freitas, a administração do estoque determina 
se a empresa vai ter lucro ou não. Portanto, informatizar a gestão do estoque é condição 
indispensável para evitar perdas.  
 
“Cada estoque tem sua peculiaridade. O de moda, por exemplo, é crítico, pois vive em função 
das tendências, que mudam a todo hora. Já o de restaurantes é perecível. Mas todo e qualquer 
segmento segue a mesma matemática da gestão: quando se compra itens a menos, deixa-se 
de atender o cliente, o que faz com que ele conheça a concorrência. Por outro lado, quando se 
compra demais, gera-se prejuízo, pois a parte que é vendida não cobre os custos do total. Por 
isso, uma gestão informatizada é importante”, destaca Freitas.  
 
viabilidade. Para o consultor, vender bem significa viabilizar a sobrevivência do negócio. “Fazer 
uma compra errada é situação irreversível. Atualmente, o mercado está inundado de softwares 
que auxiliam na administração do estoque. Eles têm preços acessíveis a todos os orçamentos. 
Até mesmo os pequenos comerciantes têm essa ferramenta ao alcance”, ressalta ele.  
 
No âmbito financeiro, a gestão de estoque é uma das ações mais importantes para a empresa, 
conforme afirma Roger Sabbag, diretor-geral da Via Mia, loja de calçados, bolsas e acessórios. 
Ele concorda que é preciso alcançar o equilíbrio no volume do estoque, pois é nele que a 
empresa investe seus recursos. Para isso, acredita que é imprescindível o desenvolvimento de 
uma gestão com planejamento estratégico.  
 
“Na Via Mia, o setor de assistência de compras faz análise contínua e acompanha o giro do 
estoque. Analisamos o mercado, os objetivos de venda, o que vendemos por categoria de 
produtos para, a partir daí, definir as quantidades de cada item. Até mesmo depois que o 
estoque está montado continuamos acompanhando para saber se foi vendido como 
planejamos. A ferramenta de gerenciamento informatizada é indispensável”, afirma Sabbag.  
 
Histórico. O histórico de vendas também é auxiliar no planejamento de estoque da Leeloo, 
especializada em moda feminina. Gabriela Rangel, diretora de compras da marca, diz que são 
feitos relatórios semanais, que apontam as peças que são mais ou menos vendidas. De acordo 
com ela, como a produção é própria, o giro de estoque precisa estar alinhado, equalizando o 
prazo médio de armazenamento de matéria-prima com a meta de fabricação.  
 
“Como fabricamos 70% do que vendemos, temos que administrar o estoque de matéria-prima 
e de produtos acabados. Há datas previstas para recebimento de mercadorias, assim como 
para as peças chegarem às lojas. É preciso acompanhamento constante, por isso trabalhamos 
com sistema informatizado e com profissionais para analisar os números registrados”, comenta 
Gabriela.  
 
Na Reserva, de Fernando Sigal e Rony Meisler, o controle do estoque também é informatizado, 
principalmente, porque a marca de moda masculina trabalha com atacado e varejo. Sigal 
aponta que, além do sistema de administração, há um consultor para dar suporte no processo. 
Segundo o empresário, investir na gestão do estoque é potencializar o gerenciamento 
estratégico da marca. “Economizar em informatização é besteira, pois diminuir o custo desse 
processo acaba gerando falhas no remanejamento de mercadorias. Contabilizando, a perda é 
maior. O gestor precisa saber o que vende mais e o que vende menos, o que direciona as 
coleções futuras”, diz ele.  
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