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O controle de estoque é fundamental no processo de
gestão de qualquer empresa, pois influencia direta-
mente no desempenho financeiro da organização. 

Alguns empresários, executivos e gestores acreditam
que basta ter pessoas para uma gestão de estoque efi-
ciente, porém sem processos claros não é possível garan-
tir que todos estão trabalhando da maneira mais ade-
quada. Essa crença impossibilita
identificar os verdadeiros proble-
mas a serem combatidos. Segun-
do o consultor do Sebrae-SP, Gus-
tavo Carrer, o problema é comum:
os empreendedores alegam falta
de tempo e desconhecimento das
ferramentas de gestão do estoque.

O bom controle de estoques é
uma atividade essencial para au-
mentar competitividade dos
negócios. A falta de material em
estoque pode fazer com que o nív-
el de serviço seja comprometido e
clientes não sejam atendidos. 

Por outro lado, o excesso de
material em estoque traz proble-
mas para o fluxo de caixa, espaço e
perdas por obsolescência. Caso
exista algum erro neste controle,
os pedidos podem ser feitos sem
necessidade ou não serem feitos
quando necessários.

Diante deste cenário, deve se definir e implementar
processos que gerem a integração de todas as atividades
e procedimentos, para que desta forma assegurem a
qualidade da informação de cada item presentes no es-
toque ao longo da cadeia produtiva. Se possível, a em-
presa deve integrar seus dados com seus fornecedores,
pois possibilita a criação de indicadores para reposição e
redução de produtos armazenados, parados no estoque,
entre outras ações necessárias no dia-a-dia. Com o

gerenciamento correto, é possível aumentar a lucrativi-
dade, melhorar o fluxo de caixa, minimizar os espaços
dos estoques, entre outros benefícios. 

Um dos pilares deste processo é a realização de inven-
tários (verificar se o estoque físico é igual ao estoque infor-
mado nos sistemas de controle), ferramenta essencial
para medição e controle do estoque, possibilitando o di-
agnóstico de problemas e auxiliando a implementação de
soluções com maior assertividade. 

Este procedimento é capaz de identificar problemas
como: rupturas (produtos ar-
mazenados no depósito, mas não
expostos nas gôndolas); estoques
negativos (que pode ter sido oca-
sionado por erro de contagem ou
digitação na entrada do produto);
perdas por avarias; perdas por
fraudes; roubos ou extravios de
materiais; falhas no processo de
entrada e saída de Notas Fiscais
(deixar de registrar uma movi-
mentação de entrada ou saída, por
exemplo); produtos vencidos, en-
tre outros.

Existem inúmeras ferramentas
de gestão de estoques, que pos-
suem o objetivo de reduzir ou in-
ibir perdas, como: PEPS ou FIFO
(em inglês); Classificação dos
Riscos; Identificar os Produtos de
Alto Risco (PAR); Pesquisa de Data
de Validade; Auditoria de Mix de
Produtos (para tratar e reduzir as

rupturas); Instalação de CFTV; Auditoria na Expedição;
Recebimento de Mercadorias; Inventários Cíclicos uti-
lizando a curva ABC para definir produtos que merecem
maior atenção.

A gestão de estoques é, portanto, um desafio para a
maioria das empresas. Seu objetivo é gerar equilíbrio
entre o estoque e o consumo, proporcionando soluções
para uma gama de problemas e aumento da competi-
tividade. 

AGUINALDO DINIZ FILHO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL (ABIT)

T
emos assistido a intensos debates so-
bre a existência ou não de um processo
de desindustrialização no Brasil. Econ-
omistas de tendências diversas têm
discutido a questão sem que cheguem
a um consenso. A nosso ver, o País está
sim sofrendo
um processo

contínuo de perda de participação
da indústria no PIB nacional.

Sob qualquer medida, percebe-
se a perda relativa da indústria,
que teve no passado um percentu-
al na geração de riquezas em nos-
sa economia bastante superior ao
que tem hoje. Saímos de 36% do
PIB, em meados da década de 80,
para algo como 13% em 2012.

É natural que no desenvolvi-
mento das economias exista uma
perda relativa de participação na
indústria em favor do setor de
serviços que, em boa medida,
cresce em função da demanda da
própria manufatura. Infelizmente,
porém, os números mais recentes
do setor industrial mostram que,
além da perda relativa, estamos vendo uma redução da
atividade industrial decorrente da ausência de fatores
sistêmicos de competitividade oferecidos às empresas
nacionais quando comparado com os concorrentes in-
ternacionais.

Desnecessário falar sobre o preço que tem sido pago
por esse setor decorrente da apreciação da nossa moeda,
da carga tributária elevada e complexa para poder ser
atendida dentro das exigências legais, dos custos exces-
sivos da nossa infraestrutura, aliados à precariedade da
mesma.

É certo que o Governo Federal vem tomando medidas
para reduzir o chamado “Custo Brasil”. Prova cabal das
ações nesse sentido foi a desoneração da folha de paga-
mentos, a diminuição do custo da energia, a isenção de
impostos na cesta básica, a instituição do Reintegra e
outras medidas ainda não anunciadas, mas em análise. 

Por outro lado, o mundo não para e nossos concor-

rentes também estão se movimentando no sentido de
ganhar competitividade, de maneira a conquistarem
mercados. Essa batalha dá-se num contexto extrema-
mente complicado da economia mundial, com encolhi-
mento dos mercados tradicionalmente importadores lo-
calizados nos Estados Unidos, Europa e Japão.

Nas discussões sobre como resgatar a competitivi-
dade das empresas brasileiras, tem sido proposto o seu
deslocamento para países vizinhos, com o intuito de “fu-

gir” das nossas mazelas competi-
tivas. Entendemos ser essa uma
proposta de “Internacionalização
Defensiva”, na qual a legítima e
necessária expansão territorial
das companhias dá-se por carên-
cias das nações onde se localizam
e não por uma ausência de novas
oportunidades de investimentos,
geração de empregos e riquezas
dentro do território nacional.

As companhias brasileiras pre-
cisam sim inserir-se nas cadeias
produtivas globais para participar
de todo fluxo comercial e de in-
vestimentos existentes no Plane-
ta. As decisões empresariais são
soberanas, porém, entendemos
que as entidades de classe, como a
ABIT, devem colocar toda a sua
energia na busca, em nível macro,

meso e micro, em favor da criação das melhores condições
de investimentos, dentro do território nacional, tanto
para as empresas brasileiras, quanto para as interna-
cionais que decidam instalar-se em nosso país.

Nações como os Estados Unidos, em função da crise
instalada no mundo a partir de 2008, têm buscado rein-
dustrializar-se, objetivando a geração de investimentos e
empregos dentro do seu espaço geográfico. O Brasil tem
todas as condições para ser uma economia forte e com-
petitiva, tanto no âmbito agrícola e de serviços, assim co-
mo na indústria. Nenhum país com o nosso nível de de-
senvolvimento construiu um parque produtivo tão amp-
lo e diversificado, incluindo o nosso setor têxtil e de con-
fecção, situado entre os cinco maiores do mundo.

É para preservar e desenvolver ainda mais a nossa in-
dústria, sem nos descuidarmos dos outros setores da
economia, é que entendemos que devam trabalhar todas
as entidades de classe, sejam elas, patronais ou laborais.

Indústria competitiva 
é melhor que 

internacionalização 
defensiva

Gestão e controle de estoques

Dívida pública - 
a última bolha
SILVIO FIGER
ECONOMISTA E CONSULTOR DE EMPRESAS

A sensação da crise é dúbia: parece que o pior já passou, mas vê-se que mui-
ta coisa continua muito errada. Afinal de contas, os Bancos Centrais, com suas
metas trilionárias de afrouxamento monetário, embarcaram em políticas
abertamente inflacionistas, e, ainda assim, a inflação não se mexe. 

As taxas de juros reais primárias (dos BCs aos bancos comerciais), decreta-
das no entorno de zero a negativas, inundam os bancos de dinheiro, e, ainda
assim, a atividade econômica está estagnada, com os bancos acumulando re-
servas voluntárias junto aos BCs – o dinheiro sai dos BCs por uma janela, e vol-
ta por outra. 

Além disto, os graves desequilíbrios do comércio internacional, onde os de-
ficitários não conseguem reverter seus déficits, e os superavitários de commo-
dities começam a ver seus saldos positivos minguarem, ressuscitou o pior do
passado: a competição de desvalorizações cambiais. 

O Japão, vencedor desde sempre pela produtividade e excelência, tam-
bém se rendeu, e é o mais recente competidor, com uma desvalorização do
iene de 20% face ao dólar, em apenas seis meses. Considerando-se outros
tantos movimentos bruscos de valorizações/desvalorizações dos câmbios
de outras tantas moedas, verifica-se que, na prática, anulou-se o câmbio co-
mo unidade de cálculo econômico, e, ainda assim, as mercadorias conti-
nuam a se movimentar pelo mundo.

Ainda mais, bancos e governos são resgatados da insolvência, à custa de
emissões monetárias que zombam de qualquer teoria de política monetá-
ria, e, ainda assim, o Dow Jones bate o recorde histórico. Os maiores bancos
do mundo, ontem falidos, e hoje operando em ambiente de estagnação
econômica, ainda assim, anunciam lucros recordes, e bônus milionários a
seus executivos – os mesmos que estavam no comando das instituições
quando estas quebraram.

Enquanto alguns falam de “águas nunca dantes navegadas”, e outros de “ex-
perimentos monetários nunca tentados”, o que se pergunta é: onde isto vai pa-
rar? Sabendo-se que em matéria de dinheiro não há milagre, cabe entender que
isto vai parar no estouro da última das bolhas; aquela que foi criada para adiar,
até o limite do impossível, o momento da realização dos prejuízos acumulados
pelo estouro da bolha imobiliária: a bolha da dívida pública. Esta foi criada para
cobrir os rombos daquela. O banco vai quebrar? A empresa vai quebrar? 

O Tesouro emite dívida pública, cobre e/ou nacionaliza. Quem lembra que
Freddie Mac e Fannie Mae, os responsáveis por cerca de metade do mercado hi-
potecário americano, com uma carteira de cerca de US$ 5 trilhões, desde 2008,
são estatais, gerando prejuízos? O estouro desta bolha se dará pelo princípio de
precificação dos títulos do Tesouro:
quando a taxa de juros sobe o valor
do título desce, e vice-versa.

Vamos olhar para o mercado
americano, alertando, desde logo,
para um aspecto especialmente
perverso desta bolha: a ilusão de
que o Tesouro americano é livre de
risco, uma vez que o governo sem-
pre pode emitir os dólares necessá-
rios ao resgate de seus títulos. 

Isto é uma verdade que, no entan-
to, oculta uma verdade maior: estes
títulos estão sujeitos a enormes pre-
juízos de valor, seja pela elevação das
taxas de juros, seja pela hipótese de
fuga destes papéis, que obrigaria o
governo a repactuar unilateralmente
vencimentos e valores de resgate. Es-
ta última hipótese sendo uma evi-
dência, resta avaliar a primeira hipó-
tese, das taxas de juros.

O Tesouro americano operando,
basicamente, com títulos de 10 e 30
anos, vamos exemplificar com os tí-
tulos de 30 anos, que estão pagando
juros em torno de 3,1% a.a.: se o lei-
tor adquirir um destes títulos hoje, e
daqui a um ano a taxa de juros subir
para 5,0% a.a., o preço do título cai
28% - ou seja, para US$ 1 milhão o
prejuízo é de US$ 280 mil. Na hipóte-
se inversa, os juros caindo para 2,5%
a.a., o valor do título sobe 13%, e o lu-
cro é de US$ 130 mil.

Isto posto cabe analisar o merca-
do de juros. Tende a subir, ou a des-
cer? Considerando-se que os títulos
de 30 anos, vincendos em 2013, são
aqueles emitidos em 1983, uma
consulta ao sítio do Federal Reserve revela o comportamento das taxas de
juros médias anuais destes papéis, de lá para cá: o período se inicia em tor-
no de 12%; cai para 10% em 1985; cai para o patamar de 8% até 1992; cai
para o patamar de 6% até 1997; cai para o patamar de 5% até 2006; cai para
o patamar de 4% até 2011; para, finalmente, cair para 3% de 2012 a hoje. O
leitor atento, lembrando-se de que o valor do título move-se na direção in-
versa da taxa de juros já entendeu: o mercado de “treasuries” viveu uma ra-
ra bonança de ininterruptos trinta anos. 

O que nos traz a incômoda lembrança da rara bonança do mercado imobi-
liário, que deu no que deu. Raras bonanças, sempre se soube, são bolhas. E é is-
to que estamos vivendo no mercado de títulos do Tesouro americano. Não es-
tão, apenas, correndo para a “segurança” destes títulos. Estão especulando, de
forma “segura”, com a continuidade da queda das taxas de juros, alimentada
por afrouxamentos monetários infinitos, que não provocam inflação devido à
paralisia da atividade econômica real. Até quando? Até 2% a.a. para 30 anos? 

Mas isto pressupõe a continuidade da paralisia econômica, arriscando uma
pressão social insuportável para uma democracia. Resta apenas a elevação das
taxas de juros; seja para evitar uma escalada inflacionária; seja por exigência
do mercado que avalia o risco representado por déficits públicos incessantes;
seja por uma combinação dos dois fatores. E, como se viu acima, alta de juros
implica em pesadas perdas aos atuais portadores destes títulos. 

E esta é a última bolha, uma vez que afeta, globalmente, novamente, os
bancos, grandes empresas, fundos de pensão, e BCs, que são os portadores;
além de agravar as já caóticas contas públicas americanas, pela elevação da
despesa financeira. Depois desta só restará realizar os prejuízos. E recomeçar. 

Além disto, os graves
desequilíbrios do
comércio
internacional, onde os
deficitários não
conseguem reverter
seus déficits, e os
superavitários de
commodities
começam a ver seus
saldos positivos
minguarem,
ressuscitou o pior do
passado: a competição
de desvalorizações
cambiais

Sob qualquer medida,
percebe-se a perda

relativa da indústria, que
teve no passado um

percentual na geração de
riquezas em nossa
economia bastante

superior ao que tem hoje

A gestão de estoques é,
portanto, um desafio para a
maioria das empresas. Seu
objetivo é gerar equilíbrio
entre o estoque e o
consumo, proporcionando
soluções para uma gama
de problemas e aumento
da competitividade
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A-11.




