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Gerenciar o estoque de maneira correta pode ser a chave para um negócio bem-sucedido. 
Especialistas reforçam: não importa o tipo de atividade e o porte da empresa, é de extrema 
importância o monitoramento sistemático do estoque.  
 
Sem um planejamento e controle desse setor, a empresa pode ter o lucro reduzido. Se a 
quantidade de produtos ultrapassa o necessário, gera descapitalização e compromete todo o 
negócio. Fazer a requisição de materiais  de maneira correta, criar uma planilha de controle e 
estreitar o relacionamento com os fornecedores são algumas das ações que ajudam a gerenciar o 
estoque. 
 
Para o coordenador do MBA em gestão de negócios e marketing do Ibmec/RJ, Ruy Quintans, o 
estoque não deve ser grande porque o capital de giro fica imobilizado e pode haver prejuízo. O 
ideal é fazer o monitoramento constante através de planilhas, especificando quais os produtos 
mais vendidos e os que não estão tendo uma saída satisfatória. Há que se prestar atenção na 
sazonalidade, para que a loja não seja pega desprevenida por falta de itens. Avaliar a demanda 
também deve estar na ordem no dia. 
 
- É preciso ter muito cuidado e dimensionar bem o estoque. Primeiro, é necessário fazer 
estatísticas, avaliar a demanda e organizar um estoque compatível. Um estoque pequeno 
imobiliza menos dinheiro e aumenta a liquidez. Um mau gerenciamento dessa área pode quebrar 
a empresa - alerta Quintans. 
 
Fornecedores  
Uma boa relação com os fornecedores é fundamental para que, quando estiverem faltando peças, 
a reposição seja feita rapidamente. Um bom relacionamento não quer dizer apenas pagar em dia, 
mas também passar informações sobre o que os clientes acham da qualidade do produto. Se os 
artigos não estão atendendo às expectativas do consumidor, o estoque encalhada. Aí tem que 
fazer queima e, nesses casos, quase sempre as mercadorias são vendidas abaixo do preço de 
custo.  
 
A multinacional New Balance - marca de tênis e acessórios de alta performance para diversas 
modalidades esportivas - baseia-se nas vendas programadas para a montagem do estoque, no 
centro de distribuição localizado em São Paulo. De acordo com o diretor financeiro da empresa no 
Brasil, Adriano Zan, os lojistas são procurados seis meses antes do lançament o da coleção. A 
partir disso, eles escolhem o mix e os produtos a serem desenvolvidos pela fábrica, que fica na 
Bahia. 
 
Clientes  
- Envolvemos os clientes no planejamento e enviamos seus pedidos para a fábrica. Quando os 
produtos chegam ao estoque, quinzenalmente, já estão praticamente vendidos, ou seja, ficam 
pouco tempo armazenados. Nós conseguimos prever a armazenagem, o que chamamos de 
estoque futuro. Devido a esse planejamento cuidadoso, com meta de 80% das vendas feitas 
antecipadamente, conseguimos um giro médio de estoque de 55 dias, um número considerado 
baixo para o setor - alegra-se Zan. 
 
Especializada na venda de produtos através de catálogos, a Hermes comercializa, mensalmente, 
10 milhões de itens. Para a empresa, localizada no Rio de Janeiro, um bom controle de estoque é 
vital. De acordo com o diretor de operações, Maurício Almeida, a previsão de demanda é 
imprescindível para a organização do estoque. 
 



 "Compramos as quantidades corretas no tempo exato. Levamos em consideração o tempo de 
fabricação dos produtos e o tempo que os fornecedores levam para fazer a entrega", comenta 
Almeida. 
 
Ele acrescenta que, devido ao fato de as vendas serem feitas por catálogo, não pode haver erro. 
"Temos um custo com a confecção das revistas e, por isso, devemos ter um controle máximo. Não 
podemos oferecer, nos catálogos, mais produtos do que há no estoque.  
 
O cliente tem que estar satisfeito e, para isso, não deve haver falta de artigos", diz o diretor de 
operações, lembrando que o processo começa com a busca bem planejada de fornecedores. 
Almeida revela que o giro médio do estoque da Hermes é de oito vezes ao ano. 
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