
Controlar o estoque é forma de reduzir custos e desperdício 
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Investimento inicial em quiosque é de R$ 35 mil 
 
Reduzir custos e evitar perdas são dois dos grandes desafios dos empresários. Sistemas eficientes 
de reposição e controle de estoques ajudam a chegar mais perto dessas metas. E quando o 
assunto é gestão de estoque, o franchising sai na frente do mercado independente, 
principalmente do pequeno e médio empresário. 
 
Políticas de gestão pré-estabelecidas, depósitos menores, planejamento do fluxo de mercadorias e 
maior poder de barganha com fornecedores facilitam o monitoramento dos estoques para 
franqueados e franqueadores. As estratégias dependem do ramo de atividade da rede, e podem 
ser usadas para um conjunto de lojas independentes. Mas não servem, segundo consultores, para 
pequenos empresários donos de um único ponto comercial. 
 
Atualização  
- De qualquer forma, todas as empresas devem ter um sistema de controle de estoque que possa 
ser atualizado a cada peça comprada e isso o pequeno empreendedor pode aprender com o 
franchising - constata a consultora Claudia Bittencourt, da Bittencourt Franchising. 
 
Seja para franquia ou negócio independente, o conhecimento de mercado é fundamental para que 
não haja erro de cálculo nas compras e, conseqüentemente, o encalhe de produtos. E foi 
justamente visando otimizar a entrada e saída de mercadorias que a Strutura, rede de franquias 
especializada em moda jovem, mudou, no início deste ano, o sistema de estocagem.  
 
Com o novo modelo, o franqueador tem contato periódico e direto com as lojas, que estão 
interligadas por um software. Por isso, consegue repor peças somente quando há necessidade. 
Além disso, os franqueados não podem comprar mais do que o equivalente a 40% de seu 
faturamento e - uma novidade - podem literalmente trocar mercadorias entre si, acabando de vez 
com as sobras.  
 
- Desde que adotamos esse sistema, reduzimos o encalhe em 30% - conta o diretor de expansão 
de franquias da marca, Wagner Almeida.  
 
A franqueadora da Mercado Infantil, Denise Cardoso, resume o franchising como a busca por ter 
em estoque, ao mesmo tempo, o mínimo necessário para vender e o sustentável para crescer. Ela 
recebe, diariamente, um balanço das vendas de cada unidade. Com isso, consegue montar um 
cronograma para cada loja e estipular com os franqueados a expectativa de consumo em cada 
lançamento de novas coleções.  
 
Planejamento mais eficaz das compras 
- O balanço de estoque permite compras balanceadas, na tentativa de evitar que as lojas fiquem 
com muitas peças excedentes, reduzindo os gastos dos próprios franqueados - explica.  
 
No caminho inverso, a rede de cosméticos e perfumaria gaúcha Céu de Menta, desde 1999 no 
mercado, resolveu apostar no franchising, transferindo a experiência de administrar três lojas 
próprias, em cidades diferentes, para o sistema de franquias.  
 
- Em negócio pequeno, não pode haver perda. Por isso, mantemos um estoque mínimo nos 
pontos de venda. Nas unidades franqueadas não será diferente - afirma a sócia-gerente da rede e 
franqueadora, Angela Machado.  
 
Os futuros franqueados vão lidar freqüentemente com a central de compras, sempre que 
precisarem repor as mercadorias. O investimento para formar o estoque inicial é de R$ 12 mil, 



enquanto a taxa de royalties varia entre 10% e 20%, sendo cobrada somente sobre o valor total 
de mercadorias que os franqueados adquirirem no mês.  
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