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TIM ECONÔMICO
CONTEXTO

Algumas constatações importantes podem surgir no decorrer do processo de comercialização por diferentes empresas ou 
grupos econômicos. Em condições normais, o varejo programa seu abastecimento a partir das compras (encomendas, pedi-
dos) aos atacadistas, distribuidores, importadores ou mesmo indústrias. Muitas lojas praticam na inauguração preços meno-
res ou promocionais, como forma de marcar sua inserção nas preferencias do consumidor e suas futuras compras. Após o 
varejo efetuar as respectivas compras junto aos fornecedores, podem surgir duas categorias de variáveis como fatos atípicos:   
uma é a formação de estoques; outra, é a prática de liquidações.  A ocorrência de estoques imprevistos ou excessivos pode 
gerar acúmulo de mercadorias acima do razoável ou tradicional no histórico do negócio, comprometer sua liquidez, o que 
pode levar à prática de liquidações.  A seguir, estes dois temas são abordados.

OCORRÊNCIAS ATÍPICAS A SEREM CONSIDERADAS 
PELO COMERCIO VAREJISTA

I. INTRODUÇÃO     

II. ACÚMULO DE ESTOQUES PELO VAREJO

 

ACUMULO DE ESTOQUES:  ALGUMAS MOTIVAÇÕES  
 

 
1. Ocorrência de crise econômica ou recessão; 
2. Deficiências no dimensionamento/ /expectativa de vendas:  
     compra ou encomenda de produtos acima do demandado; 
3. Desinteresse do cliente/ consumidor em relação aos bens  
     ofertados; 
4. Preços e margens elevadas; 
5. Esgotamento do poder de compra do consumidor; 
6. Queda da renda pessoal e familiar; 
7. Redução da massa de salários; 
8. Desemprego e desocupação elevados;  
9. Atrasos frequentes no pagamento de salários (setor público 
    ou privado); 
10. Deficiências na gestão da empresa incluindo erros de 
       previsão da demanda futura; 
11. Alto grau de  concorrência; 

12. Queda expressiva e imprevista na demanda e nas vendas; 
13. Mercado oligopolizado ou monopolizado;  
14. Oferta de bens substitutos ou alternativos, com preços 
       menores; 
15. Entrada de novos produtos com inovações/modernização 
       tecnológica;   
16. Novos hábitos dos consumidores em relação a padrões 
       anteriores;   
17. Má qualidade ou defasagem de produtos e/ou modelos; 
18. Baixa liquidez no negócio (ou empresa) que impede ou 
       adia renovação de  estoque;  
19. Opção da empresa em atuar com estoques elevados de  
       produtos, para atender padrões específicos de 
       consumidores ou regiões; 
20. Expectativa de vendas não viabilizadas em datas  
       comemorativas  

(*) A aproximação de uma data no calendário com grande potencial de vendas e que requer encomendas à indústria e renovação das prateleiras, pode se 
      constituir também em motivação para a prática de liquidação pelas lojas.
(**) Uma forma de vendas por liquidação que vem crescendo, no Brasil e em vários países, é a de produtos com data de validade próximas ao esgotamento.  Os  
          preços fi nais aos consumidores gozam de descontos. Ou então, quanto mais   próximas ao limite de validade, as lojas fazem doações a entidades assistenciais, 
         ONG’s, ou famílias carentes. As vendas de bens com validade próximas ao esgotamento, é também utilizada via e-commerce no Brasil. 
(***) Algumas das causas do acúmulo de estoques podem coincidir com as causas das liquidações.
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De forma oposta ao acumulo de estoques, tem-se a prática de liquidações, ou seja, providencias adotadas pelo comércio 
visando agilizar vendas, reduzir estoques e esvaziar prateleiras.  Fato frequente no varejo é a prática de liquidações após da-
tas comemorativas ou concentradoras tradicionais de vendas: páscoa, mães, namorados, pais, criança, Black Friday e Natal. 
Constitui uma maneira de agilizar a conversão de produtos em liquidez financeira. A seguir, alguns exemplos:

III. PRÁTICA DE LIQUIDAÇÕES PELO VAREJO

 
LIQUIDAÇÕES NO VAREJO:   ALGUMAS MOTIVAÇÕES  

 
 

1. Após datas comemorativas, vendas dos estoques não    
    comercializados; 
2. Surgimento de novas coleções, padrões ou modelos; 
3. Alterações climáticas imprevistas;  
4. Mudança de estação; 
5. Necessidade de maior capital de giro; 
6. Estoques excessivos por deficiências no planejamento de 
    compras; 
7. Perecibilidade, obsolescência;  
8. Opção do consumidor por inovações e modernizações 
     tecnológicas;  
9. Fechamento da loja ou do negócio; 
10. Promoções para ampliar/ atrair mais ou novos clientes; 
11. Mudança de hábitos do consumidor; 

12. Mostruário antigo ou defasado; 
13. Custo financeiro elevado de manutenção de alguns 
       produtos; 
14. Produtos importados de maior tecnologia, 
       competitividade ou menor preço;  
15. Validade próxima ao limite de prazo 
16. Antecipação ao surgimento ou entrada de novos 
       produtos que desloquem  do mercado o que é 
       comercializado ou  alterem hábitos do consumidor; 
17. Fatores circunstanciais imediatos ou imprevisíveis; 
18. Esgotamento do Ciclo de Vida do Produto. 

Os itens apresentados não são suficientes para esgotar as possibilidades de ocorrência de acúmulo de estoques ou da rea-
lização de liquidações pelo comércio varejista. Outras motivações poderão estar na origem dessas ocorrências, muitas delas 
imprevistas ou associadas   a padrões regionais ou culturais de consumo e demanda. No entanto, estes itens, já constituem 
um elenco importante de causas e motivações   a serem consideradas pelos empresários do setor.  

Não se buscou aqui o ineditismo, considerando –se que o comercio é um setor da atividade econômica que trabalha com 
alterações rápidas quanto a duração de padrões predominantes de consumo, muitas dos quais vinculados a inovações inter-
nas ou a modernizações tecnológicas vigentes ou predominantes em outros países. 
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INDICADORES COMPLEMENTARES DE 
DESEMPENHO ECONÔMICO (*)

A performance de uma economia pode ser quantificada a partir da utilização de uma série de indicadores econômicos.  
Dentre estes podem ser utilizados agregados econômicos, como PIB, e os respectivos componentes: CF: consumo de famí-
lias; CG: consumo do governo; IBI: investimento bruto interno; e SBC: Saldo da Balança Comercial (Exportações menos 
Importações).

 Existe um conjunto de outros indicadores de desempenho conjuntural de países ou economias, sejam desenvolvidas ou não.  

O desempenho de alguns produtos, serviços ou atividades específicas, num país ou região, seja expansiva (crescimento) 
ou restritiva (redução), constitui um parâmetro para avaliar a performance da economia. O desempenho pode ser avaliado 
pela duração ou intensidade das oscilações (positivas ou negativas) verificadas em: vendas, compras, produção, consultas, 
ou outras formas. Os indicadores a seguir, são muito utilizados como INDICADORES COMPLEMENTARES DE DESEMPENHO de 
um ambiente econômico. 

(*) Referencia: Boletim Mensal do Banco Central do Brasil.

1. COMBUSTÍVEL: gasolina, álcool, gás natural, diesel, GLP, querosene de aviação; variação na oferta e demanda; 

2. PAPELÃO ONDULADO e PAPEL: acondicionamento e embalagens em geral: linha branca, eletrodomésticos, informática, etc.;  

3. PLÁSTICO, VIDRO e ALUMÍNIO: demanda para embalagens, taxa de variação: bebidas, garrafas, enlatados,  
     construção civil, e outros; 

4. CIMENTO: produção, oferta, demanda interna, estoques; tipo de utilização;  

5. EMPRESAS: abertura; criação; fechamento; fusão; incorporação; extinção; inovação; 

6. TRIBUTAÇÃO: variação na arrecadação; 

7. SCPC/TELECHEQUE/SEPROC: consultas e registros; 

8. FALÊNCIAS E CONCORDATAS: variação; ramo de atividade; 

9. INADIMPLÊNCIA: variação; pessoas físicas/ jurídicas;  tendências; 

10. CREDIÁRIO: oscilação e desempenho de vendas; 

11. TRANSPORTES:  diversas opções existentes:  cargas; pessoal, densidade de tráfego, relação veículos/habitante; modernização / defasagem da estrutura; 

12. PORTOS: conservação, grau de modernização e agilização; adequação à demanda,  

13. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO:  
        a) utilização da capacidade produtiva instalada;  
        b) turnos/horas trabalhadas;          
        c) grau de modernização ou obsolescência  de plantas industriais e  produtos;  

14. INVESTIMENTO: capital produtivo: variação, distribuição regional ou setorial; 

15. SERVIÇOS: hotéis/restaurantes, turismo: desempenho, variação na oferta; 

16. BOLSAS DE VALORES: índices de desempenho; 

17. SIDERURGIA: produção e consumo de: aço, laminados, semiacabados, ferro-gusa, etc.; 

18. TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS: oferta, demanda, ocupação, ociosidade, estoques: residencial, industrial, comercial; vendas, aluguel;  

19. AUTOMOTIVOS: oferta e demanda: veículos leves, utilitários, colheitadeiras, caminhões, tratores, etc.;  participação dos importados; preços de nacionais X importados;  

20. ENERGIA ELÉTRICA: produção e oferta; intensidade e variação do consumo; distribuição setorial da demanda atual: indústria, comercio, residências, setor público,  
         iluminação pública, etc., disponibilidade  futura. 
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ASPECTOS DA PRODUTIVIDADE

A produtividade nacional apresentou alta no ano de 2017, juntamente com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A 
produtividade vem despertando a atenção de profissionais e publicações da área econômica, tal como o artigo “Produtivida-
de na Mira”, de Solange Monteiro para a Conjuntura Econômica1.

A produção industrial mensal (PIM-PF) do Brasil, que mensura a produção física da indústria nacional, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou em 2014 uma queda de 3% em relação ao ano anterior no 
acumulado do ano, sinalizando dificuldades na economia. Nos anos seguintes, essas dificuldades se tornaram mais evidentes, 
com a queda de 3,5% no PIB em 2015 e novamente, queda de 3,5% em 2016, refletidos na produção industrial, que apre-
sentou retração em 2015 e 2016 respectivamente: 8,3% e 6,4%. Já em 2017 a produção industrial aumentou 2,5% e o PIB 
cresceu 1%. Até março de 2018 a produção industrial teve expansão de 3,1% 

Esse contexto corrobora os dados da entidade americana de pesquisas, Conference Board2, que registrou em 2014 uma 
queda de 2,3% na produtividade por trabalhador no Brasil; em 2015 essa queda chegou a 4%; e em 2016 redução de 1,8%. 
Em 2017 houve ganho de produtividade de 1%. Assim, uma avaliação possível é que os períodos recessivos estimulam em-
presas a se tornarem mais competitivas e produtivas.

Sobre essa afirmativa, o artigo da revista Conjuntura Econômica, diz que os períodos recessivos contribuem para o au-
mento da produtividade, uma vez que as empresas buscam maneiras de “fazer mais com menos” para manter a empresa no 
mercado. Foi o que aconteceu no Brasil em 2016, quando a produtividade do trabalho, que é medida por horas trabalhadas, 
na indústria de transformação3 cresceu 1,7%, no mesmo nível de economias desenvolvidas como Reino Unido e França. 
O desafio é manter essa produtividade no médio e longo prazo, ainda mais considerando o período de 2006 a 2016, onde o 
ganho de produtividade dessa indústria no Brasil foi de 5,5%, o menor entre seus principais parceiros comerciais, visto que a 
Coréia do sul atingiu 44%, os Estados Unidos 16,2% e a Argentina 11,2%. 

Atualmente, a economia brasileira mantém níveis de produtividade em torno de 25% em comparação com os Estados 
Unidos, o mesmo nível de 1950, quando a produtividade do Brasil era em torno de US$ 10 mil e a dos Estados Unidos era de 
US$ 40 mil por ano. Em 2015 esses valores atingiram US$ 29,6 mil e US$ 118,8 mil por ano para o Brasil e Estados Unidos, 
respectivamente, mantendo os mesmos 25% de produtividade em comparação com a maior economia do mundo. 

Dados da Conference Board também mostram que os funcionários de empresas brasileiras produziram em 2017 uma mé-
dia de US$ 18,00 por hora trabalhada (h/t). A produtividade chilena foi de US$ 27,55; a mexicana:  US$ 20,24, e a argentina: 
US$ 27,05. Além disso, a mesma entidade registrou um crescimento no índice de produtividade brasileiro de apenas 1,02% 
em 2017, após uma queda de 1,81% em 2016. Como comparação, a produtividade dos Estados Unidos foi de US$ 70,81 h/t. 
em 2017.

I. PRODUTIVIDADE NO BRASIL
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Como possíveis soluções para manter a produtividade industrial registrada em 2016 no longo prazo, foi citada no texto de 
Solange Monteiro, uma maior abertura comercial, que caso se aproximasse do padrão de abertura comercial norte-america-
na, poderia elevar o PIB nacional em 11% e, para o Banco Mundial, essa medida, além de aumentar a produtividade, ajudaria 
o Brasil a melhorar a economia interna. A infraestrutura também foi mencionada, caso chegasse ao nível norte-americano, o 
nível da PTF4 (Produtividade Total dos Fatores) seria 93,2% maior. Se a PTF do Brasil alcançasse a dos EUA, seria possível 
triplicar a renda per capta, chegando a 53% da renda dos EUA, contra os 19% atuais. 

O texto de Solange Monteiro, destaca: 

1) para reduzir o subsídio embutido nas taxas do BNDES que causam distorções na economia seria necessário a substituição da 
         TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) que está em torno de 6,6% ao ano pela TLP (Taxa de Longo Prazo) que está em 
         torno de 7,3% ao ano; 

2) reforma da politica comercial brasileira, com ajustes microeconômicos, como melhorias nas leis trabalhistas, para 
    flexibilizar contratações; 
3) a duplicata eletrônica5;
4) aperfeiçoamento do cadastro positivo, para ampliar a concorrência doméstica. 

Considerando o longo prazo, a solução mencionada no texto é a oferta de mão de obra qualificada, uma vez que o Brasil 
tem enfrentado dificuldades em formar jovens, até mesmo no ensino médio, em comparação com outros países. Há também a 
necessidade de qualificar o grupo chamado “nem-nem”, jovens de 15 a 29 anos, que não trabalham e nem estudam.

II. AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

Como menos de 20% dos estudantes chegam às universidades, para este grupo é apresentada a opção do ensino técnico. 
Um exemplo é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC, Lei nº. 12.513/2011), que tem 
como finalidade ampliar a oferta de cursos de educação e formação profissional e tecnológica, por meio de programas, pro-
jetos e ações de assistência técnica e financeira. Na Alemanha, quase 50% dos estudantes do ensino médio vão para o ensino 
vocacionado, na Itália mais de 60%, já o Brasil, de acordo com o último censo, chegou a apenas 21%.

Aliado ao ensino vocacionado, outro programa para capacitação profissional é o Programa Jovem Aprendiz, instituído 
pela Lei da Aprendizagem6. Entretanto, apenas um terço das vagas do Programa são preenchidas devido a divergências en-
tre horário de estudo e horário disponível para o trabalho e também a falta de cursos de especialização nas áreas onde são 
ofertadas as vagas. Neste caso, caberia às entidades que ofertam cursos do PRONATEC (Senac e Senai), identificar as neces-
sidades das empresas para capacitar, com mais eficiência, a nova força de trabalho e atender a demanda dos empregadores. 

Esses programas de inserção dos jovens no mercado de trabalho são considerados por Mark Dutz, economista do Banco 
Mundial, conforme citado por Solange Monteiro (1), mais eficientes do que programas “passivos” de apoio à renda, como 
abono salarial, FGTS e seguro desemprego, que só auxiliam quem tem emprego, porém o mais adequado seria realizar avali-
ções de desempenho para identificar a real eficácia desses programas.

III. QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
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Outro fator de grande impacto na produtividade é a inovação tecnológica, normalmente propiciada por programas de pes-
quisa e desenvolvimento (P&D)7 no ambiente acadêmico ou empresarial, com o objetivo de otimizar produtos ou processos 
de produção. Como exemplo de inovação, atualmente, vem se expandindo a Indústria 4.08, que se baseia na utilização de 
tecnologias como: 

1) impressoras 3D; 
2) internet das coisas; e
3) inteligência artificial. Essas tecnologias diminuem a quantidade de trabalhadores necessários para a produção de um 
     bem ou serviço, porém, requerem mão de obra altamente qualificada.

Aqui se destaca a importância dos programas do Sistema S9, para identificar qual a carência do setor produtivo e preparar 
trabalhadores para esse novo mercado de trabalho, a fim de aumentar a produtividade de todos os setores e também reduzir o 
desemprego, via capacitação de trabalhadores para setores e tecnologias que promovem constantes inovações.

Caso essa capacitação ocorra de forma satisfatória, as instituições do Sistema S terão um papel ainda mais significativo 
no mercado de trabalho, promovendo a ligação entre mão de obra e o setor produtivo. Cabe ressaltar que parcerias entre em-
presas privadas e o Sistema S podem potencializar a geração de empregos que exigem funcionários altamente capacitados. 
Essa conexão entre empresas privadas e o Sistema S pode ser promovida pelo Setor Público através de investimentos em 
tais programas de capacitação e benefícios fiscais para empresas que contem com essa parceria. Como em outros setores da 
economia, a parceria púbico-privada (PPP) surge como forma eficiente de suprir as deficiências do Estado na promoção do 
crescimento econômico.

IV. PAPEL DOS PROGRAMAS DE P&D E DO SISTEMA  S

1- “Produtividade na mira”, Solange Monteiro: Conjuntura Econômica, março 2018, volume 72, nº. 3, página 27 a 35.
2- O Conference Board é uma associação global independente de pesquisa que trabalha no interesse público.
3- Indústria de transformação: Ramo do setor industrial com maior participação no PIB da indústria brasileira; responsável transformar matéria-prima 
     em um produto final ou intermediário para outra indústria de transformação.
4- Medida de eficiência do uso do trabalho, capital e outros insumos.
5- Título de crédito constituído por um saque vinculado a um crédito decorrente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços 
     emitidos eletronicamente (Ex.: nota fiscal eletrônica).
6- A Lei da Aprendizagem, (Lei nº. 0.097/2000, juntamente com o Decreto Federal nº. 5.598/2005), determina que as empresas de médio a grande porte devem 
     possuir uma porcentagem equivalente a 5% e 15% de jovens aprendizes em trabalho e/ou estágio, sendo que estes demandem alguma função dentro da empresa.
7- O termo “Pesquisa e Desenvolvimento” normalmente se refere a atividades de longo prazo e/ou orientadas ao futuro, relacionadas à ciência ou tecnologia, 
     usando técnicas similares ao método científico sem que haja resultados pré-determinados mas com previsões gerais de algum benefício comercial.
8- É um conceito de produção industrial proposto recentemente e que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e 
     tecnologia da informação, aplicadas aos processos de manufatura.
9 - Instituições dos Serviços Nacionais de Aprendizagem: SENAC, SENAI, SENAR, SENAT.


