
5 melhores práticas para evitar 
a ruptura de estoque

Importância de estar atento 
aos índices de ruptura: 

Causas e Impactos da ruptura percebidos na 
cadeia de abastecimento e no comportamento 
do consumidor.

De que forma os consumidores reagem

à ruptura de estoque?

5 melhores práticas para 
 de estoque!
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Em outro estudo produzido por professores de universidades 
da Suíça e EUA, apontam dados referente as causas 
mundiais de ruptura de estoque. Acompanhe:

1 - Use um sistema especialista em Abastecimento de Cadeia de Suprimentos 

2 - Automatize os processos envolvidos na sua operação 

3 - Realize uma reposição inteligente dos SKUs 

4 – Acompanhe regularmente os indicadores 

É natural que, a primeira resposta que venha em mente 

para  recorrente, seja 

aumentar o nível de estoque. 



solucionar esse problema

No entanto, os maiores custos do varejo estão relacionados


a compra de mercadoria.

 investir mais na compra de produtos


seria contra produtivo, 

 Somado a isso, esse segmento também 

depende do giro de estoque por trabalhar com itens perecíveis. 



Por essas razões,

e ainda assim, erros no processo


poderiam continuar causando rupturas. 


5 – Esteja atento à sazonalidade 

Falta de planejamento Falhas no processo de compras 
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A ruptura representa a indisponibilidade de um item em gôndola. Esse 

é um desafio comum, enfrentado diariamente por todo o segmento 

varejista. Se você deseja entender suas causas, e maneiras de evitá-la, 

leia as informações que reunimos nesse infográfico!

Em outra pesquisa da empresa, foi constatado que shoppers 

notam apenas 40% dos produtos em gôndola, demonstrando a 

necessidade de manter as prateleiras cheias, para maximizar as 

chances dos produtos serem observados e então comprados

10% foi a média do índice de ruptura de estoque nos 

supermercados do Brasil em 2021, ou seja, 1 em cada 10


produtos estão em falta nas gôndolas 

Para resolver um problema é preciso primeiro entender a raiz dele, ou seja, suas 

causas. Entenda abaixo o que pode estar gerando a ruptura de estoque no seu varejo:

Para exemplificar o que estamos falando, trouxemos mais 
alguns dados de estudos da Nielsen no Brasil, onde são 
apontadas as seguintes estatísticas: 

Sem uma estrutura organizada e definida de 

Compras e Reposição, se torna praticamente 

impossível ter um planejamento de demanda 

confiável.



Os problemas envolvidos nessa etapa podem 

incluir: a dissincronia entre a capacidade de 

atendimento do fornecedor e a regularidade 

de compras, a reposição é feita abaixo da 

frequência necessária, dados de estoque ou 

histórico de vendas são inconsistentes etc. 

32,7% dos casos de ruptura ocorrem devido à 

incompatibilidade das informações contidas 

no sistema e no estoque físico, reportando 

itens como disponíveis erroneamente 

32,8% dos casos analisados, mesmo 

havendo os itens disponíveis em estoque, 

problemas na reposição geraram a 

ruptura na gôndola

16,1% dos casos de ruptura em loja foram


de fato causados por falhas no suprimento, 

não havendo o item em estoque no Centro 

de Distribuição

Ao investir em uma solução tecnológica própria para essa finalidade, você garante que todos os recursos da 

ferramenta serão dedicados a melhor execução da sua operação. Com um volume tão grande de dados, é 

somente através da inteligência de um software que se consegue realizar uma análise profunda da 

demanda de cada SKU.

Processos automatizados reduzem drasticamente as margens de erro. Dessa forma, o controle de estoque 

tanto das lojas quanto do Centro de Distribuição é realizado de maneira mais prática e simples pelos 

colaboradores responsáveis. 

Uma vez que o seu negócio é capaz de prever e monitorar de perto o sell-out, a reposição dos itens é feita de 

maneira otimizada, dando prioridade aos produtos de alto giro de acordo com a necessidade de cada loja e 

levando em consideração, inclusive, os prazos de entrega dos fornecedores  

Manter um monitoramento constante dos indicadores associados à sua operação é um fator fundamental 

para conseguir ter sucesso na Logística de Suprimentos. Existem muitos elos envolvidos na cadeia, por isso é 

preciso ter uma visão clara de performance de cada um, afim de evitar potenciais erros.

A ação de colocar pedidos com base na média 

de consumo de itens, pode indicar problemas no 

gerenciamento de compras. 



Quando o time comercial utiliza cálculos de 

média, o estoque fica exposto a grandes riscos 

de rupturas, pois nos momentos de pico não 

haverão produtos suficientes para suprir aquela 

demanda. 

Estudos realizados pela Nielsen, apontam que 70% das 

decisões de compra são tomadas na frente da gôndola, 

provando a necessidade de ter os produtos sempre 

disponíveis.

Diferentes épocas do ano requerem que diferentes produtos sejam comprados em maiores quantidades. 

Para evitar a escassez de produtos nas prateleiras, o departamento de compras deve conseguir prever as 

mudanças no comportamento de compra de acordo com cada período. Para situações de pico imprevisíveis, 

o estoque de segurança serve para garantir que a demanda seja atendida em tempo da próxima reposição. 

Essa média nacional está acima da global, 
que de acordo com a Nielsen AC é de 8,3%. 
Isso comprova que este é um desafio 
eminente para o varejo brasileiro 
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32,8% 16,1% 32,7% 

•	34% Erros nos pedidos/compras

•	25% Erros no abastecimento de loja 

•	13% Erros na previsão de demanda 

•	14% Erros do fabricante

•	10% Erros na operação do Centro de Distribuição

•	4% Outras causas 

9% deixam de comprar 

15% transferem a compra para outro momento

19% substituem por outro item da mesma marca 

26% substituem por outro item de marca diferente

31% compram o item em outra loja

Esses são alguns dados que coletamos para embasar nossa pesquisa sobre as causas da ruptura 

de estoques e poder propor soluções ou práticas que você varejista pode com facilidade 

implementar em seu negócio. 

Fonte:


Nielsen Shopper Solutions (Modality Studies, Global)


Nielsen Shopper Solutions (Eye Tracking Study, Europe)


https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/NielsenSeries-Shopper-2015.pdf 


Nielsen – Ruptura: Causas e Impactos na cadeia de abastecimento e no comportamento do consumidor. 


https://www.ilos.com.br/web/tag/nielsen/ 


itsoutofstock.com/wp-content/uploads/2013/04/2005.pdf 


Retail Out-of-Stocks: A Worldwide Examination of Extent, Causes and Consumer Responses  


http://itsoutofstock.com/wp-content/uploads/2013/04/GMA_2002_-Worldwide_OOS_Study.pdf



