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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar como um conjunto de ferramentas e uma linha de 

raciocínio que estão contidas na Teoria das Restrições podem ser usados para auxiliar 

na identificação de problemas e criação de soluções na gestão de estoques na empresa 

estudada. A estratégia de pesquisa foi o estudo de caso, que tomou como unidade de 

análise uma empresa do setor de óleo e gás, elaborando um framework para facilitar o 

entendimento do problema de excesso de estoques do material escolhido para estudo e 

propor uma solução para reduzi-lo. O levantamento de dados foi feito através da 

realização de entrevistas, reuniões, disponibilização de arquivos pela empresa e 

observações. A análise tomou como referência a vasta literatura acerca de métodos de 

gestão de estoques e o acervo da Teoria das Restrições. Os resultados mostraram que 

há uma enorme oportunidade de melhoria no que diz respeito ao aumento da eficiência 

de processos na cadeia de suprimentos e à redução de custos envolvidos na compra e 

na estocagem do material em questão, e que essa melhora pode ser replicada para 

diversos outros materiais utilizados na empresa. 

 

Palavras-Chave: Gestão; Estoques; Inventário; Teoria das Restrições; Processo de 

Raciocínio 

  



ABSTRACT 

 

The goal of this work is to show how a set of tools and a thinking process that are 

contained in the Theory of Constraints can be used to help identify problems and create 

solutions for the inventory management within the company. The research strategy 

employed was a case study, which took as the analysis unit an oil and gas company to 

build a framework and facilitate the understanding of the overstock problem on the 

material chosen for study and propose a solution to reduce it. The data collection was 

done through interviews, meetings, access to the company’s files and observations. The 

analysis referred to the broad literature on inventory management and to the Theory of 

Constraints bibliography. The results showed that there is a huge opportunity for 

improvement regarding the increasing of processes efficiency and the cost reduction 

involved in purchasing and storing the material in matter and that this improvement can 

be replicated for the several other materials used in the company. 
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1. O PROBLEMA 

 

1.1 Introdução 

 

Indiscutivelmente, a geração e manutenção da competitividade sempre foram 

fatores fundamentais para o sucesso de uma organização a curto e longo prazo. Em 

suma, o termo se refere a capacidade de uma organização de oferecer produtos ou 

serviços de qualidade e proporcionar o retorno adequado sobre os recursos empregados 

ou consumidos na produção de um determinado bem.  

Com o mercado agressivo e a competição cada vez mais intensa, manter-se à par 

ou à frente dos concorrentes é hoje ainda mais relevante, mas a busca pela 

competitividade tornou-se assunto central décadas atrás. Desse tempo para cá, muitos 

estudos ocorreram e diversas metodologias foram desenvolvidas e aplicadas na gestão 

de negócios a fim de se garantir qualidade de processos, produtos e serviços.  

 A Cadeia de Suprimentos foi um dos temas que se tornou ponto fundamental para 

geração de diferencial competitivo. Ela é um sistema de organizações, pessoas, 

atividades, informações e recursos envolvidos na movimentação de um produto ou 

serviço do fornecedor até o cliente final, e o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

(Supply Chain Management - SCM) surgiu devido à necessidade de se integrar os 

principais processos de negócios dessa cadeia. As metodologias aplicadas no SCM 

contribuem amplamente para a otimização dos fluxos de informações, produtos e 

serviços através dos elos que compõem a cadeia. Para que os desafios sejam vencidos 

é essencial que haja uma gestão das relações e interdependências entre as diferentes 

organizações que formam a cadeia de suprimentos (PTAK; SCHRAGENHEIM, 2004). 

Pires (2004, p. 70) define a SCM da seguinte forma: 

 

[...] um modelo gerencial que busca obter sinergias através da integração os 

processos de negócios chaves ao longo da cadeia de suprimentos. O objetivo 
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principal é atender o consumidor final e outros stakeholders da forma mais eficaz 

e eficiente possível, ou seja, com produtos e/ou serviços de maior valor percebido 

pelo cliente final e obtido através do menor custo possível. 

 

Parte integrante da cadeia de suprimentos, a gestão de estoques, fundamental 

para o sucesso das organizações de hoje, começou a ser reconhecida como uma arma 

poderosa para gerar competitividade com o Sistema Toyota de Produção (Toyota 

Production System – TPS). Um dos seus princípios de produção é a manutenção de 

estoques a um nível mínimo, e salienta-se que partes devem ser fornecidas apenas 

quando o processo de produção realmente necessita delas. Nesse método de gestão, 

conhecido como Just in Time (JIT), o estoque é classificado como um desperdício, que 

deve ser eliminado – ou reduzido ao máximo.  

O modelo do TPS deixou mais claro que manter níveis altos de inventário para 

garantir a produção e o suprimento da demanda pode não ser a melhor forma de gestão. 

Ao contrário, o que acaba ocorrendo é a perda de competitividade, pois dessa maneira 

os recursos da empresa podem não estar sendo utilizados da maneira mais eficiente e a 

geração de desperdícios tende a ser maior.  

O excesso de inventário pode ocorrer devido a diversos fatores, dentre eles a 

dificuldades de previsão demanda, falhas no processo de produção, o mau planejamento 

de compras e deficiências no SCM. Este último, muitas vezes faz com que gerentes 

determinem manter maiores quantidades de estoques por questões de segurança e 

redução de riscos envolvidos com a falta, já que o fluxo falho da cadeia de suprimentos 

não permite a fornecimento de materiais com fluidez. 

Sendo uma das principais atividades logísticas, a estocagem compõe uma parcela 

significativa dos custos operacionais dentro das empresas. Segundo Ballou (2006), é 

estimado que os custos da estocagem e atividades de manuseio de materiais absorvem 

até 20% dos custos de distribuição física de uma organização. Portanto, a gestão 

eficiente de estoques é um fator chave para redução de gastos operacionais, ao mesmo 

tempo em que a sua má gestão pode acarretar no aumento de custos e desperdícios. 
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Partindo desse princípio, as organizações procuram, cada vez mais, melhorias na 

sua cadeia de suprimentos, no planejamento de materiais, nos processos de compras e 

nos seus sistemas de produção, visando à redução de estoques. O SCM tem como um 

dos seus pilares a busca do estabelecimento de relações estreitas com fornecedores 

confiáveis, que possam entregar seus produtos no tempo certo, na quantidade desejada 

com as especificações corretas, de modo a facilitar o bom funcionamento e aumentar o 

desempenho da gestão de inventário. Esses são apenas alguns exemplos dos desafios 

encontrados na busca pelas melhores práticas de processos de estocagem. 

Devido a complexidade e ao alto volume de operações que podem estar 

envolvidas nesses processos, o uso de ferramentas de gestão é imprescindível para que 

se obtenham melhorias e vantagens competitivas. A Teoria das Restrições (Theory of 

Contraints – TOC) aparece como uma ferramenta de ajuda na avaliação e solução dos 

mais diversos tipos de restrições em sistemas simples e complexos (MACHADO; BRITO, 

2013). Watson et al. (2007) definem a restrição como um fator que impossibilita o sistema 

de atingir um desempenho.  

Ante ao exposto, o presente trabalho propõe o uso do TOC, substancialmente no 

que se refere ao seu potencial para auxiliar a identificar e eliminar restrições que limitem 

o sistema de estocagem a alcançar sua meta. A seguir são apresentados a situação-

problema de pesquisa a ser investigado e os objetivos do trabalho. 

 

1.2 Apresentação do Problema 

Os benefícios percebidos da integração dos participantes de uma cadeia de 

suprimentos comparados ao desempenho dos envolvidos atuando isoladamente, fez com 

que as ferramentas do SCM fossem desenvolvidas e intensamente melhoradas a partir 

da segunda metade da década de 90 (MOELLMANN, 2008). Porém, mesmo com sua 

evolução, as cadeias de valor ainda apresentam falhas que comprometem seus 

resultados. Goldratt et al. (2000) cita algumas dessas falhas que se enquadram no estudo 
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deste trabalho, atuando negativamente nos resultados da empresa estudada, de modo a 

contribuir para um quadro atual de excesso de estoques.  

 

• informações referentes a previsões, estoques e planejamento não 

confiáveis; 

• lead times elevados; 

• excesso de determinados produtos em estoque; 

• elevados níveis de estoque na cadeia como um todo; 

• obsolescência e baixo giro de estoques; 

• muitos embarques emergenciais; 

• custos de transporte elevados; 

 

Dentre os diversos problemas apresentados, os pontos focais deste trabalho serão 

os lead times elevados e o excesso de determinados produtos em estoque. Uma análise 

de relação de causa-efeito pode revelar que esses dois inconvenientes estão interligados, 

sendo o primeiro o motivador da ocorrência do segundo. Especialmente na indústria onde 

este estudo será aplicado – uma fábrica de dutos flexíveis para exploração de óleo e gás 

à altas profundidades –  essa relação tende a ser forte devido à utilização de altos 

volumes de insumos de produção comprados no exterior e ao enorme custo da falta de 

estoque, o que cria a propensão de se manterem elevados níveis de inventário. 

Neste cenário, a TOC se apresenta como uma ferramenta de gestão empresarial, 

com fins de análise e solução de problemas na SCM. Inicialmente, a TOC tinha como 

objetivo solucionar problemas de produção, sendo utilizada como uma técnica de 

planejamento da manufatura que atuava no gerenciamento de gargalos e na 

sincronização do sistema produtivo a através de um software denominado Optimized 

Production Technology (OPT). Porém, com o tempo foi-se percebendo que os gargalos 

de uma empresa não se encontravam apenas na produção, mas apareciam também em 

outros locais do sistema produtivo, e desta forma, a OPT foi transformada em uma técnica 

de gestão mais ampla (GUSMÃO, 2004). Gusmão (1998, p. 72) descreve o novo conceito 

da OPT da seguinte forma: 
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[...] uma filosofia de administração geral, que define os objetivos da companhia 

como sendo ganhar dinheiro agora, assim como no futuro, provendo sua própria 

estrutura para guiar na busca destes objetivos. Neste sentido, os ganhos serão 

obtidos a partir da administração eficiente de todos os recursos e do conjunto de 

restrições aos quais a empresa está submetida. Este conceito abre o leque de 

aplicação da TOC e mesmo tendo sua origem na busca da solução dos 

problemas da produção, pode ser aplicada em qualquer segmento da atividade 

empresarial. 

 

A falta de estudos práticos que abordem a aplicação da TOC nos seguimentos do 

SCM que se relacionam com o processo de estocagem foi um dos problemas 

identificados motivadores para a construção do presente trabalho. Assim sendo, neste 

projeto utilizaram-se os princípios dessa Teoria para mapear atividades envolvidas nos 

processos de compra e entrega de materiais de uma empresa do setor de óleo e gás de 

modo a identificar oportunidades de melhorias e redução do nível de estoques. 

 

1.3 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo utilizar a TOC para a aplicação de melhorias em 

processos da empresa objeto de estudo a fim de reduzir seus níveis de inventário. 

1.3.1 Objetivos Intermediários 

a) definir os itens mais relevantes em termos de valor total utilizado que compõem o 

estoque da organização e selecionar o mais crítico;  

b) mapear e analisar os lead times das macro atividades envolvidas no processo que 

começa com a liberação do cálculo de necessidade do item crítico e termina com sua 

chegada no armazém da empresa. 
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1.4 Delimitação do Estudo 

O estudo deste trabalho abrange os processos contidos entre a liberação pelo 

MRP da necessidade do material e a sua entrega, envolvendo um número limitado de 

elos da cadeia de suprimentos em uma empresa do setor de óleo e gás e tem como foco 

a relação desses processos com suas políticas de estoques.  

Feito com base na matéria prima identificada como crítica na avaliação de 

inventário, a análise dos processos, assim como o restante da metodologia aplicada para 

elaborar e implantar soluções pode ser replicada para diversos outros itens de estoque 

ou até mesmo ser utilizada, de forma adaptada, nos diversos outros setores da empresa. 

 

1.5 Organização do Estudo 

  

O presente estudo foi divido em seis capítulos, cujos conteúdos encontram-se 

resumidos a seguir. 

• No primeiro, foi introduzida a temática do trabalho e justificativa de sua 

execução. Também foram apresentados os objetivos centrais e 

intermediários. 

 

• O Capítulo 2 contém o embasamento teórico sobre o qual o trabalho foi 

elaborado. Nesta seção serão apresentados os principais conceitos que se 

relacionam com a Gestão de Estoques e a Teoria das Restrições, com 

base nos principais autores dos temas. 

 

 

• O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada, o tipo de pesquisa e a 

descrição dos procedimentos empregados na construção deste trabalho.  

• No Capítulo 4 será apresentado o desenvolvimento do projeto, que 

envolveu a apresentação da empresa estudada, a constatação de um 

problema e a proposta de solução para resolvê-lo. 



18 
 

 

• O Capítulo 5 apresenta a análise de resultados do projeto, exibindo uma 

comparação entre indicadores provenientes de dois cenários: com a 

implementação da melhoria proposta no capítulo anterior e sem a 

implementação da melhoria. 

 

 

• Por último, o Capítulo 6 irá trazer as considerações finais do estudo, 

levantando ideias acerca da importância deste trabalho e de possibilidades 

futuras de replicação e expansão do projeto apresentado no Capítulo 4. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Como já destacado anteriormente, o presente trabalho visa a usar a Teoria das 

Restrições para auxiliar na aplicação de melhorias na estocagem de materiais dentro uma 

planta de produção de tubos flexíveis para exploração de óleo e gás. O foco do trabalho 

é a análise de processos que antecedem a atividade de estocagem e que tenham relação 

direta com a mesma, para que oportunidades de melhorias sejam identificadas e a 

importância da gestão de estoques na redução de custos e geração de competitividade 

seja demonstrada. 

 Para tanto, neste capitulo são apresentadas as diversas definições do conceito 

de estoque sob a ótica de diferentes autores, assim como ferramentas de gestão e suas 

aplicabilidades. Serão também definidas as classificações de demanda, uma vez que seu 

estudo é fundamental para a gestão de estoques. Por fim, estão expostos os conceitos e 

as ferramentas da Teoria das Restrições utilizadas, pilar sobre o qual este trabalho será 

realizado. O intuito é fornecer um acervo teórico que englobe concepções da Teoria das 

Restrições e as práticas mais importantes da literatura de gestão de estoques e 

contextualizar cada uma delas, facilitando a compreensão do leitor sobre o tema. 

2.1 Gestão de Estoques 

 O primeiro passo ao entendimento da importância da gestão de estoques é 

esclarecer o significado de estoques e qual é o seu papel em um ambiente de produção. 

Diversas definições são encontradas dentre as obras dos principais autores do tema, mas 

todas elas convergem essencialmente para um ponto comum. 

 Os estoques são definidos como todo o tipo de acumulação decorrente dos 

diferentes processos intrínsecos aos sistemas organizacionais, surgindo em diversos 

pontos do canal de produção e logística das empresas. Esses estoques são encontrados 

em armazéns, pátios, chão de fábrica, equipamentos de transporte e se manifestam em 

componentes, matérias-primas, suprimentos, produtos acabados e materiais em 

processo (BALLOU, 2006). 
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Slack, Chambers e Johnston (2009) descrevem os estoques como toda 

acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Os 

autores ainda diferenciam as suas definições de estoques com enfoque em produtos 

transformados e a de outros autores que definem produtos transformadores também 

como parte de sistemas de estocagem, como quartos em um hotel ou um conjunto de 

móveis de uma empresa de aluguel de decoração. 

Segundo Moreira (2002), estoques são quaisquer bens físicos conservados de 

forma improdutiva por determinado período de tempo, incluindo tanto produtos acabados 

quanto matéria prima e componentes aguardando utilização na produção. Seguindo a 

mesma linha de pensamento, Love (1979, apud FREIRE, 2007), em sua definição 

clássica, define estoques como “[…] quantidade de bens ou materiais, sob controle da 

empresa, em um estado relativamente ocioso, esperando por seu uso ou venda.”. 

 Já Corrêa et al. (1993) afirma que estoques são “acúmulos de recursos materiais 

entre fases especificadas de processos de transformação”. Lustosa et al (2008) definem 

os estoques como representantes de “um importante ativo nas empresas de manufaturas 

e, por isso devem ser gerenciados de forma eficaz para não comprometer os resultados 

da empresa”. 

2.1.1 Funções do estoque  

Os estoques funcionam com amortecedores entre o fluxo de entradas e o fluxo de 

saídas, originados pelas etapas de compra, produção e venda. Podem ser vistos de dois 

pontos: positivo e negativo. Positivo, quando considerados os benefícios que trazem à 

organização. Negativo, no que se refere ao grande capital investido e seu potencial de 

gerar custos, como de manuseio e armazenagem. Ambos os pontos serão apresentados 

com maior detalhamento. 

Do ponto de vista positivo, a formação de estoques permite que a organização 

ganhe com economias de escala e custos de transporte ao comprar em maiores 

quantidades. Além disso, estoques são importantes para suprimento de demandas 
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inesperadas, além de proporcionarem segurança em relação a atrasos de fornecedores, 

recebimento de lotes defeituosos e falta de material no mercado. 

Para DIAS (2010) os estoques existem nas organizações como uma medida para 

que o processo de fabricação e venda dos produtos possa trabalhar com as diferenças 

entre oferta e demanda. A administração eficiente dos níveis de estoque é necessária 

para que as atividades da empresa ocorram sem paradas forçadas e para que não haja 

atrasos na produção. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Slack, Chambers e Johnston (2009) 

utilizam-se de uma analogia interessante, apresentada na Figura 1, que compara os 

ritmos de fornecimento e demanda com os fluxos de entrada e saída de água de um 

sistema em que o tanque representa o estoque: 

 

 Se, no tempo, a taxa de fornecimento de água ao tanque difere da taxa de 

demanda, um tanque de água (estoque) será necessário, se se pretende que o 

consumidor seja atendido sem interrupção. Quando a taxa de fornecimento 

excede a taxa de demanda, o estoque aumenta; quando a taxa de demanda 

Figura 01: Analogia Estoque x Tanque de Água 

 

 

  

                            

        

                   

                  

                  

                    

                       

Fonte - Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 359) 
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excede a taxa de fornecimento, o estoque diminui. Assim, se uma operação 

conseguir casar as taxa de fornecimento e de demanda, também conseguirá 

reduzir seus níveis de estoque (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009, p. 

358). 

 

Por outro lado, os estoques também representam diversos malefícios dentro das 

organizações, os quais são a base dos argumentos utilizados pela metodologia enxuta 

de produção ao defender a política de minimização de estoques. Em relação a esses 

malefícios, Ballou (2006) e Slack, Chambers e Johnston (2009) mencionam o custo de 

oportunidade inerente aos estoques, a redução de visibilidade de problemas de qualidade 

e o gerenciamento fragmentado da cadeia de suprimentos. 

Primeiramente, os autores citam as dificuldades em de se levar em consideração 

o alto custo de oportunidade decorrente de grandes níveis de estoque, pois esse custo 

não entra no balanço financeiro das empresas. Além disso, muitos problemas de 

qualidade podem ser escondidos, pois os estoques funcionam como barreira para a 

identificação de problemas. Finalmente, segundo Ballou (2006), a existência de altos 

níveis de estoques implica em uma menor necessidade de aproximação entre os 

diferentes elos da cadeia de suprimentos, tendo em vista que eles são os responsáveis 

por diminuir a importância de pronta comunicação entre os diferentes setores.  

Slack, Chambers e Johnston (2009) acrescentam que a manutenção de estoques 

acarreta em uma diversidade de custos de gestão, como gastos com armazenamento 

(aluguel de espaço, condicionamentos, seguros etc) e despesas de manuseio, além de 

poder provocar a existência de periculosidade, o excesso de espaço inutilizado e o 

obsoletismo dos produtos que estão armazenados. 
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2.1.2 Tipos de estoque  

Como muitos outros conceitos na literatura, existem diversas classificações de 

tipos de estoque. Serão apresentados abaixo os tipos considerados principais e mais 

relevantes para a composição deste trabalho. 

•  Matérias Primas 

Para DIAS (2010), são matérias primas os insumos básicos e necessários para a 

fabricação do produto final. Há duas subcategorias de matérias-primas: são elas os 

materiais diretos, que são materiais incorporados no produto final (por exemplo, a 

madeira utilizada para a fabricação de um armário); e os materiais indiretos, que são 

materiais não incorporados ao produto final, mas que são consumidos durante o processo 

de produção em uma instalação (por exemplo, lubrificante, óleos, lâmpadas, etc.). 

• Estoque Regular 

Para Ballou (2006), esses são os estoques necessários para o suprimento da 

demanda média durantes os períodos entre os sucessivos reabastecimentos. A autor 

também menciona que o tamanho desse estoque é fortemente dependente do montante 

de lotes de produção, embarque de quantidades econômicas, restrições do espaço de 

armazenagem, esquemas referentes a descontos em preços de acordo com quantidades 

e custos de manuseio e transporte. 

•  Estoque de Segurança 

Na classificação de Ballou (2006) o estoque de segurança é uma quantidade extra 

de estoque que funciona como acréscimo ao estoque normal necessário para atender às 

condições de demanda média e tempos de entrega médios. Ele existe para prevenir a 

organização de flutuações inesperadas de mercado em fornecimento e/ou demanda. 

Geralmente são formados pelos itens considerados mais críticos para produção. A 

determinação do tamanho do estoque de segurança se dá através de procedimentos 

estatísticos. 

Caso fosse possível prever prazos de entrega e demandas com certeza absoluta, 

não haveria necessidade alguma da existência do estoque de segurança. 
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• Estoques em Canal 

Segundo Ballou (2006), estoques em canal são estoques em trânsito entre os elos 

do canal de suprimentos. Ainda segundo o autor, esse tipo de estoque pode facilmente 

superar o estoque existente em pontos de depósito, principalmente quando há muitos 

elos e longas distâncias envolvidas entre cada um deles. 

•  Produtos acabados 

São os produtos acabados ao final do processo de produção e encontram-se no 

segmento final da cadeia de suprimentos. Esses produtos estão prontos para serem 

vendidos e, segundo DIAS (2010), podem servir para atender uma demanda futura 

(produção para estoque) ou demandas já existentes (produção por encomenda). 

•  Estoque Obsoleto 

De acordo com Ballou (2006), o estoque obsoleto, também conhecido como 

estoque morto ou evaporado, é a parte do estoque que se deteriora, fica ultrapassada ou 

acaba sendo perdida/roubada durante o armazenamento prolongado. Principalmente em 

se tratando de estoques de produtos de alto valor, perecíveis ou fáceis de roubar, torna-

se necessária a adoção de medidas especiais para que seus níveis sejam minimizados. 

2.1.3 Custos dos estoques 

 Agora que já foram definidas as funções dos estoques e os diferentes tipos de 

classificação que podem ser dadas a eles, serão apresentados os custos incorridos da 

existência dos estoques da sua gestão. Segundo Ballou (2006), os custos relevantes de 

estoques podem ser divididos em três classes gerais, as quais são importantes para a 

determinação da política de estoques a ser seguida em uma organização. Essas três 

classificações de custos estão destacadas a seguir. 

 

•  Custos de Aquisição 

Há uma série de custos incorridos na solicitação de compras de materiais. “Mais 

especificamente, os custos de aquisição podem incluir o preço, ou custo de fabricação 
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do produto conforme as quantidades pedidas; o custo de preparação do processo de 

produção; o custo do processamento de um pedido pelos departamentos de 

contabilidade e compras; o custo de transmissão do pedido ao ponto de suprimento, 

normalmente pela utilização de correios ou meios eletrônicos; o custo de transporte do 

pedido quando as tarifas de transporte não fazem parte de compra dos produtos; e o 

custo de qualquer manuseio ou processamento dos produtos no ponto de recepção” - 

(Ballou, 2006, p. 279). 

Alguns desses custos são variáveis, ou seja, variam de acordo com o tamanho do 

pedido. Outros são fixos, e se mantém mesmo com a variação do tamanho do pedido. 

•  Custos de Manutenção 

De acordo com Ballou (2006), custos de manutenção são aqueles resultantes do 

armazenamento de produtos por um determinado período de tempo e são diretamente 

proporcionais às quantidades de materiais estocados. O autor diz que essa classe de 

custos é composta por quatro subclasses: custos de espaço; custos de capital; custos de 

serviços de estocagem; e custos de riscos de estocagem.  

Custos de espaço: são os custos referentes à utilização do local de armazenagem. 

Ballou (2006), enfatiza que nesses custo estão presentes o preço do espaço de 

estocagem (como aluguel, taxas de utilização por metro quadrado, volume e/ou peso). 

Slack, Chambers e Johnston (2009) acrescentam a essa classe os custos referentes à 

locação, climatização e iluminação do local de armazenamento. 

Custos de capital: é o custo do capital imobilizado em estocagem. Slack, 

Chambers e Johnston (2009) definem esses custos como o custo para manter o capital 

de giro, que são os juros que se pagam aos bancos por empréstimos, e o custo de 

oportunidade do capital imobilizado no estoque que não está sendo investido em outros 

lugares que resultariam ganhos para a organização. Segundo Ballou (2006), custos de 

capital podem representar mais de 80% dos custos totais de estoque. 

Custos dos serviços de estocagem: para Ballou (2006), custos dos serviços de 

estocagem são custos de seguros e impostos que incidem sobre os estoques. Os seguros 
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são realizados para garantia contra perdas, incêndios, catástrofes naturais e roubos. Os 

impostos são calculados sobre os níveis de estoques existentes na data da avaliação. 

Custos dos riscos de estocagem: Ballou (2006) descreve essa classe como sendo 

formada pelos custos relacionados à deteriorização, roubos, danos ou obsolescência. O 

custo que se origina deste último, segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), tem 

maior propensão a ocorrer em uma empresa na qual a política de pedidos envolve 

pedidos de grandes quantidades, pois os itens estocados permanecerão armazenados 

por um longo tempo. Isso implica em maior risco dos itens se tornarem obsoletos, uma 

vez que mudanças na moda ou a conclusão de um projeto com características peculiares 

podem fazer com que os materiais estocados se tornem inutilizáveis. 

•  Custos de Falta de Estoque 

Esses são os custos de oportunidade perdida. Ballou (2006) aponta dois principais 

tipos de custos originados da falta de estoque: os das vendas perdidas e os de pedidos 

atrasados. O custo de venda perdida é facilmente compreendido no que se refere ao seu 

custo tangível, que é a perda o lucro que deixa de ser concretizado com a venda. Porém, 

nele também estão incluídos custos intangíveis, como a perda de clientes e diminuição 

de vendas futuras. No custo de pedidos atrasados incluem-se possíveis custos 

operacionais adicionais de manuseio e transporte, que são tangíveis, e custos intangíveis 

semelhantes ao caso de vendas perdidas. 

2.1.4 Natureza das demandas 

De acordo com Ballou (2006) os níveis de demanda e os momentos em que 

ocorrem afetam essencialmente os níveis de necessidades financeiras e a estrutura geral 

de qualquer negócio. A previsão dos níveis de demanda é importante para a empresa 

como um todo e tem fundamental contribuição para a gestão de estoques. Portanto, é 

importante estar ciente sobre os diferentes tipos de demandas e compreender a diferença 

entre elas. Para a realização deste projeto, é importante ressaltar as características de 

dois tipos. 

•  Demanda Independente 
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Há casos em que a demanda é gerada a partir de muitos clientes, os quais, na 

maior parte, fazem compras individuais de apenas uma fração do volume total 

comerciado pela empresa. Nesses casos, segundo Ballou (2006), a demanda é 

independente. Quando se trabalha com esse tipo de demanda, os procedimentos de 

previsão estatística dão bons resultados. A maioria dos modelos de previsão de curto 

prazo são baseadas em condições de demanda independente. 

•  Demanda Dependente 

Por outro lado, há casos em que a demanda se origina dos requisitos 

especificados em programas de produção. Ballou (2006) classifica esses casos como 

sendo de demanda dependente – como, por exemplo, a necessidade de pneus que um 

fabricante necessitará para a produção de um número conhecido de automóveis. Os 

padrões desse tipo de demanda são consideravelmente influenciados e não aleatórios. 

O entendimento dessas influências elimina a necessidade de previsão, pois a demanda 

é antecipadamente conhecida. Portanto, a previsão de necessidades para essa natureza 

de demanda resulta em previsões perfeitas.  

2.1.5 Modelos de gestão de estoques  

 Em um processo de produção onde os pedidos de reposição de materiais se 

repetem ao longo do tempo, há diferentes maneiras de se gerir a quantidade de materiais 

e o momento que esses pedidos vão ocorrer. Os principais pontos para haver uma gestão 

eficiente é definir de forma adequada: quanto pedir; quando pedir; com que frequência 

revisar níveis de estoque; como controlar o sistema. Serão apresentados nesse tópico 

algumas técnicas que dão base para definição dos três primeiros pontos, sendo o último 

ponto apresentado no tópico seguinte. 

• Lote econômico de compra 

O método do lote econômico de compra foi desenvolvido por Ford Harris (1913 

apud Ballou 2006) e é uma das primeiras aplicações matemáticas na gestão da produção, 

mais especificamente no controle de estoques (HOPP; SPEARMAN, 2013). 
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O método se utiliza de premissas que, na maioria dos casos, não são 

absolutamente verdades, como a demanda conhecida com precisão, custos totais de 

estocagem definidos em suas totalidades e reposição instantânea (tempo entre o pedido 

e a disponibilização do material no estoque igual a zero). Ainda assim, o trabalho de Ford 

proporcionou uma profunda fonte de informações acerca das variáveis de custo que 

compõe qualquer sistema de inventário. 

A fórmula que define o tamanho do lote econômico de compras é apresentada 

abaixo: 

𝑄* =  √2𝐶𝐷

ℎ
 

Onde: 

Q* - Tamanho ótimo de lote a ser pedido 

C - Custo de setup para produzir / custo de se colocar um pedido de compra 

D - Demanda (em quantidade por unidade de tempo) 

 h - Custos de manutenção dos estoques 

 

 

• Modelo do Ponto de Pedido 

O modelo do ponto de pedido presume que a demanda é perpétua e age 

continuadamente sobre o estoque para reduzir seu nível. Esse modelo é uma prática de 

revisão contínua, no qual um novo pedido de reabastecimento é feito em uma quantidade 

ótima Q* quando o material a ser comprado atinge determinado nível no estoque. 

Atualmente, é comum a utilização de sistemas informacionais automatizados, como 

ERPs (SAP, Oracle, Peoplesoft etc.), na aplicação do método. 

Por ser um método de revisão contínua, espera-se que o inventário esteja sempre 

atualizado no sistema. Portanto, além de tomar ações sobre o estoque físico disponível 

no armazém (OH), o método leva em conta também o estoque já comprometido, ou seja, 

os pedidos em espera (BO) e tudo aquilo que já está programado para ser recebido (SR). 
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Com isso, é possível saber o nível efetivo de estoque (IP).  Para tal, a seguinte equação 

é utilizada: 

 

𝐼𝑃 = 𝑂𝐻 + 𝑆𝑅 − 𝐵𝑂 

 

O cálculo do ponto de pedido (ROP), assim como a quantidade fixa ótima Q, são 

feitos através de considerações matemáticas e técnicas de estatística. O Gráfico 1 ilustra 

o funcionamento o método do ponto de pedido. LT é o tempo de reposição, DDLT a 

demanda do item durante o LT, P a probabilidade do item não ficar em falta durante o 

LT. 

 

• Método de Revisão Periódica 

Gráfico 01 – Controle de Estoque com Ponto de Pedido 

 

Fonte – Ballou (2006, pg. 287) 
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O método de revisão periódica consiste na revisão dos níveis de estoques de acordo com 

um tempo T definido. Segundo Ballou (2006), esse método apresenta uma vantagens 

sobre o método de revisão contínua, que são a redução dos custos administrativos e é a 

possibilidade da compra conjunta, uma vez que diferentes materiais são comprados de 

uma vez após a revisão. O autor lista uma série de razões pelas quais pode se optar por 

esse método, como, por exemplo, se houver um grande número de itens que devem ser 

encomendados das mesmas fontes de venda, ou quando há necessidade previsibilidade 

nos pedidos, entre outros. O Gráfico 2 ilustra como opera o controle de revisão periódica 

 

Nesse caso, T é o período fixo entre os pedidos, Q1 a quantidade pedida, dadas 

pela diferença entre o estoque máximo (M) e a quantidade em estoque no momento da 

revisão (q). Uma aproximação razoável do intervalo ótimo T* de revisão começa com o 

cálculo de Q* no modelo básico, ou seja: 

• 𝑄* =  √2𝐶𝐷
ℎ

      

Gráfico 02 – Controle de Revisão Periódica 

 

Fonte: Ballou (2006, pg. 293) 
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•   𝑇* =  
𝑄*

𝐷
 

onde D é a demanda anual. 

2.1.6 Controle agregado de estoques  

 Abordando o último ponto dos quatro mencionados no tópico anterior, serão 

apresentados pontos importantes para o controle do sistema de estoques. Segundo 

Ballou (2006), a alta administração tende a ter interesse maior pelo investimento total 

comprometido em estoques e com níveis de serviços para um grupo ampliado de itens 

do que pelo controle de itens separados. Com isso, métodos capazes de administrar 

colectivamente grupos de itens são fortes procedimentos de controle de estoque. Esses 

métodos serão apresentados a seguir. 

• Giro de estoques 

Ballou (2006) afirma que o procedimento de giro de estoques está entre os mais 

utilizados métodos de controle agregado de estoques. O autor define o giro de estoque 

como a razão entre as vendas anuais ao custo de estoque e o investimento médio em 

estoque para o mesmo período de vendas, conforme a fórmula abaixo: 

𝐺𝑖𝑟𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑜 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
 

 

Diversos giros de estoques podem ser especificados para classes diferentes de 

produtos ou negócios. Segundo Ballou (2006), como ponto de referência, o giro de 

estoques para fabricantes, atacadistas e varejistas são 9:1, 9:1 e 8:1, respectivamente. 

Com base nessas especificações é possível controlar o investimento geral em estoque a 

nível de vendas. 

A desvantagem é o fato dos estoques variarem diretamente com as vendas na 

utilização desse método, uma vez que o que se espera é que os estoques aumentem 

cada vez menos em função de economias de escala. 
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• Classificação ABC de produtos 

A classificação ABC de produtos é a prática de controle agregado de estoques que 

diferencia produtos em um número limitado de categorias e atribui uma política de 

controle de estoques diferente para cada uma delas. Segundo Ballou (2006), com o uso 

de diferentes políticas para cada categoria, é possível atingir metas de serviço com níveis 

de estoque menores do que quando se utiliza uma política única aplicada a todos os 

produtos. 

A classificação ABC tem seus princípios apoiados sobre a Lei de Pareto, pois faz 

uso da regra de 80-20 para afirmar que, em uma organização, normalmente apenas 20% 

dos itens estocados são responsáveis por até 80% de tudo que é vendido (Slack; 

Chambers; Johnston, 2009). Os itens classe A são aqueles 20% de itens de alto valor 

que representam cerca de 80% do valor total do estoque. Itens classe B são aqueles de 

valor médio, normalmente os seguintes 30% de itens que representam cerca de 10% do 

valor total. Por fim, itens classe C são os 50% de baixo valor e que representam os 10% 

restantes do valor total de estoques.  

O tratamento mais especial será dedicado aos itens da categoria A, no qual 

maiores esforços e recursos serão empregados. Para os itens da categoria B, recursos 

e tempo são dedicados de forma moderada e, finalmente, aos itens da categoria C serão 

empregados esforços reduzidos. 

O Gráfico 3 a seguir mostra a curva ABC, que ilustra o conceito de classificação 

ABC, onde se observa a maior participação de uma pequena porcentagem do estoque 

no valor total envolvido: 
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Gráfico 03 – Curva ABC 

 

Iten
s 

V l   

% cumulativa 
do valor 

% do total 
de itens 

Fonte – Adaptado de DIAS (2010) 
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2.2 A Teoria das Restrições 

Concebida na década de 80 pelo israelense Eliayahu M. Goldratt, a Teoria das 

Restrições (Theory of Constraints – TOC) teve início com o desenvolvimento de 

programas computacionais fundamentado na programação linear (ANTUNES et al., 

1989). É uma teoria gerencial que vem se fortalecendo como um instrumento de gestão 

de produção, logística, podendo se estender para outras áreas. Os quatro pilares básicos 

que sustentam a TOC são: toda organização tem uma meta a ser alcançada; uma 

empresa é mais que a soma das suas partes; a performance de uma organização é 

restringida por poucas variáveis; e as organizações podem ser complexas e estão 

submetidas a relações de efeito-causa-efeito (PTAK; SCHRAGENHEIM, 2004). 

2.2.1 As Cinco Etapas Focais 

A TOC tem como foco a identificação das restrições e seu gerenciamento eficaz 

(SINGH, 2015). Goldratt (1991) estabelece as cinco etapas lógicas que assentam a TOC 

e que são o passo a passo a ser seguido para a verificação e gerenciamento das 

restrições do sistema. Esses passos são denominados Etapas Focais e são detalhados 

a seguir:  

1. Identificar a restrição do sistema: inicialmente, as possíveis restrições que 

impossibilitam o sistema de alcançar o seu objetivo devem ser identificadas. 

Segundo Cox III e Spencer (2002), qualquer sistema possui fatores 

restritivos de crescimento, pois se não tivesse, o mesmo cresceria de 

ilimitadamente;  

2. Explorar a restrição: uma vez encontrado o fator que limita o desempenho 

do sistema, é importante que se faça o máximo possível com ele sob as 

atuais condições. Em suma, nesta etapa é necessário otimizar a utilização 

da restrição para que haja o máximo ganho para o sistema.  

3. Subordinar tudo mais à restrição – A restrição nunca deve ficar desprovida 

de inputs. Neste momento, não restrições devem fornecer à restrição 



35 
 

recursos exatamente o suficiente para que esta seja utilizada plenamente e 

todas as demais atividades do sistema devem ser subordinadas à ela;  

4. Elevar a restrição do sistema - deve-se investir na restrição, aplicando 

recursos e melhorias para, dessa forma, aumentar sua capacidade. As 

melhorias podem ser resultado da compra de novas máquinas, da mudança 

e substituição de tecnologias, desenvolvimento de novos processos, 

redução do tempo de transportes e movimentações, aperfeiçoamento das 

condições de abastecimento de recursos, treinamento e contratação de 

pessoal, etc.; 

5. Prevenir que a inércia se torne a restrição: esta etapa narra a relevância de 

se reexaminar o sistema uma vez que a restrição é elevada. Quando isso 

ocorre, o fator delimitador pode se tornar uma não restrição, que exigirá 

toda uma nova maneira de gerir o sistema. Portanto, deve-se voltar a Etapa 

1, e, assim assegurar o processo de melhoria contínua. 

A aplicação das Cinco Etapas Focais em um sistema de produção promove 

avanços consideráveis, que podem ser facilmente notados. Entretanto, conforme 

Rahman (2002), em geral é amis difícil reconhecer e avaliar restrições de gestão, que 

usualmente exigem a participação das diversas áreas envolvidas no processo. Para por 

fim em alguns paradigmas na maneira de pensar e atuar dos tomadores de decisão nas 

organizações foi desenvolvido um conjunto de conjecturas, diretrizes e princípios que são 

capazes de gerar e implantar uma boa solução para a produção. Para tanto, utiliza-se o 

Processo de Raciocínio (Thinking Process), um método de melhoria contínua (LACERDA 

et al., 2008) que facilita a identificação de problemas e auxilia na resolução dos mesmos. 

O método será apresentado mais detalhadamente a seguir no tópico 2.2.2  
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2.2.2 Processo de Raciocínio 

Cox III e Spencer (2002) descrevem o Processo de Raciocínio como um método 

utilizado para identificar, analisar e solucionar os problemas, respondendo a três 

perguntas: 1) O que mudar?; 2) Para o que mudar?; e 3) Como fazer para mudar?. Para 

responde-las são utilizadas ferramentas que estão apresentadas na Tabela 1. A lógica 

que o Processo de Raciocínio da Teoria das Restrições utiliza busca saber por que as 

coisas acontecem e não como elas acontecem. São cinco técnicas, baseadas em dois 

pontos: visão crítica da realidade e a análise efeito-causa-efeito. 

 

Noreen et al. (1996) afirmam que para que seja possível responder ao 

questionamento do passo 1 deve ser realizada uma análise dos sintomas da situação 

atual observando os efeitos indesejáveis. A Árvore da Realidade Atual (ARA) é a 

ferramenta utilizada para que seja determinado o que deve ser mudado no sistema e tem 

como objetivo fazer uma análise e extrair desta as verdadeiras causas dos problemas 

centrais (BILING, 2002). Conforme Lacerda et al. (2011), a Árvore da Realidade Atual 

deve ser iniciada a partir dos efeitos e seguir em direção às causas. Além disso, algumas 

consistências devem ser realizadas para validar e nivelar a compreensão da ARA, para 

que a mesma adquira uma forma precisa e correta. A Figura 2 apresenta a estrutura de 

uma ARA. As setas determinam as condições Se-Então, indicando a relação causa e 

efeito, e os elementos dessa árvore são: 

Tabela 01 – Ferramentas do Processo de Raciocínio 

Fonte: Adaptado de Cox e Spencer (2002) 
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• Causa Raiz (CR): aspecto existente que não é efeito de qualquer outro 

aspecto listado. 

• Efeito Indesejável (EI): consequência de uma ou mais causas raiz e/ou de  

outros efeitos indesejáveis. Geralmente, o efeito indesejável do topo da 

árvore representa a situação-problema cujas causas da existência se 

deseja encontrar. 

• Problema Raiz: é a causa raiz responsável, direta ou indiretamente, por 

maior parte dos efeitos indesejáveis listados (geralmente, 70% ou mais). É 

a resposta à pergunta “o que mudar?”. 

 

 

 

 

EI 
 

EI 
 

CR 

EI 

CR 

 Problema Raiz 

EI 

Figura 02: Estrutura de uma Árvore da Realidade Atual 

Fonte: Adaptado de H. William Dettmer (1997) 

EI 
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Para iniciar o passo 2, o Diagrama de Dispersão de Nuvens (DDN), em conjunto 

com a Árvore da Realidade Futura (ARF), busca responder a segunda pergunta do 

Processo de Raciocínio da TOC. Bornia e Neto (2002) afirmam que esta ferramenta tem 

o objetivo de encontrar um conflito existente para que então se possa descobrir como 

solucioná-lo. Conforme Pi-Fang e Miao-Hsueh (2005, apud JUNIOR, 2007, p. 9), o 

Diagrama de Dispersão aponta os conflitos e mostra a direção que deverá ser seguida 

para solucionar o problema. No entanto, a solução do sistema ainda não é determinada 

nesse momento. A Figura 3 apresenta a estrutura de um Diagrama de Dispersão de 

Nuvens. O Objetivo A é aonde se deseja chegar, os Requisitos B e C são condições 

necessárias, e os Pré-Requisitos D e D’ representam o conflito que atrapalha o objetivo 

de ser alcançado. A injeção, por sua vez, é a solução que quebra o conflito, fazendo com 

que um dos pré-requisitos se torne irrelevante para o cumprimento do Objetivo A. 

 

 

Objetivo A 

Requisito B 

Requisito C 

Pré-Requisito D 

Pré-Requisito D’ 

Injeção 

Figura 03 – Estrutura de um Diagrama de Dispersão de Nuvens 

Fonte: Adaptado de H. William Dettmer (1997) 

Pré-requisitos 

conflitantes 
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Seguindo adiante, mas ainda no passo 2, conforme Bornia e Neto (2002), a Árvore 

da Realidade Futura é utilizada para verificar a situação futura oriunda da efetivação das 

soluções utilizadas para extinguir o problema central. Esta ferramenta possibilita a 

visualização dos ramos negativos, permitindo a elaboração de meios que os neutralize. 

A ARF possui um foco inverso ao da ARA, pois é elaborada partindo das causas para os 

efeitos, utilizando a análise efeito-causa-efeito. Os efeitos desejáveis (ED) são as 

consequências positivas da aplicação da injeção, enquanto os efeitos negativos (EN) são 

os novos efeitos indesejáveis que possivelmente surgirão. A Figura 4 ilustra a estrutura 

de uma ARF. 

 

Na sequência para o terceiro passo, a Árvore de Pré-Requisitos (APR) é a 

ferramenta em que se definem os objetivos intermediários que deverão ser atingidos para 

que se possa implementar o futuro previsto pela ARF, permitindo identificar as 

dificuldades à implementação da solução proposta (ARAÚJO, 2004). Conforme 

Rodrigues (1995), a estrutura da APR toma como base o conhecimento das pessoas que 

ED 
 

ED 
 

EN 

ED 

CR 

 Problema Raiz 

ED 

Figura 04: Estrutura de uma Árvore da Realidade Futura 

Fonte: Adaptado de H. William Dettmer (1997) 

ED 

Injeção 
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estão envolvidas no projeto a fim de indicar os possíveis problemas (obstáculos), 

permitindo assim o desdobramento das atividades para que esses problemas sejam 

superados através dos objetivos intermediários. A Figura 5 apresenta a estrutura de uma 

APR. É importante esclarecer que as setas na APR possuem um significado diferente 

das árvores vistas anteriormente (lógica Se-Então não se aplica), pois estabelecem uma 

lógica sequencial. 

 

Após a definição de cada OI, que vai culminar com a aplicação da injeção, a Árvore 

de Transição (AT) é a ferramenta que descreve o que acontecerá na realidade e expõe 

claramente as ações que precisam ser tomadas para que os objetivos intermediários 

sejam alcançados (RODRIGUES, 1995). A AT permite que sejam  

 

 

descobertas as ações necessárias e suficientes para que seja possível mudar a realidade 

(ARAÚJO, 2004). 

OI 1 
 

OI 3 

 

OI 2 

 

 

INJEÇÃO 

OBSTÁCULO 1 

 

OBSTÁCULO 2 

 

 

OBSTÁCULO 1 

 

Figura 05: Estrutura de uma Árvore de Pré-requisitos 

Fonte: Adaptado de H. William Dettmer (1997) 
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A AT é um transportador de conhecimentos destinados a executar uma tarefa. Ela 

é desenvolvida sempre que é necessário transmitir a alguém um procedimento preciso 

para transformar uma entrada em uma saída. As AT’s usam uma lógica de suficiência de 

causa e efeito extremamente poderosa e são construídas sob o resultado final que se 

pretende alcançar - o Objetivo Intermediário de uma Árvore de Pré-Requisitos.  A 

estrutura de uma AT de cinco elementos está representada na Figura 6, e a descrição 

dos mesmos é apresentada em seguida. 

 

•  Realidade é a situação atual qual se deseja mudar.  

• Necessidade, por sua vez, representa o que é demandado para se mudar 

a realidade. 

• Justificativa é o suporte dado para validar e apoiar a necessidade. 

NECESSIDADE 1 
 

EFEITO 1 

 

 

AÇÃO 1 
 REALIDADE 

 

AÇÃO 2 
 REALIDADE 

 

NECESSIDADE 2 

 

OI  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Figura 06: Estrutura de uma Árvore de Transição de 5 Elementos 

Fonte: Adaptado de H. William Dettmer (1997) 
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• Ação, o mais importante em termos de gestão, é o elemento que define o 

escopo do projeto e que irá se desdobrar em tarefas, cronogramas e metas 

a serem cumpridas a fim de promover a mudança necessária. 

• Efeito é a nova realidade após o cumprimento de uma ação, ou seja, é o 

objetivo específico alcançado que antecede o nível seguinte da Árvore. O 

efeito do último nível é um Objetivo Intermediário, portanto é onde é onde 

se encerra a Árvore (topo). 

A AT complementa a APR na missão de responder a pergunta do terceiro e último 

passo do Processo de Raciocínio “Como fazer para mudar?”, fornecendo a verbalização 

do projeto e explicitando as necessidades existentes, as ações a serem tomadas, as 

justificativas para tomá-las, seus resultados e o sequenciamento lógico de cada estágio. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Metodologia de Pesquisa 

Para demonstrar a efetividade da TOC na resolução de problemas, foi 

desenvolvido um modelo baseado nessa Teoria, o qual foi aplicado para sanar o 

inconveniente de excesso de estoque de um material dentre as centenas utilizados em 

fábrica de dutos flexíveis para exploração de óleo e gás, sendo o procedimento de 

análise, identificação de problemas e soluções replicável, de forma análoga, para outros 

itens que venham a possuir índices insatisfatórios dos indicadores de inventário e 

também se mostrem como críticos. O modelo aplicado será detalhado mais adiante no 

tópico 3.2. 

Com o intuito de se obter um resultado adequado e conforme aos objetivos 

propostos neste trabalho, as análises de Gray (2012) acerca das diversas metodologias 

de pesquisa foram estudadas para que a mais adequada fosse aqui aplicada. Daí, a 

metodologia escolhida foi a realização de um estudo de caso em uma empresa 

multinacional situada no Brasil, na qual a situação problema apresentada neste projeto 

ocorre, sendo um inconveniente real que afeta negativamente suas operações e 

resultados.  

Por definição, o estudo de caso é uma metodologia desenvolvida a partir de um 

foco analítico específico sobre um ou poucos objetos de modo a gerar um conhecimento 

amplo e detalhado sobre o mesmo. Para realizá-lo, foram conduzidas entrevistas e 

reuniões com profissionais da empresa que estão diretamente envolvidos nas tomadas 

de decisão e na gestão das operações que englobam o problema.  

 Em uma divisão apresentada por Gil (2000), no que diz respeito aos objetivos 

gerais, o presente trabalho é de caráter exploratório, uma vez que tem como objetivo a 

aplicação de melhorias através da utilização de ferramentas de gestão na empresa 

estudada. Por definição, a pesquisa exploratória visa a proporcionar maior familiaridade 

com o problema ao torná-lo explícito ou construir hipóteses sobre o mesmo. 
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3.2 Detalhamento da Pesquisa 

O estudo de caso do presente trabalho segue o padrão apresentado por Gray (2012), 

no que se refere ao olhar analítico com um enfoque específico, que, neste caso, é o 

desenvolvimento do projeto a partir da situação problema da empresa. A estrutura 

utilizada no desenvolvimento deste trabalho é apresentada pelas Figuras 7 e 8. A primeira 

demonstra passo a passo a metodologia utilizada e a segunda descreve brevemente as 

Fases nas quais o projeto foi dividido. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 07: Metodologia aplicada ao Estudo de Caso 

Etapa Focal TOC 

“Identificação da restrição” 

 

Fase 01 
Fase na qual é identificado o 

problema na organização e 

definido o foco de atuação do 

projeto. 

 

Fase 02 
Fase baseada na Etapa Focal 

TOC cujo objetivo é detectar o 

problema raiz. É fundamentada 

no PR de Goldratt. 

Fase 03 
Fase baseada na Etapa Focal 

TOC cujo objetivo é eliminar o 

problema raiz. É fundamentada 

no PR de Goldratt. 

Figura 08: Breve descrição das Fases do Projeto 

Elaborado pelo autor 

Etapa Focal TOC 

“Elevação da restrição” 
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O projeto tem como passo inicial o levantamento de informações a respeito da 

situação-problema através de análise de dados e entrevistas na empresa. Estas foram 

realizadas de forma não estruturada segundo a classificação de Marconi e Lakatos 

(1996), que classifica dessa maneira entrevistas que seguem um formulário, mas que 

possuem liberdade para formulação de novas questões ou alteração na ordem das 

mesmas, caso o andamento da entrevista aponte essa necessidade.  

Como principal fonte de informações, foram definidos os profissionais, dentre os 

quais gerentes e analistas, das áreas de inventário, de compras e de planejamento de 

materiais. Esses três setores estão diretamente ligados ao planejamento de compras e 

estratégias de estocagem, que são exatamente os pilares sobre os quais estre trabalho 

se desenvolveu. Dados provenientes de fontes que envolvem outros setores da empresa 

também foram utilizados. Dessa maneira, foi possível diagnosticar o problema e 

determinar o foco de atuação do estudo, concluindo a Fase 01 do projeto. 

A Fase 02 englobou a averiguação das causas do problema apontando no passo 

anterior, proporcionando a identificação do problema raiz, caracterizado como a restrição 

do sistema em questão. Na sequência, a Fase 03 compreendeu a geração de ideias para 

a criação e definição do projeto de melhoria através da elaboração de uma solução para 

eliminar problema raiz. É fundamental ressaltar que, concebidas sob a luz das Etapas 

Focais da Teoria das Restrições, as Fases 02 e 03 tem seus desenvolvimentos 

fundamentados no Processo de Raciocínio de Goldratt, assim como mostra a Figura 8. 

A conclusão da Fase 03 configura-se como a finalização do projeto. Para o estágio 

seguinte, o levantamento de dados para a análise de resultados foi realizado através da 

comparação dos KPI’s (Key Performance Indicators – Indicadores Chave de 

Performance) sem a implantação e com a implantação do projeto. Esses indicadores 

estão basicamente relacionados a custos de materiais, custos de frete e de estocagem.  
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4. O ESTUDO 

 

Este capítulo apresenta uma breve a caracterização da empresa e, em seguida, 

expõe um estudo divido em três Fases, contendo: 

• A análise de inventário de sua fábrica.  

• O mapeamento das macros atividades envolvidas entre a liberação de 

necessidade até a chegada no armazém do item crítico do estoque 

identificado na análise de inventário.  

• A identificação de oportunidade de melhoria a fim de se reduzir o nível de 

estoque do item crítico através da aplicação das ferramentas e conceitos 

da TOC. 

 

4.1 A Empresa 

 

A empresa estudada, aqui denominada Empresa X, é uma multinacional situada 

no Brasil que atua no ramo de óleo e gás, projetando e fabricando uma gama completa 

de dutos flexíveis para atender às exigências da operação de campos offshore e 

instalações submarinas. Cada produto é customizado para atender aos requisitos 

específicos do projeto dentro dos padrões de qualidade ISO, APII e da própria empresa, 

que busca soluções para os desafios do setor de óleo e gás, desenvolvendo produtos 

para ambientes de altas temperaturas e pressões, profundidades elevadas e de extremas 

condições de corrosão.  

O duto flexível é constituído por múltiplas camadas não aderentes de arames 

metálicos, aplicados de forma helicoidal, e por polímeros termoplásticos extrudados. 

Cada camada é projetada para atender a condições específicas de aplicação, como alta 

temperatura, alta pressão, grande quantidade de CO2 misturado ao fluído escoado pelo 

duto, ambiente marinho extremamente dinâmico, profundidade de até 3 mil metros e vida 

útil apropriada.  
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4.1.1 FASE 01: O PROBLEMA 

 

A análise de inventário está contida na primeira das três fases que compõem o 

estudo deste trabalho e é o primeiro ponto a ser abordado. Ela teve o propósito de 

averiguar os níveis de estoques, para que, posteriormente, pudessem ser investigadas 

as causas da existência de níveis insatisfatórios para o elemento considerado mais 

crítico. Após essa etapa, o passo seguinte foi definir os elementos mais importantes do 

inventário, ou seja, aqueles os quais a falta ou o excesso implicam nos maiores prejuízos 

para a organização e, portanto, devem ser priorizados em termos de gestão e emprego 

de recursos. A definição foi realizada pela classificação ABC, e, em seguida, o item crítico 

foi selecionado, levando-se em consideração a demanda futura, volume ocupado e a 

dificuldade de manuseio. A Figura 9 traz o detalhamento. 

  

Análisar o Inventário

Indentificar Problema(s)

FASE 01

O PROBLEMA

• Analisar Dados Históricos de 

Transações (Uso de Materiais)

• Reuniões com Funcionários da 

Área

• Avaliar os o Níveis de Inventário

Definir o Item Crítico a ser Estudado

• Classificação ABC

• Criticidade dos Itens (demanda 

futura;dificuldade de manuseio; 

volume ocupado) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Fase 01 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1.1 Análise de Inventário 

 

Para iniciar a análise, as informações coletadas na base de dados da empresa 

foram dispostas na Tabela 2 a seguir. Utilizaram-se dados registrados no período de 

setembro/2015 a agosto/2016 dos itens que compõem as matérias-primas mais utilizadas 

na fábrica. 

 

 

Tabela 02: Dados do Inventário 

Fonte: Empresa X 
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4.1.1.2 Identificação de Problemas 

 

 O estudo da tabela apontou um panorama da situação da empresa. Dos vinte itens 

listados, metade apresentou, no período referente, estoque médio com cobertura de 

quatro ou mais semanas, o que caracteriza excesso de inventário, principalmente 

levando-se em conta que a planta é de produção com demanda dependente. A demasia 

de estoques representa diversos malefícios à organização: custos elevados de manuseio, 

armazenagem e obsolescência. Por sua vez, o valor médio estocado em reais mostra um 

grande valor em dinheiro imobilizado, ou seja, um alto custo de capital que poderia ser 

reduzido. Além disso, níveis altos de estoques podem funcionar como uma barreira à 

identificação de outros problemas, tanto aqueles relacionados aos processos internos da 

empresa quanto a deficiências na interação com fornecedores e clientes. 

Tal situação já representaria um cenário insatisfatório em qualquer circunstância, 

mas para a empresa estudada o quadro é ainda mais grave: uma vez que os itens 

apresentados são materiais de demanda dependente, uma das funções dos estoques, a 

de garantir que o processo de fabricação possa trabalhar com as diferenças entre oferta 

e demanda, é eliminada.  Portanto, a manutenção de níveis mais baixos de inventário, 

sem que isso comprometa a produção, deveria ser a realidade da fábrica.  

 

4.1.1.3 Definição do Item Crítico 

 

Com isso em mente, ficou claro que existiam boas oportunidades de melhoria que 

implicariam na redução estoques. Para identificá-las, foi preciso analisar as atividades 

referentes a compra e entrega do material. Como os itens estão enquadrados em 

processos que muitas vezes se diferem, não seria plausível realizar a análise para todos 

eles. Além disso, os recursos de uma organização são limitados, sendo inviável a 

aplicação de maiores esforços gerenciais para cada um dos elementos. Daí a 

necessidade de primeiro se determinar quais deles apresentariam os maiores retornos 

com a aplicação de melhorias, para depois iniciar a análise.  
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Esses elementos foram definidos através da Classificação ABC. No total, foram 

examinados 60 itens. Os 20 mais representativos tem suas quantidades consumidas, 

preço unitário e valor total consumido no período indicado apresentados na Tabela 3 (o 

restante dos itens está classificado como “Outros”). Tecnicamente, esses valores 

viabilizaram a realização da Análise de Pareto com auxílio da Curva ABC, meio pelo qual 

a classificação foi concluída. O Gráfico 4 exibe os valores e a Curva ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa X 

Tabela 03: Quantidades e Valores 
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A classificação identificou sete itens como A. Estes são os itens críticos, pequeno 

percentual (aproximadamente 20%) que corresponde ao maior impacto 

(aproximadamente 80%) para empresa em termos de inventário, atendendo ao princípio 

20/80 da Lei de Pareto. O delineamento do Gráfico 4 pela Curva ABC mostra também as 

regiões onde estão os itens classificados como B e C, que serão descartados deste 

estudo, uma vez que as análises serão feitas apenas para o item A crítico. 

Dentre os itens A, o item 3 (um polímero de alta densidade) foi definido como o 

crítico através de critérios reportados pelos gestores da empresa. Os critérios utilizados 

estão apresentados a seguir. 

• Demanda futura 

• Espaço ocupado (mais especificamente, m3 por tonelada) 

• Dificuldade de manuseio 

 A lista dos itens A foi verificada por gestores e por um grupo de funcionários do 

armazém, que pontuaram, sob um consenso, numa escala de 1 a 5, os critérios definidos.  

Gráfico 04: Classificação ABC de Materiais 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A Tabela 4 apresenta os valores dos parâmetros de criticidade utilizados e a legenda da 

escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Tabela 4  é possível observar que o item crítico possui pontuação máxima 

para os critérios “Espaço Ocupado” e “Dificuldade de manuseio”, que avaliam, 

respectivamente, o volume ocupado e o esforço/custo de manuseio por unidade de 

estoque - um octabin (embalagem de papelão ondulado de base octogonal) de 2,2 metros 

de altura, 1,15 metros de largura peso  de 1,1 tonelada. Nota-se também que o critério 

“Demanda Futura”, que é a quantidade necessária estimada para os próximos cinco 

anos, recebeu a segunda maior pontuação, o que significa que a quantidade requerida 

futura do item é alta. Consequentemente, a “Criticidade”, que é a soma dos valores de 

cada critério, teve o maior valor calculado para o item 3. Dessa forma, a sua eleição como 

crítico se fundamenta, e a necessidade de tomada de ações, emprego de recursos e 

Tabela 04: Criticidade dos Materiais 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Item 

crítico! 
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esforços visando a redução do nível de estoque desse material se justifica, finalizando a 

Fase 01. 

Uma vez que os padrões da demanda dependente são não aleatórios e não há a 

necessidade de métodos de previsão - Ballou (2006), análise para investigação das 

causas da ocorrência de excesso de estoque, que inicia a Fase 02 e está apresentadas 

a seguir no tópico 4.1.2.1, será focada nos processos envolvidos entre a liberação da 

necessidade do material até sua chegada no armazém.  
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4.1.2 FASE 02: IDENTIFICAR O PROBLEMA RAÍZ  

 

ETAPA FOCAL TOC “IDENTIFICAR A RESTRIÇÃO DO SISTEMA” 

 Esta fase tem a função de cumprir a etapa focal da TOC “identificar o problema 

raiz”, no qual o objetivo é achar o gargalo do processo para, posteriormente, aplicar 

mudanças e elevar sua produtividade. A Figura 10 traz os detalhamentos, não só da Fase 

02, como também da Fase 03, devido ao sequenciamento lógico e a forte conexão entre 

elas. Ambas as fases são norteadas pelo Processo de Raciocínio (PR) de Goldratt. A 

primeira utiliza a Árvore da Realidade atual como ferramenta de auxílio para identificação 

do problema. A última será desenvolvida mais adiante neste capítulo.  

 

 

 

Figura 10: Fase 02 e Fase 03 

Elaborado pelo autor 
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4.1.2.1 Mapeamento de Processos – da liberação da necessidade do item crítico à 

sua chegada ao armazém 

 

O mapeamento das macro atividades compreendidas entre a liberação da 

necessidade do material até a sua chegada no armazém inicia a Fase 02, que introduz 

PR de Goldratt partindo da elaboração da Árvore da Realidade Atual (ARA) da empresa 

para auxiliar a responder a pergunta “o que mudar?”, que vai apontar o problema que 

deve ser atacado. A seguir será descrito o processo existente, que foi o embasamento 

sobre o qual a ARA foi estruturada.  

O processo começa após a liberação, pela área de engenharia, de uma lista de 

materiais (Bill Of Materials - BOM’s), documento onde consta a composição dos produtos 

a serem fabricados em um determinado projeto. Esse documento é passado adiante para 

o time de planejamento, apresentando a necessidade exata de materiais ao MRP 

(Materials Requirement Planning). Este, por sua vez, conecta o planejamento mestre de 

longo prazo com o controle de produção e compras. Também cabe ao MRP manter o 

plano de materiais atualizado de acordo com as mudanças inerentes do sistema de 

planejamento e controle de manufatura  

É dessa interação que se origina o cálculo da demanda líquida. O MRP subtrai o 

estoque disponível e as ordens de compra (Purchase Order - PO) abertas dos itens da 

BOM’s. Em posse desse resultado, o time de planejamento libera uma nova requisição 

de ordem de compra (Purchase Order Requisition - POR), contendo as quantidades 

líquidas e datas de entrega desejadas dos materiais a serem comprados. Para o caso do 

item 3 (o crítico), esse documento é recebido pelo time de Sourcing, que faz o primeiro 

contato com o fornecedor, localizado no Reino Unido negociando preços e data de 

disponibilidade do material (nesse momento, o fornecedor avalia seus estoques, sua 

capacidade e lead time de produção e responde em que data será viável atender a 

demanda solicitada). Após a negociação ser concluída, uma PO é gerada. 

Quando o material é disponibilizado (pronto para ser coletado na origem no 

exterior), o fornecedor emite uma Invoice, documento contendo os termos de compra, e 
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a Logística Internacional entra em ação, escolhendo e coordenando um agente de frete 

(Freight Forwarder) terceirizado no processo de transporte do Reino Unido ao Brasil, mais 

especificamente, até o Rio de Janeiro. Vale ressaltar que, devido às condições da carga, 

a empresa utiliza somente o transporte marítimo para o frete do item aqui estudado. 

Uma vez que a mercadoria chega ao Rio de Janeiro, ela é armazenada por um 

terminal portuário alfandegado e o time de Customs inicia o trabalho para que a carga 

seja nacionalizada, através de um processo denominado desembaraço. Após a emissão 

de todos os documentos necessários e a realização dos procedimentos cabíveis, a carga 

é finalmente desembaraçada e a transportadora local (também terceirizada) é acionada 

pelo time de Logística Nacional para retirar a carga do porto e entregar no armazém da 

empresa, finalizando o processo. 

É importante ressaltar que o time de planejamento de inventário não propõe a 

entrega Just in Time do material na fábrica, mas, ao contrário, estabelece uma política 

de estoque de se manter um elevado safety lead time, termo definido a seguir. 

• Safety lead time – é a quantidade de estoque antecipado, ou seja, é a 

parcela que se encontra armazenada para suprir demandas futuras caso 

haja um eventual atraso de entrega por parte do fornecedor.  

A existência dessa política faz com o estoque médio desse material seja ainda 

maior, pois além do safety lead time, há um volume de estoques para alimentar possíveis 

alterações na programação de produção e outro para suprir a demanda da produção 

programada. Na Empresa X, a medição do estoque mais utilizado é o float. O termo se 

refere à quantidade de tempo, medido em semanas, que o estoque do material deve ser 

capaz de alimentar a produção, a contar da data de chegada da compra, caso o 

abastecimento do mesmo seja interrompido. Simplificando, o float de uma parte é a 

autonomia de seu estoque, e, portanto, uma forma de mensurá-lo. 
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Desse modo, é preciso entender por que se propõe uma política de safety lead 

time elevado para o material em questão. Como ponto de partida para a investigação, o 

fluxograma representado pela Figura 11, mapeou a sequência de atividades e os Lead 

Times (LT) envolvidos desde a liberação da necessidade do material, passando pela 

colocação de ordem de compra, até sua chegada ao armazém. 

LT = 0 

Figura 11: Fluxograma e Lead Time (em dias) das Atividades 

MRP Calcula a 

Necessidade de 
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Planejamento 

Emissão da POR 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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O fluxograma proporcionou uma visão geral do processo, e a partir de uma 

primeira análise do mesmo foi possível evidenciar que os LT’s envolvidos nos trâmites 

internacionais tomam o maior tempo de todo o processo, o que os aponta como prováveis 

restrições do sistema. O tempo de trânsito do navio, por exemplo, é consideravelmente 

maior do que o das outras atividades, e esse é o principal aspecto que leva os gestores 

estabelecerem a política de safety lead time elevado para o material. Outro fator que 

reforça essa medida é a possibilidade de problemas aduaneiros, que pode atrasar 

consideravelmente a liberação da carga no porto, e que também está relacionada ao fato 

do material ter origem internacional. Adicionalmente, outros pontos mencionados pela 

gerência que também interferem na política de safety lead time elevado, ou contribuem 

para o excesso de inventário de alguma outra forma, mas não estão ligados ao fato da 

compra ser internacional, são: alteração dos prazos de entrega de projetos pelo cliente; 

material single source (quando o abastecimento e feito por um único fornecedor); 

ocorrência de pequenos desperdícios no processo de produção. 

 

4.1.2.2 Identificação do Problema Raiz 

 

A partir da descrição dos processos e do fluxograma , que já destacou possíveis 

restrições, adicionalmente a problemas reportados em relatórios e reuniões, a Árvore da 

Realidade Atual (ARA) foi elaborada e está apresentada pela Figura 12. Os EI’s 

representam os efeitos indesejáveis, CR’s são as causas raíz e as setas determinam as 

condições Se-Então, indicando a relação causa e efeito. 

A ocorrência de excesso de estoque teve como problema raiz identificado com o 

auxílio da ARA o “Fornecedor Internacional”, que se apresenta como a restrição do 

sistema (pois impede o objetivo de se reduzir nível de estoque) e é a resposta do primeiro 

passo do Processo de Raciocínio: “O que mudar?”. É importante mencionar que o 

problema raiz é responsável direta ou indiretamente por mais de 70% dos EI’s, o que 

caracteriza a sua importância na realidade da situação atual do estoque. A árvore teve 

papel fundamental nessa identificação através da visibilidade trazida pelas relações de 
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causa e efeito desenhadas. Vale ressaltar que a solução do problema raiz não vai eliminar 

todos os EI’s, mas sim aqueles que mais restringem o sistema. 
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Figura 12: Árvore da Realidade Atual (ARA) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.3 FASE 03: ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA RAÍZ  

 

ETAPA FOCAL TOC “ELEVAR A RESTRIÇÃO” 

Esta fase tem a função de cumprir a etapa focal da TOC “elevar a restrição”, no 

qual o objetivo é propor mudanças e aplicá-las para elevar a produtividade do sistema. 

Esta fase dará sequenciamento ao PR de Goldratt e utilizará suas ferramentas de auxílio 

à decisão e elaboração de soluções. 

 

4.1.3.1 Oportunidade de Melhoria 

 

Dando prosseguimento à metodologia, inicia-se o segundo passo do Raciocínio 

Lógico “Para o que mudar?”. Para isso, o Diagrama de Dispersão de Nuvens (DDN) foi 

elaborado. Tendo em vista que o objetivo é eliminar o problema raiz, a questão “Para o 

que mudar?” teria uma resposta imediata: “Trabalhar com fornecedor nacional”. Esta 

resposta é o oposto do problema original, e é também o objetivo a ser alcançado. Porém, 

essa solução não foi tomada anteriormente porque existem conflitos que impedem sua 

aplicação. É função do Diagrama de Dispersão de Nuvens (DDN), apresentado a seguir 

pela Figura 13, apontar os conflitos e mostrar a direção que deverá ser seguida para 

solucionar o problema.  

 O Objetivo A é aonde se deseja chegar, os Requisitos B e C são condições 

necessárias, e os Pré-Requisitos D e D’ representam o conflito que atrapalha o objetivo 

de ser alcançado. Este conflito consiste nas ideias opostas de manter ou de alterar as 

especificações requeridas para a matéria prima em questão com a mudança para o 

fornecedor nacional. Como os produtos são fabricados sob as exigências do cliente, é 

fundamental que os insumos utilizados atendam aos pré-requisitos atuais, sem 

possibilidade de alterações, para que se mantenha o nível de qualidade (Requisito B).  

Sendo assim, a prospecção deverá ocorrer de forma a se chegar a um fornecedor 

nacional (Objetivo A) que disponibilize a matéria prima com as mesmas especificações 

do fornecedor atual.  
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Portanto, para quebrar o paradigma do conflito, a Injeção “Trabalhar com 

fornecedor nacional que atenda às especificações atuais” é introduzida, apontando o 

caminho que deverá ser seguido para solução do problema, que nesse caso é 

imprescindivelmente o caminho do Pré-requisito D (Ter as especificações atuais 

atendidas). A escolha desse caminho é justificada pelo fato da Injeção propor a busca 

por um parceiro que e disponibilize o material sob as mesmas condições do fornecedor 

atual, eliminando o pressuposto de que seria necessário alterar as especificações 

requeridas do item para se estabelecer negócio com fornecedor nacional (Pré-requisito 

D’). Dessa maneira, “Adaptar-se aos padrões do novo fornecedor” será restrito apenas à 

questões que não estão ligadas ás condições do material, viabilizando o cumprimento do 

Requisito C.  

Objetivo A 
Fornecedor 

nacional 

Requisito B 
Manter o nível de 

serviço (qualidade do 

produto) 

Requisito C 
Adaptar-se aos padrões 

do novo fornecedor 

Pré-Requisito D 
Ter especificações 

atuais atendidas  

Pré-Requisito D' 
Alterar as 

especificações atuais 

Injeção 
Trabalhar com fornecedor nacional que 

atenda às especificações atuais 

Figura 13 - Diagrama de Dispersão de Nuvens (DDN) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pré-requisitos 

conflitantes 
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 Para se testar a proposta introduzida pela Injeção, será construída a Árvore da 

Realidade Futura (ARF) – Figura 14, que também se propõe a responder a pergunta “para 

o que mudar?”. A ARF é o agrupamento de todo o suporte lógico que prova, pela relação 

de causa efeito, que a mudança proposta irá trazer o resultado esperado. É importante 

ressaltar que a Injeção 1 é o foco de desenvolvimento deste trabalho e foi direcionada 

exclusivamente para a eliminação do problema raiz identificado pela ARA (restrição do 

sistema), permitindo que alguns EI’s e CR’s apresentados ainda permaneçam. Estes não 

são apresentados na ARF, onde os ED’s representam os efeitos desejáveis, e, mantendo 

a lógica da árvore anterior, as setas determinam as condições se-então, indicando a 

relação causa e efeito.  

 Através da leitura da ARF, percebe-se que sete EI’s, de um total oito 

apresentados na ARA, se transformam em ED’s como consequência da aplicação bem 

sucedida da Injeção. Trabalhar com fornecedor nacional que atenda às especificações 

atuais traz como consequência direta o estabelecimento de uma parceria com um 

fornecedor nacional que disponibilize o material sob as especificações atuais (Objetivo 

A, introduzido no DDN). A concretização desse objetivo faz com que o tempo de trânsito 

do material seja mais baixo, e por consequência que o lead time de compra reduzido, 

implicando no aumento da certeza da demanda na colocação da compra, já que dessa 

maneira a colocação pode ser feita com menor antecedência à data de necessidade. O 

outro ramo da árvore mostra que o Objetivo A elimina a possibilidade de problemas 

aduaneiros, já que a compra não será mais caracterizada como uma importação. Todos 

os aspectos mencionados vêm a contribuir com a redução do safety lead time do material, 

o que finalmente conduz ao topo da árvore, que é a redução de estoque, objetivo maior 

do presente trabalho. 

 



63 
 

 

Não houve surgimento de ramos negativos, o que elimina a necessidade de ações 

de neutralização para os riscos que esses ramos poderiam representar. Já as CR’s 

“Fornecimento single source” e “Algumas partes são danificadas na produção” não foram 

eliminadas, assim como o EI 5 “Alteração da data entrega do projeto pelo cliente” não se 

transformou em um ED. Esse quadro não impede que o futuro descrito pela ARF 

aconteça, mesmo sabendo que essas mudanças teriam uma contribuição positiva caso 

ocorressem. Para isso, seria necessária a aplicação de injeções adicionais, que não 

foram identificadas pelo DDN, e que não serão desenvolvidas neste trabalho. 

 

Figura 14: Árvore da Realidade Futura (ARF) 
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INJEÇÃO 

Trabalhar com fornecedor nacional que 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.3.2 Pré-requisitos/Objetivos Intermediários Necessários a Mudança 

 

A proposta estabelecida pela Injeção, portanto, se mostrou positiva. A pergunta 

introduzida no passo dois “Para o que mudar?” tem como resposta, testada e aprovada 

pela ARF e viabilizada pela Injeção, o Objetivo A. Assim sendo, é preciso dar 

prosseguimento à próxima etapa do Raciocínio Lógico, que se configura como o terceiro 

e último passo da ferramenta e propõe responder a pergunta “Como fazer para mudar?”.  

Para iniciar é necessário elaborar o que se denomina a Árvore de Pré Requisitos 

(APR). Esta tem como objetivo principal destacar os possíveis obstáculos com os quais 

os membros envolvidos na mudança podem se deparar ao buscarem a solução 

estabelecida, e, então, propor saídas para esses obstáculos. Essas saídas, chamadas 

de Objetivos Intermediários (OI’s), são formas de vencê-los e, assim, viabilizar a 

aplicação da Injeção.  

Em outras palavras, a APR evidencia que existem fatores que dificultam o 

atingimento da solução proposta pela Injeção, de modo que se faz necessário o 

cumprimento dos OI’s para, enfim, se empregar a solução com sucesso. Vale lembrar 

que a APR é uma ferramenta ideal para o trabalho em equipe, que sincroniza os esforços 

e alcança o objetivo final. Seu principal valor reside no esforço colaborativo necessário 

para construí-la. Tanto a identificação dos obstáculos quanto a definição dos OI’s foram 

realizados por funcionários da área de Sourcing da empresa, setor responsável pela 

prospecção e qualificação de fornecedores e que, portanto, concentra a expertise 

demandada para a implementação da melhoria. A APR pode ser visualizada adiante na 

Figura 15. 

É importante esclarecer que as setas na APR possuem um significado diferente 

das árvores vistas anteriormente (lógica Se-Então não se aplica).  A leitura da Árvore é 

feita da seguinte forma: cada OI deve ser realizado somente quando o OI anterior tiver 

sido alcançado, uma vez que cada obstáculo surge de forma sequencial, apenas  
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quando o anterior é ultrapassado. Portanto, as setas que conectam os OI`s estabelecem 

uma sequência temporal.  O Obstáculo 1 representa a primeira dificuldade encontrada 

ao longo do processo de implementação da Injeção, e o OI 1 é a forma encontrada de 

superar essa dificuldade. Com o cumprimento do OI 1, surge a segunda barreira, o 

Obstáculo 2, que é superada através da realização do OI 2. Ultrapassada essa barreira, 

depara-se com o Obstáculo 3, que é eliminado com a aplicação do OI 3, o que, por fim, 

configura-se como a implementação bem sucedida da Injeção.  

Uma vez que os pré-requisitos para a conclusão do objetivo final foram 

apresentados pela APR (na forma de OI’s), é preciso estabelecer como esses pré-

requisitos serão cumpridos. Nesse momento cabe ao gestor de Sourcing delegar os OI’s 

OI 1 
Prospectar fornecedores 

nacionais do material  

OI 3 
Qualificar o fornecedor 

(avaliação contínua)  

 

OI 2 

Auditar fornecedor para 

homologação  

 

INJEÇÃO 
Trabalhar com fornecedor nacional que atenda 

às especificações atuais 

OBSTÁCULO 1 

O fornecedor selecionado pode 

estar trabalhando abaixo do nível 

de serviço contratado 

 

OBSTÁCULO 2 

Incerteza quanto ao seguimento de 

normas, capacidade, qualidade e 

prazo do possível fornecedor. 

 

OBSTÁCULO 1 

Dificuldade de se encontrar 

fornecedores nacionais no ramo 

Figura 15: Árvore de Pré-Requisitos (APR) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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aos seus funcionários. A partir daí, são estabelecidas as ações que conduzem ao 

atingimento de cada OI e, consequentemente, ao objetivo final deste trabalho.  

 

     

4.1.3.3 Eliminando o Problema Raiz 

 

Para discriminar as ações que levam ao cumprimento de cada OI, a Árvore de 

Transição (AT) é elaborada. Esta complementa a APR na missão de responder a 

pergunta do terceiro e último passo do Processo de Raciocínio “Como fazer para 

mudar?”, fornecendo a verbalização do projeto e explicitando as necessidades 

existentes, as ações a serem tomadas, as justificativas para tomá-las, seus resultados e 

o sequenciamento lógico de cada estágio. É uma ótima ferramenta pedagógica e de 

comunicação sobre a necessidade de mudar e como a mudança será aplicada, o que é 

importante, tanto para esclarecer o processo de melhoria para aqueles que podem não 

estar familiarizados com a realidade da situação ou com os detalhes do processo, como 

para atenuar possíveis relutâncias entre o pessoal da empresa.  

Todos esses fatores contribuem para proporcionar maior envolvimento da gerência 

e de seus funcionários, além de terem o papel de persuasores na busca de apoio da 

diretoria e de stakeholders para o projeto. Em suma, a AT é uma ferramenta de 

comunicação e o plano de ação que apresenta a execução de todas as ações individuais 

e necessárias para o cumprimento de cada Objetivo Intermediário da Árvore de Pré-

requisitos.  

No presente caso há três Objetivos Intermediários a serem cumpridos, portanto 

são construídas três Arvores de Transição: AT 1, AT 2 e AT 3 (apresentadas pelas 

Figuras16, 17 e 18, nessa ordem), que solucionam, respectivamente, os Objetivos 

Intermediários 1, 2 e 3 
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. 

NECESSIDADE 1 
Encontrar fornecedores 

nacionais do material 

 

AÇÃO 1 
Buscar fornecedores do 

material: lista das outras 

empresas do grupo; feiras 

de negócio; network 

REALIDADE 
A empresa não conhece 

fornecedores nacionais do 

material  

OI 1 
Fornecedores prospectados 

 

Figura 16: Árvore de Transição 1 (AT 1) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

JUSTIFICATIVA 

Primeiramente deve se verificar se há fornecedores 

nacionais que disponham do material 
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NECESSIDADE 1 
É preciso ter certeza 

sobre as especificações  

EFEITO 1 
Especificações 

verificadas  

 

AÇÃO 1 
Análise técnica da 

engenharia 

REALIDADE 
Não há certeza sobre 

especificações do material 

AÇÃO 2 
Negociar preços e fazer 

análise de viabilidade 

REALIDADE 
Viabilidade econômica 

ainda não confirmada 

NECESSIDADE 2 
O negócio precisa ser 

economicamente viável 
 

EFEITO 2 
Negócio viável 

economicamente 

 

NECESSIDADE 3 
Garantir integridade de 

práticas, seguimento de 

normas e regularidade 

fiscal do fornecedor 

EFEITO 3 
Fornecedor certificado 

 

 

AÇÃO 3 
Realizar auditorias 

REALIDADE 
Práticas e integridade do 

fornecedor são 

desconhecidas 
 

AÇÃO 4 
Definir termos e assinar 

contrato 

REALIDADE 
Não há contrato com o 

fornecedor 

NECESSIDADE 4 
Firmar contrato com o 

fornecedor 

 

OI 2 
Fornecedor auditado e homologado 

 

JUSTIFICATIVA 
Nenhum negócio pode 

ser realizado se não for 

economicamente viável 
 

JUSTIFICATIVA 
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fornecedor que não 

segue normas é contra 
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JUSTIFICATIVA 
A política da empresa só 

permite negócios feitos 

por contrato 

 

JUSTIFICATIVA 
Material atender às especificações técnicas é condição elementar e o critério 

de eliminação menos oneroso, logo deve ser o primeiro a ser verificado 

 

Figura 17:  

Árvore de Transição 2  

(AT 2) 

Fonte: 

Elaborado 

pelo autor 
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Para promover o entendimento, é importante esclarecer o conceito de níveis de 

uma AT antes de descrevê-la. Por exemplo, a AT 1,  a mais simples das três, é composta 

por apenas um nível, enquanto a AT 2, a mais complexa, é composta por quatro. Trata-

se da quantidade de passos que devem ser seguidos até se atingir o último efeito, isto é, 

cada Árvore terá tantos níveis quanto for o número de ações requeridas no percurso até 

o Objetivo Intermediário. 

A leitura de uma AT, assim como a das outras Árvores, se faz de baixo para cima. 

O modelo de Árvore de Cinco Elementos foi utilizado, o que quer dizer que cada nível da 

NECESSIDADE 1 
Garantir o desempenho 

satisfatório do 

fornecedor 

EFEITO 1 
Desempenho medido 

satisfatório 

 

AÇÃO 1 
Coletar dados, criar 

indicadores-chaves e 

medir performance  

REALIDADE 
Não há certeza sobre o 

desempenho do fornecedor 
 

AÇÃO 2 
Criar acordos especiais; 

negociar descontos/ 

promoções/ maior nível de 

serviço 

REALIDADE 
Não há benefícios/acordos 

especiais com fornecedor 

(fidelidade) 

NECESSIDADE 2 
Estreitar laços com o 

fornecedor; criar parceria 

(médio e longo prazo) 
 

OI 3 
Fornecedor qualificado  

 

JUSTIFICATIVA 
Para a mudança ser favorável, o nível de serviço 

real do fornecedor deve ser igual ao acordado 

 

JUSTIFICATIVA 
A aproximação com 

fornecedor gera vantagem 

competitiva 

 

Figura 18: Árvore de Transição 13 (AT 3) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Árvore é composto por cinco elementos, sendo eles: realidade; necessidade; justificativa; 

ação; efeito, descritos a seguir. 

• Realidade é a situação atual qual se deseja mudar.  

• Necessidade, por sua vez, representa o que é demandado para se mudar 

a realidade. 

• Justificativa é o suporte dado para validar e apoiar a necessidade. 

• Ação, o mais importante em termos de gestão, é o elemento que define o 

escopo do projeto e que irá se desdobrar em tarefas, cronogramas e metas 

a serem cumpridas a fim de promover a mudança necessária. 

• Efeito é a nova realidade após o cumprimento de uma ação, ou seja, é o 

objetivo específico alcançado que antecede o nível seguinte da Árvore. O 

efeito do último nível é um Objetivo Intermediário, portanto é onde é onde 

se encerra a Árvore (topo). 

Para facilitar o entendimento, a leitura da AT 3 é demonstrada. O objetivo final 

dessa Árvore é destacar as ações que suprem as necessidades existentes na realidade 

atual da empresa e, consequentemente, conduzem ao OI 3 (qualificar fornecedor). Para 

isso:  

• O primeiro passo é de garantir o nível de serviço do fornecedor 

(necessidade). Para isso, é preciso coletar dados e medir desempenho 

(ação 1), pois não há certeza sobre o nível de serviço (realidade). A 

justificativa da necessidade se apoia no fato de que é fundamental para a 

saúde do negócio que o fornecedor desempenhe aquilo que prometeu. Por 

consequência da ação 1, o desempenho satisfatório é medido (efeito 1). 

• Com o efeito 1 estabelecido, estreitar laços com o fornecedor (necessidade 

2) passa a ser a nova demanda da equipe. Para isso, é preciso estabelecer 

acordos especiais e parcerias com o fornecedor (ação 2)  já que atualmente 

não há nenhum (realidade). Isso é feito com a justificativa de gerar 

vantagem competitiva. A conclusão da ação 2 leva ao efeito 2, que é o 

Objetivo Intermediário 3 (fornecedor qualificado), encerrando a AT 3. 
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A conclusão da AT3 configura-se como a aplicação bem sucedida da Injeção, e, 

portanto como o encerramento do terceiro e último passo Processo de Raciocínio de 

Goldratt (“Como fazer para mudar”?), o que põe fim a terceira e última Fase deste projeto. 

A seguir serão levantados alguns pontos sobre o processo de mudança para o novo 

fornecedor. 

• Prospecção: a Empresa X, fazendo parte de um vasto grupo que atua em 

outros negócios, possui um banco com dados referentes à gestão de 

fornecedores, que pode ser compartilhado entre os negócios. Essa é a 

principal forma como são buscados novos fornecedores. A maior parte dos 

atuais parceiros foram prospectados dessa forma.  

• Homologação: a através de auditorias presenciais e documentais, 

realizadas em uma sinergia com o time de sourcing e de qualidade da 

Empresa X, se verificam os requisitos legais e a confiabilidade – qualidade 

do material, capacidade de atendimento à demanda e seguimento de 

normas – do candidato a novo fornecedor e a viabilidade econômica da 

implantação da mudança. 

• Qualificação: se dá no médio e longo prazo. A busca de um fornecedor novo 

através dos outros negócios da empresa tem a vantagem de poder partir 

de um fornecedor já bem qualificado. Quando a homologação é 

estabelecida, a gestão local do fornecedor se inicia com o intuito de 

aprimorar o trabalho, estreitar os laços e criar parcerias. 

O fornecedor nacional prospectado foi uma empresa alocada em Triunfo, cidade 

do Estado do Rio Grande do Sul localizada a aproximadamente 8 Km da capital Porto 

Alegre. A empresa está no banco de dados de relação de fornecedores compartilhado 

pelas subsidiárias e atende todas as exigências legais e de qualidade, e possui o material 

nas especificações necessárias. As melhorias provenientes dessa mudança condizem 

com o objetivo deste trabalho: redução do lead total de entrega para possibilitar a redução 

do safety lead time, desinflando os níveis de estoque do item crítico. 
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4.2 Sumarização 

 

Para sintetizar o que foi realizado ao longo deste capítulo, uma breve recapitulação 

será apresentada.   

O objetivo final deste trabalho foi possibilitar a redução dos níveis de inventário 

para o item crítico apontado na Fase 01, estágio que se iniciou trazendo à tona a 

ocorrência de sobrestocagem na organização. As Fases 02 e 03 foram sustentadas por 

princípios da TOC, mais especificamente, pelas Etapas Focais “Identificar a Restrição do 

Sistema” e “Elevar a Restrição”, respectivamente. Na Fase 02, verificou-se o problema 

raiz (restrição), fator mais decisivo para a existência do excesso de estoque do item 

crítico. A identificação ocorreu com o auxílio da Árvore da Realidade Atual, que constitui 

o primeiro passo do Processo de Raciocínio (“O que mudar?”).  

A Fase 03 seguiu com a introdução do segundo passo do Processo de Raciocínio 

(“Para o que mudar?”). O Diagrama de Dispersão de Nuvem auxiliou na identificação da 

Injeção, elemento que expôs o direcionamento que deveria ser seguido para se chegar 

ao objetivo final deste trabalho e eliminar o problema raiz; a Árvore da Realidade Futura 

constatou que esse direcionamento era o caminho o qual levaria à melhoria de forma 

correta. Finalmente, no terceiro e último passo do Processo de Raciocínio (“Como fazer 

para mudar”), foram montadas a Árvore de Pré-requisitos e as Árvores de Transição, que 

possibilitaram uma visão mais clara e bem definida do sequenciamento de ações 

necessárias para ultrapassar obstáculos que viessem a surgir no percorrer do caminho e 

atingir o objetivo final para, enfim, eliminar o problema raiz (elevar a restrição). A Figura 

19 ilustra a recapitulação, de forma abreviada, do que ocorreu em cada fase. 
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Conclui-se então, que a aplicação da mudança foi bem sucedida, culminando com 

o cumprimento do objetivo final de reduzir os níveis de estoque do item crítico. Deste 

modo, finaliza-se a Fase 03, última etapa deste projeto de aplicação de melhoria. A 

análise dos resultados dessa mudança será apresentada a seguir no Capítulo 5.  

 

 

 

 

 

  

Etapa Focal TOC 

“Identificação da restrição” 
 

Fase 01 
- Identificou um problema       

--na organização e  

- Escolheu o foco de 

atuação --para o projeto de 

melhoria 
 

Fase 02 
Detectou o problema raiz 

(maior fator causador do 

problema) 

Fase 03 
Eliminou o 

problema raiz 

Figura 19: Breve recapitulação das fases do projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Etapa Focal TOC 

“Elevação da restrição” 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

Uma vez que o projeto foi concluído, é possível analisar uma série de impactos 

operacionais e financeiros na companhia. Como este trabalho é focado na gestão de 

inventário e a proposta de melhoria envolve uma mudança relevante na cadeia de 

suprimentos, neste capítulo serão apresentadas as análises de desempenho e de custos 

de logística, armazenagem e estocagem e do lead time de compra referentes ao material 

em questão. Também será exposta a comparação entre KPI`s provenientes de dois 

cenários: com a implementação do projeto e sem a implementação do projeto. 

Antes de iniciar as análises, porém, é importante entender como a Empresa X 

reagiu às mudanças recentes do ambiente externo no qual está inserida. Nos últimos 

anos, o Brasil mergulhou em uma profunda crise, que caracteriza-se pela expressiva 

redução da atividade econômica do país. Adicionalmente, o mercado de óleo e gás, na 

qual a companhia está estabelecida, sofreu com a drástica redução mundial do preço do 

petróleo, ao mesmo tempo em que a grande organização fomentadora nacional do 

mercado nesse setor afundava em meio à escândalos de corrupção e falhas de gestão. 

Diante desse cenário, os negócios da Empresa X sofreram danos consideráveis, alguns 

deles sendo: grande redução de demanda, o que fez com que projetos fossem 

cancelados, impactando o fluxo de caixa projetado; consequentemente houve a redução 

de pessoal através de demissão em massa e congelamento do headcount; corte de 

investimentos; etc.  

Em decorrência disso, a demanda geral das matérias primas para fabricação dos 

dutos flexíveis caiu substancialmente. Desse modo, embora a seleção do item crítico de 

estoque realizada no Capítulo 4 tenha levado em consideração sua alta demanda futura, 

esta é menor do que a quantidade consumida no período anterior, apresentada no 

mesmo capítulo. Portanto, para assegurar uma comparação mais efetiva entre os 

cenários (com projeto e sem projeto), este capítulo tem foco em análises referentes à 

previsão de lead time e de desempenho e de custos futuros de logística e armazenagem 

com o item crítico ao longo de 2017. Os resultados obtidos neste projeto poderão ser 
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ainda mais satisfatórios no futuro, uma vez que a atividade econômica brasileira retome 

o crescimento e a demanda pelos produtos da Empresa X aumente. 

Para começar, o primeiro passo é relembrar um conceito apresentado no Capítulo 

4, o float do estoque, que é expressão utilizada para denominar o nível de estoques na 

Empresa X. Float é o termo dado à autonomia do estoque, medido em unidade de tempo. 

Outra forma de enxergá-lo é como sendo o tempo que o material permanece estocado 

antes de ser utilizado na produção. A importância de se retomar o conceito se deve ao 

fato de que um dos grandes impactos da proposta de melhoria é a redução dessa medida 

através da diminuição do safety lead time, o que se apresenta como um dos principais 

benefícios alcançados com a implantação do projeto, sendo um ponto de diferença 

marcante entre dois os cenários, descritos a seguir. 

Cenário 01  

• Não implantação do projeto de melhoria e permanência do fornecedor 

internacional 

• Origem do material: importado – Grangemouth, Reino Unido 

• Preço por tonelada: R$ 5,90 

• Safety lead time estabelecido: 6 semanas 

• Float médio: 8 semanas 

Cenário 02  

• Implantação do projeto de melhoria e mudança para fornecedor nacional  

• Origem do material: nacional – Triunfo/RS, Brasil 

• Preço por tonelada: R$ 5,95 

• Safety lead time estabelecido: 1 semana 

• Float médio: 3 semanas 

Para ambos os casos, o período definido é o ano de 2017 e a demanda média calculada 

é de 80 toneladas por semana.  

 Os de KPI’s para a análise de resultados serão divididos em três grupos, sendo 

eles: indicadores logísticos; lead time de compra; indicadores de armazenagem e 
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estocagem. Essa separação será realizada de acordo com as responsabilidades que 

cabem a cada área envolvida da Empresa X. Portanto, os indicadores logísticos, por 

exemplo, estão relacionados à atividades que a área de logística é responsável na 

organização, e a mesma relação vale para os demais indicadores. 

 

4.1 Indicadores Logísticos 

 

A Tabela 5 apresenta os valores das principais atividades logísticas por tonelada 

para o material importado e para o nacional, enquanto a Tabela 6 apresenta os KPI’s 

para cada cenário, que são os valores totais calculados a serem gastos com essas 

atividades, e o saving gerado com a escolha do Cenário 2. 

 

Atividade Importado Nacional Unidade de Medida 

Frete Internacional 120,00 - R$/tonelada 

Armazenagem Alfandegada 252,00 - R$/tonelada 

Frete Nacional 57,00 90,00 R$/tonelada 

Alfândega 6,00 - R$/tonelada 

Total 435,00 90,00 R$/tonelada 

 

  

KPI (Gastos Totais) Cenário 01 Cenário 02 Unidade de Medida 

Frete Internacional 499.200,00 - R$ 

Armazenagem Alfandegada 1.048.320,00 - R$ 

Frete Nacional 237.120,00 374.400,00 R$ 

Alfândega 24.960,00 - R$ 

Total 1.809.600,00 374.400,00 R$ 

 

KPI Implementado Absoluto Percentual 

Saving Total no Cenário 02 R$ 1.435.200,00 79% 

 

  

Tabela 06 – KPI’s de Custos Logísticos em Cada Cenário e Saving no Cenário 2 

 

Elaborado pelo Autor 

 

Tabela 05 – Custos Logísticos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os custos logísticos para o Cenário 02 na organização chamam atenção por se 

resumirem ao frete nacional, já que, para compras dentro do país, nenhuma das outras 

atividades se aplica, sendo elas exclusivas para o processo de importação. Com isso, os 

gastos logísticos são consideravelmente menor no Cenário 2. O Gráfico 5 ilustra a o total 

para os dois casos e a diferença acumulada entre primeiro e o segundo (saving 

acumulado). 

A curva “Saving Acumulado” traçada no Gráfico 1 representa a economia em 

dinheiro acumulada para as atividades logísticas, ou seja, o valor de R$ 1,4 milhões, 

indicado ao final dessa curva, é o KPI “Saving Total no Cenário 2”. Esse indicador aponta 

o total que vai ser poupado por ano com a mudança do Cenário 1 para o Cenário 2, o 

que representa um ganho expressivo. 

 

 

 

 

Gráfico 05 – KPI’s -  Custos Calculados por Setor e Saving Acumulado  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.1 Lead Time de Compra 

 

Além dos KPI’s de custos, outro indicador que teve destacável melhora de 

performance foi o lead time de compra –  na empresa, medido pela diferença entre a data 

de chegada e a data de pedido do material –  que teve uma redução média de 43 dias. 

Essa considerável diferença se deve ao fato de que algumas atividades tiveram redução 

de lead time, enquanto outras foram eliminadas – dois setores da empresa deixaram de 

estar envolvidos nesse sistema. Dentre elas, o destaque fica com a extinção do tempo 

de trânsito do navio, que, por uma grande diferença, representava a operação mais 

demorada. Vale lembrar que a redução do lead time compra é consequência direta da 

aplicação das mudanças propostas no projeto de melhoria e foi o meio pelo qual o 

objetivo central deste trabalho foi alcançado.  

A Figura 20 é o fluxograma das atividades macro envolvidas no sistema que 

engloba processo de emissão da POR até a entrega do material no armazém para o 

Cenário 2. A Tabela 7 apresenta o lead time por setor para essas atividades em ambos 

os casos, enquanto o Gráfico 6 ilustra esses indicadores e destaca a diferença acumulada 

entre o primeiro e o segundo cenário.  

A observação da Figura 20 e do Gráfico 6 evidencia a existência de um maior 

volume de atividades e lead time total mais elevado no Cenário 1. A curva “Redução 

Acumulada de Lead Time” é o KPI que representa a diminuição de dias necessários para 

completar os processos, ou seja, a realização no Cenário 2 leva 43 dias a menos que no  

Cenário 1, o que significa um aumento relevante da eficiência do sistema – necessita de 

54%  menos de tempo para executar a mesma função. A redução do lead time total de 

compra do material foi o principal corroborador da política de manutenção de menores 

níveis de estoque pela gerencia da empresa, ou seja, foi o principal motivo pelo qual 

esses níveis puderam ser diminuídos. 
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KPI’s (Lead Times por Setor) Cenário 01 Cenário 02 Unidade de Medida 

Planejamento 5 5 Dia 

Sourcing 15 15 Dia 

Fornecedor 15 12 Dia 

Logítica Internacional 35 - Dia 

Customs 8 - Dia 

Logística Nacional 2 5 Dia 

Total 80 37  

 

KPI Implementado Absoluto Percentual  

Redução do Lead Time de Compra 43 dias 54%  

Tabela 07 – Lead Time por Setor em Cada Cenário e Redução no Cenário 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Logística Internacional 

LT = 12 

Figura 20: Cenário 02 

Redesenho do Fluxograma e Lead Time (em dias) das Atividades 

MRP  - Necessidade de 

Materiais 

Planejamento 

Emissão da POR 

Sourcing 

Recebimento da POR 

Liberação da PO 

LT = 5 

LT = 0 

LT = 15 

Fornecedor 

Recebimento da PO 

Disponibilização do 

Material e Emissão da 

Invoice 

Customs 

Logística Nacional 

Coleta do Material no 

Fornecedor 

Entrega no Armazém 

Fonte: Elaborado pelo autor 

LT = 1 

dias 

LT = 4 

dias 

Recebimento da Invoice 

LT = 0 

000dias 

Obs.: A descrição deste sistema pode ser 

revisitada no Capítulo 4 em  4.1.2.1, onde 

também encontra-se o fluxograma dos 

processos sem a implementação da melhoria 

(Figura 11), que representa o Cenário 1. 

Tabela 07: Lead Time por Setor em Cada Cenário e Redução no Cenário 2 
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4.2 Indicadores de Armazenagem e Estocagem 

 

  A redução dos custos de armazenagem e estocagem do item crítico, através da 

contração dos seus níveis médios de estoque, foi o a melhoria desejável alcançada 

proveniente do objetivo central deste projeto. A Tabela 8 traz os valores envolvidos 

nesses processos, enquanto a Tabela 9 representa os KPI’s para cada cenário, que são 

os valores totais calculados a serem gastos com essas atividades. Uma observação 

importante é que os custos de armazenagem e de capital incidem sobre o valor médio 

estocado. 

 

Atividade Cenário 01 Cenário 02 Unidade de Medida 

Armazenagem 960,00 960,00 R$/ToneladaxAno 

Custo de Capital 12% 12% Ao ano 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 09 – KPI’s de Armazenagem e Estocagem em Cada Cenário e Saving no Cenário 02 

 

Tabela 08 – Custos de Armazenagem e Estocagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 06 – KPI’s - Lead time por Setor e Redução Acumulada 
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KPI’S (Gastos Totais) Cenário 01 Cenário 02 Unidade de Medida 

Armazenagem 614.400,00 230.400,00 R$ 

Custo de Capital 453.120,00 171.360,00 R$ 

Total 1.067.520,00 401.760,00 R$ 

 

KPI Implementado Absoluto Percentual  

Saving Total no Cenário 02 R$ 665.760,00 62%  

 

 

A partir dos valores apresentados, a comparação entre os KPI’s pode ser feita, 

explicitando a melhoria de performance de custos. O Gráfico 7 ilustra esses indicadores, 

além de destacar a diferença acumulada entre o primeiro e o segundo cenário. A curva 

“Saving Acumulado” traçada representa a economia em dinheiro acumulada para as 

atividades de armazenagem ou seja, o valor de R$ 665 mil, indicado ao final dessa curva, 

é o KPI “Saving Total no Cenário 2”. Esse indicador aponta o total que vai ser poupado 

por ano com a mudança do Cenário 1 para o Cenário 2. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 07 - Custos Calculados por Setor e Saving Acumulado  
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É importante salientar que os custos foram expostos de acordo como são definidos 

na Empresa X. Alguns custos das classificações de Ballou (2006) não aparecem, como 

é o caso do custo de falta do material, pois o planejamento da Empresa X trabalha de 

forma a garantir que não haverá venda perdida. Os indicadores denominados custo de 

armazenagem e de capital, englobam os custos de manutenção de estoques da 

classificação do mesmo autor. 

Através do desenvolvimento da análise de resultados, expostas neste capítulo, 

verificou-se uma possibilidade de redução total de custos de aproximadamente R$ 2,1 

milhões para o ano de 2017 com a implantação do projeto de melhoria, um feito notável, 

ainda mais levando em conta que o investimento financeiro é ínfimo e o esforço 

empregado é moderado. Um curioso detalhe é que o saving total em custos na área de 

armazenagem e estocagem, setor no qual o objetivo deste projeto se propôs a atuar, foi 

menor que saving total em logística, conforme mostra o Gráfico 8.   

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 08: Representatividade no Saving Total   
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6. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do projeto identificou um problema e elaborou uma proposta 

de solução para Empresa X com base no referencial teórico exposto no Capítulo 2 

utilizando a metodologia apresentada no Capítulo 3. A análise de resultados deixou claro, 

através da comparação entre indicadores de desempenho e de custos provenientes de 

dois cenários – com a implantação da proposta de solução e sem a implantação – que a 

mudança sugerida se configura como uma melhoria, trazendo benefícios, tanto 

imediatos, quanto a longo prazo, para a organização. A mudança de fornecedor do item 

crítico implicou a redução de custos logísticos e tornou possível a manutenção de uma 

menor quantidade em estoque desse material, o que proporcionou a contração de custos 

de armazenagem, além de reduzir o volume de atividades relacionadas ao manuseio e à 

estocagem. Portanto, o projeto se mostrou coerente aos objetivos apresentados no 

Capítulo 1.  

Ultrapassando os limites dos objetivos, também se destacaram como notáveis 

melhorias a elevação da eficiência do processo e redução de custos logísticos envolvidos 

na compra do item crítico. Como salientado no Capítulo 5, em termos de custos, as 

atividades logísticas tiveram um saving maior quando comparado às de atividades de 

armazenagem. Esse cenário contribuiu para mostrar que foi possível melhorar o nível de 

serviço e ao mesmo tempo reduzir os custos - ou seja, tornou-se factível fazer mais com 

menos. Em paralelo, o uso bem sucedido da Teoria das Restrições aplicada para além 

do ambiente de sistemas de produção mostrou que a utilização de seu ferramental pode 

ser expandido para diversos sistemas gerenciais, quebrando o paradigma de que a 

Teoria das Restrições se restringe apenas a utilização em processos de manufatura. 

Antes de encerrar este trabalho, cabe salientar o que pregam as ferramentas 

utilizadas aqui: para que haja gestão eficiente, com foco em produtividade e 

competitividade, o aprimoramento de processos deve ocorrer continuamente. A 

combinação de diferentes técnicas e métodos deve ser o repertório da organização para 

que se gerar e manter a competitividade. O conteúdo aqui apresentado é um dos diversos 

meios os quais gestores devem utilizar para aplicar melhorias. Por exemplo, a eliminação 
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da restrição, resultado deste trabalho, implica a manifestação de uma nova, podendo o 

ferramental e os passos serem reutilizados de forma análoga para extingui-la. De outro 

modo, a redução do lead time de entrega do material efetuado reforça o potencial de 

implantação de métodos adicionais de gestão de estoques (apresentados no Capítulo 2) 

que viriam a aumentar ainda mais o rendimento do sistema. A utilização do lote 

econômico de compra, por exemplo, é um método de gestão que não seria adequado 

aplicar sob as condições de compra internacional, que envolve incertezas e lead times 

elevados, mas que pode ser empregado após a implantação do projeto.  

Para concluir, é importante ressaltar os fins relacionados ao desenvolvimento 

deste trabalho, que demonstrou a importância de ultrapassar os limites do ambiente 

interno da organização quando se fala em gestão, constatando que oportunidades de 

melhoria também estão presentes ao longo da cadeia de suprimentos, especialmente 

tratando-se de gestão de estoques. Além disso, dentre outros fatores, é também por falta 

de um material convincente que demonstre o ganho que se pode desfrutar com a 

manutenção de menores níveis de inventário e com melhorias na cadeia de suprimentos, 

que a Empresa X, assim como diversas outras organizações, encontra dificuldades em 

mudar o sistema atual de operação nesses setores. Portanto, o presente estudo, apesar 

de focar em apenas um dos materiais da fábrica (através de uma metodologia replicável) 

e em um número limitado de elos da cadeia de valor, poderá servir de motivação para 

romper barreiras e promover uma mudança cultural da empresa como um todo. 
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