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RESUMO 

A competitividade e concorrência global tem levado às empresas a otimizar cada vez 

mais seus custos, dentre eles os custos de manutenção de estoques. Na indústria de petróleo 

não é diferente, o cenário atual de redução de receitas impõe a redução de custos e a 

otimização dos recursos. Neste contexto, a gestão da cadeia de suprimentos é fundamental 

para a otimização de processos e na redução de custos de aquisição e estocagem. No entanto, 

a gestão de estoques sobressalentes ainda é um desafio devido à complexidade do tema, que 

trata da problemática dos itens de demanda errática e intermitente. Sendo assim, o presente 

trabalho realizou estudo da gestão de estoques de peças sobressalentes de uma oficina de 

manutenção de turbomáquinas de uma empresa petrolífera. Foi realizada pesquisa 

exploratória acerca do problema e dados reais foram coletados de forma a elaborar modelo de 

simulação discreta para a indicação de melhores políticas e métodos de gestão de estoques dos 

sobressalentes de turbomáquinas. Cenários alternativos foram experimentados através da 

simulação e conseguiu-se melhora significativa dos níveis de serviço do modelo através da 

utilização dos métodos de previsão de demanda de Croston e SES. Pode-se concluir que com 

a utilização destes métodos de previsão é possível aumentar a disponibilidade dos 

equipamentos, sem que para isto seja necessário aumentar os custos de estoque. 

 

Palavras-chave: Gestão de Estoques Sobressalentes, Simulação, Previsão de Demanda. 

  



 
 

ABSTRACT 

Global competition have made companies optimize your costs, including inventory 

costs. In the oil & gas industry, the current scenario of profits reduction forces the reduction 

of costs and optimization of resources. In this context, the supply chain management is 

fundamental for process optimization and the reduction of acquisition and storage costs. 

However, the management of spare parts inventory is still a challenge due to the complexity 

of the issue, which deals with erratic and intermittent demand items. Thus, the current work 

presents a study of the inventory magement of turbomachinery spare parts of an oil & gas 

company workshop. An exploratory research was carried out about the problem and real data 

were collected in order to elaborate a discrete simulation model to indicate better policies and 

methods of workshop inventory management. Alternative scenarios were experimented 

through simulation and significant improvement of service levels was achieved through the 

use of Croston and SES forecasting methods. It can be concluded that these forecasting 

methods can increase the availability of equipments without increasing inventory costs. 

 

Keywords: Spare parts inventory control, Simulation, Forecasting. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Nos últimos anos, as organizações do mundo corporativo têm multiplicado esforços 

para otimizar estoques com o objetivo de reduzir custos e aumentar o nível de serviço ao 

cliente. Porém, estas mesmas organizações vêm lidando com cenários complexos e altamente 

dinâmicos, que dificultam a tomada de decisões em relação às políticas ótimas de estoque. É o 

que ocorre principalmente na gestão de estoques de manutenção no ambiente offshore.  

Segundo Altay e Litteral (2011), a gestão de sobressalentes é complexa e difícil, onde 

uma falha custa normalmente entre 100 a 10000 vezes o preço das peças ou serviços 

envolvidos, no entanto, manter em estoque o que é desnecessário gera custos e não contribui 

para uma cadeia de suprimentos efetiva, eficiente e responsiva.  

Neste cenário se enquadra a indústria de petróleo no Brasil, que em 2014 tem sido 

responsável por 52,9% de toda a energia ofertada no país (EPE, 2015). Além disso, é 

importante ressaltar que estudos da British Petroleum, multinacional britânica, apontam que, 

ainda em 2035, o petróleo será a principal fonte de energia primária no mundo (BP, 2014).  

Uma das características desta indústria é que sua cadeia de produção é longa, vai 

desde a exploração de petróleo e gás, com alto grau de tecnologia empregada na busca de 

novas reservas, passando pela produção, transporte, refino, chegando enfim na distribuição do 

produto refinado. Assim, entre os setores da indústria com maior encadeamento da produção 

para frente, o setor de petróleo e gás exerce impacto sobre toda a economia (BNDES, 2010). 

Sendo assim, a indústria do petróleo mundial é reconhecida por seus grandes 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e pela relevância nos cenários políticos, sociais 

e econômicos de onde está inserida, fato abordado por Canelas (2007). No Brasil não é 

diferente, a indústria de óleo e gás tem papel fundamental no desenvolvimento econômico e 

social do país, particularmente na geração de renda, no desenvolvimento de novas tecnologias 

e disseminação de conhecimento. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na 

indústria petrolífera no Brasil cresceram cerca de 10 vezes, aumentando de um patamar de 4 

bilhões de dólares em 2003, para 40 bilhões de dólares em 2013, segundo dados do IBP, 

(2014). Ainda de acordo com o IBP (2014), a participação do petróleo no PIB brasileiro 

alcançou 12% em 2010. Segundo Canelas (2007), entre os impactos positivos da indústria do 

petróleo no Brasil estão o aumento do nível de investimentos, diminuição de importações e 

aumento de arrecadação tributária. 



14 
 

Apesar da produção de petróleo ter aumentado 37% no Brasil nos últimos nove anos, 

atingindo a marca de 2.346 mil barris/dia em 2014 (ANP, 2015), o cenário da indústria 

petrolífera no Brasil tem mudado recentemente. A forte queda do preço do barril de petróleo, 

que saltou de U$109 em outubro de 2013 para U$50 em outubro de 2016 (“INDEXMUNDI”, 

2016), está forçando a redução de investimentos no setor e a redução de custos, de maneira a 

produzir de forma mais eficiente. 

Dentro deste contexto, em que se deve aliar crescimento de produção e redução de 

custos e investimentos, somam-se ainda, dificuldades logísticas e restrições operacionais 

peculiares da produção de petróleo no pré-sal. Deste modo, as atividades de manutenção 

ganham destaque, como forma de manter a disponibilidade dos equipamentos e instalações, 

além de garantir a segurança e preservação do meio-ambiente. 

Nas últimas décadas, houve uma grande evolução do conceito de manutenção em todo 

o mundo, o que contribuiu para tornar esta função vital para a competitividade e 

sobrevivência das empresas que atuam no setor. Desde os primórdios da manutenção, quando 

se atuava apenas no conserto após a quebra e a manutenção era vista como um dispêndio 

necessário, até o surgimento do novo conceito de Manutenção Centrada no Negócio, em que o 

objetivo da manutenção se torna maximizar o lucro, conforme cita Kelly (2004),  a 

manutenção tem assumido papel central no atingimento dos objetivos corporativos das 

organizações. 

A situação da manutenção no Brasil apresentada em (ABRAMAN, 2013), mostra que 

o Brasil vem seguindo a mesma tendência de evolução das atividades de manutenção, como, 

por exemplo, o aumento dos custos anuais de manutenção despendidos pelas empresas 

brasileiras nos últimos anos, além de tendência de aumento de pessoal de nível técnico e 

superior no quadro de pessoal dedicado à manutenção. O estudo também mostra o valor dos 

estoques das empresas pesquisadas em relação aos custos de manutenção, que alcança em 

média 13% do custo total de manutenção, o que ressalta a importância de uma boa gestão dos 

estoques de sobressalentes.  

De fato, grande progresso tem sido observado também na gestão dos estoques de 

sobressalentes de manutenção das indústrias de produção. Moncrief et al. (2005) afirmam que 

as companhias de ponta que têm se beneficiado de estratégias modernas de gestão de estoques 

sobressalentes e suas ferramentas, estão sofrendo transformações benéficas no tamanho e 

composição de seus estoques. 

Ainda assim, observa-se grande dificuldade em adequar os modelos clássicos de 

reposição de estoques à realidade dos sobressalentes de manutenção. Sarker e Haque (2000) 
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informam que uma das maiores reclamações dos supervisores de manutenção é a 

indisponibilidade de peças e materiais quando são necessários. Bacchetti e Saccani (2012) 

afirmam que apesar do aumento da relevância da gestão de sobressalentes, não tem sido dada 

grande atenção ao tema até muito recentemente. Assim, existe uma grande distância entre 

teoria e prática.  

Com base no que foi exposto, a proposta desta dissertação se insere neste contexto, 

pois estudará a gestão de estoques de sobressalentes numa Oficina de Manutenção de 

Turbomáquinas, que realiza a manutenção de equipamentos dinâmicos utilizados nos 

processos de produção das plataformas offshore, visando otimizar, diante de um cenário 

complexo, a atual política de estoque da referida oficina. Assim, será utilizado um modelo de 

simulação discreta, pois os itens de estoque de manutenção geralmente possuem demanda 

intermitente e errática (ALTAY; LITERAL, 2011), o que torna mais difícil a proposição de 

um modelo analítico. 

1.2 O PROBLEMA 

No caso de estudo, a gestão de estoques se torna complexa devido às particularidades 

envolvidas na atividade de manutenção de turbomáquinas. Os equipamentos manutenidos no 

setor de manutenção analisado são as chamadas turbomáquinas, considerados equipamentos 

críticos para a produção de petróleo, pois garantem a geração de energia para as atividades 

das unidades de produção e o escoamento de gás para o continente. Estes equipamentos são 

rotativos de fluxo contínuo, através do qual passa um fluido que gerará força motriz para 

algum equipamento acionado como é o caso das turbinas a gás, ou que receberá potência 

motriz do equipamento acionador e transferirá para o fluido de processo, como é o caso dos 

compressores centrífugos que comprimem o gás produzido.  

De acordo com Juliani (2003), as turbomáquinas são provavelmente os componentes 

mais críticos em termos construtivos e para a disponibilidade operacional de qualquer planta 

de processo. Uma turbina a gás de médio porte pode ser composta de até 1000 itens, passíveis 

de reposição, itens estes que podem assumir custos elevados devido às exigências de 

especificação das peças para suportar as altas temperaturas de operação. A demanda para 

estes itens ocorre em intervalos irregulares e pouco frequentes. Soma-se ao problema o fato 

do mercado de turbomáquinas ser pouco competitivo. Desta forma, os prazos de entrega são 

longos, as entregas sofrem atrasos e as flutuações de preços são grandes. 

A empresa estudada se utiliza atualmente da política de revisão contínua de estoques, 

com parâmetros calculados através de tempo de ressuprimento da última compra e da 
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demanda prevista de consumo para o próximo período. Não foi realizado nenhum estudo 

prévio com o objetivo de verificar qual a política de ressuprimento é a mais adequada e os 

parâmetros atuais de estoque não absorvem as grandes flutuações que podem ocorrer de 

leadtime. Dessa forma, ocorre falta de sobressalentes com frequência, o que acarreta em 

interrupção dos serviços e mão de obra ociosa, podendo em alguns casos ocasionar também 

perda de produção. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Este estudo tem por objetivo geral a otimização dos estoques de sobressalentes de uma 

oficina de manutenção de turbomáquinas, através do equilíbrio entre custos de estoque e nível 

de serviço desejado, utilizando como ferramenta a simulação discreta.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos podem ser citados: 

− Realizar a coleta de dados das variáveis de entrada do sistema a ser simulado; 

− Realizar a previsão de demanda dos itens com característica errática e 

intermitente; 

− Elaborar o modelo de simulação; 

− Identificar a política de estoques mais adequada ao problema em questão; 

− Otimizar os parâmetros de ressuprimento da política a ser adotada. 

1.4. JUSTIFICATIVAS 

O panorama atual das indústrias do setor vem demandando otimização de recursos, 

visando o aumento da competitividade e garantia da sobrevivência da empresa, dada a queda 

de preço do barril de petróleo citada anteriormente Diante deste cenário, , a melhoria da 

gestão de estoques dos sobressalentes de turbomáquinas é fundamental para a redução de 

custos operacionais da companhia, para a garantia da continuidade operacional dos poços 

produtores de petróleo e o aumento da eficiência produtiva.  Entende-se que o estudo da 

gestão de estoques de sobressalentes irá contribuir para a adoção de políticas adequadas de 

estoque, para o aumento da importância dada ao assunto pelas empresas e para o alcance de 

melhores resultados pelas organizações. Trabalhos como os de Rego; Mesquita (2015) 
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conseguiram bons resultados utilizando a simulação de diferentes métodos de previsão de 

demanda e políticas de estoque. 

Foi escolhida a simulação discreta para desenvolvimento do trabalho devido ao fato 

dos itens de estoque de manutenção possuírem demanda intermitente e errática, o que torna 

mais difícil a proposição de um modelo analítico. Soma-se ao problema, a grande 

variabilidade de tempo em todas as etapas de ressuprimento, o que favorece o uso de uma 

abordagem probabilística. Law e Kelton (2000) afirmam que a maioria dos sistemas do 

mundo real são muito complexos para permitir que modelos realísticos sejam avaliados 

analiticamente, por isso esses modelos devem ser estudados através da simulação. 

Em se tratando especificamente da gestão de estoques, Altay e Litteral (2011) 

informam que alguns aspectos do problema da gestão de estoques de sobressalentes 

continuam tão complexos, que é impossível aplicar técnicas tradicionais de previsão de 

demanda e gestão de estoques.  De acordo com Santoro e Freire (2008), o aumento da 

complexidade dos problemas surgidos com os modelos ativos, que consideram também dados 

de previsão de demanda no modelo, favoreceu a utilização de simulação e de modelos de 

busca como instrumentos de tomada de decisões. Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010) também 

afirmam que, com o desenvolvimento e aprimoramento do controle de estoques, os decisores 

têm-se utilizado de outras ferramentas como a simulação para a identificação de estratégias 

ótimas de gestão de estoques. 

 Muitos estudos têm sido publicados acerca de políticas de gestão de estoques de 

sobressalentes, conforme será apresentado com mais detalhes no próximo capítulo No 

entanto, principalmente no Brasil, poucos trabalhos têm sido publicados e são poucos os 

trabalhos que tem aplicado os conhecimentos teóricos publicados a um problema real, com 

dados reais, como poderá ser comprovado mais adiante. Sendo assim, pretende-se com esta 

pesquisa, ampliar o conhecimento acerca da gestão de estoques de peças de reposição, 

destacar a importância da gestão de estoques nas atividades de manutenção e do correto 

dimensionamento dos parâmetros de estoque, além de reduzir os custos operacionais da 

empresa em estudo.  

Pelo exposto acima, justifica-se a escolha do tema a ser abordado, que tratará da 

gestão de estoques de sobressalentes de uma oficina de turbomáquinas através da utilização da 

simulação discreta. 

1.5. DELIMITAÇÃO DO TEMA 
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A pesquisa se limitará à otimização da gestão de estoques de sobressalentes de 

turbomáquinas de uma oficina de manutenção do setor de óleo e gás, contemplando um 

modelo de equipamentos manutenido na referida oficina. Para tanto serão analisados alguns 

grupos de itens com maior criticidade aplicados no modelo de equipamento a ser simulado, 

que possuam representatividade no estoque. Não se pretende com este trabalho analisar 

através da simulação, os processos e recursos envolvidos nas atividades de manutenção e de 

ressuprimento dos sobressalentes.  Também não será foco deste estudo analisar as políticas de 

manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos estudados.  

1.6 METODOLOGIA 

1.6.1 A METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Toda pesquisa parte de um problema para o qual se quer encontrar uma solução. Pode-

se, porém, utilizar-se do senso comum ou do conhecimento científico para buscar a solução 

do problema. O senso comum é definido por Marconi e Lakatos (2003) como o conhecimento 

transmitido de geração para geração baseado em imitação e experiência pessoal. Demo (1985) 

afirma que o senso comum é acrítico, imediatista, crédulo, sem sofisticação. Já o 

conhecimento científico é a especialização do senso comum, pois critica, questiona e 

aprofunda o senso comum. Para Alves (1981), o conhecimento científico é o refinamento do 

senso comum. 

A diferenciação entre senso comum e conhecimento científico é dada pelo método e 

instrumentos utilizados para a geração do conhecimento. Marconi e Lakatos (2003) afirmam 

que o que os diferencia é a forma, o modo ou o método e os instrumentos do conhecer. Da 

mesma forma, Matallo Jr (2006) afirma que o senso comum é a base sobre a qual se 

constroem as teorias científicas, as quais se distanciam das valorações e opiniões, gerando um 

conhecimento mais ou menos racional. Desta forma, o conhecimento científico vai 

modificando o senso comum. 

Marconi e Lakatos (2003) definem ainda a ciência como a sistematização de 

conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o 

comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Os principais elementos presentes 

no conhecimento científico que o diferenciam do senso comum, segundo Turrioni e Mello 

(2012) são a mensuração, a causalidade, ou relação de causa e efeito, a generalização e a 

replicação, ou seja, as constatações devem ser verificadas e reproduzidas por outros 

pesquisadores nas mesmas condições. Ainda de acordo com Turrioni e Mello (2012), as 
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principais características do conhecimento científico é a racionalidade, a objetividade e a 

factualidade. 

Sendo assim, o conhecimento científico produzido deve conter todas as características 

citadas acima, e para tal deve utilizar uma sistemática ou metodologia. De fato, Gil (2002) 

define a pesquisa científica como o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas pressupostos, utilizando cuidadosamente 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Demo (1985) afirma que a metodologia 

é uma preocupação instrumental, pois cuida dos procedimentos, ferramentas e caminhos para 

atingir a finalidade da pesquisa. Marconi e Lakatos (2003) definem método como conjunto 

das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo. 

Com base nos conceitos expostos, entende-se que o estudo realizado pode ser 

considerado uma pesquisa científica, visto que é enquadrado dentro das classificações da 

pesquisa científica e utiliza uma metodologia científica para alcance dos resultados, como será 

detalhado a seguir. 

1.6.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto aos seus objetivos, quanto a 

abordagem, quanto a natureza e quanto ao método. 

Uma pesquisa pode ser classificada quanto a natureza em básica ou aplicada. A 

pesquisa é dita básica quando procura o progresso científico e a ampliação de conhecimentos 

teóricos. Ela é dita aplicada quando tem interesse prático, com resultados aplicados utilizados 

imediatamente na solução de problemas que ocorrem na realidade. (TURRIONI; MELLO, 

2012). Desta forma, a presente pesquisa é classificada como aplicada, pois será direcionada á 

solução de um problema específico, visando utilizar os estoques de determinada empresa de 

maneira mais eficiente. 

 Quanto a abordagem da pesquisa, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Martins 

(2012) afirma que o ato de mensurar variáveis de pesquisa é a característica mais marcante da 

abordagem quantitativa e que dentre os métodos mais apropriados para condução de uma 

pesquisa quantitativa está a simulação. Sendo assim, pode-se classificar esta pesquisa como 

quantitativa uma vez que busca quantificar os custos de estoque e os níveis de serviço de 

diversos cenários que utilizarão como método a simulação.   

Uma pesquisa pode ainda ser classificada quanto aos objetivos como exploratória, 

descritiva ou explicativa. Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória tem o objetivo principal 
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o aprimoramento das ideias ou a descoberta de intuições e utiliza-se de pesquisa bibliográfica 

e estudo de caso. Já a pesquisa descritiva busca descrever as características de determinada 

população ou fenômeno estabelecendo relação entre variáveis. Por fim, a pesquisa explicativa 

procura identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. 

Esta pesquisa é, portanto, exploratória, porque buscará por meio de pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso, um maior entendimento do problema.   

O método de pesquisa a ser utilizado será a Simulação, descrita por Berto e Nakano 

(1999), como o uso de técnicas computacionais para simular o funcionamento de sistemas 

produtivos a partir de modelos matemáticos. Morabito e Pureza (2012) afirmam que os 

modelos de simulação são poderosos e amplamente utilizados para analisar sistemas 

complexos. Por este motivo será utilizado o método de simulação no presente estudo. O 

problema estudado é complexo, pois aborda o consumo de sobressalentes, a reposição e 

aquisição de sobressalentes são afetados por inúmeras variáveis estocásticas, cujo 

comportamento será melhor analisado através de simulação. 

Quanto a abordagem da pesquisa, por se tratar de pesquisa quantitativa na área de 

Gestão da Produção e Operações, Bertrand e Fransoo (2002) propõem a divisão em dois tipos: 

pesquisa axiomática quantitativa e pesquisa empírica quantitativa. Morabito e Pureza (2012) 

informam que a pesquisa empírica quantitativa preocupa-se com a validação de modelos 

científicos obtidos pela pesquisa teórica quantitativa em processos reais. Enquanto a pesquisa 

axiomática idealiza um problema e elabora teorias a partir dele, a pesquisa empírica irá buscar 

o desenvolvimento de políticas e ações que melhorem o cenário atual, procurando adesão 

entre a realidade e o modelo elaborado.  

Pelas características do presente estudo, esta pesquisa pode ser classificada como 

empírica quantitativa, visto que busca aplicar modelos teóricos de políticas de estoque e 

previsão de demanda à um problema real visando desenvolver políticas e estratégias que 

melhorem a condição atual.  Reiner (2005) afirma que a simulação é muito mais do que uma 

divisão da pesquisa axiomática e pode ser utilizada para a pesquisa empírica também. A 

Tabela 1 apresenta um resumo da classificação da pesquisa. 
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Tabela 1 - Classificação da Pesquisa 

Classificação 
Enquadramento da 

Pesquisa 
Referência Utilizada 

Quanto a Natureza Aplicada (TURRIONI; MELLO, 2012) 

Quanto a abordagem Quantitativa (MARTINS, 2012) 

Quanto aos Objetivos Exploratória (GIL, 2002) 

Quanto ao Método Simulação (BERTO; NAKANO, 1999) 
Quanto ao tipo de pesquisa 
quantitativa 

Empírica Normativa 
(MORABITO; PUREZA, 
2012a) 

Fonte: Próprio autor. 

1.6.3 METODOLOGIA UTILIZADA 

A metodologia utilizada no presente estudo é a apresentada por Bertrand e Fransoo 

(2002) para as pesquisas de gestão de operações com abordagem quantitativa, que é dividida 

em 4 fases conforme mostra  a Figura 1. 

A seguir serão descritos as atividades e métodos desenvolvidos para cada uma das três 

primeiras fases, objeto do presente estudo. 

 

Figura 1 - Modelo de Pesquisa para a Simulação 

Fonte: Mitroff et. Al (1974) apud Bertrand and Fransoo (2002). 

Na fase de conceitualização, primeiramente será realizada pesquisa exploratória para 

desenvolver a questão de pesquisa e entender o problema real. Será  realizada também 

pesquisa bibliográfica através de bibliometria a fim de elaborar o referencial teórico relativo a 

pesquisa. Após esta etapa será elaborado o modelo conceitual. Para tal é empregada a 

pesquisa de campo para simplificação da realidade e elaboração de modelo. O nível de 

detalhamento e as fronteiras do sistema serão definidos. As premissas e medidas de 
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desempenho também serão determinadas para elaboração do modelo conceitual, para o qual é 

utilizada a linguagem IDEF-SIM  (LEAL; ALMEIDA; MONTEVECHI, 2008)  

Ainda na fase de conceitualização os dados serão coletados através do sistema ERP e 

banco de dados da empresa. Os dados serão tratados utilizando-se de ferramentas como 

diagramas de caixas, diagrama de dispersão e correlograma. Será utilizado o pacote estatístico 

SPSS para utilização destas ferramentas. Os dados coletados serão ajustados a distribuição de 

probabilidade utilizando testes estatísticos de aderência utilizando o software ExpertFit. Por 

fim será escolhido o tipo de simulação a ser executada de acordo com as características do 

problema, premissas e dados coletados. 

A fase de Modelagem será dividida em duas etapas. Na primeira etapa será 

desenvolvido o modelo computacional do problema através do Software FlexSim. Através da 

interface gráfica do software o modelo é verificado pelo desenvolvedor a medida em que é 

elaborado. Serão verificadas as precisões atingidas e desejadas das medidas de desempenho, 

de forma a determinar o número de replicações a serem executadas para cada cenário. Após o 

término da programação do modelo o mesmo deve ser validado por especialistas através de 

Validação Face a Face. 

Na segunda etapa da Fase de Modelagem são realizados os cálculos dos parâmetros de 

estoque para as diferentes políticas e métodos de previsão adotados. Os métodos de previsão 

de demanda utilizados serão testados quanto a possíveis tendências e inadequações e será 

também utilizada ferramenta de otimização para minimização do desvio médio absoluto 

conforme será explicado no capítulo 5. 

Na Fase de Solução pelo Modelo, serão realizadas experimentações, os diferentes 

cenários devem ser testados e suas medidas de desempenho comparadas, de forma a definir a 

melhor política de gestão de estoques a ser implementada no problema em estudo. 

A quarta e última fase, que é a implementação da solução no problema real não será 

objeto desta pesquisa. 

1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Além desta introdução, este trabalho é composto por mais cinco capítulos. O segundo 

capítulo abordará a pesquisa bibliográfica e o referencial teórico, apresentando os conceitos 

de gestão de estoques de sobressalentes e de simulação estocástica.  

No terceiro capítulo será apresentado a Descrição do Setor em Estudo, onde será 

detalhado a situação problema abordada, descrevendo-se os processos de manutenção de 

equipamentos, de aquisição de sobressalentes e a gestão de estoques da empresa. 
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No quarto capítulo serão apresentadas as premissas utilizadas, a coleta de dados, 

tratamento dos dados e a implementação do modelo de simulação, além dos resultados da 

simulação do cenário atual.  

No capítulo cinco serão discutidos os cenários alternativos e seus resultados, bem 

como os resultados da ferramenta de otimização da simulação. 

No capítulo seis serão apresentadas as conclusões da dissertação e propostas de 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresentará a metodologia utilizada para levantamento da Pesquisa 

bibliográfica, utilizada como base para construção do Referencial Teórico, que também é 

apresentado neste capítulo. 

2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

Foi realizado um trabalho de pesquisa bibliográfica para encontrar trabalhos correlatos 

e a bibliografia de referência para o tema. A pesquisa se baseou na metodologia utilizada por 

Alrabghi e Tiwari (2015) em seu artigo de revisão bibliográfica. Foram selecionadas as bases 

SCOPUS e Web of Science para realização da busca por trabalhos ligados ao tema estudado. 

Uma pesquisa inicial levou a escolha dos termos de busca para pesquisa em títulos, resumos e 

palavras-chave: “Inventory”, “Inventory Control”, “Inventory Management”, “Spare Parts”  

e “Service Parts”. Os termos de busca citados e o número de artigos encontrados  são 

apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Resultados da Pesquisa na Base de Dados Escolhida 

Conteúdo da Pesquisa SCOPUS Web of Science 

Inventory AND ("Spare Parts" OR "Service Parts") 1028 614 
("Inventory Control" OR "Inventory Management") AND ("Spare Parts" OR "Service 
Parts") 584 209 

Exclusão de áreas, palavras-chave e periódicos não afins 378 201 

Seleção através de análise de título e resumo 74 58 

Exclusão de artigos duplicados 105 

Texto completo 54 

Fonte: Próprio Autor. 

A pesquisa por: Inventory AND (“Spare Parts” OR “Service Parts”) levou a um 

número muito grande de resultados. Sendo assim, a pesquisa foi refinada, utilizando-se a 

expressão (“Inventory Control” OR “Inventory Management”)AND(“ Spare Parts” OR 

“Service Parts”), que retornou resultado com maior correlação ao assunto pesquisado. Não foi 

acrescentado nenhum termo de busca relacionado a Simulação, pois percebeu-se que o 

número de resultados para a busca dos termos já citados juntamente com a palavra simulação 

limitou muito a pesquisa, deixando de contemplar por exemplo, trabalhos de revisão de 

literatura importantes. 

Após esta etapa, foram excluídos os artigos de áreas não afins como ciências sociais, 

saúde, biologia, ecologia e etc., além de periódicos de áreas não afins com a Pesquisa 

Operacional. Também foram excluídos artigos com palavras-chave não correlatas como 

logística reversa, marketing, transbordo de armazéns, comércio, pessoal, gerenciamento de 
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projeto, controle de qualidade e problemas multi-escalão. Feito isto, os 579 artigos restantes 

tiveram o título e resumo analisados, para refinamento da pesquisa. Foram selecionados os 

artigos com conteúdo correlato ao estudo. Após esta seleção, foram eliminadas as duplicatas e 

restaram então 105 artigos, dos quais apenas 54 possuem texto completo.  

O grupo de 105 artigos selecionados foi analisado quanto ao ano de publicação, autor 

e país. A Figura 2 apresenta a distribuição dos artigos selecionados ao longo dos anos. 

Percebe-se que o início dos estudos na área de estoques de peças de reposição se iniciou na 

década de 60, mas só ganhou volume no final da década de 90, quando houve um pico de 

produção. Nota-se que o tema vem ganhando cada vez mais importância na última década  

 

 

Figura 2 - Artigos publicados por ano 

Fonte: Próprio Autor. 

Os autores que mais escreveram sobre o assunto estão listados na Figura 3. Syntetos é 

o autor com maior número de artigos selecionados, sua pesquisa na área de previsão de 

demanda para itens intermitentes é referência. Da mesma forma, Dekker é muito citado por 

seus trabalhos de classificação de peças de reposição baseados na criticidade da demanda. O 

autor no Brasil com maior número de publicações na área é Peter Wanke, autor de 

importantes trabalhos publicados no Brasil. Foram encontrados poucos trabalhos publicados 

do Brasil, dos 105 artigos selecionados somente 4 pertencem ao Brasil. 
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Figura 3 - Artigos publicados por autor 

Fonte: Próprio Autor. 

Outro ponto observado foi que a China aparece entre os três países de maior produção 

no tema, juntamente com Estados Unidos e Inglaterra; a produção de artigos da China vem 

crescendo ao longo dos anos nesta área. 

Dos 54 artigos selecionados que possuem texto completo, foram destacados 27 para 

estudo, pois o conteúdo está diretamente ligado a pesquisa. A construção da revisão 

bibliográfica através do estudo dos 27 artigos destacados levou a pesquisa de outros trabalhos 

citados pelos autores para complementação da pesquisa. Desta forma, o grupo inicial de 27 

artigos foi ampliado, chegando-se a consulta de 75 artigos, dos quais os principais trabalhos 

correlatos serão comentados a seguir. A Figura 4 apresenta a consolidação dos resultados da 

pesquisa. 

Dentre os artigos correlatos encontrados, dois deles fazem uma extensa revisão de 

literatura sobre o tema. Kennedy, Patterson e Fredendall (2002) definem o que são as partes 

de reposição e apresentam as diferenças entre os estoques de sobressalentes dos estoques de 

produto acabado e estoque em processo. O artigo também trata de substituição de peças 

baseada na idade do equipamento, problemas multi-escalão, obsolescência, métodos para 

peças reparáveis e casos especiais como equipamentos cujo uso não ocorre de forma contínua. 

Rego e Mesquita (2011) fazem revisão de literatura sobre classificação das peças de 

reposição, modelos de controle de estoques clássicos e específicos para sobressalentes  

Tratam ainda de modelos para pedidos iniciais e finais. Por fim os autores propõem um 

modelo para classificação de peças de acordo com o ciclo de vida da peça. 
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Figura 4 - Consolidação da Pesquisa 

Fonte: Próprio Autor. 

Os demais artigos pesquisados podem ser divididos em três grandes áreas: 

Classificação dos sobressalentes, Previsão de Demanda e Políticas de Estoque. Os principais 

trabalhos na área de classificação de estoques de sobressalentes são de Kampen, Akkerman e 

Donk (2012) e Bacchetti e Saccani (2012). Kampen, Akkerman e Donk (2012) realizaram 

uma revisão de literatura sobre o tema, enumerando os principais critérios de classificação 

utilizados em trabalhos anteriores. Bacchetti e Saccani (2012) realizaram um trabalho 

relevante na área ao pesquisar a distância entre a teoria e a prática da classificação de itens de 

reposição, avaliando 10 casos de estudo, chegando a conclusão de que a maioria das empresas 

utiliza apenas a classificação ABC, sem considerar outros critérios como criticidade ou custo.  

Syntetos, Keyes e Babai (2009) também publicaram um trabalho nesta área em que 

estudaram a cadeia logística de uma fabricante de eletrônicos japonesa que utilizava uma 

classificação ABC adaptada, dividida em 6 classes de acordo com a frequência de utilização. 

Outro trabalho importante na área é o de Dekker, Kleijn e De Rooij (1998), no qual 

apresentam uma política de estoques baseada em demandas críticas e não-críticas do tipo (S-

1,S). A classificação quanto a criticidade também foi utilizada por Gajpal, Ganesh e 

Rajendran (1994), que propuseram a classificação VED , que tem o objetivo de classificar os 

sobressalentes de acordo com sua necessidade funcional na produção e operações de 

manutenção. Por fim, Syntetos, Boylan e Croston (2005) propuseram método de classificação 
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de acordo com padrão da demanda, dividindo os estoques em demanda errática, suave, 

intermitente e “lumpy”. 

Os principais trabalhos sobre previsão de demanda são de Croston, 1972 e Syntetos, 

Boylan e Croston, (2005). Ambos desenvolveram métodos para a previsão de demanda de 

itens cuja padrão de demanda é intermitente. Jiantong e Biyu (2009) e Samvedi e Jain (2013)  

aplicaram outro método utilizado para previsões de itens intermitentes, baseado na “Grey 

Theory”, concebida para previsões em que existe pouca informação ou informação faltante. 

Trabalhos que aplicaram métodos de previsão de demanda na gestão de estoques de empresas, 

principalmente nas indústrias aérea, naval e automobilística foram publicados por Rego e 

Mesquita (2015), Ghobbar e Friend (2003), Regattieri et al. (2005) e Altay, Rudisill e Litteral 

( 2008). 

Quanto a política de estoques, alguns trabalhos como o de Acharya; Nagabhushanam e 

Alam (1986), Kabir e Al-Olayan (1996),  Sarker e Haque (2000) propuseram estratégias 

conjuntas de manutenção e reposição de estoques. Os dois últimos trabalhos citados 

utilizaram a simulação para medir o desempenho das estratégias e compará-las. Horenbeek et 

al. (2013) fez uma extensa revisão de literatura das políticas de manutenção conjunta. 

Kingsman e Sani (1997) e Porras e Dekker (2008) compararam diferentes políticas de 

reposição de estoques através da simulação, Porras e Dekker aplicaram dados reais de uma 

refinaria de petróleo. Botter e Fortuin (2000) propuseram uma  política de estoques baseada 

na classificação composta das classes VED e XYZ, para auxiliar na definição de que itens 

deveriam ser estocados. Modelos dinâmicos de estoque também foram apresentados por 

Gamberini et al.(2014) e Sun et al., (2008). Nestes modelos os parâmetros de ressuprimento 

variam ao longo do tempo segundo regras pré-determinadas, com o objetivo de otimizar a 

gestão de estoques. Fechando a lista, Wanke (2012) constrói um quadro conceitual para 

auxiliar na escolha da melhor política de estoques a ser adotada para peças de reposição de 

acordo com o perfil de demanda do item. 

Podem ser destacados também, trabalhos de dissertação que abordaram o tema no 

Brasil. Silva (2009) desenvolveu uma metodologia para classificar e controlar as peças de 

reposição com leadtime estocástico e testou os modelos propostos através de simulação com 

dados reais. Freitas (2008) propõe um modelo de gestão de estoques de sobressalentes para 

uma refinaria, otimizando os parâmetros para a política (r,q) com demanda estocástica.  

Oliveira (2006) utilizou a simulação para dimensionamento de parâmetros de estoque de uma 

nova política de gestão de estoques em uma empresa petroquímica. 
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Percebe-se que, a literatura sobre o tema gestão de estoques sobressalentes é um pouco 

escassa e difusa. Há poucos livros publicados na área e somente recentemente, o tema tem 

tido maior atenção nas áreas acadêmica e corporativa. Dentre todos os trabalhos correlatos 

encontrados, a grande maioria dos artigos pesquisados se utilizou de simulação para 

comparação de desempenho de diferentes modelos ou para a validação de novos modelos de 

gestão de sobressalentes. A simulação se mostrou ser uma ferramenta bastante útil para o 

problema de determinação de políticas e níveis de estoques de sobressalentes. Foi verificado 

na revisão de literatura que muitos dos trabalhos aplicados a dados reais foram desenvolvidos 

em indústrias de ponta como as indústrias aeronáutica, naval, automobilística, petroquímica e 

eletrônica. Ressalta-se também que a maior parte dos trabalhos encontrados sobre o tema tem 

foco na problemática de previsão de demanda dos itens de baixíssimo giro e consumo 

intermitente.  

2.2 A GESTÃO DE ESTOQUES 

A gestão de estoques tem um papel importante para a competitividade das empresas, 

visto que deve equilibrar os custos do capital imobilizado e os custos da falta do item. De 

acordo com Chopra e Meindl (2007), os estoques existem na cadeia de suprimento devido a 

incompatibilidade entre fornecimento e demanda. Ainda segundo os autores, os estoques têm 

o papel de aumentar a quantidade de demanda que pode ser satisfeita ao se ter o produto 

pronto e disponível quando o cliente quer. 

 Gaither e Frazier (2008) listam os motivos para se manter estoque: 

• Redução de Custos de Emissão de Pedidos; 

• Redução de custos de stockout; 

• Redução de custos de aquisição para lotes maiores. 

Heizer e Render (2011) acrescentam ainda que os estoques servem para se proteger da 

inflação e separar várias partes de um processo de produção. De fato, para Moncrief, Schroder 

e Reynolds (2005) a necessidade por estoques é criada a partir do desejo gerencial de operar 

os setores de compras, produção, distribuição e vendas de forma independente uns dos outros. 

Quanto as razões de se manter estoques, Slack, Chambers e Jonhston (2013) dividem 

os estoques em cinco tipos: 

a) Estoque de Proteção: Também chamado de estoque de segurança, tem a função 

de compensar as flutuações entre suprimento e demanda. Um estoque mínimo 
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é dimensionado para atender a possibilidade da demanda ser maior do que o 

esperado. 

b) Estoque de Ciclo: Ocorre quando um ou mais estágios no processo não podem 

suprir todos os itens que produz ao mesmo tempo. Resulta da necessidade de 

produzir em bateladas ou lotes, atendendo a necessidade de um item durante o 

tempo em que não está sendo produzido 

c) Estoque de Antecipação: É utilizado para compensar diferenças entre 

suprimento e demanda ao longo do tempo, principalmente quando as 

flutuações de demanda são grandes, mas previsíveis, como é o caso das 

demandas sazonais. 

d) Estoque no canal de distribuição: Estoque formado devido ao fato do material 

não poder ser transportado instantaneamente entre o ponto de suprimento e o 

ponto de demanda logo que é produzido. É utilizado para processos com malha 

geográfica muito ampla. 

e) Estoque de Desacoplamento: Permite a programação independente entre os 

diferentes processos produtivos, através de estoque de produtos em processo, 

maximizando a utilização do local e eficiência do equipamento e mão-de-obra. 

Os estoques produtivos também podem ser divididos quanto a classificação dos 

materiais (HEIZER; RENDER, 2011): 

a) Estoque de Matéria-Prima: É o estoque de material não processado, utilizado 

para eliminar variabilidade de qualidade, quantidade e tempo de entrega do 

fornecedor. 

b) Estoque de Materiais em Processo: É o estoque de materiais que já passaram 

por alguma transformação mas ainda não estão acabados. 

c) Estoque de Produto Acabado: Estoque de produto pronto para se proteger das 

demandas futuras desconhecidas dos clientes. 

d) Estoque de Manutenção, Reparo e Operação: São estoques dos itens 

necessários para manter os equipamentos e processos produtivos. Existem 

porque a necessidade e data de manutenção e reparo de alguns equipamentos é 

desconhecido. Nesta classe, estão incluídos os sobressalentes e peças de 

reposição, foco deste trabalho. 

Garcia et al. (2006) afirmam que as principais decisões de estoque são Quanto Pedir, 

Quando Pedir e com que Frequência revisar os parâmetros de estoque. São estas 
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particularidades que diferenciam os vários modelos e políticas de estoque existentes. Segundo 

Santoro e Freire (2008), os primeiros modelos de gestão de estoques disponibilizados durante 

a 2ª Guerra Mundial são denominados reativos, pois permitem tomar as decisões de quando e 

quanto abastecer sem que seja necessário obter previsões sobre a demanda. Mais 

recentemente, a abordagem ativa de reposição de estoques foi muito discutida. Essa 

abordagem utiliza a previsão de demanda para ajuste de parâmetros de estoque. 

O conhecimento dos custos dos estoques é essencial para se definir uma boa política 

de estoques, pois possibilita quantificar a relação de trade-off que existe entre a manutenção 

de itens em estoque e as consequências da falta do item. O ponto ótimo de estoques é atingido 

quando se equilibra os custos de manutenção de estoques, custos de pedidos e custo da falta 

de estoques, conforme explicam Heizer e Render (2011) na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Custos Totais de Estoque 

Fonte: Adaptado de Heizer e Render (2011). 

Os principais custos que incorrem nos itens em estoque são: 

a) Custos de Manutenção dos Estoques: Podem ser divididos em 1) custos de 

armazenagem, que contemplam os custos fixos e variáveis associados às instalações 

de armazenagem, manuseio dos materiais, seguro, perdas, obsolescência, entre 

outros, e 2) custo de oportunidade, que é o custo do capital imobilizado em estoque; 

b) Custos de Pedidos: São os custos referentes a emissão de ordem de compra ou 

pedido; 

c) Custo de falta de estoque: O custo de falta ou ruptura dos estoques pode envolver 

diferentes situações como a perda de receita ocasionada por venda perdida, custo 

adicional de compra em caráter emergencial e perda de produção devido a parada 

de equipamentos. Sarker e Haque (2000), citam que os custos da falta de 

sobressalentes de manutenção podem contemplar a perda de capacidade, 
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equipamentos inoperantes, mão-de-obra ociosa, atrasos em data de entrega de 

produção e perda de lucro. 

 Quanto aos indicadores de desempenho, Chopra e Meindl (2007) citam alguns 

indicadores de performance dos estoques que devem receber atenção dos gestores. São eles: 

• Estoque Médio: Expressa a média de estoque imobilizado, em valores 

financeiros, dias de demanda ou unidades. 

• Produtos com mais de um determinado número de dias ou meses em estoque: 

Identifica os produtos que podem estar sendo superdimensionados ou com consumo 

muito baixo; 

• Lote Médio de Ressuprimento: Indica a quantidade média em cada pedido de 

ressuprimento; 

• Estoque de Segurança Médio: Mede a quantidade média de estoque disponível 

quando o pedido de ressuprimento chega. 

• Fill Rate: Mede a fração de demandas atendidas no prazo através dos estoques. 

• Fração de Tempo com Ruptura de Estoque: Mede a fração de tempo que um 

determinado item teve quantidade zero em estoque. 

 A seguir o referencial teórico irá tratar especificamente da gestão de estoques 

sobressalentes 

2.2.1 CONCEITOS DE GESTÃO DE ESTOQUES DE SOBRESSALENTES 

A gestão de estoques de sobressalentes é um tema complexo devido à especificidade 

das peças de reposição, que podem ter diferentes, funções, aplicações, padrão de consumo e 

criticidade.  A gestão também se torna mais complicada porque a falta de sobressalentes em 

estoque pode levar a maiores ou menores impactos a depender de particularidades como a 

existência de item substituto ou similar, do processo de produção em que o equipamento está 

inserido e a existência de equipamento standby. De acordo com Basten e Houtum (2014) 

estocar a quantidade adequada é difícil, especialmente para componentes de alto valor que 

falham com pouca frequência e tem um longo lead time de reposição.  

Os sobressalentes são tratados com diferentes expressões na literatura brasileira e 

internacional. No Brasil são utilizados termos como peças de reposição (REGO ; 

MESQUITA, 2011,GOMES; WANKE, 2008)), sobressalentes (DIAS; CORRÊA, 1998) e 

itens M.R.O. – Manutenção, Reparo e Operação (LARA; RODRIGUES, 2012). 

Internacionalmente, os termos spare parts (KAMPEN et al., 2012; DEKKER et. al, 1998; 
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SYNTETOS; KEYES e BABAI 2009)  e service parts (BOTTER;  FORTUIN, 2000; 

ALTAY; LITTERAL, 2011) são os mais aplicados.  

Segundo Kennedy, Patterson e Fredendall (2002), a função do estoque de peças de 

reposição é assistir à manutenção em manter os equipamentos em condições de operar. 

Horenbeek et al.(2013), afirmam que a principal razão para as companhias manterem estoque 

de sobressalentes é realizar a manutenção de forma a reestabelecer o sistema para que ele 

possa desempenhar a função requerida. Botter e Fortuin (2000) classificam as peças de 

reposição em três situações: peças para manter a produção e facilidades da própria empresa, 

peças para manter sistemas de instalações de clientes e peças para reparar produtos de clientes 

em oficinas reparadoras.  

Kennedy, Patterson e Fredendall (2002) citam as condições que tornam os estoques de 

peças de reposição diferenciados em relação aos estoques de produto acabado ou estoque em 

processo: 

• Políticas de manutenção, muito mais do que o uso pelo cliente, influenciam na 

necessidade de formação de estoques. São exemplos de políticas de manutenção que 

podem influenciar nos níveis de estoques, a existência de equipamento redundante e a 

realização de reparo de peças. 

• Informações de confiabilidade geralmente não estão disponíveis no nível necessário 

para predizer falhas. 

• Falhas de peças são geralmente dependentes e a relação de dependência pode não ser 

conhecida. 

• A demanda por peças pode ser atendida por canibalismo de peças de outras unidades; 

• O custo da falta de peças inclui qualidade, perda de produção, risco de segurança, 

custos estes que são difíceis de quantificar; 

• A obsolescência pode ser um problema se o equipamento para o qual as peças são 

designadas se tornou obsoleto e é substituído. 

Altay e Litteral (ED.),(2011) citam cinco passos para a Gestão de Estoques 

Sobressalentes, conforme representado na Figura 6: Codificação dos Sobressalentes, 

Classificação dos Sobressalentes, Previsão de Demanda, Seleção de Política de Controle de 

Estoque e Teste da Política e Validação. Os três principais passos para assegurar uma política 

de estoques sobressalentes eficientes são a classificação, a previsão de demandas e a seleção 

de políticas de estoque. No presente trabalho serão aplicadas apenas a previsão de demanda e 

a seleção de políticas de estoque, que serão detalhadas a seguir. 
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Figura 6 - Cinco passos da gestão de estoques sobressalentes 
Fonte: Adaptado de  Altay;Litteral (ED.),(2011). 

2.2.2 PREVISÃO DE DEMANDA DE SOBRESSALENTES 

 A previsão de demanda é um importante passo para uma abordagem completa da 

gestão de estoques, pois permitirá mensurar os níveis de estoque a serem adotados pela 

política de estoques aplicada. A classificação dos estoques é um importante insumo para a 

escolha adequada do método de previsão. De acordo com Ghobbar e Friend (2003), a previsão 

de demanda forma a base para o planejamento dos níveis de estoque e é, provavelmente o 

maior desafio na indústria de reparo e manutenção. Willemain, Smart e Schwarz (2004), 

afirmam que a acurácia da previsão de demanda é importante para o controle de estoques, 

porém a natureza intermitente da demanda torna a previsão especialmente difícil para as peças 

de reposição. 

Os principais métodos de previsão de demanda têm sido aplicados às peças de 

reposição com características erráticas e intermitentes, em especial as séries temporais. 

(BACCHETTI; SACCANI, 2012). Willemain, Smart e Schwarz (2004) dividiram os métodos 

de previsão de demanda já aplicados nos seguintes grupos: 

• Extensão de métodos tradicionais baseados em estimativa de média de nível de 

consumo e leadtime de suprimento; 

• Sistemas especialistas e baseados em confiabilidade: 

• Adaptações do modelo de Poisson; 

• Métodos de Ajustamento Exponecial Simples (SES); 

• Método de Croston e variações; 

• Média Móvel e Variações. 

• Métodos Bootstrap 
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(1) 

Serão detalhados os métodos de Ajustamento Exponencial, Média Móvel e Variações, 

considerados métodos tradicionais de previsão de demanda e o método de Croston e SBA, 

criados especialmente para aplicação em demandas intermitentes. 

2.2.2.1 Ajustamento Exponencial 

A premissa básica do ajustamento exponencial é a de que os períodos mais recentes 

têm maior impacto e por isso, devem ter um peso maior na previsão. Dessa forma, os pesos 

decaem de maneira exponencial do mais recente ao mais distante ponto de dados, como 

explicam Makridakis, Wheelright e Hyndman, (1998).  

• Ajustamento Exponencial Único - Single Exponential Smoothing (SES) 

 Este método foi citado por Willemain, Smart e Schwarz (2004) como um dos métodos 

mais robustos e provavelmente o mais utilizado para previsão de demanda intermitente. De 

acordo com Kingsman e Sani (1997) o método é simples de usar se comparado a outros 

sofisticados métodos de previsão. É calculado da seguinte forma (MAKRIDAKIS; 

WHEELRIGHT; HYNDMAN, 1998): 

ttt

tttt

YXY

YXYY

)1(

)(

1

1

αα
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+

,                                                                                              (2) 

Onde: 

 α é uma constante entre 0 e 1 

Yt  – previsão para o período t  

Yt+1 - previsão para o período posterior a t 

Xt  – demanda real para o período t 

Xt-1  – demanda real do período anterior a t 

Ao substituir a previsão de demanda Yt pela equação equivalente de ajustamento 

exponencial, percebe-se o comportamento exponencial dos pesos em cada parcela 

( )[ ] 1
2

1111 )1()1()1(1 −−−−+ −+−+=−+−+= ttttttt YXXYXXY αααααααα        (4)  

Repetindo o processo, teremos a equação expandida abaixo: 
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Quanto menor o parâmetro α, mais suavizada fica a curva, e menor o efeito de grande 

variação na demanda. Quanto maior o alfa, menor o tempo de reação da série à mudanças 

bruscas na demanda, fato comentado por Chase, Jacobs e Aquilano, (2006). Desta forma, 

antes de implementar um modelo, diferentes valores de α devem ser testados de acordo com  

as medidas de MSE, MAD ou MAPE, explicadas na seção 2.2.2.5 

2.2.2.2Média Móvel e Variações 

  A média de dados de períodos passados consecutivos é utilizada para estimar a 

demanda de períodos futuros, dessa forma, o efeito da aleatoriedade é reduzido.  

• Média Móvel Simples 

A fórmula 6, (TUBINO, 2007), apresenta o cálculo de previsão para uma média móvel 

simples de ordem n, onde MMn é a previsão de demanda Yt e Xj são as demandas 

realizadas de cada período t.  
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• Média Móvel Ponderada, (TUBINO, 2007): 

∑
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 onde αt é o coeficiente de ponderação para o período t. 

2.2.2.3 Método de Croston 

Apesar da grande utilização do SES para demandas intermitentes, Croston (1972) provou 

que o Ajustamento Exponencial Único (SES) não é apropriado para demandas intermitentes, 

pois pode provocar estoques maiores do que o necessário. Ele propõe então um modelo em 

que estima separadamente o tamanho da demanda e a frequência em que a demanda irá 

ocorrer, onde �� representa o tamanho da demanda, p é o intervalo entre demandas e ��   
representa a ocorrência de demanda. Croston assume que a demanda ocorre como um 

processo de Bernoulli e o intervalo entre demandas é geometricamente distribuido. 

�� = �� . ��                                                         (9) 
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�� = �1,			����1 �� �		�����	�	�������	����0,																																																		���(1 − 1 �)� �                         (10) 

��~ (!, "#)                                                     (11) 

�′� e �′� são calculados com o método de ajustamento exponencial e são atualizados 

apenas quando a demanda ocorre no período. O nível de reabastecimento Rt  do estoque é 

então calculado:  

%� = �′� + '��                                                  (12) 

K= fator de segurança 

��= desvio absoluto médio estimado do erro de previsão do tamanho da demanda, calculado 

por (Eaves, 2002): 

�� = (1 − ()��)* + (|��|                                         (13) 

Eaves (2002) também explica como é feita cada iteração do método, onde q é o 

intervalo desde a última demanda: 

                      ,�	�� = 0 

�′� = �′�)* 
�′� = �′�)*                                                      (14) 

� = � + 1 

                       ,�	�� ≠ 0 

�′� = �′�)* + ((� − �.�)*) 
�′� = �′�)* + ((/� − �.�)*)                                      (15) 

� = 1 

Desta forma: 

 �′� = �′� �′�0                                                         (16) 

  

2.2.2.4 Método Syntetos-Boylan Approximation (SBA) 
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 O método de Croston ficou conhecido por lidar bem com demandas intermitentes, 

porém Syntetos e Boylan mostraram que o método de Croston é tendencioso. Os autores 

propuseram então uma modificação para o método de Croston eliminando a tendência em 

Syntetos, Boylan e Croston (2005), cujo método apresentado ficou conhecido como Syntetos-

Boylan Approximation – SBA.  

Neste método, �� é calculado como na equação 17, onde 1′� e 2′� também são 

encontrados através de ajustamento exponencial - SES. 1′� estima o intervalo entre demandas 

e 2′� estima o tamanho da demanda. (SYNTETOS et al., 2010) 

�� = 31 − 4#5 6.78.7,                                                     (17) 

2′� = 2′�)* + 9(2� − 2.�)*)                                             (18) 

1′� = 1′�)* + :(1� − 1.�)*)                                               (19) 

	:	�		9  são constantes de ajustamento entre 0 e 1, semelhantes ao α do Método de 

Croston 

2.2.2.5 Medidas de Precisão do Modelo de Previsão de Demanda 

Existem alguns critérios quantitativos utilizados para mensurar a precisão do modelo 

e, desta forma, validá-lo ou não. Os critérios mais utilizados são citados por Pellegrini e 

Fogliatto (2001): 

• Média Quadrada dos Erros (MQE ou MSE): 
∑

=

n

t
te

n 1

21

;                                        (20)                            

• Média Absoluta dos Erros (MAE ou MAD): 
∑
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;                                     (21)                     

• Média Absoluta Percentual dos Erros (MAPE): 
∑

=

×
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t t
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e

n 1

100
1

                         (22) 

 onde: 

=n número de períodos; 

ttt xye −= ; 

ty= valor observado para o tempo t; 

tx = valor da previsão para o tempo t. 
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Não é possível utilizar o MAPE para demandas intermitentes pois o MAPE não admite 

valores nulos na série, conforme citaram  Willemain, Smart e Schwarz (2004) e Syntetos e 

Boylan (2005). Alguns trabalhos abordaram a aplicação de diferentes medidas de precisão ás 

demandas intermitentes e irregulares. Syntetos e Boylan (2005) utilizaram a média dos erros e 

média de erros dimensionada, em que se divide a média dos erros pela demanda média dos 

períodos. Regattieri et al. (2005) utilizaram o MAD/A, que é similar a média dos erros 

dimensionada, mas divide a média absoluta dos erros pela demanda média. Altay, Rudisill e 

Litteral (2008) utilizaram o MAPE calculado em alguns pontos específicos somente, no 

entanto, Willemain, Smart e Schwarz (2004) argumentam que é necessário avaliar a qualidade 

da distribuição inteira de previsão e não apenas de um ponto. 

2.2.3 POLÍTICAS DE CONTROLE DE ESTOQUES 

 Tão importante quanto a previsão de demanda é a seleção da política de controle de 

estoque mais adequada, que irá determinar a forma como os estoques serão monitorados e 

repostos. Segundo Wanke (2012),  a gestão de estoques abrange um conjunto de decisões com 

o intuito de coordenar, nas dimensões espaço e tempo, a demanda existente com a oferta de 

produtos e materiais, de modo que sejam atingidos os objetivos de custo e nível de serviço. As 

questões básicas de controle de estoques são que itens devem ser estocados, onde devem ser 

estocados e quantas unidades devem ser estocadas e pedidas.  (BOTTER; FORTUIN, 2000).  

Para os sobressalentes, outras questões se tornam importantes, como: manter em 

estoque conjuntos completos ou subconjuntos montados de equipamentos com lista de 

material complexa; a possibilidade de reparar um item ao invés de substituí-lo; e a 

canibalização, que é a consolidação de equipamentos com faltas de peças ao menor número 

possível de equipamentos completos através da remoção e reposição de peças 

(SHERBROOKE, 2004). Questões relacionadas á cadeia de suprimento também são citadas 

por Huiskonen (2001) e Altay, Lewis Litteral (Ed. 2011) para os sobressalentes, como a 

necessidade de centralizar ou descentralizar estoques, terceirizar o controle de estoques e onde 

localizar os depósitos. 

2.2.3.1 Modelos Tradicionais de Controle de Estoques 

Apesar de existirem trabalhos propondo métodos específicos para o controle de peças 

de reposição, a maioria dos métodos se aplica a um caso específico, não podendo ser 

generalizado, conforme cita Altay e Litteral (Ed. 2011). Desta forma, muitos autores aplicam 

políticas tradicionais de estoque, comumente aplicadas a consumo de massa. 
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• Revisão Contínua do tipo (Q,r) 

Neste modelo, são utilizados os parâmetros r, que é o ponto de pedido, nível de 

estoque que dispara uma nova compra e Q, que é a quantidade fixa a ser comprada cada vez 

que o estoque atinge o ponto de pedido r. Este modelo requer monitoramento contínuo dos 

níveis de estoque. O nível fixo de reposição r é dado pela equação (2), onde d é a demanda 

por unidade de tempo, o tempo t é o tempo de reposição e Qs é o estoque de segurança 

(TUBINO, 2007) : 

� = � × < + =>																																																										(23)	 
O estoque de segurança Qs é calculado multiplicando-se m, o número de desvios 

padrão para o nível de serviço especificado pelo desvio padrão da demanda durante o tempo 

de ressuprimento, σ. 

=> = �σ                                                           (24) 

A quantidade fixa a ser reposta Q pode ser calculada segundo alguma sistemática 

própria ou através do Lote Econômico de Compra, que é calculado por (ROSA; MAYERLE; 

GONÇALVES, 2010): 

=∗ = C#DEFG                                                              (25) 

Onde Q* é a quantidade ótima de pedido, k é o custo fixo do pedido, i é igual a taxa de 

encargos sobre o estoque ,C é o custo unitário do produto e D é a demanda anual. Segundo 

Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010) é um método bastante criticado por tender a aumentar 

níveis de estoque, visto que minimiza os custos de pedido e manutenção dos estoques. 

• Revisão Contínua do tipo (s, S) 

Na política (s, S), também chamada de minimo-máximo por Sarker e Haque (2000) s é 

ponto de pedido, nível que ao ser atingido, emite novo pedido de compra e S é o nível 

máximo de estoque, cuja quantidade do pedido de compra será dimensionada para atingir. 

• Revisão Contínua do tipo (S-1, S) 

 Este modelo também é chamado de estoque base (REGO; MESQUITA, 2011). S é o 

estoque máximo e S-1 é o ponto de pedido, o que significa que a cada consumo, mesmo que 

de apenas uma unidade, será emitido um pedido para reposição dos estoques novamente ao 

nível S. (S-1,S) pode ser considerado um caso particular do modelo (s,S) em que s é igual á S-
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1. Isso ocorre quando o custo de colocação de pedido é muito baixo, compensando a 

reposição mesmo que em lotes unitários. 

De acordo com Park (1981), o modelo é adequado quando a demanda é baixa mas o 

item é caro, de forma que o custo de pedido é negligenciado se comparado ao custo da falta e 

manutenção de inventário, se ajustando bem a itens de baixa demanda e alto custo.  

• Revisão Periódica 

 Neste modelo, o estoque é revisado apenas em intervalos pré-determinados, quando é 

verificada a necessidade de emissão de pedido. De acordo com Rosa, Mayerle e Gonçalves 

(2010), consiste em definir um intervalo ótimo entre cada solicitação. A quantidade a ser 

reposta poderá variar de acordo com a demanda e níveis de estoque em cada revisão. A 

quantidade a ser reposta deve ser suficiente para garantir a demanda até a próxima revisão 

mais o tempo de ressuprimento, de acordo com Tubino (2007). A fórmula de cálculo da 

quantidade Q é dada por (TUBINO, 2007): 

= = �. (<H + <) − =I − =J + =H + =>		(4)                           (26) 

O saldo final em estoque (=I) é o saldo restante em estoque no momento da revisão. A 

quantidade pendente (=J) diz respeito a quantidades em pedido em revisões anteriores que 

ainda não entraram em estoque, esta situação ocorre quando o tempo entre revisões é menor 

do que o tempo de ressuprimento. A quantidade reprimida (=H)  representa quantidades 

solicitadas em estoque que não foram atendidas por motivo de rompimento de estoque. 

 O tempo ótimo entre as revisões (<H)	pode ser calculado utilizando a metodologia de 

lote econômico de compra, como proposto por Tubino (2007), onde <LMN é igual ao número de 

dias do ano e D é a demanda do item para o período. 

<H ∗= O∗.�PQRE                                                            (27) 

 Uma variante do modelo de reposição periódica é o (T,R), citado por Kingsman e Sani 

(1997) em que T é o intervalo entre revisões (tr) e R é o nível máximo de estoque a ser 

atingido através dos pedidos de compra. 

 Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010) afirmam que a principal vantagem da reposição 

periódica é a flexibilidade na determinação da periodicidade a ser empregada. Já Gaither e 

Frazier (2008) citam como desvantagem a exigência de maiores estoques de segurança visto 

que este tipo de modelo tem um maior risco de rupturas de estoque. 

2.2.3.2 Modelos para peças de reposição 
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• Estratégias de Manutenção Conjunta 

 Vários trabalhos propuseram estratégias de manutenção conjunta buscando otimizar as 

políticas de manutenções preventivas e políticas de controle de estoques. Acharya, 

Nagabhushanam e Alam (1986) estudaram o problema de encontrar uma política conjunta de 

substituição de peças em manutenção preventiva e provisionamento de peças, com objetivo de 

otimizar o intervalo entre substituições de peças, o nível de estoques e o intervalo entre 

pedidos. Os autores utilizaram a política de estoque base. 

 Kabir e Al-Olayan (1996) utilizaram simulação para otimizar uma estratégia conjunta 

de tempo de substituição preventiva e provisionamento de peças, utilizando a política (s, S), 

onde t1 é o instante em que ocorre a manutenção preventiva. O custo total otimizado levou em 

consideração o custo da substituição preventiva, custo de emissão de pedido em situação 

normal e emergência, custo da falta do item e custo de manutenção dos estoques. A simulação 

possibilitou analisar o comportamento da política e efeito dos custos envolvidos no modelo. 

 Sarker e Haque (2000) também realizaram simulações, comparando o desempenho da 

política de estoque (S,s) independente e da política de estoque conjunta otimizada (S,s,T) onde 

T é o intervalo de substituição das peças em manutenções preventivas por bloco. Para todos os 

cenários simulados, a política conjunta teve melhor desempenho do que duas políticas 

otimizadas independentes de estoque e manutenção preventiva. Horenbeek et al. (2013) fez 

uma extensa revisão de literatura das políticas de manutenção conjunta. 

• Política de Estoque Unitário – Manter ou Não Estoque 

 Tavares e Almeida (1983) apud Wanke (2012) desenvolveram um modelo binário para 

auxiliar na tomada de decisão quanto a manter 1 ou 0 unidades em estoque com base na 

suposição de que a demanda é aderente a distribuição de Poisson com parâmetro λ e de que é 

possível colocar pedido em emergência em um prazo menor quando houver ruptura.  Sendo 

assim calcula-se o custo de não manter a peça em estoque CT0 onde λ é o consumo histórico 

médio, CTR é o custo total de colocação do pedido e Cip é o custo de indisponibilidade do 

item: 

S10 = λ(CTR + Cip)                                                    (28) 

 Da mesma forma CT1 é calculado como abaixo, onde a primeira parcela é referente ao 

custo de oportunidade de manter o estoque, a segunda parcela é o custo total de pedido, onde 

Caq é o custo de aquisição, e a última parcela é referente ao custo de indisponibilidade caso 



43 
 

haja uma solicitação no período em que o estoque estiver descoberto devido ao tempo de 

ressuprimento – TR. 

S11 = Z **[\∗]^S�� ∗ _` + aS1% ∗ 	λb + ZS_� ∗ λ 31 − **[\∗]^5`            (29) 

 Wiggins (1967) também abordou o tema propondo uma política de estoque unitário, 

em que através da minimização dos custos de falta e estoque, se determina o instante ótimo 

para se reabastecer o estoque. 

• Modelos Dinâmicos 

 Gamberini et al.(2014) apresentaram uma política de estoque do tipo (Q,r) com ponto 

de pedido e tamanho de lote Q dinâmicos, variando ao longo do tempo, segundo diferentes 

regras testadas e comparadas no estudo. O modelo usa variáveis estocásticas com o objetivo 

de minimizar o nível médio de inventário, as demandas perdidas e número de faltas. Os 

autores utilizaram simulação para testar diferentes regras de cálculo para os parâmetros 

dinâmicos Q e r. 

  Sun et al. (2008) também propuseram uma política de estoques dinâmica periódica (R, 

st, St) em que os parâmetros st - ponto de pedido e St – quantidade de pedido variam a cada 

período t, com o objetivo de minimizar os custos de estoque sujeito a restrições de nível de 

serviço. O parâmetro R é o intervalo de tempo para revisão dos parâmetros de estoque. O 

modelo foi aplicado a uma fábrica de automóveis da China e se mostrou muito eficiente. 

2.2.4 MEDIDAS DE DESEMPENHO DE MODELOS DE ESTOQUE DE 

SOBRESSALENTES 

Medidas de desempenho são utilizadas para medir a performance de sistemas de 

gestão de estoques. Sherbrooke (2004) cita as duas principais medidas para os sistemas de 

gestão de sobressalentes: Fill Rate, definido como o percentual de demandas que podem ser 

atendidas na hora em que são colocadas (através do estoque) e Backorders, mede o número de 

demandas que não são atendidas em algum ponto no tempo.  

 O Fill-rate é uma das medidas mais utilizadas para avaliação de modelos de estoque, 

esta medida foi aplicada por Rego e Mesquita (2015), Van Wingerden et al. (2014) e Nenes, 

Panagiotidou e Tagaras (2010). O trabalho de Porras e Dekker (2008) utilizou também, além 

do fill-rate (β), a medida de nível de serviço por ciclo (CSL), ambas dadas pelas equações 30 

e 31, respectivamente, onde soc é o número de ciclos de reabastecimento com pedidos 



44 
 

pendentes, c é o número total de ciclos de reabastecimento, S é o número de demandas 

supridas por estoque de prateleira e D é o número total de demandas do período analisado: 

S,c = 1 − >Ndd                                                (30) 

e = fE                                                            (31) 

 Além das medidas de nível de serviço, também são mensurados os custos de estoques, 

(VAN WINGERDEN et al.,2014; PORRAS; DEKKER, 2008; REGO; MESQUITA, 2015; 

SYNTETOS et al., 2010), e a disponibilidade média do sistema (REGATTIERI et al., 2015).  

Percebe-se que medidas relacionadas a níveis de serviço tem sido utilizadas em 

trabalhos recentes, enquanto que em trabalhos mais antigos, objetivava-se apenas minimizar 

custos de estoque. (DHAKAR; SCHIMIDT; MILLER ,1994, WALKER, 1997, WIGGINS, 

1967 e PARK,1981). 

2.3 SIMULAÇÃO DISCRETA 

A simulação é uma excelente ferramenta para prever o comportamento de sistemas 

complexos e auxiliar na tomada de decisões. De acordo com Pegden apud Freitas Filho 

(2008), a simulação é o processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e 

conduzir experimentos com o propósito de entender seu comportamento e avaliar estratégias 

para sua operação. Para Prado (2004), a simulação é uma técnica de solução de um problema 

pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema usando um computador 

digital. Law e Kelton (2000) afirmam que a maioria dos sistemas do mundo real são muito 

complexos para permitir que modelos realísticos sejam avaliados analiticamente, por isso 

esses modelos devem ser estudados através da simulação.  

 Chung (2004) cita exemplos de aplicação da simulação em sistemas de manufatura, 

como operação de equipamentos, operações de montagem, equipamentos para manipulação 

de peças e armazéns. Cita também exemplos da simulação aplicada ao setor de serviços, como 

aplicação em hospitais, loja de varejo, tecnologia de informação e serviço de atendimento ao 

cliente. 

 São várias as vantagens para se utilizar a simulação. A possibilidade de criar e simular 

fenômenos desejados permite conferir quão representativas seriam as mudanças, colaborando, 

dessa forma, com a tomada de decisões(BELGE ENGENHARIA (ORG.), 2013). De acordo 

com Chung (2004), entre as vantagens da simulação estão a experimentação em tempo 

comprimido, pois o modelo computacional pode simular processos lentos em segundos; seus 

requisitos analíticos são reduzidos, permitindo que um analista mediano, possa simular 
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sistemas mais simples com pacotes de softwares, não sendo necessário especialistas e 

programadores; e os modelos são facilmente demonstráveis, principalmente através da 

animação, que está disponível nos softwares específicos de simulação.  

 Como desvantagens da simulação, Chung (2014) menciona a falta de acurácia dos 

resultados quando os dados de entrada não são acurados e sistemas de grande escala tendem a 

ser muito complexos e com longo tempo de processamento computacional.  

2.3.1 CONCEITOS BÁSICOS DE SIMULAÇÃO 

A simulação computacional pode ser classificada com relação a mudança de estado do 

sistema ao longo do tempo em contínua ou discreta. A simulação contínua é utilizada quando 

os estados do sistema variam de forma contínua ao longo do tempo e a discreta quando os 

estados do sistema variam a partir de ocorrência de eventos em momentos discretos no tempo 

(CHWIF; MEDINA, 2010). Um bom exemplo de modelo contínuo é o fluxo de água em um 

reservatório, enquanto que um sistema de manufatura com peças que entram e deixam o 

sistema em determinados pontos no tempo é um modelo discreto. Um mesmo sistema pode 

ter variáveis contínuas e discretas. De acordo com Morabito e Pureza (2012), os modelos 

discretos são os mais utilizados em Engenharia de Produção e Pesquisa Operacional. 

Segundo Law e Kelton (2000), quanto a característica das entradas e saídas do 

sistema, um modelo pode ser: 

• Determinístico: Quando não contém componentes aleatórias, ou seja, a saída é 

determinada uma vez que o conjunto de dados de entrada e as relações no modelo 

foram especificadas.  

• Probabilísticos ou estocásticos: Produzem saídas aleatórias que podem ser tratadas 

apenas como uma estimativa das características reais do modelo. Os modelos 

probabilísticos precisam de grande volume de dados históricos, que deverão passar por 

tratamento estatístico para aplicação no modelo. 

Outra classificação para os tipos de simulação é a divisão em sistemas estáticos e 

dinâmicos.  Quando o modelo de simulação tem o objetivo de analisar o comportamento de 

uma variável em determinado instante de tempo particular e o tempo não tem um papel 

importante para a simulação ele é considerado estático. Quando o sistema é simulado ao longo 

do tempo, para análise da evolução das variáveis ao longo do tempo, o modelo é dito 

dinâmico. 
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A simulação pode ainda ser terminal ou não terminal, de acordo com Cwhif e  Medina 

(2010) É dita terminal quando os instantes de início e fim da simulação são determinados, 

como por exemplo, a simulação de bancos e restaurantes. No fim do período de simulação não 

ficam entidades dentro do sistema. A simulação é não-terminal quando não existe um instante 

ou evento definido para encerrar a simulação, e nestes casos, normalmente o sistema roda 

continuamente, ou mesmo que haja interrupção entre um turno e outro, as entidades 

permanecem no sistema e as atividades recomeçam no período seguinte exatamente do ponto 

em que pararam. São exemplos de simulações não terminais hospitais, linhas de produção 

oficinas de reparo. 

2.3.2 PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UM MODELO DE SIMULAÇÃ O 

O objetivo desta revisão de literatura, em consonância com o método que será aplicado 

no presente estudo, é abordar a simulação probabilística de eventos discretos. Para tanto serão 

apresentados os principais componentes de um modelo de simulação citados por Kelton et al. 

(2007) e Chung (2004). 

a) Sistema: Um sistema é um agrupamento de partes que operam juntas, visando um 

objetivo comum. Um sistema sempre pressupõe uma interação causa-e-efeito entre as 

partes que o compõem (FORRESTER (1968) apud CHWIF ; MEDINA, 2010)) Para 

Law e Kelton (2000) um sistema é um conjunto de entidades. Em resumo, o sistema 

tem a função de delimitar o problema a ser modelado e simulado. 

b) Estado do Sistema: É a coleção de variáveis necessárias para descrever o sistema em 

um instante particular do tempo, relativa aos objetivos do estudo. (LAW; KELTON, 

2000) 

c) Entidades: São objetos como pessoas e peças que agem ou interagem em conjunto de 

acordo com alguma lógica. (LAW; KELTON, 2000). Podem ser clientes em um 

modelo de prestação de serviços ou uma peça em uma linha de produção. As entidades 

se movem pelo sistema e mudam de status, afetando as medidas de desempenho do 

sistema. 

d) Atributos: Um atributo é uma característica das entidades, que assume valor único 

para cada entidade no sistema. Exemplos de atributos de entidades são cor, tipo, tempo 

de entrada no sistema e etc. 

e) Recursos: Os recursos servem para processar as entidades, que competem entre si pela 

disponibilidade dos recursos. Os recursos podem ser equipamentos em uma linha de 

produção ou atendentes em simulação de serviços, por exemplo. 
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f) Fila: Como as entidades disputam entre si pela disponibilidade dos recursos, pode 

haver a formação de filas de entidades esperando para serem processadas por um 

determinado recurso. 

g) Acumuladores Estatísticos: Para calcular as medidas de desempenho que se 

constituem nas saídas do sistema, é necessário criar variáveis de acumuladores 

estatísticos que irão atualizando seus valores a medida em que o tempo evolui na 

simulação. São exemplos de acumuladores estatísticos o número de peças produzidas, 

o total de tempo de espera na fila, o maior tempo de espera na fila, entre outros. 

h) Evento: É algo que ocorre em um determinado instante de tempo na simulação, 

podendo alterar atributos de entidades, variáveis ou acumuladores estatísticos. 

i) Medidas de Desempenho: As medidas de desempenho são os resultados da simulação, 

que servirão de base para comparação com outros modelos e tomadas de decisão. 

Podemos citar como medidas de desempenho tempo médio na fila, produção média 

por hora, ocupação médias dos recursos. 

2.3.3 ETAPAS DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO 

Chwif e Medina (2010) dividem a simulação em três grandes etapas: A Concepção do 

Modelo, a Implementação e a Análise dos Resultados, que serão descritas a seguir. 

2.3.3.1 A Concepção do Modelo 

 A concepção do modelo é a etapa mais importante da simulação para Robinson et al. 

(2011). Segundo os autores, o modelo conceitual é a abstração de um modelo real ou sistema 

proposto, implicando em simplificações da realidade. O objetivo do modelo conceitual é 

extrair a simplificação apropriada da realidade. Morabito, Pureza (2012) define o modelo 

conceitual como a descrição verbal na qual apenas uma fração das variáveis originais que 

definem o comportamento do sistema é considerada. 

 Ainda segundo Robinson et al. (2011), a modelagem conceitual consiste em sair de 

uma situação problema, através de requisitos do modelo para a definição do que deve ser 

modelado e como. O modelo conceitual independe do código de programação ou software a 

ser utilizado. No modelo conceitual deve ser definido o objetivo da simulação, o escopo do 

modelo, suas fronteiras e o nível de detalhamento de cada componente do sistema. 

 O que é definido no modelo conceitual impacta diretamente em todas as etapas 

seguintes da simulação, como pode ser visto na Figura 7, que representa as relações entre cada 

etapa da simulação. 
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Figura 7 - Função do Modelo Conceitual 

Fonte: Adaptado de Robinson et al. (2011). 

 Desta forma, na etapa de modelagem conceitual devem ser definidas as fronteiras do 

sistema a ser simulado, as premissas do modelo, quais serão as entidades, recursos e medidas 

de performance.  

2.3.3.1.1 Coleta dos Dados 

Também faz parte da modelagem conceitual a coleta e tratamento estatístico dos dados 

coletados. Dados devem ser coletados para que se possa inferir qual distribuição teórica 

define o comportamento de determinada variável, para que dados possam ser gerados da 

distribuição teórica e aplicados ao modelo de simulação, tal qual descreve Chung (2004) na 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Objetivos da Coleta de Dados 

Fonte: Adaptado de Chung  (2004) 

 Ainda de acordo com Chung (2004), os dados podem ser coletados através do registro 

de dados históricos arquivados anteriormente, através da estimação de funcionários 
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experientes, da captura automática de dados através de algum sistema eletrônico ou da 

observação direta do sistema.  

2.3.3.1.2 Tratamento dos Dados Coletados 

O tratamento dos dados coletados consiste em explorar o conjunto de dados para 

extrair as principais características, identificar pontos discrepantes (outliers), verificar se a 

série de dados possui valores independentes e identicamente distribuídos e ajustar os dados 

coletados a alguma distribuição de probabilidade através de testes de aderência. Para tanto 

serão apresentadas as principais ferramentas para tratamento dos dados:  

Diagrama de Caixa ou BoxPlot: 

O diagrama de caixa ou boxplot é muito utilizado para a identificação de outliers. O 

outlier é uma observação que parece desviar-se marcadamente dos outros membros da 

amostra onde ocorre. (HODGE; AUSTIN, 2004). O boxplot é uma apresentação gráfica que 

descreve simultaneamente várias características importantes como centro, dispersão, desvio 

da simetria e outliers. O boxplot apresenta os três quartis, o mínimo e o máximo dos dados em 

uma caixa retangular. (MONTGOMERY; RUNGER, 1999). A Figura 9 mostra um exemplo 

de boxplot em que os pontos Y, Z e V são outliers. Para calcular os outliers são utilizadas as 

fórmulas abaixo, onde LS e LI são respectivamente os limites superiores e inferiores da 

amostra a partir dos quais as observações podem ser consideradas outliers. (CHWIF; 

MEDINA, 2010): 

c, = =g + 1,5(=g − =*)                                           (32) 

ci = =* − 1,5(=g − =*) ,                                            (33) 

  Q1 e Q3 são o primeiro e terceiro quartis da amostra. Além dos outliers, através deste 

método podem ser calculados também os outliers extremos. Um ponto situado a mais de 3 

intervalos interquartis, ou seja, da diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, da 

extremidade da caixa é chamado de outlier extremo. 
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Figura 9 - Exemplo de BoxPlot 

Fonte: HODGE; AUSTIN (2004). 

BoxPlot Ajustado: 

Quando os dados são assimétricos, os métodos tradicionais de detecção de outliers 

podem não ser os mais adequados. Hubert e Van Der Veeken (2008) elaboraram um método 

de detecção de outliers baseado na mediana dos pares das séries de dados, quando há 

assimetria nos dados. Neste método os dados estão representados pelo conjunto Xn ={ x1, x2, 

x3, ..., xn} e o intervalo dos dados passa a ser definido pela mediana dos pares  de dados MC: 

,�	jS k 0:	a=* − 1,5�)mnG(=g − =*), =g + 1,5�gnG(=g − =*)b                 (34) 

 ,�	jS o 0: a=* − 1,5�)gnG(=g − =*), =g + 1,5�mnG(=g − =*)b,           (35) 

 onde: 

jS(pM)qrstuvQsqw = ���_���	x(�F, �y)                                     (36) 

x��F , �y� = (qw)tuvFLMLQ))(tuvFLMLQ)qr)qw)qr                                  (37) 

 xi e xj pertencem ao conjunto de dados Xn 

ScatterPlot ou Diagrama de Dispersão: 

 Após a eliminação dos outliers é necessário verificar se a série de dados é 

independente e identicamente distribuída. Uma das ferramentas utilizadas é o diagrama de 

dispersão ou scatterplot, que consiste em plotar pontos em gráfico XY formando pares da 

sequência de dados com (Xn, Xn-1); (Xn-1, Xn-2); (Xn-2, Xn-3;.....). Amostras com correlação 
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tendem a produzir gráficos em que os valores se agrupam na direção de uma das diagonais do 

gráfico. Amostras independentes tendem a produzir gráficos com pontos distribuídos sobre 

várias porções do gráfico. (VINCENT, 1998). A Figura 10  mostra um exemplo de amostra 

independentemente distribuída e um com correlação positiva, respectivamente. 

 

Figura 10 - Exemplo de ScatterPlot 

Fonte:VINCENT (1998). 

Correlograma: 

 Outra maneira de verificar a independência da série é através dos correlogramas. De 

acordo com Ehlers (2009), o correlograma é um gráfico que apresenta os k primeiros 

coeficientes de autocorrelação como função de k. A autocorrelação é a medida de correlação 

entre as observações de uma mesma variável x em diferentes horizontes de tempo t, defasadas 

em 1,2,3... horizontes de tempo. A correlação entre observações defasadas de k períodos de 

tempo (rk) é calculada através da equação 38: (EHLERS, 2009) 

�z = ∑ (q7)q̅)Q}~7�~ (q7�~)q̅)∑ (q7)q̅)�Q7�~ ,                                          (38) 

onde �̅ é a média de todas as observações.  

 Para uma série completamente aleatória os valores defasados são não correlacionados 

e portanto espera-se que �z ≅ 0. Ainda de acordo com Ehlers (2009) limites podem ser 

estabelecidos para os valores de �z, no entanto, espera-se que 1 em cada 20 destes coeficientes 

esteja fora dos limites, mesmo para uma série completamente aleatória.  

 Os correlogramas são úteis para identificar tendência nos dados, sazonalidade e 

correlação de curto prazo. A  Figura 11 apresenta um correlograma típico de uma série 

completamente aleatória e independente. 
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Figura 11 - Exemplo de Correlograma 

Fonte: EHLERS (2009). 

Teste de Aderência Qui-Quadrado: 

 Após eliminar as observações discrepantes e verificar se a amostra de dados é 

realmente independente, o próximo passo é a inferência da distribuição de probabilidades que 

se adequa à amostra. Hoje temos diversos softwares no mercado, como o Arena Input 

Analyzer e o ExpertFit que executam o ajuste dos dados à distribuição de probabilidade mais 

adequada, de forma automatizada. Os softwares inclusive, plotam os histogramas e realizam 

os testes de aderência. 

 O teste de aderência é utilizado para testar a hipótese de que uma determinada 

distribuição é satisfatória como um modelo para a população. (MONTGOMERY; RUNGER, 

1999). De acordo com Chung (2004, o teste de qui-quadrado é um dos testes de aderência 

mais utilizados e pode ser aplicado tanto a distribuições contínuas, quanto discretas. Para 

realizar o teste, deve ser elaborado um histograma de k classes, somando-se os valores 

observados �F  para cada classe. Depois é  calculado os valores de frequência esperados �F	da 

distribuição testada para cada classe. Calcula-se assim o pN# , que é comparado com o valor 

crítico tabelado pd#, de acordo com o número de graus de liberdade e nível de significância do 

teste. Caso pN# k pd# rejeita-se a hipótese de que a distribuição da população é a distribuição 

calculada no teste. 

pN# = ∑ (�r)�r)��rzF)* (MONTGOMERY; RUNGER, 1999)                (39) 

 Uma possível fraqueza do teste de qui-quadrado é que só pode ser executado se existe 

uma quantidade suficiente de dados para aplicar o teste. (CHUNG, 2004). As frequências 

esperadas para este teste não devem ser muito pequenas, valores mínimo de 3, 4 ou 5 são 

estipulados de acordo com Montgomery e Runger (1999). 

Teste de Aderência Kolmogorov-Smirnov: 
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 Este teste não é utilizado para distribuições discretas. Deve ser utilizado quando o 

número de dados é limitado e o qui-quadrado não pode ser aplicado. (CHUNG, 2004). 

 O teste de Kolmogorov-Smirnov compara a função acumulada do modelo teórico com 

a função acumulada de probabilidade observada, calculando a distância absoluta máxima 

entre as duas distribuições acumuladas através de: (CHWIF;  MEDINA, 2010): � = ���|�(�) − ,(�)|, ���:                                                 (40) 

D=distância absoluta máxima 

�(�) = ���çã	���������	<�ó�_�� 

,(�) = ���çã	���������	�������� 

 O valor calculado de D é comparado com o valor teórico Dcrítico, relacionado na tabela 

de valores críticos do teste de Kolmogorov-Smirnov, de acordo com o nível de significância 

adotado. Se D> Dcrítico, rejeita-se a hipótese de aderência da amostra a distribuição. 

Teste de Aderência Anderson-Darling: 

 O teste de Anderson-Darling é baseado na transformação integral de probabilidade 

utilizada para conversão dos dados em uma distribuição uniforme. O teste de Anderson-

Darling compara o quão próximo os valores da distribuição analisada estão dos valores da 

distribuição uniforme convertida e por isso é chamado de teste de distância. 

(MONTGOMERY; RUNGER, 1999) 

 Os valores críticos do teste de Anderson-Darling dependem da distribuição de 

probabilidade e são tabelados para algumas distribuições específicas. 

2.3.3.2 Implementação Computacional 

 As informações e estimativas coletadas e analisadas na primeira fase são usadas nesta 

fase para desenvolver e avaliar um modelo matemático do problema através de lógica de 

simulação. É comum nessa fase a realização de análises e experimentos preliminares com o 

modelo, a fim de se obter maior insight sobre o comportamento e a adequação do modelo. 

(MORABITO; PUREZA, 2012). 

 Para auxiliar na implementação do modelo computacional, estão disponíveis muitos 

softwares de simulação, que contem pacotes que reduzem os esforços de elaborar algoritmos e 

códigos de programação. Dentre os mais conhecidos orientados para a manufatura estão o 

ARENA, Promodel, WITNESS, Automod, SIMUL8 e FlexSim. A escolha do software é de 
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grande importância e deve levar em consideração, segundo Banks (1998), o custo, as entradas 

e saídas do modelo, o processamento, meio-ambiente e fornecedor do software. 

 Ainda na fase de implementação, o modelo deve ser verificado e validado. A 

verificação do modelo pode ser feita simultaneamente à toda fase de implementação. O 

objetivo é verificar se o modelo está funcionando corretamente. De acordo com Chung (2004) 

para que a verificação seja totalmente bem sucedida, deve incluir todos os componentes 

especificados na fase de definição do sistema e o sistema deve estar apto a rodar sem erros ou 

avisos. Para ajudar na verificação, pode-se utilizar da animação e do avanço manual do tempo 

da simulação. Outra estratégia ensinada por Chung (2004) é dividir o sistema complexo em 

modelos menores e mais simples, mais fáceis de verificar. 

 A validação é realizada após o término da elaboração do modelo. A validação consiste 

em verificar se o modelo proposto representa apropriadamente o problema, ou seja, se o 

modelo descreve adequadamente o comportamento do sistema real, diante das hipóteses 

admitidas na definição do problema na primeira fase. (MORABITO; PUREZA, 2012). 

 Chung (2004) cita dois tipos de validação: Validação Face a Face em que especialistas 

analisam o modelo e verificam se o mesmo representa a realidade, ao menos superficialmente. 

O segundo tipo de validação é a validação estatística em que é realizada comparação 

quantitativa entre o sistema atual e o modelo simulado. Se não há diferença estatística 

significativa entre os conjuntos de dados, então o modelo é considerado válido. Chwif e 

Medina (2010) citam também a validação de modelos através de análise de sensibilidade, a 

comparação com modelos anteriores e a duplicação de modelos por diferentes equipes, 

técnica bastante onerosa. 

2.3.3.3 Análise dos Resultados 

 Para analisar os resultados das medidas de desempenho escolhidas é necessário definir 

o número de replicações necessárias. De acordo com Chung (2004), o número inicial de 

replicações deve ser arbitrado para iniciar a análise. A partir daí deve ser calculado o valor 

médio das medidas de desempenho e o desvio padrão para o número inicial de replicações. O 

intervalo de confiança ao nível de significância desejado para cada uma delas através da 

distribuição t de student é calculado através da fórmula (CHWIF; MEDINA, 2010): 

�̅ ± <M)*,�/# >√M                                                         (41) 

Onde �̅  é a média da amostra, n é o número de replicações, s é o desvio padrão da amostra e <M)*,�/# é o percentil da distribuição t de student para n-1 graus de liberdade. 
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Desta forma, tem-se a precisão de cada medida de desempenho e calcula-se o número 

de replicações necessárias para se alcançar a precisão desejada para o modelo:(CHWIF; 

MEDINA, 2010) 

x = <M)*,�/# >√M                                                   (42) 

�∗ = �	 ×	3 ��∗5#                                                 (43) 

onde n* é o número de replicações necessárias e h* é a precisão desejada, ou seja, o tamanho 

do intervalo de confiança que se deseja obter 

Sistemas não terminais tem a necessidade de definição de um tempo de warm-up ou 

aquecimento, ao longo do qual o sistema ainda está em regime transitório, e portanto 

desconsideram-se os dados de saída deste período. Chwif e Medina (2010) indica a 

suavização das curvas das medidas de desempenho através de médias móveis para 

identificação do tempo de warm-up. Chung (2004) cita também a abordagem de regressão 

linear para identificar o momento de transição do regime transitório para o regime 

permanente. 

 Após a determinação do tempo de aquecimento e do número ideal de replicações, é 

possível rodar o modelo e extrair os resultados. A análise dos resultados envolve comparar 

cenários alternativos e avaliá-los quanto a performance. A comparação estatística de 

desempenho das alternativas pode ser realizada através de testes de hipóteses, intervalo de 

confiança e análise de variância. 
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3 DESCRIÇÃO DO SETOR EM ESTUDO 

3.1 EQUIPAMENTOS MANUTENIDOS 

O objeto do estudo abordado no presente trabalho é uma oficina de manutenção de 

turbomáquinas de uma empresa produtora de petróleo. As turbomáquinas são fundamentais 

para garantir a continuidade da produção de petróleo, uma vez que geram a energia necessária 

para a produção em locais remotos, comprimem uma parcela do gás produzido para reinjeção 

no poço de petróleo através da técnica de produção conhecida como “gas lift” e conduzem o 

gás produzido para as unidades de tratamento e distribuição. O bom desempenho das 

turbomáquinas é portanto, considerado fator chave para atingir as metas de produção, bem 

como garantir a segurança das pessoas e instalações dos locais de produção. Por se tratar de 

equipamentos rotativos que operam em altas temperaturas, uma falha catastrófica pode 

resultar em grandes danos a instalações e risco de vida para os trabalhadores. 

 As turbomáquinas são equipamentos cujo custo é da ordem de milhões de dólares e 

cujo projeto é muitas das vezes customizado, impossibilitando que se possa rapidamente 

substituir um equipamento por outro similar ou de outro fabricante quando ocorre uma 

quebra. A oferta de fabricantes é pequena, todos são estrangeiros, devido a especificidade dos 

projetos e tecnologia de engenharia necessárias para se atuar neste mercado.  

 Os equipamentos manutenidos na referida oficina são as turbinas a gás e os 

compressores centrífugos, além de seus acessórios. As turbinas a gás são as mesmas utilizadas 

pela indústria aeronáutica para dar propulsão aos aviões à jato. As turbinas são então 

equipamentos complexos, compostos por inúmeras partes e sobressalentes, que vão desde 

parafusos, anéis de vedação e frenos, até mancais, selos e palhetas rotoras e estatoras. O 

número de peças que compõem uma turbina a gás pode passar de 1000 itens.  

 Equipamentos igualmente complexos e também manutenidos por esta oficina são os 

compressores centrífugos. Os compressores centrífugos são compostos por impelidores 

dotados de pás, que giram em alta velocidade e dentro dos quais passa o gás a ser 

comprimido. Os compressores centrífugos são compostos por cerca de 200 itens 

sobressalentes, como impelidores, diafragmas, selos, parafusos, anéis de vedação e mancais. 

Os compressores centrífugos são projetados para comprimir um gás de acordo com 

determinadas especificações, sendo portanto, um projeto único de acordo com as 

especificações especiais do gás extraído de cada campo produtor. 
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O projeto de engenharia dos sobressalentes de turbomáquinas é bastante especializado, 

pois envolve o uso de diferentes ligas e superligas de metais com tecnologia de fabricação e 

tratamento térmico específicos para resistir a altas temperaturas. Devido a isto, os 

sobressalentes possuem alto valor, maiores tempos de fabricação e fornecimento, além de 

poucos fabricantes especializados. 

3.2 O PROCESSO DE MANUTENÇÃO 

Na oficina de manutenção podem ser realizadas manutenções corretivas, efetuadas 

após a pane, com o objetivo de que o equipamento retorne à operação, ou preventivas, que são 

feitas de acordo com critérios pré-definidos para evitar falhas ou degradação. A maior parte 

dos equipamentos manutenidos sofrem manutenção preventiva, cuja necessidade é detectada a 

partir de inspeções preditivas. As manutenções preventivas realizadas na oficina são 

chamadas de revisão geral e já têm escopo pré-definido. Os sobressalentes envolvidos neste 

tipo de revisão também são previamente levantados e supridos em estoque. As revisões 

(manutenções preventivas) consistem em: 

a) Fase A – Nesta fase, o equipamento recebido passa por uma inspeção inicial a 

fim de realizar check-list de recebimento do equipamento. Seus módulos são 

então desmontados e neste momento, é realizada a chamada inspeção suja, que 

é a condenação de peças em condições muito degradadas através apenas de 

inspeção visual, antes mesmo de encaminhá-las para a limpeza e inspeção 

formal.  Após a desmontagem das peças de cada módulo, suas peças são 

triadas, cadastradas e limpas de modo a facilitar a inspeção. As peças passam 

então por inspeção visual, dimensional e por outros ensaios não destrutivos 

quando necessários como líquido penetrante e partículas magnéticas. 

b) Fase B – Nesta fase são executados os reparos identificados na etapa de 

inspeção das peças de acordo com as recomendações de inspeção registradas 

pelos inspetores. O reparo pode constituir de aplicação de revestimento, 

tratamento térmico, usinagem e soldagem. Também nesta fase, as peças 

reparadas são novamente inspecionadas e as peças adquiridas ou vindas de 

estoque passam por inspeções para garantir a qualidade da manutenção. 

c) Fase C – Nesta fase, quando todas as novas peças solicitadas estão disponíveis 

e os reparos já foram finalizados, inicia-se a montagem de cada módulo do 

equipamento, incluindo a montagem e balanceamento dos rotores. Por fim, os 
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módulos são empilhados, finalizando a montagem final do equipamento, que é 

conteneirizado e se torna então disponível para transporte e operação. 

Durante as fases A e B da manutenção são solicitados os sobressalentes necessários 

para manutenção. Eles podem ser de dois tipos: 

− Itens de troca obrigatória: Peças que não são inspecionadas e devem ser substituídas 

obrigatoriamente. Esses sobressalentes são solicitados do estoque assim que a 

manutenção se inicia. São exemplos de itens de troca obrigatória parafusos, arruelas, 

anéis de vedação, sensores, entre outros; 

− Itens passíveis de inspeção: São materiais que após a desmontagem e limpeza, passam 

por inspeção, que irá determinar se estão em condições de uso ou se devem ser 

reparados ou substituídos. Se enquadram neste tipo de item palhetas, diafragmas, 

selos, etc. São solicitados após o término da Fase A e possuem demanda intermitente. 

Os itens passíveis de inspeção podem ainda ser subdivididos em dois tipos de acordo 

com o tipo de demanda, conforme apresenta a Figura 12: 

− Itens de Demanda unitária: Quando se utiliza apenas uma unidade do determinado 

item por equipamento ou quando se utiliza mais do que uma unidade do item por 

equipamento, mas a reprovação na inspeção inicial se dá sempre por lote, de forma 

que as peças são sempre substituídas em sua totalidade, podendo ser considerados 

como demandas unitárias; 

− Itens de Demanda errática: Quando se utiliza mais de uma unidade por equipamento e 

as quantidades consumidas por manutenção podem variar. 

 

Figura 12 - Classificação dos Sobressalentes Quanto ao tipo de demanda 

Fonte: Próprio Autor. 
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 As informações de quais sobressalentes compõem um determinado equipamento, 

quantidades aplicadas e sua classificação quanto a troca obrigatória ou não são atualizadas em 

listas de sobressalentes elaboradas para cada equipamento revisado na oficina. 

A Figura 13 resume as fases da manutenção explicadas acima e indica em quais 

momentos da revisão são solicitados os sobressalentes. A figura representa ainda o tempo 

total de manutenção, que é a soma dos tempos necessários para realização das três fases da 

manutenção. 

 

Figura 13 - Fases da Manutenção 

Fonte: Próprio Autor. 

Outra informação relevante para entendimento dos processos de manutenção da 

oficina em estudo diz respeito a gestão de equipamentos reservas. Devido aos longos tempos 

de manutenção das turbomáquinas juntamente com a necessidade de garantir a 

disponibilidade destes equipamentos e a manutenção das operações, as unidades de 

operacionais possuem equipamentos reservas. Os equipamentos reservas evitam que a 

produção seja interrompida por muito tempo quando ocorre uma quebra ou quando um 

equipamento precisa ser removido para manutenção preventiva. Sendo assim, é muito 

importante otimizar os tempos de manutenção a fim de reduzir os tempos em que não se tem 

um equipamento reserva disponível. A partir do momento em que um equipamento não 

finaliza sua manutenção e não há outro equipamento reserva disponível, se ocorrer uma 

quebra, haverá perda de produção. Quando o equipamento em operação é encaminhado para 

manutenção pode se tornar reserva, se após o término da manutenção não houver necessidade 

de operação do mesmo, ou retornar direto para a operação caso não haja outro equipamento 

reserva. No último caso incorre a perda de produção. 
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Caso a oficina esteja com sua capacidade de manutenção de equipamentos 

comprometida, quando da chegada de um novo equipamento para revisão, pode-se optar por 

enviá-lo para outra oficina reparadora, visando retornar o equipamento a condição operacional 

o mais rápido possível para se evitar a vulnerabilidade da falta de equipamento reserva e a 

possível perda de produção. 

3.3 O SISTEMA ERP UTILIZADO 

A empresa utiliza um sistema ERP – Enterprise Resource Planing, que integra as 

principais funções da empresa, incluindo a Manutenção e a Administração de Materiais. Ele 

utiliza a filosofia MRP para efetuar a gestão de materiais, ou seja, utiliza uma lógica para 

definir os materiais necessários para concluir determinado produto ou processo e faz a 

programação dos materiais verificando quando devem ser comprados ou se poderão ser 

atendidos pelo estoque. 

 Basicamente, quando uma necessidade (reserva de material) é colocada no módulo de 

manutenção do sistema, essa necessidade migra imediatamente para o módulo de 

administração de materiais e é verificado se haverá estoque disponível na data em que o 

material será necessário. Se houver estoque, a necessidade será atendida pelo setor de 

armazenagem, que encaminhará o item para entrega no momento oportuno. Caso não haja 

estoque disponível para a data programada, o MRP irá verificar, com base no tempo de 

ressuprimento cadastrado do material, quando deve ser iniciada a compra para o item, 

momento em que será gerada uma Requisição de Compras no Sistema. Quando o item chegar 

na empresa, dará entrada no estoque e será encaminhado para entrega, também de acordo com 

a data programada de utilização do item. A Figura 14 representa o fluxo das necessidades de 

materiais dentro do sistema ERP utilizado pela empresa. 

Para que este fluxo funcione perfeitamente, é necessário que as informações como 

saldo do material em estoque, parâmetros de ressuprimento, tempo de ressuprimento do item e 

data programada de utilização estejam corretos e atualizados no ERP. 

As informações mais importantes para a gestão do sistema ERP são os parâmetros de 

estoque. O sistema é atualizado algumas vezes durante o dia, a fim de atualizar o cálculo das 

necessidades de material e gerar as requisições de compra se necessário. Portanto, ao se 

colocar uma necessidade de material, os parâmetros de ressuprimento de estoque dos 

materiais serão analisados para verificar se é necessário colocar uma compra para atender à 

necessidade ou para repor os estoques.  
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A oficina utiliza atualmente duas políticas de estoque gerenciadas pelo ERP. As 

políticas são a de revisão contínua do tipo (s,S) e (S-1, S). Itens considerados não críticos são 

comprados sob demanda não possuindo parâmetros de ressuprimento. Os parâmetros de 

ressuprimento da oficina não são calculados pelo sistema ERP atualmente. 

 

 

Figura 14 - Fluxo de Necessidade de Materiais no sistema ERP 

Fonte: Próprio Autor. 

  Para os itens de troca obrigatória, os parâmetros são calculados com base na demanda 

futura de equipamentos a serem manutenidos no período de um ano de manutenções e no 

tempo de ressuprimento. Os parâmetros de sto e STO são então calculados através das equações 

43 e 44: 

,8� = �																																																													(	43) 
�8� = � º	�_��	�	�� 	�1���	��	%������_�.+�,8�																		(44) 

sto representa o parâmetro s para os itens de troca obrigatória e STO o parâmetro S dos 

itens de de troca obrigatória. A quantidade de cada sobressalente a ser aplicada em demandas 

de manutenções futuras no próximo ano, chamada de D pode ser conseguida através das listas 

de sobressalentes dos equipamentos, citada em 4.2. O estoque de segurança ESTO é calculado 
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de maneira muito simplificada, pois considera-se que o desvio padrão da demanda é sempre 

de 5%, que é, portanto, multiplicado por z (o número de desvios-padrão para o nível de 

serviço desejado), conforme a equação 45: 

�,8� = ��,8�                                                         (45) 

Para os itens passíveis de inspeção, os especialistas dos equipamentos manutenidos 

definem quais itens devem ter formação de estoques. Os itens passíveis de inspeção que 

devem ter parâmetro de ressuprimento são então dividos em dois grupos: os de menor valor e 

os de maior valor. Os sobressalentes de menor valor têm os parâmetros spi e SPI calculados 

exatamente da mesma forma que os de troca obrigatória, porém os valores de s e S são 

divididos por 2, de acordo com as equações 46, 47 e 48, pois considera-se  que a taxa de 

substituição dos mesmos é de 50%. 

,�� = E#                                                              (46) 

��� =	 � º	�_��	�	�� 	�1���	��	%������_�.2 	+ �,��																								(47) 
�,�� = ��,��                                                      (48) 

Os sobressalentes de maior valor têm a política de estoque e os parâmetros arbitrados 

pelos especialistas dos equipamentos, de acordo com sua experiência.  

Quanto a escolha da política a ser utilizada, por padrão da empresa é escolhida a 

política (S-1,S) quando o valor calculado para o parâmetro s é maior do que 80% do valor de 

S, ou quando o parâmetro S é menor do que 10 unidades. Os parâmetros de estoques são 

revisados anualmente.  

Os principais problemas encontrados na forma de cálculo atual dos parâmetros de 

ressuprimento são: a forma de estimativa das demandas futuras de equipamentos a ser 

manutenido que é baseada exclusivamente na informação passada pelos clientes e que muitas 

das vezes está super-estimada; o estoque de segurança que é baseado em desvio padrão fixo 

de 5%, e o tempo de ressuprimento utilizado nos cálculos de parâmetros de estoque. É 

utilizado para efeito de cálculo, o tempo de ressuprimento atualizado pelo ERP, baseado na 

última compra do item. Sendo assim, as grandes variações de leadtime de ressuprimento entre 

as compras não é absorvido pelo cálculo de parâmetros de estoque.  
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3.4  O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES 

Caso a realização de reserva de material provoque a necessidade de aquisição de 

sobressalentes, é gerada uma Requisição de Compra no sistema ERP. As requisições de 

compra são encaminhadas para a área responsável pelas contratações da empresa, que irá 

desempenhar as duas primeiras etapas do processo de aquisição de sobressalentes 

representado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Etapas do Processo de Aquisição de Sobressalentes 

Fonte: Próprio Autor. 

A primeira etapa para aquisição dos sobressalentes é a análise da Requisição de 

Compra (RC). Logo que é gerada, ela deve ser analisada por uma equipe responsável, que irá 

verificar se as informações constantes na requisição como descrição do material, preço 

estimado e tempo de ressuprimento estão corretas. Será verificado também se existe algum 

contrato firmado disponível para compra do bem ou se será necessário realizar cotação no 

mercado para realizar a compra. A requisição de compra então é agrupada junto a outras 

requisições, para que seja formado um processo de compra. As requisições são enviadas uma 

vez por semana para o comprador responsável. 

O comprador inicia então segunda etapa da aquisição que é o processamento da 

compra. Nesta fase, se houver contrato para o material, o comprador irá criar o pedido de 

compra no ERP e enviar ao fornecedor, o que ocorre em um curto espaço de tempo.  

Já quando não há contrato pré-estabelecido, é necessário identificar potenciais 

fornecedores e realizar cotações com os mesmos. O comprador elabora então análise 

comercial das cotações recebidas e verifica viabilidade da compra.  É criado um pedido de 

compra no sistema ERP que deve ser aprovado e liberado pelo gestor competente de acordo 

com valor da compra. Caso seja comprovado que as cotações não são viáveis 

economicamente ou não houverem cotações similares, é solicitado novamente cotações aos 
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fornecedores. Sendo assim, o processamento de compra quando não existe contrato é bem 

mais demorado.  

Após o processamento da compra, será necessário aguardar pela entrega do material 

pelo fornecedor, de acordo com o prazo de fornecimento estabelecido contratualmente no 

pedido de compra, o que se constitui da fase de Fornecimento dos Itens. 

Por fim, a partir do momento em que o material é entregue pelo fornecedor, o setor de 

armazenagem recebe o item, confere a documentação e verifica se não há divergências com o 

material. Será então selecionado um depósito e posição para armazenagem do item. Este 

processo pode durar de um a alguns dias e é a chamada fase de Entrada em Estoque. 

3.5 A GESTÃO DE ESTOQUES DA EMPRESA 

 Uma forte política de redução dos custos de estoques tem sido adotada nos últimos 

anos com o objetivo de deixá-lo mais responsivo e menos ineficiente. Estoques inativos estão 

sendo identificados e tratados a fim de destiná-los a alienação ou encontrar aplicação 

apropriada dentro da empresa. O consumo de estoques excedentes está sendo priorizado. Com 

estas ações espera-se otimizar a imobilização de capital empatado em estoque, através da 

formação de estoques para os itens que realmente são necessários e que possuem maior giro 

de estoque. Os resultados têm sido expressivos como será mostrado a seguir. 

Para a gestão de estoques da empresa, é utilizado o banco de dados alimentado pelo 

sistema ERP. Através do banco de dados é possível acompanhar valor dos itens de estoque ao 

longo do tempo, a curva ABC dos estoques e a movimentação dos materiais. 

Os principais indicadores acompanhados pela oficina são: 

− Valor de Estoque Contábil: Mede o valor total de estoque da oficina. A Figura 

16 apresenta a evolução do valor de estoque contábil, que teve redução de 40% 

nos últimos 5 anos. 

− Valor de Estoque Excedente: Contabiliza todo o valor em estoque que está 

acima dos parâmetros de ressuprimento estabelecidos.  
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Figura 16 - Valor de Estoque Contábil 

Fonte: Próprio Autor. 

Os indicadores de fill-rate e backorders não são acompanhados atualmente, pois o 

foco da empresa é reduzir os custos de estoque, porém foi levantado o fill-rate dos últimos 

três anos, representado na Figura 17. Nota-se que o fill-rate caiu ao longo dos anos em função 

de uma política de parâmetros de estoque inadequada, que não levou em consideração a 

variabilidade da demanda e leadtime, aliada a crescente pressão por redução dos custos de 

estoque. 

 

Figura 17 – Fill-Rate dos Sobressalentes do Equipamento a ser estudado 

Fonte: Próprio Autor. 

Percebe-se que a atual política de estoques deve ser aprimorada a fim de melhorar o 

trade-off entre custos de estoque e nível de serviço, principalmente no que tange as flutuações 

de demanda e tempos de ressuprimento. Uma nova abordagem para o problema através da 

simulação será exposta no próximo capítulo. 
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4 CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 Este capítulo irá descrever mais detalhadamente as etapas para implementação do 

modelo de simulação de acordo com  a metodologia descrita na seção 1.6 de Bertrand e 

Fransoo (2002). O primeiro passo descrito na seção 1.6.3 acerca da pesquisa exploratória foi 

desenvolvido no Capítulo 3 – Descrição do Setor em Estudo . O segundo passo, que é a 

revisão de literatura foi descrito no Capítulo 2. Este capítulo descreverá, portanto, as demais 

etapas da fase de modelagem da pesquisa. 

4.1 PREMISSAS 

De acordo com os processos mapeados no Capítulo 3, foram identificadas premissas 

para a modelagem do problema. As premissas mais importantes são:  

• Os equipamentos podem ter a manutenção finalizada em ordem diferente da 

qual os mesmos ingressaram na oficina, visto que existe um pool de 

equipamentos reservas para atendimento dos clientes, não importando qual 

equipamento será utilizado por qual cliente; 

• Para os itens passíveis de inspeção, é previsto o remanejamento de peças de um 

equipamento, cuja peça foi aprovada em inspeção, para outro equipamento que 

necessite da peça prioritariamente.; 

• A frota de equipamentos em operação do modelo de equipamento estudado se 

manteve constante na última década, sem entrada de novos equipamentos em 

operação e sem saída de produção de nenhuma unidade, premissa essa que será 

assumida para o modelo a ser simulado; 

• Não serão incluídos no modelo os recursos envolvidos em cada processo de 

compras e manutenção, pois o objetivo deste estudo é analisar o 

comportamento dos estoques e seus parâmetros de ressuprimento, não sendo 

relevante no presente estudo o detalhe dos processos envolvidos no consumo e 

ressuprimento dos sobressalentes; 

•  Serão realizadas simulações apenas de manutenções preventivas, devido à 

pouca informação existente das manutenções corretivas, que para o 

equipamento estudado, são pouco frequentes. O modelo, no entanto, irá medir 

o risco de se incorrer em perda de produção caso ocorra a quebra de um 

equipamento.  
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• Com o objetivo de analisar o comportamento dos estoques, decidiu-se por se 

utilizar dados históricos de entrada dos equipamentos no modelo e de consumo 

dos itens de demanda errática, conforme será explicado a seguir na Coleta de 

Dados. Sendo assim, será realizada a simulação dos últimos quatro anos, de 

forma a comparar o desempenho do modelo de gestão de estoques atual com 

novo modelo a ser proposto. 

4.2 MODELO CONCEITUAL  

O modelo conceitual foi construído utilizando a simbologia IDEF-SIM proposto em 

Leal et al. (2008), conforme pode ser visto na Figura 18. As entidades deste diagrama estão 

relacionadas na Tabela 3. O equipamento (entidade E1) entra no sistema, onde ocorre um 

controle de capacidade e, caso a Oficina de manutenção não tenha capacidade para 

atendimento de um novo equipamento, a manutenção ocorre em oficina externa e sai do 

sistema. Se houver capacidade, o equipamento segue para manutenção na Fase A, com a 

solicitação dos sobressalentes de troca obrigatória. Após a Fase A, serão solicitados os 

sobressalentes passíveis de inspeção e inicia-se a Fase B.  

Da solicitação dos sobressalentes troca obrigatória e passíveis de inspeção, novas 

requisições de compra (Entidade E2) poderão ser geradas pelo controle de MRP, de acordo 

com os parâmetros de ressuprimento cadastrados no modelo, iniciando assim a atividade de 

Análise de Requisição de Compras. Após a análise, as requisições de compra são agrupadas 

em processos de compra (Entidade E3), que após o processo de compra se transformam em 

pedidos de compra (Entidade E4) e por fim, após o recebimento do pedido de compra, a 

entidade passa a ser o item sobressalente (Entidade E5) que irá entrar em estoque e ocorrerá a 

baixa, caso necessário, para atendimento dos equipamentos em manutenção.  

Após o término da Fase B de manutenção, se já houver materiais disponíveis o 

equipamento segue para a montagem, se houver falta de sobressalentes, o equipamento 

aguardará a chegada dos itens faltantes para iniciar a montagem. Após o término da 

montagem o equipamento fica na condição de reserva aguardando a desinstalação de um novo 

equipamento para manutenção para retornar à operação e operar em seu lugar. 

 O sistema e entidades apresentados na Figura 18 foram desenvolvidos de forma a bem 

representar o problema real e habilitando a simulação a ser utilizada como ferramenta para 

abordar este tipo de problema de decisão, que é a minimização de custos de estoque, sujeito a 

um nível mínimo de serviço a ser atingido, cujos parâmetros do modelo podem sofrer grandes 

variações ao longo do tempo. 
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Figura 18 - Modelo Conceitual 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 3 – Entidades 

Entidade Descrição 

E1 Equipamento 

E2 Requisição de Compra 

E3 Processo de Compra 

E4 Pedido de Compra 

E5 Item Sobressalente 

Fonte: Próprio Autor. 

4.3 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados de entrada do modelo foram coletados com base em registros históricos do 

sistema ERP da empresa, foi realizado o tratamento dos dados coletados com auxílio do 

software SPSS Statistics e o ajuste das curvas através do software ExperFit. As ferrramentas 

utilizadas para análise dos dados foram BoxPlot, BoxPlot Ajustado, ScatterPlot e 

Correlograma, para determinar os outliers e verificar a estacionariedade das séries. No 

software Experfit foram utilizados os testes de aderência Qui-Quadrado, Kolmogorov-

Smirnov e Anderson-Darling. 
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A Tabela 4 lista os dados de entrada coletados para mensuração dos tempos de cada 

etapa do sistema e os métodos utilizados para aplicação dos dados ao modelo. As três 

primeiras variáveis de entrada, Análise de RC’s, Processo de Compra e Entrada de Materiais 

em Estoque estão relacionadas aos processos de aquisição dos sobressalentes. Os dados 

coletados das Fases A, B, Montagem, Manutenção no Exterior e Chegada de Equipamentos 

referem-se aos processos de manutenção dos equipamentos e por fim o Fornecimento de 

Sobressalentes medem os tempos de fornecimento dos materiais selecionados para o estudo.  

Tabela 4 - Dados de Entrada do Modelo 
Dados de Entrada Método Utilizado 

Análise de RC’s Ajuste Dados Coletados à Distribuição 

de Probabilidades 

Processo de Compra Ajuste Dados Coletados à Distribuição 

de Probabilidades 

Entrada de Materiais em Estoque Ajuste Dados Coletados à Distribuição 

de Probabilidades 

Fase A Ajuste Dados Coletados à Distribuição 

de Probabilidades 

Fase B Ajuste Dados Coletados à Distribuição 

de Probabilidades 

Montagem Média Estimada por Especialistas 

Distribuição de Prob. 

Manutenção Exterior Ajuste Dados Coletados à Distribuição 

de Probabilidades 

Chegada de Equipamentos Dados Históricos 

Fornecimento dos Sobressalentes Ajuste Dados Coletados à Distribuição 

de Probabilidades 

Fonte: Próprio Autor 

 A seguir os dados de entrada coletados listados na Tabela 4 serão apresentados  

divididos em 3 pacotes de dados analisados: os dados dos processos de aquisição de 

sobressalentes, dados dos processos de manutenção e dados dos sobressalentes. 
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4.3.1 DADOS DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES 

 Foram coletados dados do sistema ERP da empresa dos últimos 4 anos a fim de 

parametrizar os dados de entrada dos seguintes processos: Análise de Requisição de Compra, 

Processo de Compra e Entrada de Materiais em Estoque. 

 Para o processo de análise de requisição de compras, verificou-se que foi encontrado 

um grande número de outliers através do BoxPlot convencional e foi verificado que os dados 

possuem assimetria, conforme pode ser visto na Figura 19. Foi escolhido utilizar portanto o 

BoxPlot Ajustado, que aumentou o Limite Superior de Corte de 58 dias para 110 dias e 

reduziu o número de outliers detectados de 70 para 34. 

 

Figura 19 – BoxPlot Convencional , Histograma, ScatterPlot e Correlograma Tempo 
Análise de RC 

Fonte: Próprio Autor. 

Após a eliminação dos outliers foi plotado o scatterplot e calculada a mediana por 

período para elaborar o correlograma dos tempos de análise de RC. O scatterplot e 

correlograma mostraram que a amostra é identicamente distribuída pois não identificaram 

tendência, sazonalidade ou correlação nos tempos de Análise de RC. 
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 Os dados com os outliers eliminados foram então inseridos no software Experfit, onde 

foi inferida a distribuição de probabilidades que melhor se adequa a amostra – a Jonhson 

Unbounded, conforme pode ser visto na Figura 20 cujas barras azuis são os dados reais e a 

linha vermelha corresponde a distribuição Jonhson Unbounded. Esta distribuição não foi 

rejeitada de acordo com o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Figura 20 - Ajuste de Distribuição Tempo de Análise de RC 

Fonte: Próprio Autor. 

 
O mesmo procedimento adotado para o tempo de Análise de RC foi adotado para os 

dados do Tempo de Processo de Compra e Tempo de Entrada de Material em estoque. Para o 

tempo de processo de compra, foi verificado que não havia histórico de dados dos últimos 4 

anos, pois a modalidade de compra praticada anteriormente era outra e portanto, os dados não 

eram compatíveis com o problema apresentado. Sendo assim, foi utilizado apenas o histórico 

dos últimos 2 anos. O mesmo ocorreu com o tempo de entrada de materiais em estoque, que 

sofreu mudança de procedimentos contratuais a partir de novembro de 2014, reduzindo muito 

o tempo de processamento da atividade. Foi possível identificar este fato, através da análise 

dos dados coletados. Pode-se verificar na  

Figura 21 uma drástica redução de tempos a partir do mês 11/2014. 
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Figura 21 - Gráfico de Sequência - Média Mensal de Tempo de entrada de Materiais em 
estoque 

Fonte: Próprio Autor 

 A redução do horizonte de tempo analisado para essas duas variáveis não acarretou em 

dificuldades para implementação do modelo, pois havia dados disponíveis suficientes dos dois 

últimos anos. Para as duas variáveis não foi identificada assimetria, então foi aplicado o 

BoxPlot convencional. Através da elaboração de ScatterPlot e Histograma concluiu-se que as 

amostras são identicamente distribuídas e sem correlação, sazonalidade ou tendência. Os 

dados foram então inseridos no software Experfit e os resultados podem ser verificados na 

Tabela 5, que contém um resumo da análise dos dados. 

Tabela 5 – Resumo Tratamento de Dados Variáveis Processos de Aquisição 
Sobressalentes 

Variável Tempo de Análise 
RC 

Tempo de Processo de 
Compra 

Tempo de Entrada de 
Materiais em estoque 

Nº de Dados Coletados 577 35 533 

Média (dias) 32,27 123,57 2,56 

DesvPad (dias) 57,13 67,85 7,07 

Máximo 645 370 112 

Mínimo 0 0 0 

Número de Outliers 34 2 32 

Distribuição Selecionada 
Jonhson 

Unbounded Jonhson Unbounded Binomial 

Fonte:Próprio Autor 
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4.3.2 DADOS DOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 Foram coletados dados do sistema ERP dos últimos 10 anos para os processos de 

manutenção, devido aos longos tempos de manutenção envolvidos, pois, para coletar um 

maior número de dados foi necessário aumentar o horizonte de tempo dos dados coletados. 

Por esse mesmo motivo, o tempo de simulação foi definido em 4 anos, a fim de aumentar a 

precisão do modelo em função dos longos prazos de manutenção e ressuprimento observados. 

As variáveis que tiveram os dados coletados nesta fase foram Duração da Fase A, 

Duração da Fase B, Manutenção no Exterior e Montagem. 

Os dados coletados para o processo de montagem revelaram que os mesmos estavam 

contaminados por tempos de espera de material, que não deveriam ser contabilizados nesta 

fase. Sendo assim, como a montagem se trata de uma atividade muito regular, sem grandes 

variações, este processo teve a média estimada por funcionários experientes e foi adotada a 

distribuição normal com desvio padrão de 5%. 

Para as outras três variáveis foi adotado o mesmo procedimento das variáveis dos 

processos de aquisição de sobressalentes. Para exemplificar, a Figura 22 apresenta o BoxPlot, 

ScatterPlot, Correlograma e Histograma com o Ajuste da Distribuição de Probabilidades para 

a amostra da Duração da Fase A, indicando que os dados da duração da Fase A estão 

adequados para utilização na simulação. Eles foram então analisados no software Experfit, 

que selecionou a distribuição Jonhson Unbounded,  não rejeitada em nenhum dos testes de 

aderência de Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado. 

 As outras duas amostras das variáveis também foram consideradas identicamente 

distribuídas  sem sazonalidade, tendência ou correlação e passaram pelos testes de aderência 

no Experfit. A Tabela 6 mostra um resumo dos dados coletados e distribuições selecionadas. 

 

Tabela 6 – Resumo Tratamento dos Dados Variáveis  Processos de Manutenção 

Variável Duração                              
Fase A 

Duração    
Fase B 

Manutenção 
Exterior 

Nº de Dados Coletados 27 22 26 

Média (dias) 133 178 456 

DesvPad (dias) 72,8 144 191 

Máximo 307 662 751 

Mínimo 15 27 126 

Número de Outliers 0 1 0 

Distribuição Selecionada 
Jonhson 

Unbounded Beta 
Jonhson 

Unbounded 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 22 - Tratamento dos Dados Fase A 

Fonte: Próprio Autor. 

Os dados dos tempos entre chegadas de equipamentos foram coletados para inserção 

direta no modelo de simulação, pois serão utilizados os dados históricos desta variável, com o 

objetivo de tornar a simulação mais próxima da realidade, visto que, os tempos entre chegadas 

dos equipamentos são dados de extrema importância para o comportamento do modelo e são 

de difícil aderência às curvas de distribuição, assim como também o consumo dos itens de 

demanda errática. Sendo assim, objetiva-se incluir os dados históricos no modelo dos últimos 

5 anos para simular um tempo passado, confrontando os resultados do modelo atual de gestão 

com a nova proposta. 

4.3.3 DADOS DOS SOBRESSALENTES 

Para finalizar a coleta de dados, foram coletados dados dos sobressalentes aplicados 

no modelo de equipamento a ser manutenido. Dos 929 itens sobressalentes que compõem o 

equipamento, 385 possuem parâmetro de ressuprimento cadastrados. Esses 385 itens foram 

classificados quanto ao tipo de demanda e agrupados por materiais similares em 12 diferentes 

grupos. Devido a impossibilidade de inserir todos os 385 itens no modelo, foram selecionados 

itens de cada um dos 12 grupos para serem inseridos no modelo e representar assim, o 
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conjunto de sobressalentes necessários para as manutenções. A Tabela 7 lista os 15 materiais 

selecionados, que serão inseridos no modelo. 

Tabela 7 - Classificação dos Itens Selecionados 

Item Descrição Qtde Classificação 
Tipo 
Demanda Grupo 

A Proteção Térmica 1 Troca Obrigatória Unitária Proteção Térmica/Tela/Mangueira 

B Porca 232 Troca Obrigatória Por lote Arruela/Porca/Parafuso 

C Freno 60 Troca Obrigatória Por lote Freno 

D Tira de Selagem 34 Troca Obrigatória Por lote Selo 

E Anel de Vedação 6 Troca Obrigatória Por lote O-ring 

F Mancal Axial 1 Passível de Inspeção Unitária Atuador/Mancal 

G Mola 1 Passível de Inspeção Unitária Mola/Trava/Rodizio 

H Chaveta 1 Passível de Inspeção Unitária Chaveta/Pino/Placa/Tubo/Joelho 

I Espaçador 58 Passível de Inspeção Errática Bucha/Espaçador 

J Sapata 24 Passível de Inspeção Errática Sapata/Capa de Mancal 

K Estojo 1 Passível de Inspeção Unitária Estojo 

L Freno 1 Passível de Inspeção Unitária Freno 

M Palheta de Turbina. 88 Passível de Inspeção Por lote Palheta 

N Sapata 17 Passível de Inspeção Errática Sapata/Capa de Mancal 

O Palheta de Compr. 22 Passível de Inspeção Errática Palheta 

Fonte: Próprio Autor. 

Os dados coletados acerca dos 15 itens escolhidos foram Tempo de Fornecimento e 

Consumo dos Itens. O tempo de fornecimento foi levantado para cada grupo de material, 

através dos históricos de fornecimento de pedidos de compra dos últimos anos 4 anos. Da 

mesma forma que para os dados anteriores, foram elaborados Boxplot, Scatterplot e 

Correlograma dos tempos de fornecimento dos 12 grupos a fim de confirmar a independência 

das séries e então foram ajustadas as distribuições de probabilidade aos dados através do 

Experfit. A Figura 23 apresenta os resultados do tratamento dos dados de tempo de 

fornecimento para o Grupo de Materiais Selo, que se ajustou a distribuição de probabilidades 

Beta, não sendo rejeitada por nenhum dos três testes de aderência. 

A Tabela 8 apresenta o resumo dos dados coletados e tratados para os 12 grupos de 

materiais. 
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Figura 23- Tratamento dos Dados Tempo de Fornecimento Selo 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 8 - Resumo Tratamento dos Dados Tempo de Fornecimento Sobressalentes 

Grupo 
Nº de 
Dados 
Coletados 

Média 
(dias) 

DesvPad 
(dias) Máx Mín 

Número 
de 
Outliers 

Distribuição 
Selecionada 

Proteção 
Térmica/Tela/Mangueira 52 116,56 42,29 235 58 1 Beta 

Arruela/Porca/Parafuso 104 115,64 44,77 252 36 6 Weibul(E) 

Freno 40 108,05 50,6 252 49 3 Jonhson Unbounded 

Selo 47 123,7 41,98 223 49 1 Beta 

O-ring 21 128 48,58 207 57 0 Jonhson Unbounded 

Atuador/Mancal 19 132,89 58,48 235 46 0 Erlang(E) 

Mola/Trava/Rodizio 20 123,1 54,09 286 64 2 Beta 

Bucha/Espaçador 32 167,91 73,27 381 58 0 Jonhson Unbounded 

Chaveta/Pino/Placa/Tubo/Joelho 53 110,92 34,8 235 57 1 Gama 

Sapata/Capa de Mancal 21 118,95 37,92 215 60 2 Jonhson Unbounded 

Palheta 38 109,82 48,88 235 36 2 Beta 

Estojo 21 163,1 56,57 293 88 0 Beta 

Fonte: Próprio Autor. 

 Além dos tempos de fornecimento dos grupos de sobressalentes, foram coletados os 

dados históricos de consumo dos 10 materiais selecionados passíveis de inspeção. Os itens de 

troca obrigatória possuem consumo obrigatório e, portanto, não é necessário levantar seu 

histórico de consumo. Para os passíveis de inspeção de demanda errática e demanda unitária e 
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por lote, serão inseridos no modelo diretamente os dados históricos dos últimos 5 anos, para 

que o modelo retrate melhor a realidade do cenário analisado e seja possível testar a aplicação 

de métodos de previsão de demanda para cálculo dos parâmetros de ressuprimento dos 

estoques.  

4.4 MEDIDAS DE DESEMPENHO 

Para efeito de análise de desempenho do modelo serão verificados: Custo Total de 

Pedido, Custo de Manutenção de Estoque, Custo da Falta de Sobressalentes, Fill-Rate, 

Número de Dias sem Equipamento Reserva e Número de Dias de Equipamentos Aguardando 

Manutenção. O custo Total de Pedido foi calculado de acordo com a equação 49, baseada em 

Tubino, (2007), que é o somatório de número de pedidos multiplicados pelo custo unitário de 

pedido de cada sobressalente k, que varia de A à O 

S��<	1<��	��	���_� = �  ú���	��	���_��z�S��<	��_<á�_���_�z			(49)�
D ¡  

 O custo de manutenção de estoques foi calculado baseado em metodologia 

apresentada por Tubino, (2007),  onde os custos de armazenagem e do custo de oportunidade 

do capital imobilizado, de acordo com a equação , onde l representa a taxa percentual de 

custos de armazenagem, tt é igual ao período total da simulação em anos e CMPC é o custo 

médio ponderado de capital, calculado a partir da média de CMPC de grandes empresas do 

setor de óleo e gás em 2016. 

S��<	��	j���<��çã = �(S��<��_<á�_zp��<���jé�_z)�<��(Sj�S + �)					(50)�
D ¡  

 O custo da falta foi estimado considerando-se a ociosidade de mão de obra causada 

pelas manutenções interrompidas por falta de sobressalentes, conforme equação, onde se 

multiplica o custo unitário de HH pelo total de HH perdido do equipamento m, para todos os n 

equipamentos manutenidos durante o período tt. 

                          (51) 

 O Fill-Rate será calculado para cada material, conforme a equação 52 e também o Fill-

Rate Médio do Sistema, com base na fórmula 31, apresentada no capítulo 2: 
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�_�� − %�<� = i<���	����������<��	���������	�<���_��	��	_���_�<1<��	��	i<���	,���������<��	��������� �100%			(52) 
 Não foi possível estimar o custo da perda de produção devido ao grande número de 

unidades de produção, às diferentes funções que o mesmo equipamento pode desempenhar e 

às diversas variáveis externas envolvidas. Será acompanhado, no entanto, o número médio de 

dias sem equipamento reserva disponível e número médio de dias de equipamentos 

aguardando iniciar manutenção preventiva devido à falta de equipamentos reservas. O número 

de dias sem equipamento reserva é um indicador importante pois quantifica o risco de perda 

de produção caso haja alguma quebra de equipamento. O número de dias em que os 

equipamentos ficaram aguardando para iniciar a manutenção preventiva também é uma 

medida essencial, pois representa atraso na manutenção, o que aumenta ainda mais o risco de 

uma quebra associada a perda de produção. Os resultados também apresentarão número 

médio de máquinas reservas disponíveis no sistema como indicativo da falta de equipamentos 

reservas. 

4.5 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 

 O modelo conceitual foi implementado utilizando-se a versão acadêmica do software 

FlexSim 7.3, utilizando os blocos disponíveis no software e as “global tables” disponíveis no 

software para cálculo e armazenamento dos dados referentes ao saldo de estoque, quantidade 

em compra e valor dos estoques. Foi utilizada também a programação direta dentro dos 

objetos do modelo em linguagem própria do programa, o Flexcript, para lógicas específicas.  

 A Figura 24 apresenta o modelo implementado no Software FlexSim, divididos em 

grandes blocos. Os círculos representam cada bloco, o bloco 1 é a lógica de programação 

referente aos estoques armazenados, o bloco 2 simula a aquisição dos itens passíveis de 

inspeção, o bloco 3 simula as atividades de manutenção e o bloco 4 a aquisição dos 

sobressalentes de troca obrigatória.  
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Figura 24 - Modelo Implementado Software FlexSim 

Fonte: Próprio Autor. 

A medida em que o modelo foi sendo construído, suas etapas foram sendo testadas 

para verificação do perfeito funcionamento. Ao final da construção do modelo, todo o sistema 

foi novamente verificado para garantir o correto funcionamento. 

 Como o objetivo é analisar o desempenho de um período de 4 anos de simulação, 

foram alimentados dados históricos dos últimos 5 anos e a simulação foi parametrizada para 

um período de 5 anos, a fim de verificar qual será o período de aquecimento do sistema, o 

qual será desconsiderado das análises. Sendo assim, foram coletadas as informações de 

demanda prevista dos últimos anos e parâmetros de estoque utilizados para os materiais 

selecionados, conforme a atual política de estoques descrita em 4.3.  A Tabela 9 apresenta os 

parâmetros de estoque utilizados, que foram ajustados de acordo com o tamanho do lote 

aplicado para os itens cuja demanda é dada por lote. Os materiais grifados de cinza são itens 

passíveis de inspeção de maior valor que tiveram os parâmetros arbitrados por especialistas, 

responsáveis pela emissão de laudos de inspeção dos sobressalentes Percebe-se que para os 

itens A,F,G,H,J,K e L foi adotada a política (S-1,S) devido à baixa quantidade utilizada, 

conforme procedimento explicado na seção 3.3. 

Após a configuração dos parâmetros de estoque, foram realizadas 5 replicações a fim 

de determinar o tempo de aquecimento do modelo. Durante as 5 replicações, foram coletados 
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os status das principais variáveis de saída do modelo, que foram utilizadas no cálculo das 

medidas de desempenho do sistema, a cada 50 dias. Foi calculada a média das replicações 

para cada instante t={50,100,150,....,1000} e após isto a média móvel simples dos três últimos 

instantes para cada t, conforme indicado por Chwif e Medina, (2010) A Figura 25 apresenta 

os valores de média móvel obtidos para o saldo em estoque de 6 dos 15 itens analisados. As 

médias móveis das demais variáveis podem ser conferidas no Anexo A. 

Tabela 9 - Parâmetros de Estoque do Cenário Atual 

  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

s 1 S1 s 2 S2 s 3 S3 s 4 S4 s 5 S5 

Mat A 3 4 3 4 4 5 5 6 3 4 

Mat B 696 928 696 928 928 1160 1160 1392 696 928 

Mat C 180 240 180 240 240 300 300 360 180 240 

Mat D 102 136 102 136 136 170 170 204 102 136 

Mat E 18 24 18 24 24 30 30 36 18 24 

Mat F 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Mat G 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 

Mat H 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 

Mat I 65 116 65 116 65 116 65 116 65 116 

Mat J 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 

Mat K 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 

Mat L 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 

Mat M 176 264 176 264 264 352 176 440 176 264 

Mat N 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

Mat O 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 

Fonte: Próprio Autor. 

 O último gráfico apresenta as médias móveis das quantidades de equipamentos reserva 

e de equipamentos aguardando para desembarcar, além das médias móveis dos tempos médios 

de equipamento aguardando para desembarcar e dos tempos médios de equipamentos reservas 

disponíveis no sistema. Através da análise dos gráficos de médias móveis, definiu-se um 

período de aquecimento de 400 dias, pois a partir deste período, a maior parte das variáveis já 

deixou o regime transitório, apresentando o comportamento que terão até o fim do período de 

simulação. 
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Figura 25 - Médias Móveis - Período de Aquecimento do Sistema 

Fonte: Próprio Autor 

 Definido o período de aquecimento, foram feitas 20 replicações pelo período de 1860 

dias (4 anos com 400 dias de aquecimento). Foram então calculadas as precisões  para um 

grau de confiança de 95% das variáveis de saída que serão utilizadas para cálculo das medidas 

de desempenho. A partir daí foram definidas também as precisões desejadas. Como as 

precisões desejadas não foram atingidas com 20 replicações, foi aplicado o procedimento 

detalhado na seção 2.3.3.3, chegando-se ao número de 160 replicações. As precisões 

desejadas e atingidas podem ser consultadas no Anexo B. 

4.6 RESULTADOS E CONCLUSÕES DO CENÁRIO ATUAL 

 Após a coleta dos resultados foi realizada a etapa de validação do modelo. Os 

resultados obtidos se mostraram consistentes com o problema real e o cenário retratado. O 

modelo foi portanto, validado, pois se mostrou condizente com a realidade. 

 
Tabela 10 - Resultados do Cenário Atual 

Medidas de Desempenho Resultado 

Custo Total de Pedido R$ 113.722,86 

Custo de Manutenção dos Estoques R$ 178.298,54 

Custo da Falta de Materiais R$ 191.740,30 

Custos Totais R$ 483.761,74 

Tempo com Máq Aguardando Desembarque (dias) 493  

Número Médio de Máquina Reserva Disponível 0,51  

Tempo Sem Maquina Reserva Disponível (dias) 1015 

Fill-Rate Global 85% 

Fill-Rate Itens de Demanda Unitária ou por Lote 62% 

Fill-Rate Itens de Demanda Errática 84% 

Fonte: Próprio Autor. 
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 A Tabela 10 apresenta os resultados das medidas de desempenho, calculadas a partir 

dos resultados do cenário atual, simulado através das 160 replicações. Percebe-se que o custo 

da falta de materiais é muito elevado, se comparado com os custos de manutenção dos 

estoques. A falta de material também se reflete na indisponibilidade de máquinas reservas, 

que gira em torno de 70% do tempo, o que deixa a produção muito vulnerável a riscos de 

quebra de equipamentos em operação. 

 Também é elevado o número médio de dias em que equipamentos aguardam a 

disponibilidade de equipamentos reservas para realização de manutenção preventiva. A não 

realização de preventivas no momento oportuno aumenta a probabilidade de quebra e perda 

de produção. Apesar do resultado ruim da maioria dos indicadores, o fill-rate foi calculado em 

85%. Isso se deve ao fato do fill-rate dos itens de troca-obrigatória ter sido elevado, apesar do 

baixo desempenho dos itens passíveis de inspeção de demanda unitária, cujo Fill-Rate foi de 

62%.  

 

Figura 26 - Fill-Rate por material 

Fonte: Próprio Autor. 

 A Figura 26 mostra que a falta de materiais está localizada nos itens passíveis de 

inspeção, pois 6 dos 10 materiais passíveis de inspeção possuem fill-rate abaixo de 95%. Este 

fato ocorre principalmente para aqueles cujos parâmetros de estoque foram definidos por 

especialistas. Isto demonstra que deve ser verificada uma melhor forma de definição de 

parâmetros para estes itens que são críticos, de alto valor e cuja demanda é de difícil previsão 

já que são de demanda intermitente e errática. 

 Sendo assim, no próximo capítulo serão discutidos e analisados métodos para 

melhorar o desempenho do sistema atual, principalmente com o objetivo de reduzir o alto 

percentual de tempo em que não se tem equipamento reserva disponível, o que acarreta a 

postergação de manutenções. 
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5 SIMULAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS 

 Com o objetivo de melhorar o desempenho do cenário atual foram realizadas 

simulações utilizando parâmetros de ressuprimento diferentes dos aplicados atualmente e 

realizando comparações entre as políticas de revisão contínua e periódica de estoques. A 

seguir serão apresentados os cenários alternativos. 

5.1 UTILIZAÇÃO DE DEMANDA MÉDIA HISTÓRICA 

 O primeiro método alternativo a ser testado, foi o cálculo de parâmetros de 

ressuprimento a partir da demanda média anual histórica, utilizando-se das políticas de 

revisão contínua e revisão periódica de estoques, conforme citado em 2.2.3.1. Espera-se com 

este método, melhorar o fill-rate dos itens passíveis de inspeção, cujos parâmetros do cenário 

atual foram arbitrados por especialistas ou calculados de acordo com taxa de substituição de 

50%, já que a taxa fixa de substituição de 50% e os parâmetros arbitrados por especialistas 

são muito subjetivos . Além disto, ao invés de utilizar os tempos de ressuprimento cadastrados   

no sistema ERP foram utilizados os tempos médios dos processos de compra e fornecimento 

de cada grupo de material coletados para este estudo, pois verificou-se que os tempos 

cadastrados no sistema ERP não estavam próximos dos tempos reais coletados. 

 Sendo assim, para a simulação da política de revisão contínua de estoques do tipo 

(s,S), foi utilizado o método de cálculo exposto em 4.3, porém a demanda D foi calculado a 

partir da demanda média anual histórica do item e foram utilizados os tempos médios dos 

processos de compra e fornecimento de cada grupo de material. 

 Para a simulação da política de revisão periódica, foram comparados 4 cenários em 

que os tempos de revisão dos estoques foram configurados em 30,60, 90 e 120 dias. A 

quantidade Qr a ser reposta, também foi calculada com base na demanda média anual 

histórica. No Anexo D, é possível verificar os parâmetros de ressuprimento utilizados. 

 Através da simulação dos 4 diferentes tempos de revisão foi possível perceber que os 

custos totais e resultados do modelo vão melhorando à medida que se aumenta o tempo de 

revisão. A partir de 90 dias, tanto os custos totais quanto Fill-Rate e Disponibilidade de 

Equipamento Reserva voltam a piorar, o que pode ser notado nos gráficos da Figura 27. Desta 

forma, serão comparados os resultados do cenário atual com os da Média Anual Histórica da 

Revisão Contínua e os da Revisão Periódica para o tempo de revisão de 90 dias. A Tabela 11 

fornece esta comparação. 
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Figura 27 - Resultados Revisão Periódica para os tempos de revisão de 30, 60, 90 e 120 
dias 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 11 - Resultados Demanda Média Histórica 

Medidas de Desempenho Cenário Atual 
Média Demanda Histórica 

Revisão Contínua 
Revisão 

Periódica T=90 

Custo Total de Pedido R$ 113.722,86 R$ 112.138 R$142.729,48 

Custo de Manutenção dos Estoques R$ 178.298,54 R$ 106.881,90 R$80.069,10 

Custo da Falta de Materiais R$ 191.740,30 R$ 320.433, R$455.224,46 

Custos Totais R$ 483.761,74 R$ 539.452,90 R$678.023,04 

Tempo com Máq Aguardando Desembarque (dias) 493  919 1171 

Número Médio de Máquina Reserva Disponível 0,51  0,281 0,187 

Tempo Sem Maquina Reserva Disponível (dias) 1015 1263 1377 

Fill-Rate Global 85% 74% 67% 

Fill-Rate Itens de Demanda Unitária ou por Lote 62% 44% 47% 

Fill-Rate Itens de Demanda Errática 84% 68% 28% 

 Fonte: Próprio Autor. 

Percebe-se que a utilização da demanda média histórica levou a resultados piores do que os do 

cenário atual, tanto com relação a custos, quanto às outras medidas de desempenho como Fill-
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Rate, Tempo sem Máquina Reserva Disponível e Tempo de Equipamento Aguardando para 

Desembarcar. Tanto os itens de demanda unitária quanto os itens de demanda errática não 

tiveram Fill-Rates melhores do que o cenário atual como se esperava. Também foi possível 

perceber que os resultados obtidos através do modelo de Revisão Periódica são piores do que 

o modelo de revisão contínua, principalmente quanto a Fill-Rate e disponibilidade de 

equipamento reserva, o que corrobora a visão de Gaither e Frazier (2008), que citaram como 

desvantagem do método um maior risco de ruptura dos estoques. 

 Sendo assim, optou-se por manter a política de estoques atual da empresa, que é a de 

revisão contínua, do tipo (S,s) ou (S,S-1). Da mesma maneira, confirmou-se a necessidade de 

aprimorar a previsão de demanda dos itens, de forma a calcular melhor os parâmetros de 

estoque e atingir melhores resultados. 

5.2  UTILIZAÇÃO DA PREVISÃO DE DEMANDA PARA ITENS P ASSÍVEIS DE 

INSPEÇÃO 

 Visando reduzir as rupturas de estoque, foram testados três diferentes métodos de 

previsão de demandapara os 10 sobressalentes passíveis de inspeção,F,G,H I, J, K, L, M, N e 

O. Foram aplicados os métodos de Ajustamento Exponencial Simples (SES), Croston e 

Syntetos-Boylan Approximation (SBA). 

5.2.1 MEDIDAS DE PRECISÃO UTILIZADAS 

 A medida de precisão escolhida para avaliação de todos os três modelos foi o MAD – 

Mean Absolute Deviation, que possui a vantagem de lidar melhor com outliers, conforme 

explica Wright (1996) apud Eaves (2002) Como a medida de precisão servirá para otimizar o 

desempenho da previsão e do modelo de gestão de estoques, ou seja, não pretende-se 

comparar o desempenho de previsões entre materiais diferentes, esta medida se mostrou 

satisfatória.  

 Foi calculado também o MAPE – Mean Absolute Percentual Error, mas percebeu-se 

que ele tende a ser menor para valores muito abaixo da demanda do que para valores muito 

acima da demanda, conforme citado também por Eaves (2002). Esta característica não é 

desejada para o modelo, pois tenderá a reduzir os níveis de estoque e aumentar as rupturas de 

estoque.  

 Para os três modelos foram utilizados coeficientes de suavização otimizados de forma 

a minimizar o MAD dos períodos em que ocorreu demanda. Esta metodologia utilizada foi 

semelhante a utilizada por Eaves (2002). O autor afirma que é possível medir o erro apenas 
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dos períodos em que ocorreu demanda para os sistemas com revisão contínua de demanda, 

pois os pedidos só são colocados após a ocorrência de demanda. 

 Da mesma maneira, o autor calcula a medida de precisão para a média de demanda 

que ocorreu durante o tempo de ressuprimento, ao invés de calculá-la apenas com o valor que 

ocorreu de demanda no período. Isto faz sentido, pois a estimativa de demanda fornecida 

pelos métodos de Croston e SBA já é uma estimativa de demanda média por período.  

 Na Tabela 12 há um exemplo de como foram calculados o MAD e MAD da demanda 

média para o período em que houve demanda. A demanda realizada acumulada é calculada 

somando-se a demanda do período considerado com as demandas dos 3 próximos períodos a 

frente, ou seja, o cálculo da demanda média é realizado para o período de um ano, que está 

próximo dos tempos das etapas de ressuprimento  apresentados no capítulo 4 . A demanda 

média é calculada então dividindo-se a demanda acumulada pelo número de períodos 

somados, ou seja, 4. Desta forma, o desvio absoluto da demanda registrará o desvio entre a 

demanda prevista para o período e a demanda realizada. Já o desvio da demanda média 

registrará o desvio entre a demanda prevista para o período e a demanda realizada média para 

o período. Nota-se no exemplo que o MAD da demanda média é bem menor do que o MAD 

da demanda realizada porque a previsão de Croston já é uma média. 

 

Tabela 12 - Exemplo de Cálculo do MAD e MAD da demanda média 

Período 
(trim) 

Yt (Demanda 
Realizada) 

Demanda 
Realizada 
Acumulada 

Demanda 
Realizada 
Média 

Y't+1 (Demanda 
Prevista Método 
Croston) 

Desvio 
Absoluto 

Desvio Absoluto 
demanda média 

1 0 6 1,5 1,76 - - 

2 6 9 2,25 1,62 4,24 0,49 

3 0 14 3,5 1,62 - - 

4 0 14 3,5 1,62 - - 

5 3 14 3,5 1,58 1,38 1,88 

6 11 11 2,75 1,82 9,42 1,17 

7 0 - - - - - 

8 0 - - - - - 

9 0 - - - - - 

          
MAD=5,01 

MAD demanda 
média = 1,18 

Fonte: Próprio Autor  

Mais a frente será possível verificar que o desempenho da previsão de demanda com 

parâmetros de suavização que minimizam o MAD da demanda média é superior ao 

desempenho de previsão de demanda com constantes minimizando o MAD. 
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5.2.2 VALIDAÇÃO  DAS PREVISÕES DE DEMANDA 

 As demandas foram agrupadas por trimestre e foram calculadas suas previsões pelos 

métodos de SES, Croston e SBA. Para o método de SBA, as constantes de suavização :	�		9 

foram consideradas iguais, da mesma forma que em Syntetos et al. (2010), e denominadas de 9.  Desta forma, as constantes de suavização α para o método de SES e Croston e 9 do método 

SBA foram parametrizadas de forma a minimizar o MAD da demanda média utilizando a 

ferramenta SOLVER do EXCEL. 

 Após a implementação, os métodos de Croston e SBA foram validados de acordo com 

os 4 testes abaixo, citados por Eaves (2002). 

• Teste 1:  Se (1 − 1 �.�� )¤ o 0,01 ,para todos os valores de t, então o intervalo desde a 

última demanda é muito maior do que o esperado. 

• Teste 2: Se � �′�� o 0,2, para as demandas não-nulas, então a demanda ocorreu antes 

do esperado. 

• Teste 3: Se 
|��| ��� 	está entre 3 e 5 para as demandas não nulas, então o tamanho da 

demanda está fora de controle. 

• Teste 4: Para o erro suavizado �� = (1−∝)��)* e sinal de rastreamento ¦� = �� ��� ,se 

|¦�| está entre 0,5 e 0,7 então o modelo é inadequado ou há tendência nos dados. 

  . No Anexo C, é possível ver detalhadamente os resultados das previsões de demanda 

para os três métodos. 

5.2.3 RESULTADOS DA PREVISÃO DE DEMANDA E SIMULAÇÃO  DOS ITENS 

PASSÍVEIS DE INSPEÇÃO DE DEMANDA ERRÁTICA 

 Primeiramente foi realizada a previsão de demanda através dos Métodos SES, Croston 

e SBA para os itens passíveis de inspeção de demanda errática (itens I, J, N e O). Os 

resultados para cada material estão na Tabela 13. 

 Percebe-se que o material J foi o único reprovado nos 4 testes apresentados na seção 

anterior e portanto, os métodos de Croston e SBA não poderão ser utilizados. Já para o 

material I, o método de SES não se mostrou adequado devido a constante de suavização α ter 

sido nula. 
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 Desta forma, tivemos 3 materiais com menores MAD na aplicação do SES e 1 

material com melhor desempenho com o método de Croston. Na segunda colocação, tivemos 

dois materiais com o método de Croston e 1 material apenas com o método SBA.  

 

Tabela 13 - Desempenho da Previsão de Demanda Itens de Demanda Errática 

Material Método 
Constante de 
Suavização 

MAD 
MAD demanda 
média 

Colocação 

I 

Croston α=0,806 2,098 0,066 1º 

SES α=0 14,743 1,455 Inadequado 

SBA λ=0,5 1,625 0,219 2º 

J 

Croston α=0,122 5,768 1,558 Reprovado T4 

SES α=0,035 5,956 1,153 1º 

SBA λ=0,122 5,673 1,241 Reprovado T4 

N 

Croston α=0,128 6,598 1,786 2º 

SES α=0,024 5,621 1,761 1º 

SBA λ=0,204 6,737 1,838 3º 

O 

Croston α=0,471 8,4725 0,6548 2º 

SES α=0,116 7,6583 0,1250 1º 

SBA λ=0,589 8,6561 0,6964 3º 

Fonte: Próprio Autor. 

 De posse dessas informações, decidiu-se simular os impactos da utilização dos 

métodos SES e Croston no cálculo dos parâmetros de ressuprimento dos itens I, J, N e O 

efetuados através da equação 53,  ,� = %� = �′� + '��                                                 (53) 

 Primeiramente, a fim de confirmar que o MAD da demanda média realmente 

desempenha melhor do que o MAD, foram simulados cenários com parâmetros de 

ressuprimento calculados a partir do método SES, que teve melhor desempenho, com 

constantes α que minimizem o MAD ou o MAD da demanda média. Para o material I foi 

utilizado o método de Croston. Foram testados cenários com k = 1,2,3 ou 4. 

 Foi confirmado, como pode-se perceber pela Figura 28, que o MAD da demanda 

média é mais adequado do que o MAD para ser utilizado como medida de precisão na 

configuração dos parâmetros de suavização dos métodos de previsão de demanda deste 

modelo. Tanto o número de dias com equipamento aguardando desembarque foi menor para o 

MAD da demanda média, quanto a média de máquinas reservas disponíveis foi maior para o 

MAD da demanda média. Sendo assim, foram comparados os resultados de simulação para α 

que minimize o MAD da demanda média dos métodos SES (1º colocado) e Croston (2º 

colocado). 
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Figura 28 - Método SES Comparação MAD x MAD demanda média para Itens 
Demanda Errática 

Fonte: Próprio Autor. 

 Foram simulados cenários em que se utilizou, sempre que possível o método de SES 

(a única exceção foi o material I) com k = 2,3,4 ou 5 e cenários em que se utilizou sempre que 

possível o método de Croston (a única exceção foi o material J) com k = 2,3,4 ou 5. Para os 

demais materiais de troca obrigatória ou passíveis de inspeção com demanda unitária, foram 

utilizados os parâmetros do cenário atual.  

 

Figura 29 - Comparação de Resultados SES x Croston 

Fonte: Próprio Autor. 
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 Alguns dos resultados encontrados são apresentados nos gráficos da Figura 29. Os 

resultados completos poderão ser verificados no Anexo E. Percebe-se que os custos do 

método de Croston são ligeiramente maiores do que os de SES, porém as outras medidas de 

desempenho são melhores para o método de Croston. Tanto para o método de Croston, quanto 

para o método de SES, todas as medidas de desempenho vão melhorando, a medida que k 

aumenta. 

  O fato dos custos totais caírem à medida que k aumenta, apesar de um valor de k 

maior significar maiores níveis de estoque, se explica pelo fato dos custos da falta dos 

materiais caírem, compensando assim, o aumento dos custos de estoque, conforme pode ser 

verificado na Figura 30. 

 

Figura 30 - Custos Método de Croston - Itens Demanda Errática 

Fonte: Próprio Autor. 

Através dos resultados apresentados, percebe-se que o método de Croston com k=4 e 

k=5 apresentou melhores resultados na simulação, apesar de não ter sido o método com os 

melhores MAD’s de demanda média. O método de SES apresentou resultados piores até do 

que o cenário atual, enquanto que o de Croston conseguiu um resultado melhor, com custos 

menores do que o cenário atual. 

5.2.4 RESULTADOS DA PREVISÃO DE DEMANDA E SIMULAÇÃO  DOS ITENS 

PASSÍVEIS DE INSPEÇÃO DE DEMANDA UNITÁRIA  

 Os mesmos passos implementados para os itens de demanda errática, foram utilizados 

para os itens de demanda unitária, ou seja, os itens F, G, H, K, L e M foram realizadas 

previsões de demanda com os métodos SES, de Croston e SBA para os 6 materiais passíveis 

de inspeção de demanda unitária. Com o sucesso do método de Croston para os itens de 
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demanda errática, a estratégia adotada é utilizar o método de Croston sempre que possível, ou 

seja, se o método não for reprovado em nenhum teste e se mostrar adequado. Quando não for 

possível, utilizar o método SBA, que é próximo do método de Croston, e como última 

alternativa, utilizar o método de SES. Desta forma, a Tabela 14, consolida os resultados dos 

métodos de previsão de demanda selecionados para cada material. Foram descartados os 

materiais cujos métodos de Croston e SBA tiveram parâmetros de suavização igual a 0 ou 1, 

pois estes coeficientes levam a resultados muito ruins, próximos da previsão ingênua. 

Tabela 14 – Desempenho da Previsão de Demanda dos Itens de Demanda Unitária 

Material Método 
Constante de 
Suavização 

MAD 
MAD 

demanda 
média 

Método 
Selecionado 

F 

Croston Reprovado Teste 4 Descartado 

SES α=1 0,833 0,196 Descartado 

SBA λ=0,46 0,934 0,367 Selecionado 

G 

Croston α=0 Inadequado Descartado 

SES α=1 0,667 0,161 Selecionado 

SBA Reprovado Teste 4 Descartado 

H 

Croston α=1 Inadequado Descartado 

SES α=0,099 0,267 0,168 Selecionado 

SBA Reprovado Teste 4 Descartado 

K 

Croston α=0,394 0,827 0,328 Selecionado 

SES α=1 0,786 0,139 Descartado 

SBA λ=0,426 0,912 0,436 Descartado 

L 

Croston α=0,466 0,874 0,280 Selecionado 

SES α=1 0,750 0,131 Descartado 

SBA λ=0,478 0,929 0,296 Descartado 

M 

Croston α=0 Inadequado Descartado 

SES α=1 70,88 14,103 Selecionado 

SBA λ=0 Inadequado Descartado 

Fonte: Próprio Autor. 

Sendo assim, dois dos materiais tiveram parâmetros calculados através de Croston, um 

deles através do método SBA e 3 deles através de SES. Da mesma forma, que nas simulações 

anteriores dos materiais de demanda errática, foram realizadas simulações com k = 2,3,4 ou 5 

para os 6 materiais de demanda unitária e os demais materiais tiveram mantidos os parâmetros 

do cenário atual. A Figura 31 apresenta os resultados para k = 3, 4 e 5. Percebe-se que, ao 

contrário dos itens de demanda errática, houve um aumento dos custos totais, a medida que k 

aumentou, devido ao resultado ruim das outras medidas de desempenho do modelo, como 

Tempo sem Equipamento Reserva e Dias com Máquina Aguardando Desembarque. 
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Figura 31 - Resultados Simulação dos Itens de Denanda Unitária para k=3, 4 e 5 

Fonte: Próprio Autor. 

Isto fez com que o aumento dos custos de estoque não fossem compensados pelo custo 

da falta. No entanto, o fill-rate dos itens de demanda unitária teve um aumento considerável. 

Para entender o resultado, é necessário avaliar então, os fill-rates individuais, conforme a 

Figura 32Erro! Fonte de referência não encontrada.  A maioria dos itens tiveram aumento 

de fill-rate em relação ao cenário atual, com exceção dos materiais G e L que sofreram leves 

quedas.  

Figura 32 - Fill-Rate Individual - Itens de Demanda Unitária 
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Fonte: Próprio Autor. 

O material M porém, teve um aumento de fill-rate, mas ainda está aquém de um 

resultado satisfatório. Para os anos iniciais de simulação, os métodos de previsão de demanda 

indicaram parâmetros menores do que o cenário atual, pois a demanda aumenta ao longo dos 

anos e isto impactou nos resultados globais do modelo. 

 Por este motivo, o material M não se ajustou bem a nenhum dos métodos de previsão 

de demanda, necessitando de maiores estudos. Apesar disto, a piora nas medidas de 

desempenho do modelo não invalidam os métodos de previsão de demanda utilizados, que 

conseguiram um aumento no fill-rate médio dos itens de demanda unitária de 62% no cenário 

atual para 80% no cenário com k=5. 

5.3 RESULTADOS FINAIS 

 Após os métodos de previsão de demanda terem sido testados separadamente para os 

itens de demanda errática e para os itens passíveis de inspeção de demanda unitária, ficou 

comprovado que os métodos de Croston e SES com k=4 e k=5 levam a resultados melhores 

de gestão de estoques do que o cenário atual e o da demanda média histórica. Isto ocorreu 

para os dois grupos de materiais, tanto para os de demanda errática quanto para os de 

demanda unitária, principalmente com melhora significativa do fill-rate. 

 Sendo assim, foram realizadas simulações finais, utilizando os parâmetros calculados 

para os itens de demanda errática e de demanda unitária simultaneamente com k=4 e k=5, a 

fim de verificar os impactos nas medidas de desempenho. Para os itens de troca obrigatória, 

foram mantidos os parâmetros do cenário atual, devido ao resultado satisfatório e a pouca 

representatividade dos itens em relação aos demais quanto aos custos de estoque. 

 A Figura 33 mostra os Fill-Rates individuais obtidos para cada material, observando-

se melhora em quase todos os itens passíveis de inspeção. Apenas 4 dos itens permaneceram 

com fill-rate menor do que 95%. Chama atenção o baixo fill-rate dos materiais J e M, que 

ficaram abaixo de 90% e coincidentemente, são os mesmos materiais que apresentaram 

problemas para adequação dos métodos de previsão de demanda de Croston e SBA. Estudos 

mais aprofundados devem ser realizados acerca do perfil de demanda destes itens. 
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Figura 33 - Fill-Rate Individual - Simulação Final 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 15 - Resultado Medidas de Desempenho Simulações Finais 

Medidas de Desempenho Cenário Atual 
Previsão de Demanda 

k=4 k=5 

Custo Total de Pedido R$ 113.722,86 R$ 127.925 R$126.992 

Custo de Manutenção dos Estoques R$ 178.298,54 R$ 182.721,50 R$201.871,94 

Custo da Falta de Materiais R$ 191.740,30 R$ 179.858,45 R$160.989,23 

Custos Totais R$ 483.761,74 R$ 490.505,91 R$489.852,82 

Tempo com Máq Aguardando Desembarque (dias) 493  355 339 

Número Médio de Máquina Reserva Disponível 0,51  0,728 0,726 

Tempo Sem Maquina Reserva Disponível (dias) 1015 780 788 

Fill-Rate Global 85% 88% 90% 

Fill-Rate Itens de Demanda Unitária ou por Lote 62% 77% 78% 

Fill-Rate Itens de Demanda Errática 84% 79% 83% 

Fonte: Próprio Autor. 

 Por fim, a Tabela 15 apresenta os resultados das simulações finais para k=4 e k=5, em 

comparação com o cenário atual. Percebe-se uma melhora muito acentuada dos tempos sem 

máquina reserva e de máquina aguardando desembarque. O Fill-Rate dos itens de demanda 

unitária também teve aumento significativo, enquanto que o dos itens de demanda errática se 

manteve quase constante.  Com relação aos custos totais, os mesmos cresceram nas 

simulações finais em função do aumento dos custos de manutenção dos estoques, que foram 

em parte compensados pela diminuição do custo de falta.  

 O melhor cenário encontrado foi o último cenário com k=5, em que os tempos sem 

máquina reserva caíram 22%, o que equivale a dizer que em 50% do tempo de simulação, 

houve máquina reserva disponível, contra 30% no cenário atual. Além disto os tempos de 
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máquina aguardando desembarque caíram 31%, enquanto que os custos totais subiram apenas 

1,2%.  

 A partir dos resultados encontrados pode-se afirmar, para o modelo estudado, que: 

• A política de revisão contínua de estoques possui melhor desempenho do que a 

política de revisão periódica; 

• Utilizar a demanda média anual histórica para cálculo dos parâmetros de 

ressuprimento não é um método adequado para a gestão de estoques; 

• A medida de precisão MAD da demanda média é uma boa medida para configuração 

dos parâmetros de suavização dos métodos de previsão de demanda; 

• O método de previsão de demanda de Croston traz melhores resultados para a gestão 

de estoques do que o método de SES, podendo-se adotar a estratégia de se calcular os 

parâmetros de ressuprimento através da previsão de demanda de Croston 

preferencialmente, e na impossibilidade de aplicar este método, utilizar o SBA e SES 

nesta sequência. Através desta estratégia é possível chegar a resultados muito 

satisfatórios, em que são minimizados os custos totais de estoque, aumentando o nível 

de serviço do modelo. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Este capítulo irá discutir as conclusões obtidas com o trabalho desenvolvido e indicar 

propostas de trabalhos futuros, de forma a melhorar ainda mais os resultados encontrados e 

acrescentar conhecimento teórico e prático ao método apresentado. 

6.1 CONCLUSÕES 

 O presente trabalho atingiu os objetivos a que se propôs. Foi possível coletar dados de 

campo, tratá-los de forma a elaborar um modelo de simulação coerente com o problema real e 

realizar a previsão de demanda dos itens de demanda errática e intermitente, o que serviu de 

insumo para o cálculo de parâmetros de estoques otimizados. Também foi possível verificar 

que a política de estoques de revisão contínua utilizada atualmente é a mais adequada. 

 A simulação discreta se mostrou uma excelente ferramenta para lidar com os cenários 

alternativos possíveis e auxiliar nas tomadas de decisões inerentes a gestão de estoques de 

sobressalentes. A facilidade de se testar diferentes métodos de cálculos de parâmetros de 

ressuprimento e avaliar os impactos causados no modelo é uma grande vantagem da utilização 

desta ferramenta. 

 A utilização dos métodos de previsão de demanda SES, Croston e SBA, para itens de 

demanda errática e intermitente, apresentou resultados muito bons, corroborando os estudos 

realizados anteriormente e apresentados no referencial teórico do presente estudo. Há fortes 

indícios de que a replicação destes métodos de previsão de demanda para os demais 

sobressalentes com o mesmo perfil de demanda trará ganhos de custo e de disponibilidade de 

equipamentos acentuados para a empresa em estudo, haja vista os ganhos apresentados para a 

amostra selecionada de 15 materiais apenas. 

 Ressalta-se que o estudo permitiu enfatizar a importância de estudos mais 

aprofundados e técnicos na área de gestão de estoques de sobressalentes. A área de 

manutenção possui, por muitas vezes, grande conhecimento tácito, tratado apenas de forma 

empírica, faltando a utilização de metodologias bem definidas para a tomada de decisão e 

resolução dos problemas. Neste sentido, a teoria da gestão de estoques sobressalentes traz 

farto material que auxilia na estruturação e organização da gestão de estoques apoiada no tripé 

Classificação de Sobressalente – Previsão de Demanda – Política de Estoques. 

 Conclui-se também que o estudo se mostrou bastante pertinente, pois apresentou 

cenários alternativos em que será possível a redução de custos por meio da melhora da 

disponibilidade dos equipamentos e da otimização dos estoques. Esta redução de custos é 

fundamenta no cenário em que o trabalho se encaixa, em que a indústria do petróleo enfrenta 
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dificuldades em razão da queda do preço do petróleo. Em cenários como este, é necessário 

desenvolver novas metodologias que tragam melhores resultados e vençam a concorrência. 

6.2 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHO FUTURO 

 Dada a extensão do tema e o grande volume de material encontrado, não foi possível 

aplicar todas as técnicas encontradas e conhecimento disponível ao presente trabalho. Sendo 

assim, existe a oportunidade de novos trabalhos que venham a complementar o atual estudo. 

 Como citado anteriormente, as três principais etapas da gestão de estoques: 

Classificação dos Sobressalentes – Previsão de Demanda – Política de Estoques são 

fundamentais para uma gestão de estoques otimizada. No entanto, a Classificação dos 

Sobressalentes não foi objeto do estudo em questão e se apresenta como oportunidade de 

melhoria do método apresentado. 

 Outro ponto de melhoria verificado é a aplicação do método de previsão de demanda 

SBA, que obteve resultados inferiores ao de Croston, a despeito de ter sido desenvolvido com 

o objetivo de reduzir tendência do método de Croston. Este fato pode ter sido verificado 

devido a utilização de um único parâmetro de suavização. Estudos utilizando dois diferentes 

parâmetros de suavização podem chegar a melhores resultados. 

  Destaca-se também o desempenho inferior apresentado pelos materiais I e M, que 

devem ser analisados mais profundamente, a fim de se identificar seus padrões de demanda e 

quais métodos são mais adequados ao perfil deste tipo de materiais. Recomenda-se estudar os 

modos de falhas destes componentes a fim de se testar a abordagem de probabilidade de falha 

para o cálculo de parâmetros destes itens. 
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ANEXO A – GRÁFICOS DE MÉDIA MÓVEL PARA DETERMINAÇÃO  DE TEMPO 

DE AQUECIMENTO 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Q
td

e

Média Móvel Quantidade dos Estoques

MMN MMO MMJ MME

0

100

200

300

400

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Q
td

e

Média Móvel Quantidade dos Estoques

MMB MMC MMD MMI MM M

0

1

2

3

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Q
td

e
 E

q
u

ip
a

m
e

n
to

s

Média Móvel Quantidade de Equipamentos no Sistema

MM Qtde Aguard Des MM Qtde Maq Res MM Qtde Ag Mat



106 
 

  

0

15

30

45

60

75

90

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

D
Ia

s
Tempos Médios Equipamentos

MM Tempo Medio Maq Res MM Temp Medio Aguard Des



107 
 

ANEXO B – PRECISÃO E NÚMERO DE REPLICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

  

Medida de Desempenho n Média h h* n* n Média h 

Estoque Médio Material A 20 1,975 0,093 0,1 17 160 1,916 0,029 

Estoque Médio Material B 20 373 24 20 29 160 369,2 7,8 

Estoque Médio Material C 20 101,3 6,5 5 34 160 99,1 2,2 

Estoque Médio Material D 20 42 4 2 80 160 44,2 1,4 

Estoque Médio Material E 20 9,08 0,57 0,4 41 160 8,91 0,24 

Estoque Médio Material F 20 0,179 0,036 0,015 115 160 0,178 0,012 

Estoque Médio Material G 20 1,148 0,051 0,05 21 160 1,121 0,017 

Estoque Médio Material H 20 1,282 0,052 0,05 22 160 1,316 0,021 

Estoque Médio Material I 20 75,68 1,01 4 1 160 75,84 0,37 

Estoque Médio Material J 20 8,11 0,88 0,4 97 160 7,86 0,22 

Estoque Médio Material K 20 0,158 0,078 0,03 135 160 0,153 0,023 

Estoque Médio Material L 20 0,68 0,064 0,03 91 160 0,74 0,024 

Estoque Médio Material M 20 3,4 1,3 0,5 135 160 3,04 0,44 

Estoque Médio Material N 20 11,42 0,98 0,5 77 160 11,17 0,26 

Estoque Médio Material O 20 21,85 0,51 0,5 21 160 22,16 0,16 

Med Eqp Ag Des 20 0,317 0,099 0,035 160 160 0,333 0,033 

Tempo Med Ag Des 20 27,2 7,9 3 139 160 29,2 2,9 

Med Maq Res 20 0,51 0,079 0,03 139 160 0,506 0,03 

Tempo Med Maq Res 20 47,2 6,5 3 94 160 47,3 2,8 

Tempo Sem Maq Res 20 1039 91 50 66 160 1015 36 

Tempo com Máq Ag Des 20 471 124 45 152 160 493 41 

Número de Pedidos 20 42,5 2 2 20 160 43,44 0,58 
Montagem de 
Equipamentos 20 12,25 0,645 0,6 23 160 12,425 0,204 

Tempo Medio Ag Mat 20 67,1 14 5 157 160 67,9 4,4 
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Material N Yt q

Demanda 
média z't p't y't mt MAD

MAD dem 
media y't SES

Demanda 
med SES APE

dem 
media mt MAD

dem 
media z't p't y't APE

APE dem 
media mt MAD

MAD dem 
media

3º Trim 04 8

4º Trim 04 1

1º Trim 05 2

2º Trim 05 3

3º Trim 05 4 2,00 2,05

4º Trim 05 5 2,5 1,95 2,06

1º Trim 06 10 6 0 2,15 2,07 9,00 6,00 1,35

2º Trim 06 1 0 2,10 2,02 1,35

3º Trim 06 2 0 2,04 1,97 1,35

4º Trim 06 3 0 1,99 1,92 1,35

1º Trim 07 4 0 1,94 1,87 1,35

2º Trim 07 5 0 1,90 1,83 1,35

3º Trim 07 6 0 1,85 1,78 1,35

4º Trim 07 7 0 1,80 1,74 1,35

1º Trim 08 8 0 1,76 1,69 1,35

2º Trim 08 9 0 1,71 1,65 1,35

3º Trim 08 10 0 1,67 1,61 1,35

4º Trim 08 11 0 1,63 1,57 1,35

1º Trim 09 12 0 1,59 1,53 1,35

2º Trim 09 13 0 1,55 1,49 1,35

3º Trim 09 14 0,5 1,51 1,45 0,86 1,35

4º Trim 09 15 1,5 1,47 1,43 0,04 1,35

1º Trim 10 16 1,75 1,44 1,43 0,04 1,35

2º Trim 10 17 1,75 1,40 1,44 0,04 1,35

3º Trim 10 2 18 1,25 10,00 12,00 0,83 0,80 0,417 1,41 1,45 0,30 0,16 0,01 0,60 0,16 6,67 12,00 0,50 0,60 0,75

4º Trim 10 4 1 0,25 9,23 10,59 0,87 1,10 3,167 0,622 1,48 1,440,65 4,77 0,90 2,59 1,23 6,12 9,75 0,56 0,88 1,25 3,50 0,25

1º Trim 11 1 1 6,75 8,18 9,36 0,87 0,98 0,128 5,877 1,47 1,41 0,48 0,79 0,89 0,48 5,28 5,08 7,97 0,57 0,44 0,92 0,44 6,18

2º Trim 11 1 7,5 8,18 9,36 0,87 0,96 1,43 1,55 0,90 0,57

3º Trim 11 2 7,5 8,18 9,36 0,87 2,00 1,40 1,70 0,92 0,57

4º Trim 11 3 8,75 8,18 9,36 0,87 1,86 1,36 1,84 0,93 0,57

1º Trim 12 27 4 2 10,59 8,68 1,22 4,96 26,127 0,780 2,00 2,01 0,95 0,01 1,55 25,64 0,00 9,55 7,16 1,20 0,98 0,40 26,43 0,80

2º Trim 12 3 1 1,25 9,62 7,69 1,25 4,56 1,780 0,000 2,02 2,01 0,33 0,61 1,53 1,00 0,77 8,21 5,90 1,25 0,60 0,00 1,80 0,00

3º Trim 12 1 1,5 9,62 7,69 1,25 4,13 1,97 1,99 1,54 1,25

4º Trim 12 5 2 0,25 9,02 6,96 1,30 4,08 3,750 1,046 2,05 1,98 0,61 6,92 1,58 3,03 1,80 7,56 5,10 1,33 0,75 4,32 3,75 1,08

1º Trim 13 1 0,25 9,02 6,96 1,30 3,73 2,00 1,94 1,59 1,33

2º Trim 13 2 1 9,02 6,96 1,30 3,42 1,95 1,90 1,60 1,33

3º Trim 13 1 3 5 8,00 6,46 1,24 3,02 0,296 3,761 1,93 1,87 0,950,63 1,59 0,95 3,07 6,22 4,67 1,19 0,33 0,76 0,33 3,81

4º Trim 13 1 8,00 6,46 1,24 2,79 1,88 1,95 1,60 1,19

1º Trim 14 2 8,00 6,46 1,24 2,59 1,83 1,60 1,19

2º Trim 14 3 3 7,36 6,01 1,22 2,48 1,761 1,86 0,39 1,59 1,17 5,56 4,33 1,15 0,60 1,81

3º Trim 14 17 1 8,59 5,37 1,60 4,19 15,777 2,24 0,89 1,93 15,14 7,90 3,65 1,94 0,93 15,85

6,59814 1,7859751 0,6159 1,983614 5,621 1,7609 0,6881 1,1786655 6,7374 1,83779174Média

Croston SES SBA
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Material O Yt q
Demanda 
média z't p't y't mt MAD

MAD dem 
media y't SES

Demanda 
med SES APE

dem 
media mt MAD

MAD dem 
media z't p't y't APE

APE dem 
media MAD

MAD dem 
media

3º Trim 04 1

4º Trim 04 1

1º Trim 05 2

2º Trim 05 3

3º Trim 05 4 0,22 0,24

4º Trim 05 5 0,20 0,24

1º Trim 06 1 6 0,29 0,24

2º Trim 06 1 0,26 0,21

3º Trim 06 2 0,23 0,19

4º Trim 06 3 0,20 0,17

1º Trim 07 4 0,18 0,21

2º Trim 07 5 0,16 0,24

3º Trim 07 6 0,50 0,14 0,27

4º Trim 07 2 7 0,00 1,33 6,50 0,21 0,29 0,29 0,35 0,30 0,93 0,41 0,29 1,86 0,20 1,33 6,50 0,14 0,71 0,36

1º Trim 08 1 0,00 1,33 6,50 0,21 0,25 0,31 0,26 0,29 1,33 6,50 0,14

2º Trim 08 2 0,00 1,33 6,50 0,21 0,23 0,28 0,23 0,30 1,33 6,50 0,14

3º Trim 08 3 0,00 1,33 6,50 0,21 0,22 0,24 0,20 0,29 1,33 6,50 0,14

4º Trim 08 4 0,00 1,33 6,50 0,21 0,21 0,22 0,18 0,29 1,33 6,50 0,14

1º Trim 09 5 0,50 1,33 6,50 0,21 0,21 0,19 0,16 0,28 1,33 6,50 0,14

2º Trim 09 6 0,50 1,33 6,50 0,21 0,21 0,17 0,20 0,27 1,33 6,50 0,14

3º Trim 09 7 0,50 1,33 6,50 0,21 0,21 0,15 0,23 0,26 1,33 6,50 0,14

4º Trim 09 8 1,75 1,33 6,50 0,21 0,21 0,13 0,27 0,24 1,33 6,50 0,14

1º Trim 10 2 9 2,25 1,65 7,68 0,21 0,95 1,79 2,04 0,35 0,44 0,93 0,81 0,43 1,87 1,81 1,73 7,97 0,15 0,93 0,93 1,86 2,10

2º Trim 10 1 2,25 1,65 7,68 0,21 0,61 0,31 0,65 0,42 1,73 7,97 0,15

3º Trim 10 2 2,25 1,65 7,68 0,21 0,42 0,27 0,84 0,41 1,73 7,97 0,15

4º Trim 10 5 1 1,00 3,22 4,53 0,71 2,47 4,79 0,29 0,82 1,00 0,95 0,00 0,91 4,73 0,00 3,65 3,87 0,67 0,97 0,33 4,85 0,33

1º Trim 11 4 1 0,00 3,59 2,87 1,25 2,86 3,29 0,00 1,19 1,00 0,79 0,20 1,18 3,18 0,25 3,86 2,18 1,25 0,83 0,00 3,33 0,00

2º Trim 11 1 0,00 3,59 2,87 1,25 2,10 1,05 0,88 1,18 3,86 2,18 1,25

3º Trim 11 2 0,00 3,59 2,87 1,25 1,70 0,93 0,78 1,16 3,86 2,18 1,25

4º Trim 11 3 0,00 3,59 2,87 1,25 1,49 0,82 0,69 1,14 3,86 2,18 1,25

1º Trim 12 4 0,00 3,59 2,87 1,25 1,38 0,73 0,61 1,10 3,86 2,18 1,25

2º Trim 12 5 0,00 3,59 2,87 1,25 1,32 0,64 0,54 1,06 3,86 2,18 1,25

3º Trim 12 6 0,00 3,59 2,87 1,25 1,29 0,57 0,48 1,01 3,86 2,18 1,25

4º Trim 12 7 0,00 3,59 2,87 1,25 1,27 0,50 0,42 0,96 3,86 2,18 1,25

1º Trim 13 8 1,25 3,59 2,87 1,25 1,26 0,44 0,37 0,90 3,86 2,18 1,25

2º Trim 13 9 1,50 3,59 2,87 1,25 1,26 0,39 0,47 0,85 3,86 2,18 1,25

3º Trim 13 10 11,00 3,59 2,87 1,25 1,25 0,35 0,59 0,80 3,86 2,18 1,25

4º Trim 13 11 3,59 2,87 1,25 1,25 0,31 1,80 0,74 3,86 2,18 1,25

1º Trim 14 5 12 4,25 7,17 0,59 2,43 3,75 0,85 0,94 1,20 4,69 4,53 7,96 0,40 0,75 3,75

2º Trim 14 1 1 2,37 1,99 1,19 1,48 0,41 0,87 0,15 1,08 0,15 2,45 3,86 0,45 0,60 0,60

3º Trim 14 38 1 19,14 1,52 12,55 18,10 36,81 5,19 0,98 5,28 37,13 23,39 2,18 7,58 0,99 37,55

8,47 0,65 0,81 0,35 7,66 0,13 0,84 0,49 8,66 0,70Média

Croston SES SBA
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z't p't y't APE

APE dem 

media Teste I Teste II mt Teste III Teste IV MAD

MAD 

dem 

media z't p't y't mt MAD

MAD 

dem 

media

3º Trim 04 1

4º Trim 04 1 2

1º Trim 05 1

2º Trim 05 2

3º Trim 05 3

4º Trim 05 4 0

1º Trim 06 5 0

2º Trim 06 6 0

3º Trim 06 7 0

4º Trim 06 8 0,25

1º Trim 07 9 0,25

2º Trim 07 10 0,25

3º Trim 07 11 0,25

4º Trim 07 1 12 0,25 1,00 7,00 0,14 1,00 0,43 0,86 0,14 1,00 7,00 0,11 0,14

1º Trim 08 1 0,25 1,00 7,00 0,14 0,73 0,14 0,12 1,00 7,00 0,11 0,13

2º Trim 08 2 0,25 1,00 7,00 0,14 0,63 0,14 0,48 1,00 7,00 0,11 0,12

3º Trim 08 3 0,25 1,00 7,00 0,14 0,54 0,14 0,69 1,00 7,00 0,11 0,12

4º Trim 08 1 4 0 1,00 5,77 0,17 0,86 0,65 0,83 0,57 0,44 1,96 0,67 0,86 0,08 1,00 5,62 0,14 0,47 0,89 0,11

1º Trim 09 1 0,25 1,00 5,77 0,17 0,68 0,33 0,31 1,00 5,62 0,14 0,32

2º Trim 09 2 0,25 1,00 5,77 0,17 0,56 0,26 0,04 1,00 5,62 0,14 0,23

3º Trim 09 3 0,25 1,00 5,77 0,17 0,47 0,23 0,34 1,00 5,62 0,14 0,19

4º Trim 09 4 0,25 1,00 5,77 0,17 0,39 0,21 0,57 1,00 5,62 0,14 0,17

1º Trim 10 1 5 0,25 1,00 5,45 0,18 0,82 0,87 0,46 1,80 0,59 0,83 0,07 1,00 5,33 0,14 0,49 0,86 0,11

2º Trim 10 1 0,25 1,00 5,45 0,18 0,67 0,35 0,24 1,00 5,33 0,14 0,33

3º Trim 10 2 0,25 1,00 5,45 0,18 0,54 0,28 0,09 1,00 5,33 0,14 0,24

4º Trim 10 3 0,5 1,00 5,45 0,18 0,44 0,24 0,38 1,00 5,33 0,14 0,20

1º Trim 11 1 4 0,75 1,00 4,86 0,21 0,79 0,73 0,48 1,71 0,59 0,82 0,54 1,00 4,72 0,16 0,50 0,86 0,59

2º Trim 11 1 1 1,00 4,86 0,21 0,63 0,37 0,22 1,00 4,72 0,16 0,35

3º Trim 11 2 1 1,00 4,86 0,21 0,50 0,30 0,12 1,00 4,72 0,16 0,26

4º Trim 11 1 3 1 1,00 4,09 0,24 0,79 0,51 0,76 0,62 0,50 1,58 0,61 0,79 0,76 1,00 3,93 0,20 0,53 0,84 0,30

1º Trim 12 2 1 0,5 1,41 2,82 0,50 0,65 0,24 1,02 1,72 0,89 1,76 0,00 1,46 2,58 0,44 1,11 1,80 0,31

2º Trim 12 1 1 0,5 1,24 2,07 0,60 0,52 0,35 0,81 0,62 0,91 0,50 0,10 1,25 1,85 0,52 0,86 0,56 0,02

3º Trim 12 1 0,75 1,24 2,07 0,60 0,27 0,72 0,26 1,25 1,85 0,52 0,70

4º Trim 12 1 2 0,5 1,14 2,04 0,56 0,51 0,96 0,59 0,68 0,47 0,40 0,06 1,13 1,92 0,45 0,60 0,48 0,05

1º Trim 13 1 0,75 1,14 2,04 0,56 0,26 0,58 0,12 1,13 1,92 0,45 0,53

2º Trim 13 1 2 1 1,08 2,03 0,54 0,44 0,46 0,51 0,98 0,52 0,85 0,27 0,44 0,46 1,07 1,96 0,42 0,54 0,55 0,58

3º Trim 13 1 1 1,25 1,05 1,60 0,65 0,14 0,49 0,50 0,93 0,55 0,46 0,60 1,04 1,52 0,53 0,56 0,58 0,72

4º Trim 13 2 1,05 1,60 0,65 0,05 0,56 0,19 1,04 1,52 0,53 0,54

1º Trim 14 1 3 1,03 2,18 0,47 0,54 1,87 0,47 0,73 0,17 0,35 1,02 2,20 0,36 0,51 0,47

2º Trim 14 2 1 1,43 1,69 0,84 0,76 0,41 0,46 0,91 1,69 0,74 1,53 1,47 2,58 0,44 1,03 1,64

3º Trim 14 2 1 1,66 1,41 1,18 0,59 1,01 1,15 0,86 1,16 1,72 1,85 0,71 1,28 1,56

0,67 0,49 0,79 0,30 0,93 1,00 0,93 0,37

Material F

SBA

Yt q

Demanda 

média

Croston
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z't p't y't Teste I Teste II mt Teste III Teste IV MAD

MAD 

dem 

media z't p't y't mt MAD

MAD 

dem 

media

3º Trim 04 1 1

4º Trim 04 2

1º Trim 05 3

2º Trim 05 4

3º Trim 05 5

4º Trim 05 6

1º Trim 06 7

2º Trim 06 8

3º Trim 06 9

4º Trim 06 10

1º Trim 07 11

2º Trim 07 12

3º Trim 07 13

4º Trim 07 14

1º Trim 08 1 15 0 1,00 15,00 0,07 0,93 1,00 15,00 0,05

2º Trim 08 1 0 1,00 15,00 0,07 0,87 1,00 15,00 0,05

3º Trim 08 2 0 1,00 15,00 0,07 0,81 1,00 15,00 0,05

4º Trim 08 3 0 1,00 15,00 0,07 0,76 1,00 15,00 0,05

1º Trim 09 4 0 1,00 15,00 0,07 0,71 1,00 15,00 0,05

2º Trim 09 5 0 1,00 15,00 0,07 0,66 1,00 15,00 0,05

3º Trim 09 6 0 1,00 15,00 0,07 0,62 1,00 15,00 0,05

4º Trim 09 7 0 1,00 15,00 0,07 0,58 1,00 15,00 0,05

1º Trim 10 8 0,25 1,00 15,00 0,07 0,54 1,00 15,00 0,05

2º Trim 10 9 0,25 1,00 15,00 0,07 0,50 1,00 15,00 0,05

3º Trim 10 10 0,25 1,00 15,00 0,07 0,47 1,00 15,00 0,05

4º Trim 10 11 0,5 1,00 15,00 0,07 0,44 1,00 15,00 0,05

1º Trim 11 1 12 0,5 1,00 13,60 0,07 0,93 0,80 0,07 12,60 0,50 0,93 0,43 1,00 13,56 0,06 0,07 0,95 0,44

2º Trim 11 1 0,75 1,00 13,60 0,07 0,86 0,07 0,20 1,00 13,56 0,06 0,07

3º Trim 11 2 0,75 1,00 13,60 0,07 0,80 0,07 0,57 1,00 13,56 0,06 0,06

4º Trim 11 1 3 0,5 1,00 8,66 0,12 0,88 0,22 0,47 1,97 0,87 0,93 0,38 1,00 8,51 0,09 0,48 0,94 0,41

1º Trim 12 1 1 0,25 1,00 5,08 0,20 0,80 0,12 0,66 1,33 0,95 0,88 0,05 1,00 4,92 0,15 0,69 0,91 0,10

2º Trim 12 1 1 0,25 1,00 3,18 0,31 0,69 0,20 0,73 1,10 0,98 0,80 0,06 1,00 3,04 0,25 0,76 0,85 0,00

3º Trim 12 1 0,25 1,00 3,18 0,31 0,47 0,54 0,43 1,00 3,04 0,25 0,52

4º Trim 12 2 0,25 1,00 3,18 0,31 0,32 0,43 0,05 1,00 3,04 0,25 0,39

1º Trim 13 3 0,5 1,00 3,18 0,31 0,22 0,38 0,42 1,00 3,04 0,25 0,32

2º Trim 13 1 4 0,75 1,00 3,56 0,28 0,72 1,26 0,52 1,32 0,45 0,69 0,47 1,00 3,50 0,22 0,53 0,75 0,53

3º Trim 13 1 1 1,00 3,56 0,28 0,52 0,41 0,01 1,00 3,50 0,22 0,38

4º Trim 13 2 1,00 3,56 0,28 0,37 0,35 0,38 1,00 3,50 0,22 0,30

1º Trim 14 1 3 1,00 3,30 0,30 0,70 0,84 0,52 1,38 0,51 0,72 1,00 3,26 0,23 0,53 0,78

2º Trim 14 2 1 1,47 2,23 0,66 0,55 0,30 1,07 1,59 0,87 1,70 1,48 2,18 0,52 1,12 1,77

3º Trim 14 1 1 1,25 1,65 0,75 0,45 0,73 0,47 0,90 0,34 1,25 1,62 0,59 0,82 0,48

0,87 0,28 0,93 0,30Média

Material L

SBA

Yt q

Demanda 

média

Croston
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ANEXO D – PARÂMETROS DE RESSUPRIMENTO 

• Parâmetros Cenário com Demanda Média Histórica e Revisão Periódica: 

 

  

Ano Item Q para T=20 Q para T=30 Q para T=60 Q para T=90 Q para T=120 Ano Item Q para T=20 Q para T=30 Q para T=60 Q para T=90 Q para T=120

A 2 2 2 2 2 A 2 2 2 3 3

B 464 464 464 464 464 B 464 464 464 696 696

C 120 120 120 120 120 C 120 120 120 120 200

D 68 68 68 68 68 D 68 68 68 102 102

E 12 12 12 12 12 E 11 11 13 14 15

F 1 1 1 1 2 F 2 2 2 2 2

G 2 2 2 2 3 G 2 2 2 2 2

H 1 1 1 1 2 H 1 1 1 1 2

I 19 20 22 23 25 I 16 16 18 19 20

J 9 9 10 11 12 J 9 9 10 11 12

K 1 1 1 2 2 K 1 1 1 2 2

L 1 1 1 1 1 L 2 2 2 2 2

M 176 176 176 176 176 M 176 176 176 176 176

N 7 7 8 9 10 N 9 9 10 11 12

O 2 2 2 2 2 O 3 3 3 3 4

A 2 2 2 2 3 A 2 2 2 3 3

B 464 464 464 464 464 B 464 464 464 696 696

C 120 120 120 120 120 C 120 120 120 120 200

D 68 68 68 68 68 D 68 68 68 102 102

E 10 10 11 12 13 E 11 11 12 14 15

F 1 1 1 1 2 F 2 2 2 2 2

G 2 2 2 2 3 G 2 2 2 2 2

H 1 1 1 1 2 H 1 1 1 1 2

I 19 20 22 23 25 I 14 14 15 16 18

J 9 9 10 11 12 J 9 9 10 11 12

K 1 1 1 2 2 K 1 1 1 2 2

L 1 1 1 1 1 L 1 2 2 2 2

M 176 176 176 176 176 M 176 176 176 176 176

N 6 7 7 8 9 N 8 8 9 10 11

O 3 3 3 4 4 O 3 3 3 3 4

A 2 2 2 2 3

B 464 464 464 464 464

C 120 120 120 120 120

D 68 68 68 68 68

E 10 10 11 12 13

F 2 2 2 2 2

G 2 2 2 2 2

H 1 1 1 1 2

I 16 16 18 19 20

J 8 8 9 10 11

K 1 1 1 2 2

L 2 2 2 2 2

M 176 176 176 176 176

N 5 5 6 6 7

O 3 3 3 3 4

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5
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• Parâmetros Cenários Alternativos Itens de Demanda Errática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5

s1 I 29 34 39 44 49 29 34 39 44 49

s1 J 8 11 13 16 19 8 11 13 16 19

s1 N 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7

s1 O 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3

S1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 J 12 16 19 23 27 12 16 19 23 27

S1 N 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10

S1 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

s2 I 29 34 39 44 49 29 34 39 44 49

s2 J 10 12 15 17 20 10 12 15 17 20

s2 N 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10

s2 O 3 4 3 4 5 4 6 8 10 11

S2 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S2 J 14 18 22 25 29 13 16 20 23 29

S2 N 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15

S2 O 0 0 5 6 7 6 9 11 14 18

s3 I 10 15 19 23 28 10 15 19 23 28

s3 J 9 12 14 16 19 9 12 14 16 19

s3 N 5 6 6 7 8 7 8 8 9 10

s3 O 4 5 6 6 7 5 7 9 11 12

S3 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S3 J 13 17 20 24 28 13 17 20 24 28

S3 N 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14

S3 O 6 7 8 9 10 7 10 13 16 18

s4 I 10 15 19 23 28 10 15 19 23 28

s4 J 10 13 15 18 21 10 13 15 18 21

s4 N 7 8 9 10 11 10 11 15 18 21

s4 O 4 3 4 5 6 5 7 9 11 12

S4 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S4 J 15 19 22 26 30 15 19 22 26 30

S4 N 10 12 13 15 16 14 18 22 26 30

S4 O 0 5 6 7 8 7 10 13 16 18

s5 I 4 6 7 8 10 4 6 7 8 10

s5 J 10 12 15 18 20 10 12 15 18 20

s5 N 7 8 9 10 11 8 10 12 15 17

s5 O 3 3 4 3 4 3 3 6 6 7

S5 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S5 J 15 18 26 26 29 15 18 26 26 29

S5 N 10 11 13 15 16 12 15 18 21 24

S5 O 0 0 0 5 6 5 5 8 9 10

SES + Croston I Croston +SES J
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• Parâmetros Cenários Alternativos Itens de Demanda Unitária: 

  

k=1 k=2 k=3 k=4 k=5

s1 F 2 2 3 3 4

s1 G 1 1 1 1 1

s1 H 1 1 2 2 2

s1 K 2 3 3 4 4

s1 L 1 1 1 1 1

s1 M 88 88 88 88 88

S1 F 0 0 0 0 0

S1 G 0 0 0 0 0

S1 H 0 0 0 0 0

S1 K 0 0 0 0 0

S1 L 0 0 0 0 0

S1 M 0 0 0 0 0

s2 F 2 2 3 3 4

s2 G 1 1 1 1 1

s2 H 1 1 2 2 2

s2 K 2 3 3 4 4

s2 L 1 1 1 1 1

s2 M 88 88 176 176 176

S2 F 0 0 0 0 0

S2 G 0 0 0 0 0

S2 H 0 0 0 0 0

S2 K 0 0 0 0 0

S2 L 0 0 0 0 0

S2 M 176 176 264 264 352

s3 F 2 3 3 4 4

s3 G 2 2 4 2 3

s3 H 1 2 2 2 2

s3 K 2 2 3 3 4

s3 L 2 2 3 3 4

s3 M 176 264 264 264 352

S3 F 0 0 0 0 0

S3 G 0 0 0 0 0

S3 H 0 0 0 0 0

S3 K 0 0 0 0 0

S3 L 0 0 0 0 0

S3 M 264 352 352 440 528

s4 F 2 3 3 4 4

s4 G 4 4 3 3 4

s4 H 1 2 2 2 2

s4 K 2 3 3 4 5

s4 L 2 3 4 4 5

s4 M 264 264 352 352 440

S4 f 0 0 0 0 0

S4 G 0 0 5 5 6

S4 H 0 0 0 0 0

S4 K 0 0 0 0 0

S4 L 0 0 0 0 0

S4 M 352 440 440 528 616

s5 F 2 3 3 4 4

s5 G 1 1 1 1 2

s5 H 1 1 2 2 2

s5 K 2 3 3 4 4

s5 L 2 3 3 4 4

s5 M 176 176 264 264 264

S5 F 0 0 0 0 0

S5 G 0 0 0 0 0

S5 H 0 0 0 0 0

S5 K 0 0 0 0 0

S5 L 0 0 0 0 0

S5 M 264 264 352 352 440

SES dem media + Croston K e L+ SBA F
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Cenário Demanda Histórica Revisão Periódica TR=20 TR=30 TR=60 TR=90 TR=120

Custo Total de Pedido 174.513,81R$       165.510,36R$       158.578,01R$       142.729,48R$       116.896,88R$       

Custo de Manutenção dos Estoques 90.849,68R$         82.994,24R$         76.546,67R$         80.069,10R$         122.421,87R$       

Custo da Falta de Materiais 486.325,91R$       474.676,33R$       454.438,52R$       455.224,46R$       461.261,86R$       

Custos Totais 751.689,40R$       723.180,93R$       689.563,20R$       678.023,04R$       700.580,61R$       

Fill-Rate 79% 72% 71% 67% 73%

Media Equipamento Aguard. Desembarque 1,187 1,129 1,118 1,131 1,127

Tempo com Máq Aguard. Des (dias) 1173 1195 1171 1171 1185

Média de Eqpto Reserva Disponível 0,1894 0,1778 0,1795 0,1872 0,182

Tempo Sem Eqpto Reserva (dias) 1383 1394,9 1391,9 1377 1388
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k=2 k=3 k=4 k=5 k=2 k=3 k=4 k=5

Custo Total de Pedido 128.303,27R$            124.675,63R$        126.144,54R$        124.774,72R$       120.551,50R$       125.403,11R$        125.536,74R$        122.957,24R$       

Custo de Manut. dos Estoques 114.721,31R$            118.021,46R$        126.612,26R$        136.892,09R$       132.096,98R$       134.231,61R$        149.762,09R$        161.966,55R$       

Custo da Falta de Materiais 249.931,02R$            229.245,45R$        222.417,11R$        208.120,91R$       261.627,17R$       229.782,29R$        204.719,38R$        189.024,60R$       

Custos Totais 492.955,61R$            471.942,55R$        475.173,90R$        469.787,71R$       514.275,65R$       489.417,00R$        480.018,21R$        473.948,39R$       

Fill-Rate 83% 83% 84% 84% 83% 83% 84% 85%

Media Equipamento Aguard. Desembarque 0,379 0,361 0,344 0,344 0,374 0,343 0,327 0,319

Tempo com Máq Aguard. Des 540 509 497 495 531 488 467 456

Média de Máquina Reserva Disponível 0,46 0,494 0,506 0,503 0,46 0,499 0,519 0,523

Tempo Sem Maq. Reserva 1077 1034 1018 1022 1078 1020 996 992

Equipamentos Manutenidos 12,2 12,1 12,4 12,5 12,1 12,4 12,3 12,5

Fill-Rate Itens de Dem Erratica 73% 75% 78% 80% 75% 74% 80% 82%

Croston +SES JSES +Croston I
Cenário Itens Demanda Errática SES x Croston
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k=3 k=4 k=5

Custo Total de Pedido 105.655,16R$         106.103,96R$         90.488,43R$           

Custo de Manutenção dos Estoques 197.124,59R$         213.255,99R$         241.458,35R$         

Custo da Falta de Materiais 188.564,48R$         181.224,47R$         189.332,98R$         

Custos Totais 491.344,23R$         500.584,42R$         521.279,76R$         

Fill-Rate 88% 90% 91%

Media Equipamento Aguard. Desembarque 0,592 0,548 0,537

Tempo com Máq Aguardando Desembarque (dias) 632 589 568

Média de Máquina Reserva Disponível 0,514 0,543 0,568

Tempo Sem Maquina Reserva Disponível (dias) 1021 994 976

Equipamentos Manutenidos 12,0 12,2 12,3

Fill-Rate Itens Dem Unitária 72% 78% 80%

Cenários Itens de Demanda Unitária
SES  + Croston K e L+ SBA F


