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RESUMO 

 

A temática da gestão de estoque tem grande relevância para toda e qualquer empresa, visto que 

objetiva o equilíbrio entre compras, armazenagem e entregas, para que a companhia mantenha 

a operação em funcionamento, satisfação do cliente e evite desperdícios. Este projeto apresenta 

um estudo de caso da implementação dos parâmetros de ressuprimento – estoque mínimo, 

estoque máximo, ponto de pedido, lead time e lote econômico de compra (LEC) – como 

melhoria para uma boa gestão de estoque em uma indústria de caldeiras flamotubulares. Outro 

aspecto importante são as análises classificativas de estoque que foram realizadas e 

implementadas no âmbito da imprescindibilidade dos itens (classificação XYZ), dificuldade de 

aquisição (classificação 123), popularidade dos itens (classificação PQR) e valor de utilização 

(classificação ABC). A revisão de literatura traz um panorama dos trabalhos e publicações que 

abordam tais características dos temas citados, onde foi possível observar a importância dos 

parâmetros de estoque para os sistemas de reposição de estoque e para toda cadeia de 

suprimento. Os principais resultados obtidos foram a eficácia e eficiência temporal na reposição 

de matéria-prima, eficiência financeira na economicidade da aquisição dos materiais com a 

manutenção da qualidade – mensurado pelo giro de estoque com um aumento de 24,7% para 

todos os itens – e eficácia com a diminuição do valor de estoque – com uma diminuição de 30% 

do custo de estoque. Além disso, o giro e a cobertura de estoque, principais indicadores de 

desempenho, apresentaram bons resultados, com uma maior rotação de materiais exigindo 

repetidas vezes o processo de consumo e reposição, e com a cobertura de toda demanda por 

matéria-prima ilustrando a qualidade do estoque. 

 

 Palavras-Chave: Parâmetros de estoque e ressuprimento; Classificações de estoque; 

Giro de estoque; Cadeia de suprimentos; Planejamento e Controle da Produção (PCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The topic of inventory management has great relevance for any and all company, since it aims 

at the balance between purchases, storage and deliveries, so that the company can keep the 

operation running, customer satisfaction, and avoid waste. This project presents a case study of 

the implementation of the resupply parameters – minimum stock, maximum stock, order point, 

lead time and economic order quantity (EOQ) – as an improvement for a good stock 

management in a boilers industry. Another important aspect is the stock classification analyses 

that were performed and implemented in the scope of the indispensability of the items (XYZ 

classification), difficulty acquisition (123 classification), popularity of the items (PQR 

classification) and usage value (ABC classification). The literature review brings an overview 

of the works and publications that address such characteristics of the mentioned topics, where 

it was possible to observe the importance of inventory parameters for stock replenishment 

systems and for the entire supply chain. The literature review brings an overview of the works 

and publications that address such characteristics of the mentioned topics, where it was possible 

to observe the importance of inventory parameters for stock replenishment systems and for the 

entire supply chain. The main results obtained were effectiveness and time efficiency in the 

replenishment of raw materials, financial efficiency in the economy of the acquisition of 

materials with the maintenance of quality – measured by the inventory turnover with an increase 

of 24.7% for all items –, and effectiveness with the decrease of stock value – with a 30% 

decrease in inventory cost. In addition, inventory turnover and coverage, the main performance 

indicators, showed good results, with a higher turnover of materials requiring repeated 

consumption and replenishment, and with the coverage of all demand for raw materials 

illustrating the quality of the stock. 

 

 Keywords: Stock and resupply parameters; Classifications of stock; Inventory 

turnover; Supply chain; Production Planning and Control (PPC). 
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1 INTRODUÇÃO 

Estoques são armazenamento de matérias-primas, produtos semi-acabados, 

componentes para produção ou montagem, peças sobressalentes, produtos acabados, materiais 

gerais, assim como suprimentos variáveis para diferentes objetivos (VIANA, 2006). De acordo 

com Slack et al (2009), estoque pode ser definido como a acumulação armazenada de recursos 

materiais em um sistema de transformação, ou seja, é qualquer recurso que pertence a uma 

organização, que por algum motivo, armazenado. 

 O estoque tem suma importância para um processo de produção e para empresas, em 

especial, para empresas do ramo industrial em que há transformação de diversas matérias-

primas. Segundo Ballou (2007), os estoques podem figurar em diversos tipos de formatos, com 

diferentes estratégias, políticas e gestão. É necessário que haja uma compressão do objetivo da 

empresa e seu produto principal para definir como será a manutenção desse estoque, assim 

como a estratégia para cálculo e utilização dos seus parâmetros. 

Há compressões mais profundas de gestão de estoque que englobam os principais pontos 

de destaque, que são: custo de armazenagem e manutenção, o atendimento às necessidades de 

produção e clientes, obsolescência do estoque, excesso de estoque, giro do mesmo durante um 

determinado período – comumente utilizada a relação entre a quantidade de venda ou utilização 

dos materiais com o valor dispendido para o investimento – assim como os parâmetros de 

estoque (BALLOU, 2007). 

Desse modo, os parâmetros de ressuprimento ou parâmetros de estoque, ponto principal 

dessa pesquisa, definidos por Viana (2006) como os dados de controle ou de referência, tem a 

finalidade de tornar os níveis de estoque ajustados em função do consumo dos materiais, 

levando em consideração também o seu custo. Os mesmos trazem para a gestão de estoque da 

empresa a alusão de um valor de referência para os níveis de estoque, quantidade de compra e 

giro dos ativos. Uma vez cadastrados permitem uma gestão economicamente viável. 

Em companhias do ramo industrial, o dimensionamento de estoques, principalmente 

de insumos – matéria-prima – com base nos parâmetros de ressuprimento, é um problema 

comum do cotidiano e que influencia diretamente no desempenho das atividades da empresa 

(GUERRINI; BELHOT; JUNIOR, 2014). Logo, uma boa inferência desta pesquisa sobre a 

temática é trazer a comparação entre dois cenários existentes em uma empresa do ramo 

industrial localizada em Petrópolis no Rio de Janeiro, com base em dois cenários: 

1) Cenário atual onde a gestão de estoques de matérias-primas sendo conduzida pela expertise 

do gerente e coordenador responsáveis pelo setor tendo como base o consumo dos meses 
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anteriores como referência qualitativa para manutenção e novas compras de materiais para 

reposição dos estoques. 

2) Cenário proposto: a ser desenvolvido neste trabalho, sendo o planejamento de materiais de 

estoque elaborado de forma técnica através de conceitos como custos, giro, classificação e 

políticas do estoque da empresa seguindo as diretrizes sugeridas pelos parâmetros de 

ressuprimentos definidos segundo a literatura e cálculos matemáticos. 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 

 Uma vez que a pesquisa será guiada para o entendimento sobre a implementação de 

melhorias no sistema de gestão de estoque, deve-se entender, inicialmente, as principais 

atividades de gestão de estoque, políticas de estoque, aspectos referentes aos modelos de gestão, 

tipos de sistemas de gestão e, ademais, a importância da parametrização dos itens em forma de 

melhoria para o manuseio dos recursos financeiros destinados ao estoque. 

 Desse modo, fundamentar sobre os recursos monetários para montar o estoque da 

companhia é de suma importância. Portanto, com foco na parametrização de itens com modelos 

matemáticos, a pesquisa trará à importância na implementação da otimização no gerenciamento 

do estoque com base nos parâmetros definidos de forma fundamentada. Sendo assim, é possível 

definir os objetivos que nortearão a pesquisa. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral será implementar a parametrização dos itens de estoque como melhoria 

para um sistema de gestão de estoque a fim de manter níveis de estoque economicamente 

satisfatórios, sem processos contínuos de rupturas, e permitindo o atendimento às necessidades 

de material. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Tendo em vista que o objetivo central gira em torno do processo de implementação de 

melhorias para uma boa gestão de estoque, a pesquisa tem objetivos específicos a fim de 

explanar detalhadamente sobre as temáticas, intrinsecamente e diretamente, ligadas a gestão e 

parâmetros de ressuprimentos, também com enfoque prático. 

A busca do equilibro entre estoque, consumo e custo é essencialmente a principal tarefa 

da gestão, por meio de atividades que visam o atendimento das necessidades de produção da 

empresa e de políticas de estoque com a maior eficiência através do maior giro de estoque 
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possível (VIANA, 2006). Sendo assim, as atribuições específicas determinadas para esta 

pesquisa são: 

a. Classificar os itens de estoque com base na classificação ABC; 

b. Implementar os parâmetros de estoque: estoque mínimo, estoque máximo, ponto de 

pedido, lead time e lote econômico de compra; 

c. Calcular o atual custo, giro e cobertura de estoque sem os critérios de ressuprimento; 

d. Calcular o custo, giro e cobertura de estoque previsto com os critérios de ressuprimento 

aplicados; 

e. Comparar dois cenários do estoque: o atual e o seguinte à implementação dos 

parâmetros de ressuprimento; 

 

1.2 Justificativa do estudo 

 Este trabalho justifica-se devido a importância de parâmetros de referência para o 

alinhamento do estoque para uma empresa do setor industrial, principalmente para uma gestão 

de estoque eficiente e economicamente satisfatória. 

 No cenário primário, a manutenção de estoque da empresa, que será a unidade de análise 

da pesquisa, bem como sua política, tem o objetivo de atender 2 meses da necessidade de 

utilização de determinado item seguindo a estatística retroativa de consumo. Os parâmetros de 

ressuprimento cadastrados no Entrepise Resource Planning (ERP) – sistema de informação 

usado para unificar dados da organização em um único local – da empresa tem valores 

defasados e pouco fundamentados de acordo com a literatura. 

 Uma vez que essa parametrização acontecerá em forma de projeto pela companhia com 

seus colaboradores, o objetivo será implementar esses parâmetros – estoque mínimo, máximo, 

lead time, ponto de pedido e lote econômico de compra, além disso classificar o estoque de 

acordo com as classificações expostas na literatura – para os itens de estoque como melhoria 

para um sistema de gestão. 

 

1.3 Estrutura do estudo  

 A seguir, para o presente trabalho, será realizada a revisão de literatura que será como 

uma pesquisa bibliográfica e trará todo conteúdo do estado da arte exposto detalhadamente e 

fundamentado nas literaturas de referência do tema. A pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

explicar a problemática a partir de referências teóricas publicadas, bem como esclarecendo as 

contribuições científicas, práticas ou culturais já existentes referentes ao tema em questão. 
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 Posterior a isso, será explicada a metodologia na qual a pesquisa será baseada, trazendo 

a forma como acontecerá a busca e seleção das principais referências e conteúdo, a organização 

para realização e todos os procedimentos para a pesquisa bibliográfica bem como a unidade de 

análise referente ao estudo prático. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Conceitos básicos referentes a gestão de estoques 

 Paoleschi (2013) afirma que estoques representam qualquer quantidade de bens físicos 

que sejam tratados e conservados de forma já improdutiva, por um determinado intervalo de 

tempo. Os mesmos justificam-se, pois, as atividades, principalmente industriais e comerciais, 

necessitam de um nível de estoque que dê sustentabilidade às atividades com o objetivo de 

atendimento ao cliente ou à produção. 

 A gestão de estoque é, na maior parte das vezes, a pratica de administrar recursos 

supérfluos possuidores de valor econômico com destino ao suprimento das necessidades futuras 

de material, em uma empresa (AMARAL; DOURADO, 2011). A figura 01 ilustra a importância 

do estoque e sua localização em toda cadeia de suprimentos. 

 

Figura 1: Localização do estoque em toda a cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Ballou (2007). 

 

 A gestão de estoque visa a maximização do atendimento aos clientes protegendo a 

empresa de qualquer surpresa que possa ocorrer em meio aos processos de vendas ou fabricação 

de um produto em transformação (VIANA, 2006).  Além disso, o autor salienta que a gestão de 
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estoque visa o gerenciamento dos estoques por meio de técnicas que buscam o equilibro entre 

consumo e demanda, definindo parâmetros e níveis de ressuprimento. 

 Os estoques podem ser divididos em cinco categorias distintas nas quais cada uma tem 

sua razão de existência. Para Ballou (2007), esses tipos de estoques são separados nas seguintes 

categorias: estoques localizados no canal ou em trânsito, estoque especulativo, estoque regular 

ou cíclico, estoque de segurança e estoque obsoleto ou morto. 

 Estoques em trânsito são as matérias-primas ou produtos que estão localizados no 

trânsito entre os elos do canal de suprimentos, além disso estoque em processos de operação de 

produção também são classificados como no canal. Estoque especulativo é composto por 

elementos que são adquiridos com o aproveitamento de alguma vantagem comercial ou 

financeira. Estoque regular são os mais tradicionais em industrias ou empresas com modelos de 

negócios com a busca do atendimento rápido as demandas dos clientes. (BALLOU, 2007). 

 Outrossim, o estoque de segurança, também conhecido como pulmão, representa um 

acréscimo do estoque normal com o objetivo de suprir o espaço de tempo da demanda média e 

o prazo de entrega até a reposição. Por fim, todos os itens ou matérias que se deterioram, acabam 

sendo perdidas durante o armazenamento e se encontram sem condições de utilização 

mensuram o estoque morto ou obsoleto. (BALLOU, 2007). 

 

2.1.1 Vantagens e desvantagens da manutenção de estoques 

 A avaliação da manutenção ou não dos estoques são práticas cada vez mais comuns nas 

empresas como parte da reflexão da importância dos estoques na unidade de produção ou 

atendimento ao cliente. De acordo com Ballou (2007), existem razões que justificam a 

manutenção de estoques seguindo o modelo de negócio da empresa e razões para a não 

manutenção de estoques de matérias-primas e itens em geral. Portanto, a definição da 

manutenção ou não de estoques depende da política a ser adotada pela companhia com relação 

aos seus objetivos estratégicos. Para o autor, os níveis de serviço ao cliente, seja ele interno ou 

externo, e a economia de custos indiretamente resultantes são os principais fatores que motivam 

a manutenção de estoques. O autor reforça que a gestão de um estoque ativo traz uma resposta 

instantânea às solicitações dos clientes ou à necessidade de produção de determinado produto, 

além disso a rapidez na entrega pode se tornar um fator positivo para aumento nas vendas na 

empresa. 

 Do mesmo modo, a redução de custos operacionais diretamente ligados a gestão da 

cadeia de suprimentos pode fazer com que haja compensação em ter gastos de manutenção dos 

estoques, mesmo que implique também em outros gastos adicionais. Ademais, a 
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disponibilidade de materiais para produção traz à operação de produção a segurança no 

cumprimento de prazos e operações equilibradas sem gap por falta de material (BENTO 2008). 

 Segundo Ballou (1993), as vantagens dessa prática em empresas são justificadas 

também pelos sistemas logísticos e por este motivo justifica-se a armazenagem de materiais 

que são utilizados para: 

a) Economia de escala: custo reduzido quando o produto tem um planejamento de produção 

continua e em quantidades constantes; 

b) Melhorar o serviço ao cliente: suporte a todas as áreas, principalmente ao setor de vendas; 

c) Proteção contra mudanças de preços em tempo de inflação alta: volume alto de compras 

minimiza a vulnerabilidade com relação ao aumento de preço dos fornecedores; 

d) Proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega: deste modo, os estoques 

blindam à variabilidade do sistema logísticos dos fornecedores e a demanda dos clientes 

que são desconhecidas; 

e) Proteção contra contingências: protege a empresa contra eventuais problemas que são de 

controle da mesma, como greve, instabilidades políticas e outras variáveis. 

 Por outro lado, Viana (2006) explana o cenário ideal almejado pelas empresas como 

“estoque zero”, ou seja, transferir para o fornecedor a responsabilidade de armazenamento e 

custos de manutenção de itens e matéria-prima. Isso evita que a empresa tenha um capital 

imobilizado no estoque paralisado até sua utilização, além de máquinas, equipamentos e custo 

com pessoal, sendo a ferramenta Kanban, uma das utilizadas na Filosofia Just in time, a que 

possibilita que o sistema opere com o mínimo estoque possível. 

 Além disso, os estoques não agregam valor direto para os produtos da empresa apesar 

de estarem armazenados produtos com altos preços, pois estão sem utilização até que chegue 

uma necessidade do mercado ou utilização na produção. Outra razão de desvantagens na 

manutenção de estoques é o isolamento em relação a toda cadeia de suprimentos – não terá 

custo de oportunidade com fornecedores, fábrica, distribuidores, dentre outros –, além de 

processos integrados de otimização e tomada de decisão entre os elos da cadeia (BALLOU, 

2007). 

 

2.1.2 Gráfico Dente de Serra 

 A curva dente de serra é uma representação gráfica da movimentação, entrada e saída, 

de um item em um determinado período de tempo (DIAS, 2010). Chiavenato (2005) afirma que 

o gráfico dente de serra é comumente utilizado para ilustrar o sistema de máximos-mínimos 

além de uma visão geral da gestão do estoque. Como apresentado na figura 02, o eixo das 



9 

 

 

abscissas representa a variável tempo (T), e o eixo das ordenadas a quantidade do item em 

estoque (DIAS, 2010). 

 

Figura 2: Curva dente de serra (indica o comportamento entre consumo e reposição de um item no estoque) 

 

Fonte: Dias (2010). 

 

 Corrêa e Corrêa (2012) corroboram que nas situações práticas, em grande parte dos 

casos, a demanda não é constante, permitindo uma flutuação em torno de uma determinada 

quantidade, com a possibilidade que o estoque chegue a zero antes que o ressuprimento esteja 

disponível. 

 O comportamento do consumo durante todo o período exibido na figura 02, foi uniforme 

– neste caso de 280 unidades –, porém nas companhias isso não ocorre com frequência, o 

consumo de matéria-prima é normalmente variável e não há certeza absoluta dos prazos de 

entrega, ou seja, sempre haverá o risco de o estoque chegar a zero ocasionando o termo chamado 

de ruptura (DIAS, 2010). 

 Na figura 03 é possível observar o ponto de ruptura do estoque no momento em que a 

demanda contínua exige o produto e não há estoque, ocasionando o estoque virtual negativo. 
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Figura 3: Ponto de ruptura do estoque indicado 

 

Fonte: Adaptado de Guerrini et al (2014). 

 

 De acordo com Dias (2010), ruptura é o ponto em que não é possível atender as 

necessidades dos clientes ou a utilização de matérias-primas, ou seja, o estoque está no nível 

zero. O momento em que pedido feito, quando o estoque estiver em zero, chegar, haverá saldo 

devedor no estoque como na figura 04 abaixo. 

 

Figura 4: Curva dente de serra com ruptura 

 

Fonte: Dias (2010). 

  

 Portanto, para suportar falhas e atrasos das entregas dos pedidos de reposição do 

estoque, é necessária uma quantidade de reserva chamada de estoque mínimo ou estoque de 

segurança. Sendo assim, com um estoque de segurança seria realizada a manutenção ao 

atendimento dos pedidos que iriam acontecer neste espaço de tempo (GUERRINI et al, 2014). 
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2.1.2.1 Estoque de segurança 

 O estoque de segurança, também chamado de estoque mínimo, por definição, é a 

quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no 

ressuprimento, objetivando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo 

produtivo, sem o risco de faltas (DIAS, 2010). 

 Estoque de segurança busca compensar flutuações inesperadas do suprimento e da 

demanda, também pode ser chamado de estoque pulmão, colchão ou buffer (SLACK, 2018). 

Silva G. (2015) corrobora ao afirmar que o estoque de segurança existe com o intuito de 

assegurar que as atividades do processo sejam cumpridas mesmo com incertezas. 

 Essas incertezas referem-se à variação entre demanda prevista e realizada, falta de 

confiabilidade de determinados fornecedores ou transportadoras (ROMMEL et al, 2017). Por 

sua vez, Paoleschi (2013), salienta que o estoque mínimo é a garantia da estabilidade, porém é 

necessário um cuidado para não onerar o inventário e o custo do processo ou serviço. 

 Para Guerra (2009), as incertezas que geram a necessidade de existência do estoque de 

segurança podem gerar dubiedade nos três componentes (fator de serviço, desvio-padrão da 

demanda e lead time) mais importante na hora de compor um estoque, conforme observado na 

equação 1 para o cálculo do estoque de segurança. 

 

                                                          ES = FS x σ x √LT      (1) 

 

Onde: 

ES = Estoque de segurança; 

FS = Fator de Serviço (corresponde ao número de desvios-padrão desejado, de acordo com a 

tabela 01); 

σ = Desvio-padrão da demanda; 

LT = Lead-time (na mesma unidade de tempo dos dados históricos usados para o cálculo do 

desvio-padrão. 

 

 O fator de serviço pode ser observado na tabela 01 abaixo, onde ilustra a quantidade de 

desvios-padrão em que o fator de serviço – em porcentagem – representa. 
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Tabela 1: Desvio padrão em função do nível de serviço 

 

Fonte: Adaptado de Corrêa e Corrêa (2012). 

 

2.1.2.2 Estoque máximo 

 O espaço em que um item ocupa quando está no almoxarifado é representado pelo 

estoque máximo (PAOLESCHI, 2013). O estoque máximo é resultante da soma entre o estoque 

mínimo e a reposição com lote de compras, seja ele econômico ou não – como visto na figura 

05 (DIAS, 2010). 

 

Figura 5: Demonstrativo do estoque mínimo e estoque máximo 

 

Fonte: Adaptado de Paoleschi (2013). 

 

Nível de serviço
Fator de serviço (número 

de desvios-padrão )

50% 0

60% 0,254

70% 0,525

80% 0,842

85% 1,037

90% 1,282

95% 1,645

96% 1,751

97% 1,880

98% 2,055

99% 2,325

99,90% 3,100

99,99% 3,620
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 Chiavenato (2005), reafirma a importância do estoque máximo, não como 

obrigatoriedade, mas limite para uma manutenção do estoque visando o limite econômico, 

sendo assim a equação abaixo representa o estoque máximo. 

 

     Emax = ES + LC     (2) 

 

Onde: 

Emax = Estoque máximo; 

Emin = Estoque de segurança; 

LC = Lote de compra; 

 

2.1.2.3 Ponto de pedido (PP) 

 Ponto de ressuprimento (PR) ou ponto de pedido (PP) é a quantidade determinada no 

estoque para que quando o saldo disponível estiver abaixo ou igual a esse valor, seja emitida 

uma nova requisição de compra (DIAS, 2010). Segundo Pozo (2010), este nível de estoque é 

capaz de assegurar a disponibilidade de material, para não chegar a utilizar o estoque mínimo, 

enquanto se aguarda a chegada dos novos produtos. 

 Conforme a figura 06, o estoque fica separado em duas partes separadas pelo ponto de 

pedido (PP), parte superior utilizada para atender a programação normal da demanda (d), já a 

parte inferior representa a demanda no decorrer do tempo de ressuprimento (t) – pois no 

momento em que o saldo disponível esteve com a mesma quantidade do valor definido para o 

PP, houve uma solicitação de ressuprimento do estoque (TUBINO, 2007). 

 

Figura 6: Curva dente de serra com ponto de pedido (PP) e tempo de ressuprimento (t) 

 

Fonte: Tubino (2007). 
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 A quantidade de estoque destinada para o ponto de pedido deve ser suficiente para 

atender à demanda do item pela quantidade de ressuprimento (t) – considerando o estoque de 

segurança abaixo deste valor, para caso haja variações ou incertezas no tempo de ressuprimento 

(TUBINO, 2007). Para o autor, a fórmula 3 define a quantidade de ponto de pedido. 

 

          PP = d x t + ES          (3) 

 

Onde: 

PP = Ponto de pedido; 

d = demanda; 

t = tempo de ressuprimento; 

ES = estoque de segurança; 

 

 

2.1.2.4 Lead Time (LT) 

 O Lead Time ou Tempo de Reposição (TR), de compra de suprimentos – foco da 

pesquisa –, segundo Paoleschi (2013), representa o tempo entre a emissão do pedido até a 

entrega real do material, esse conceito é utilizado para identificar o tempo que será necessário 

para repor um produto no estoque. 

 Já Chiavenato (2005) diz que o tempo de reposição é contabilizado desde o momento 

em que a necessidade de reposição foi identificada até a chegada do material na empresa, dentro 

do almoxarifado. Segundo Teixeira (2010) o lead time de ressuprimento pode ser dividido em 

três etapas de tempo: 

1. Emissão do pedido (T1): desde a emissão do pedido pelo comprador até o pedido chegar ao 

fornecedor; 

2. Preparação do pedido (T2): tempo em que o fornecedor leva para preparar o pedido, ou seja, 

tempo desde o recebimento do pedido até os produtos estarem na transportadora; 

3. Transporte (T3): desde a saída do fornecedor até o recebimento pela empresa solicitante do 

pedido.  

 Logo, o cálculo do tempo de ressuprimento, ou de reposição, segundo Lima e Longhini 

(2020), é o resultado da soma dos três tempos citados anteriormente, conforme a equação 4 

abaixo. 
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     LT = T1 + T2 + T3     (4) 

 

Onde: 

LT = Lead time; 

T1 = Tempo para a emissão do pedido; 

T2 = Tempo para preparação do pedido; 

T3 = Tempo de transporte do pedido. 

 

2.1.2.5 Lote Econômico de Compra (LEC) 

 O Lote Econômico de Compra busca o equilíbrio minimizando os custos de 

armazenagem e custo de aquisição – custo do pedido – (GONÇALVES, 2010). Segundo Slack 

(2018), o LEC é o método mais comum para decidir quanto de um item deve ser comprado 

quando o estoque precisa ser reabastecido. Na figura 07 é mostrado a curva do custo em função 

do tempo para o LEC e todos os custos envolvidos no processo de compras. 

 

Figura 7: Curva de custo total com LEC 

 

Fonte: Dias (2010). 

 

 De acordo com Dias (2010), o LEC parte das premissas que o consumo mensal é 

determinístico e a reposição é instantânea quanto o estoque chega a zero. O autor acrescenta 

que o lote econômico deve levar, também, em consideração uma demanda conhecida. Observa-

se o Lote Econômico de Compra na equação 5 formulada abaixo. 

  

𝐿𝐸𝐶 = √
2. 𝐷. 𝐶𝑝

𝐶𝑚. 𝑃
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Onde: 

D = Demanda; 

Cp = Custo do pedido; 

Cm = Custo de manutenção; 

P = Preço unitário do item. 

 

2.2 Ferramentas para o planejamento e controle de estoque 

2.2.1 Sistema de duas e três gavetas 

 O sistema de duas e três gavetas, segundo Slack (2018), é o método de controle do 

estoque mais simples e que evidencia o momento correto da reposição do estoque. Devido a 

simplicidade de controle e gestão, é recomendado que esse sistema sela utilizado para os itens 

de classe C – considerando a classificação ABC – (DIAS, 2010). O sistema mais simples, de 

duas gavetas, ilustra a estocagem da quantidade do ponto de reposição somado a quantidade do 

estoque de segurança na segunda gaveta, enquanto os itens a serem usados serão estocados na 

primeira gaveta (SLACK, 2018). 

 O estoque da gaveta 1 equivale ao estoque de pedidos ou consumo rotineiro, uma vez 

que esse estoque chega a zero, é feito um pedido e no decorrer do lead time é utilizado o estoque 

da caixa de número 2. Logo, quando o pedido de reposição chega, é estocado na gaveta 2 e o 

que sobrar deste pedido é colocado na primeira caixa (RAVAZOLO, 2017). A figura 08 

representa um sistema de duas gavetas. 

 

Figura 8: Sistema de duas gavetas 

 

Fonte: Slack (2018). 
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 O sistema de três gavetas para Slack (2018), é quando o estoque de segurança para a ser 

armazenado em uma terceira gaveta, de modo que evidencia que a demanda esteja acima do 

esperado. Conforme ilustrado na figura 09, as três gavetas representam os itens a serem 

utilizados, a quantidade de ponto de reposição – ou ponto de ressuprimento – e o estoque de 

segurança. 

 

Figura 9: Sistema de três gavetas 

 

Fonte: Slack (2018). 

2.2.2 Sistema de reposição contínua 

 O sistema de reposição contínua, conhecido também como sistema de máximo-mínimo 

ou reposição em quantidades fixas, funciona com o nível de estoque calculado – como visto 

anteriormente, o ponto de pedido ou ponto de ressuprimento –, e quando a quantidade em 

estoque toca neste nível é emitida uma requisição de compra para reposição em quantidades 

fixas ao longo do tempo, fazendo com o que o ciclo do estoque recomece (MARTINS; 

LAUGENI, 2005). 

 Gonçalves (2010) afirma que para que um sistema de reposição continua funcione 

adequadamente é necessário que haja uma relação comercial estável entre os parceiros do 

negócio, uma garantia dos serviços prestados pelos fornecedores, confiança mutua 

possibilitando a troca de informações entre os parceiros e uma coordenação nas operações de 

transporte e distribuição de produtos.  

 Na figura 10, pode-se observar o sistema de reposição contínua quando a demanda e o 

tempo de reposição são conhecidos e constantes. 
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Figura 10: Sistema de reposição continua 

 

Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005). 

 

Onde na figura: 

R = Ponto de pedido ou ponto de ressuprimento 

TR = Tempo de reposição (LT - Lead Time) 

Q = Lote de compra 

 

2.2.3 Sistema de reposição periódica 

 No sistema de reposição periódica, ou sistema de reposição em períodos fixos, é feito a 

revisão do sistema, ou seja, a verificação dos níveis de estoque do item em intervalos 

determinados e estima-se a quantidade necessária para completar o estoque até o ponto máximo 

previamente calculado, e assim emitir o lote de compra (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

 Segundo Felini (2016), a quantidade comprada, somada com o que há no estoque já 

naquele período, deve ser suficiente para atender o consumo até a reposição do período 

seguinte. Para o autor, neste sistema é necessário ter o parâmetro de estoque máximo bem 

definido e controlado pelas companhias. Esse sistema pode ser visto na figura 11. 

T T 
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Figura 11: Sistema de reposição periódica 

 

Fonte: Martins e Laugeni (2005). 

 

Onde na figura: 

Qx = Lote de compra daquele período 

Lx = Tempo de reposição (lead time) daquele período 

M = Estoque máximo 

 

2.2.4 Sistema Kanban 

 Segundo Ohno (1997), kanban são instruções colocadas em cartões que contém as 

informações que em um olhar rápido, comunicam as informações necessários na estação de 

trabalho. Neste pedaço de papel, para Ohno (1997), a mensagem da comunicação pode ser 

dividida em três categorias: informação de coleta, informação de transferência e informação de 

produção. De acordo com Liker (2005), o sistema kanban deve ser aplicado onde não há como 

fazer fluxo contínuo. 

 Ballou (2007, p. 346), por sua vez ressalta que: 

“[...] um cartão KAN aciona um centro de trabalho ou um fornecedor para que 

produza um lote mínimo de determinado item. O cartão BAN ordena a 

reposição de um lote mínimo predeterminado de componentes ou itens de 

montagens no centro de trabalho.” 

 

 Aplicado à movimentação de estoque e sistema de gestão, o sistema kanban para 

Martins e Laugeni (2005) é um método de autorização da produção e movimentação do material 

no sistema Just in Time (JIT), e tem como objetivo assinalar a necessidade de mais material e 
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assegurar que tais peças sejam produzidas e entregues a tempo de garantir a fabricação ou 

montagem.  

 A utilização do sistema de cartão Kanban para estoque se dá principalmente para 

requisição de material. Uma vez que no cartão será discriminado o local de destino, data de 

utilização e quantidade exata para a etapa de produção, evitando assim desperdícios e uma 

maior fluidez dos setores produtivos. (PAOLESCHI, 2013). 

 

2.2.5 Material Requirements Planning (MRP) 

 O MRP é um conjunto de técnicas que calculam as requisições de todos os itens listados 

na estrutura de materiais. Os cálculos são com base na quantidade e no momento em que a 

estrutura do produto final é cadastrada no Master Production Schedule (MPS), e acontece a 

“explosão” da mesma para o planejamento de compras (TOOMEY, 1996). 

 O sistema MRP é capaz de planejar as necessidades de materiais a cada alteração na 

programação de produção, registros de inventários ou composição de produtos. Portanto, trata-

se de um sistema que se propõe a definir as quantidades necessárias e o tempo exato para 

utilização dos materiais (DIAS, 2010). 

 Para Dias (2010), os objetivos do MRP são: garantir a disponibilidade de materiais, 

componentes e produtos para atendimento ao planejamento de produção e às entregas dos 

clientes e planejar atividade da manufatura, de suprimento e de programação de entregas. Além 

disso, de acordo com Chiavenato (2005), os inputs do MRP partem do processo de venda, 

definição da estrutura, cadastro no MPS e do cálculo das necessidades de material, como 

exibido na figura 12. 

 

Figura 12: Sistema MRP: planejamento das necessidades 

 

Fonte: Chiavenato (2005). 
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 Muller (2003), salienta que o MRP permite que as compras sejam feitas como, quando 

e quanto necessário para certificar-se de que os itens chegarão quando houver necessidade para 

produção. O sistema executa esta tarefa configurando gráficos de fases de tempo dentro do 

sistema de computador.  

 

2.3 Classificação dos estoques 

 As classificações buscam agrupar os itens em determinadas classes de controle, seja de 

importância financeira para a utilização na produção ou para venda (como a classificação ABC), 

seja pela importância operacional do item para o processo de produção (como a classificação 

XYZ), pelo processo de aquisição dos itens (classificação 123) ou pela frequência de utilização 

dos itens (classificação PQR). Sendo assim, as classificações citadas acima servem como base 

para tomada de decisões com relação à gestão de estoques. 

 

2.3.1 Classificação ABC 

 A classificação ABC é uma ferramenta de gestão de estoque que auxilia na tomada de 

decisão, pois permite entender quais produtos tem maior participação no processo como valor 

utilizado – consumo – ou vendido (SOUSA et al, 2021). A curva ABC é um importante 

instrumento para o administrador, ela permite identificar itens que justificam atenção e 

tratamento adequado à sua administração (DIAS, 2010). 

 Dias (2010) salienta ainda que a classificação tem utilização para administração de 

estoques, definição da política de vendas, estabelecimento de prioridades, programação de 

produção, dentre outros aspectos. Os itens são listados de acordo com seu valor financeiro 

versus a quantidade de vezes em que foi utilizado ou vendido (PETRONIO e LAUGENI, 2005). 

 Uma vez ordenados, os itens são classificados pela importância relativa e pelas classes, 

nas quais os itens são divididos usando como referência a lei de Pareto – conhecida como 80/20. 

Essas classes são definidas por Petronio e Laugeni (2005) como:  

a) Classe A: Itens mais importantes. São poucos – representam cerca de 20% do todo –, e 

o seu valor de consumo acumulado é alto, representando 80% do geral. 

b) Classe B: Número médio de itens – representam cerca de 30% do todo –, e apresentam 

um valor de consumo acumulado em torno de 15% do estoque. 

c) Classe C: Grande número de itens. Composto por cerca de 50% dos itens e apresentam 

um valor de consumo acumulado de somente 5% do estoque. 
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 Além disso, Silva B. (2020) concede às classes de itens um grau de controle – de mínimo 

a minucioso – dos estoques com base no seu nível de importância para a produção e atenção 

dos responsáveis pela gestão e manutenção. Na tabela 02 é possível observar os graus de 

controle do estoque. 

 

Tabela 2: Graus de controle do estoque 

 

Fonte: Silva B. (2020). 

 

 Um dos objetivos da divisão dos itens consumidos em categorias é o estabelecimento 

de critérios gerais, seja para o dimensionamento dos estoques ou para critérios de controle 

(DIAS, 2010). Segundo Slack (2018), há proporção relativamente pequena dos itens estocados 

que representarão grande proporção do valor movimentado total. 

 

Figura 13: Classificação ABC por Pareto 

 

Fonte: Chiavenato (2005). 

 

 Ilustrando, na figura 13 acima, assim o comportamento da curva por Pareto, pois para 

itens classe A haverá um monitoramento com grande frequência, para classe B um controle e 

checagem intermediário e por fim, itens C com menor acompanhamento (BENTO, 2008).  
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2.3.2 Classificação XYZ 

 A classificação XYZ faz a distinção dos materiais e estoques de forma qualitativa, ou 

seja, é analisado o grau de imprescindibilidade – itens indispensáveis para a operação, outros 

auxiliares e dispensáveis – e criticidade dos produtos. Esta classificação visa as consequências 

que a indisponibilidade física de determinado item poderia acarretar para a companhia e as 

possíveis decisões a serem tomadas (SILVA, B., 2020). 

 As analises citadas anteriormente são feitas através de questões objetivas que buscam 

auxiliar na identificação dos itens (SILVA, B., 2020). Tais questões, de acordo com Ciciliato 

(2018), estão listadas abaixo. 

a) O item é vital para a empresa e suas atividades? 

b) O item pode ser comprado facilmente? 

c) O item possui equivalentes conhecidos? 

d) O item equivalente pode ser adquirido facilmente? 

 Existem três tipos de classificação dos itens, utilizando as perguntas anteriores como 

base. Silva B. (2020), define a cada categoria da classificação XYZ da seguinte forma: 

a) Itens classe X: são todos cuja falta não gera problemas relevantes no desenvolvimento dos 

trabalhos da empresa. A falta desses materiais não terá nenhuma consequência mais 

rigorosa para a companhia e para as atividades que a mesma desenvolve. Os itens de classe 

X não são indispensáveis. 

b) Itens classe Y: cuja indisponibilidade tenha alguma consequência grave, mas que não geram 

interrupções dos processos e atividades da empresa. A falta desses itens faz com que os 

responsáveis busquem alternativas para cobrir a ausência desses itens, evitando maiores 

danos aos processos. Tais itens demandam um controle mais rigoroso do estoque por serem 

de criticidade média. 

c) Itens classe Z: são itens cuja indisponibilidade gera consequências gravíssimas para a 

produção, gerando assim paralizações e rupturas. Estes itens não podem ser substituídos em 

tempo hábil, são itens de alta criticidades e imprescindíveis. Os itens de classe Z necessitam 

de um controle de extrema rigorosidade. 

 A tabela 03 ilustra um exemplo de classificação XYZ de alguns itens, cuja resposta para 

cada pergunta irá definir a sua classificação. 
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Tabela 3 - Exemplo de classificação XYZ 

 

Fonte: Silva B. (2020). 

 

 Esta classificação auxilia no direcionamento dos gestores em relação aos itens de maior 

criticidade, sendo assim, a busca pelo controle mais rigoroso deve ser feita com os itens de 

classe Z, pois a falta deles podem gerar enormes danos, como perda de clientes e vendas 

(SOUSA et al, 2021). 

 

2.3.3 Classificação 123 

 A classificação 123, também conhecida como classificação de aquisição, se baseia nos 

critérios de dificuldade de obter um determinado item durante o processo de compra. 

Responsável diretamente pela negociação com os fornecedores, os gestores do setor de compras 

das companhias julgam o desempenho das atividades de reabastecimento com base nos níveis 

de dificuldade de aquisição dos materiais (GASNIER, 2010). 

 Os critérios que diferenciam cada categoria são listados como três classes de 

dificuldades (ASSIS; PANTAROLO, 2018). São elas: 

a. Classe 1: Aquisição complexa – Itens de obtenção muito difícil, porque envolvem 

diversos fatores complicadores, como: lead time, setups e riscos quanto à qualidades, 

pontualidade de entrega e sazonalidade. 

b. Classe 2: Difícil aquisição – Envolvem poucos ou um fator que gera dificuldade no 

processo de obtenção do material. São itens relativamente difíceis com processos 

difíceis.  

c. Classe 3: Fácil aquisição – Fornecimento fácil, rápido e pontual, sem complicadores. 

São itens com diversas alternativas, e em muitas opções de mercados, são itens como 

commodity. 

 Na tabela 04 abaixo, é possível observar uma sequência de itens classificados dentre os 

níveis de aquisição citador anteriormente (1, 2 e 3). Para realização desta classificação, Motta 
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e Camuzi (2015) citam 6 fatores a serem respondidos ou pontuados para assim gerar a 

classificação de determinado item. 

 

Tabela 4: Exemplo de classificação 123 

 

Fonte: Motta e Camuzi (2015). 

Onde: 

Fator A – Longo tempo de resposta 

Fator B – Pontualidade 

Fator C – Sazonalidade  

Fator D – Variabilidade na oferta 

Fator E – Variabilidade na demanda 

Fator F – Fontes alternativas 

 

 

2.3.4 Classificação PQR 

 A classificação de popularidade do item – classificação PQR – tem como base a 

frequência das movimentações (popularidade), como entregas, recebimentos, devoluções e 

utilização envolvendo diversos itens em um período de um ano, ou seja, saídas e entradas no 

estoque (GASNIER, 2010). Logo, todas as transações feitas em um determinado período de 

tempo são levadas em consideração na classificação PQR e classificadas em três categorias 

(FERRARI; REIS, 2009). 

 A classificação busca evidenciar os itens que mais circularam e os mais transacionados 

quantitativamente (RAVAZOLO, 2017). Considerando o exposto por Gasnier (2010), o autor 

delimita os critérios da classificação de popularidade em: 

a. Classe P: Itens que possuem alta frequência de movimentação 

b. Classe Q: Frequência de movimentação intermediária 

c. Classe R: Baixa frequência de movimentação 
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2.3.5 Estoque de excessos e obsoletos 

 Materiais em excesso tratam-se de materiais cuja quantidade existente em estoque seja 

superior às necessidades do usuário – demanda – gerando assim a não possibilidade de 

armazenamento. Portanto, as entradas do produto superam as saídas e causa um gargalo nas 

atividades do armazém (VIANA, 2006).  

 O excedente de estoque pode ser causado pelo mau planejamento, queda inesperada da 

demanda e a falta de relacionamento entre as áreas de logística, produção e vendas. O método 

de previsão de vendas pode ser muito reativo e isso poderá gerar estoque em excesso. Além 

disso, a manutenção de muitos itens no estoque sem a ligação direta com a demanda pode gerar 

obsolescência de estoque (WILD, 2002). 

 A obsolescência de estoque trata-se de materiais que, embora as condições de utilização, 

não mais satisfazem às exigências da empresa, pois foram substituídos por outros (VIANA, 

2006). De acordo com Bowersox et at (2006) a obsolescência envolve perda financeira quando 

um produto se torna obsoleto pelo projeto estar ultrapassado ou fora de moda. Para o autor, o 

estoque obsoleto representa um dos estágios do ciclo de vida do produto. 

 Já Ballou (2006) salienta que o montante do estoque que fica obsoleto e se deteriora, se 

encontra ultrapassado ou não é encontrado durante um armazenamento de longo prazo. Esse é 

o chamado estoque obsoleto, morto ou evaporado, sendo indispensáveis precauções para 

minimizar o seu volume quando se trata de produtos de alto valor (FONSECA et al, 2019). 

 

2.4 Indicadores de desempenho na gestão de estoques 

2.4.1 Índice de atendimento a clientes 

 Um dos maiores indicadores de desempenho das atividades de inventário é o índice de 

atendimento aos clientes, desse modo é possível avaliar a gestão dos estoques. Um dos 

principais objetivos é a satisfação dos clientes, sejam internos ou finais, e o objetivo da política 

e gestão é assegurar que o produto esteja no lugar certo e no tempo certo (DIAS, 2010). 

 O grau de atendimento ao cliente tem uma inferência forte na atuação da demanda, e 

para Dias (2010) é necessário distinguir dois aspectos para esta avaliação: o grau de 

atendimento deve ser analisado para verificar seu efeito sobre a demanda e a uniformização do 

grau de atendimento deve ser analisado para verificar o efeito sobre o cliente em relação à 

empresa e aos seus produtos. 

 Ballou (2007), afirma que as prioridades no processamento de pedidos vão certamente 

influir na rapidez global do processamento ou na rapidez de despacho daqueles pedidos mais 
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importantes e principalmente na demanda que será possivelmente maior em novos pedidos. 

Então para o autor, há um método de sequenciamento a ser considerado para o aumento do 

índice de atendimento aos clientes, são eles: 

a. Primeiro a ser recebido, primeiro a ser processado; 

b. O pedido de menor tempo de processamento; 

c. Os pedidos com ordem de prioridade especificada; 

d. Em primeiro lugar, os pedidos menores e menos complexos; 

e. Os pedidos com menor prazo de entrega prometido; 

f. Os pedidos com menos tempo restante até a data prometida de entrega; 

 

2.4.2 Custos de estoque 

 Os custos de estoque representam um conjunto de custos envolvidos diretamente com 

manutenção, pedido e falta de estoque para organização. De acordo com Dias (2010), esses 

custos, de armazenagem e custo de comprar, considerados essenciais para o custo total, podem 

ser voláteis pois existem três variáveis que podem aumentar esses valores, a quantidade em 

estoque ou a ser pedida e o tempo de permanência no estoque. 

 Sobre o custo de armazenagem, trata-se dos custos envolvidos na manutenção de itens 

em estoque, ou seja, quantidade em estoque, tempo de permanência no estoque, mão de obra 

utilizada, encargos sociais, custos indiretos e depreciação (VIANA, 2006). Abaixo a fórmula 

definida por dia Dias (2010) para encontrar o valor exato do custo de armazenagem de uma 

companhia. 

           Custo de armazenagem = 
𝑄

2
 𝑥 𝑇 𝑥 𝑃 𝑥 𝐼     (6) 

 

Onde: 

Q = Quantidade de material em estoque; 

T = Tempo considerado de armazenagem; 

P = Preço unitário do material; 

I = Taxa de armazenamento. 

 

 Já o custo de comprar, ou custo de pedido, são todos os custos imputados dentro do 

processo de compra de um item. É necessário a aplicação dos valores de quantidade em escala 

anual (considerando uma unidade por pedido) para que esses resultados seja o custo unitário de 
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cada pedido e analisado todas as despesas que compõem esse custo: mão de obra para emissão 

e processamento da compra, material e custos indiretos (DIAS, 2010). 

  

    Custo unitário de compra = 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
    (7) 

 

 Sendo assim, o custo total de estoque é o somatório do custo de armazenagem e do custo 

de comprar. Toda teoria de dimensionamento de custo e controle de estoque baseia-se em 

minimizar o custo total pela equação exibida abaixo (DIAS, 2010). 

 

                     Custo total de estoque = Custo de armazenagem + custo de comprar              (8) 

 

2.4.3 Giro de estoque 

 O giro de estoque, ou índice de rotatividade, é o número que mede a relação entre o 

consumo de um item em um determinado período e o estoque médio no mesmo período. Este 

número representa quantas vezes o estoque gira – ou seja, é vendido ou utilizado e é reposto – 

no período considerado em relação a demanda (CHIAVENATO, 2005).  

 Para cálculo do giro de estoque, são necessários os parâmetros de estoque médio em um 

determinado período – dia, mês ou ano – e o valor consumido ou utilizado no mesmo período. 

O índice também pode ser obtido através de valores monetários de custo de aquisição, mais 

aplicado quando o cálculo se aplica a muitos itens (PAOLESCHI, 2013). O cálculo do giro, 

segundo Martins e Laugeni (2005), pode ser observado na equação 07. 

 

           Giro de estoque = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
   (9) 

 

 O índice de rotatividade é utilizado na medição da eficiência e qualidade dos produtos 

em estoque (MACHLINE, 1981). Quanto maior o giro de estoque, melhor para a companhia 

pois menor terá sido o investimento financeiro em função do que realmente foi consumido 

(CHIAVENATO, 2005).  

 

2.4.4 Cobertura de estoque 

 A cobertura de estoques – também chamada de antigiro – indica o período de tempo em 

que o estoque irá suprir a demanda do item (CHIAVENATO, 2005). A cobertura de estoques 

pode orientar o planejamento e o controle dos suprimentos de materiais quanto o produto deve 
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durar no estoque até o próximo lote de reposição – sem que haja ressuprimento, e se a demanda 

será atendida (BARBIERI; MACHLINE, 2009). 

 A taxa de cobertura, para fins de controle do estoque, deve-se determinar uma taxa 

adequada às operações da empresa e comparar a taxa real que está sendo praticada. A cobertura 

a ser definida para cada item pode levar em consideração a classificação ABC, logo, usará os 

critérios de valores para definição do tempo que o produto deve se manter no estoque sem um 

lote de reposição (DIAS, 2010). 

 O autor indica uma formula a ser usada para o cálculo da taxa real da cobertura de 

estoque, que se pode observar na equação 10. 

 

   Cobertura de estoque = 
𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜/𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
   (10) 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação da pesquisa 

 De acordo com Oliveira (2011), a metodologia científica é composta por técnicas e 

classificação da pesquisa. A despeito das classificações da pesquisa, as mesmas podem ser 

utilizadas quanto: à natureza da pesquisa, aos objetivos da pesquisa, à abordagem da pesquisa 

e aos procedimentos técnicos ou método (TURRIONI e MELLO, 2012). 

 Relacionado a natureza da pesquisa, Turrioni e Mello (2012) cita que há dois tipos de 

natureza que podem ser classificadas como pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa 

básica é a que não tem objetivo de expor a prática dos conhecimentos teóricos explorados 

durante o processo de busca e seleção. É uma pesquisa mais comum e generalista, é explorada 

por temas de senso comum e, muitas vezes, é feita somente pela disseminação do conhecimento. 

 Já a pesquisa aplicada caracteriza-se pelo objetivo prático e o interesse da aplicação do 

conteúdo explorado na realidade. De acordo com Appolinário (2012), a pesquisa aplicada está 

intrinsicamente associada aos objetivos profissionais e comerciais, uma vez que a pesquisa é 

explorada para projetos e desenvolvimento de novos processos ou produtos. 

 Quanto aos objetivos, a classificação da pesquisa pode ter quatro derivações e separadas 

em: exploratória, descritiva, normativa e explicativa. Segundo Sampieri, Collado e Lucio 

(2013), as pesquisas: 

a) Exploratórias visam estudar e investigar um tema no qual ainda não foi abordado 

anteriormente, temas de pouca referência são o foco de um estudo exploratório;  
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b) Descritivas medem informação de maneira a especificar as propriedades e características 

de qualquer outro fenômeno que possa ser analisado. O objetivo é a descrição das funções 

do objeto estudado; 

c) Normativas buscam o aperfeiçoamento de estudo já existentes na literatura, sendo assim 

buscam encontrar uma solução de problemas apresentados; 

d) Explicativas, além da descrição e aperfeiçoamento dos conceitos, buscam a explanação da 

razão de determinado estudo e conhecimento da realidade, procuram a explicação do 

porquê. 

 A abordagem em projetos de pesquisa científica, de acordo com Sampieri et al (2013), 

possui três enfoques, a pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e a pesquisa mista, uma 

combinação de dados quantitativos e qualitativos. Processos qualitativos se caracterizem por 

análises profundas dos fenômenos com base em informações extraídas por dados, apesar de não 

ser uma pesquisa fundamentada estatisticamente. O mesmo não requer uso de métodos, são 

interpretações dos vínculos entre números e mundo real. 

 Já os processos quantitativos, fundamentados em números e informação, são 

considerados processos estatísticos que transformam opiniões em recursos de técnica e 

sondagem de dados para serem analisados e classificados (TURRIONI; MELLO, 2012). 

Contudo, processos mistos ou combinado possuem a mescla dos enfoques de interpretações 

com base em informações e com base em dados estatísticos. 

 A pesquisa científica se sustenta com um método definido – ou seja, forma na qual será 

feita – e procedimentos técnicos para estruturação do projeto. Há formas pela qual a pesquisa 

pode se direcionar, segundo Turrioni e Mello (2012) através de experimentos, Survey, estudo 

de caso, pesquisa-ação, modelagem e simulação e por fim, Soft System Methodology.  

 Turrioni e Mello (2012) citam esses métodos de pesquisa como: experimento se 

referindo ao emprego de um objeto de estudo com formas de controle e observação sobre o 

mesmo; para a pesquisa através de levantamento de dados ou survey, objetiva-se a interrogação 

de pessoas na qual deseja-se observar determinado comportamento; o estudo de caso é estudo 

envolvido de objetos de referência que é permitido um detalhamento maior para um 

conhecimento teórico e prático; a pesquisa-ação é utilizada na associação de um projeto para 

solução de um problema coletivo; modelagem e simulação representa um experimento através 

de um modelo real a ser testado e acompanhado para observar as modificações que serão 

propostas; o Soft System Methodology (SSM) busca a estruturação de uma estratégia para 

solução de problemas complexos com modelos conceituais.  
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Figura 14: Classificação deste trabalho com base em pesquisas científicas em engenharia de produção 

 

Fonte: Adaptado de Turrioni e Mello (2012). 

 

 Na figura 14 acima, foram destacados, em verde, os quadrados que ilustram as 

classificações da pesquisa cientifica que serão utilizadas neste trabalho. Neste projeto, a 

natureza da pesquisa será de cunho aplicada, visto que o tema de gestão de estoques com 

parâmetros de ressuprimento será aplicado a uma unidade na qual será analisada e estudada a 

importância da temática para empresa e comparando os cenários atual e posterior à aplicação. 

Já o estudo utilizado será o explicativo e objetiva-se a descrição da temática explicando o 

porquê da importância e seu impacto para uma indústria. 

 Por sua vez, a abordagem será de forma combinada, unindo pesquisas quantitativa e 

qualitativa refletindo a necessidade de interpretações de informações e as unindo com o 

processo prático de aplicação em uma indústria. Além disso, haverá trabalho com números, 

dados e informações estatísticas que serão coletados para a conclusão da pesquisa. 

 Por fim, o presente projeto será um estudo de caso explanatório onde será exposto a 

realidade atual do sistema de gestão de estoque de uma empresa multinacional e em termos de 

causa e feito será explanado a situação futura com os parâmetros de ressuprimento definidos e 

planejados, fazendo com que seja confirmada na prática a importância de preposições teóricas 

sobre o assunto. 

 

3.2 Procedimentos para a pesquisa bibliográfica 

3.2.1 Busca 

 A busca visa a coleta de dados e fundamentos teóricos para que possa ser utilizado como 

referência no projeto. Segundo Marconi e Lakatos (2017), o levantamento de dados é a coleta 
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de informações, revistos de sua importância, para que os principais trabalhos selecionados 

forneçam dados atuais e relevantes relacionados ao tema da pesquisa. 

 Para o projeto em questão, a busca será praticada em portais, bibliotecas virtuais e anais 

de congresso – para artigos, teses e dissertações –, através de plataformas como o Portal 

Periódico CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), google 

acadêmico (Google Scholar) e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Sites de 

congressos com foco em trabalhos no campo da engenharia também serão utilizados para fonte 

de informação, o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) e o Simpósio de 

Engenharia de Produção (SIMPEP), além disso portais de consulta como Scielo e Science 

Direct. 

 Outra fonte de dados para fundamentação teórica serão os livros, os mesmos serão 

buscados em bibliotecas virtuais como, por exemplo, a Minha Biblioteca Virtual da 

Universidade Federal e Fluminense e o Google livros também como gerados de resultados da 

busca. 

 

3.2.2 Organização 

 Nesta etapa, com os locais para fonte de informação coletados, será feita a organização 

de todos trabalhos que serão selecionados e organizados da seguinte forma, respeitando a ordem 

exposta: 

a) Separação de teses, dissertações, artigos científicos e outros trabalhos de livros; 

b) Separação dos trabalhos de acordo com o idioma utilizado na obra; 

c) Organização pela área ou subáreas do estudo; 

d) Todos os documentos serão organizados por autor(es); 

e) Classificação pelo título da obra; 

f) Ano de publicação e elaboração; 

 Além disso, ocorrerá o fichamento dessas obras sendo classificadas e organizadas com 

a referência bibliográfica seguindo os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), breve resumo de trecho importante do texto e a citação da página em que foi retirado 

este trecho. Sendo assim, a ficha será um instrumento de trabalho com a manipulação de 

diversos materiais bibliográficos e serão utilizados os quatro tipos de fichamento bibliográfico, 

de citações, de esboço e analítica (TURRIONI E MELLO, 2012). 

 

 

 



33 

 

 

3.2.3 Seleção 

 A seleção e avaliação de trabalhos encontrados visa filtrar todos os documentos e livros 

que serão utilizados no projeto como fontes de informação e dados, este filtro busca adotar 

assuntos e trabalhos de maior relevância, domínio da área de estudo e credibilidade no mercado 

juntos aos portais de avaliação. 

 Referenciando livros para a pesquisa, a seleção terá como base a credibilidade e níveis 

de citação dos mesmos em outros trabalhos da área de estudo similar. Além disso, para teses, 

dissertações, artigos científicos e outros tipos de produção será utilizado o Qualis – Uma criação 

da plataforma CAPES que uni procedimentos de avaliação para estratificação da qualidade de 

trabalhos.  

A classificação neste aplicativo é realizada pelas áreas de atuação, são avaliados e 

ganham notas de A1, nível mais elevado, até C que representa pontuação zero.  As avaliações 

levam em consideração a quantidade de citações, impacto e credibilidade para o mercado 

através dos indicadores: índice de citação imediata, índice de meia-vida e o fator de impacto. 

 

3.2.4 Leitura, anotação e análise crítica 

 A leitura é um processo no qual é realizada a busca ativa de um conteúdo com o objetivo 

de compreensão e interpretação de forma clara pelo leitor (MARCONI E LAKATOS, 2017). A 

condução do conteúdo para obtenção e informações, sejam elas simples, objetivas ou complexas 

por meio da leitura, seguem os seguintes aspectos comentados por Turrioni e Mello (2012): 

leitura com objetivo determinado; preocupação com o conhecimento, ou seja, integralização 

com as palavras citadas; interrupção da leitura caso o documento não possua as informações 

desejadas; discussão frequente para fixação do material lido. 

 O processo de leitura engloba características e fases para a aquisição do conhecimento 

objetivado, sendo assim no presente projeto serão utilizados os 5 aspectos que referenciam as 

possibilidades de leitura informativa citada por Marconi e Lakatos (2017): 

a) Leitura scanning: procura de determinado tópico no interior da obra, utilizando sumário ou 

índice remissivo ou leitura de algumas linhas ou parágrafos; 

b) Leitura skimming: sem entrar nos detalhes dos documentos, uma leitura valendo-se dos 

títulos e subtítulos das seções e ilustrações; 

c) Leitura do significado: visão ampla do conteúdo, centralizando nos aspectos de maior 

importância para o leitor, deixando as questões secundários e lendo apenas uma única vez; 

d) Leitura do estudo ou informativa: busca-se a absorção do conteúdo, importante marcações 

do texto para um estudo aprofundado; 
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e) Leitura crítica: leitura partindo de formações de ponto de vistas sobre o texto, comparando 

as informações contidas com o conhecimento do leitor. 

 Ademais, anotações serão feitas no decorrer da leitura das obras selecionadas para 

destacar trechos de maior relevância para o projeto e sua utilização como citação na produção 

do texto. Outrossim, será feito uma análise crítica buscando associar as ideias expressas no 

texto com o conhecimento do autor do presente projeto e assim validar as informações citadas 

do ponto de vista da coerência interna. A partir disso será realizada uma apreciação crítica sobre 

as ideias expostas servindo de cana para a pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 2017). 

 

3.2.5 Metodologia utilizada para a realização do Estudo de Caso 

 A metodologia utilizada na pesquisa de campo para a realização do Estudo de Caso foi 

baseada nas atividades feitas e listadas abaixo: 

a) Reunião com o setor de Tecnologia da Informação (TI) para ter acesso a todos os itens 

da Sistema ERP da empresa em banco de dados em Excel; 

b) Análises de particularidade dos itens com a coordenadora de PCP; 

c) Definição com a Gerência dos indicadores de desempenho a serem considerados (giro 

de estoque e custo de estoque); 

d) Classificação dos estoques com base nas classes ABC e XYZ; 

e) Cálculo dos parâmetros de estoque (estoque mínimo, ponto de ressuprimento ou ponto 

de pedido, estoque máximo, Lote Econômico de Compra) com base no referencial 

teórico estudado; 

f) Para cada análise de particularidade feita houve uma reunião de aprovação com o 

Gerente de Supply Chain da companhia a fim de validar os cálculos efetuados na etapa 

anterior; 

g) Coleta de dados e informações do espaço físico com o líder do almoxarifado a fim de 

efetuar ajuste em função do espaço disponível para armazenamento; 

h) Reunião com o setor de TI para inserir informações do banco de dados em Excel no 

sistema ERP a fim de implementar os novos parâmetros de estoque (o que foi 

efetivamente realizado com sucesso); 

i) Comparação dos resultados obtidos entre os parâmetros cadastrados anteriormente e os 

novos parâmetros calculados; 

j) Elaboração do relatório final do trabalho. 
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4 ESTUDOS DE CASO 

4.1 Unidade de análise 

 A empresa de referência para projeto está localizada no bairro do Carangola, na cidade 

de Petrópolis, Rio de Janeiro. Fundada em 1938, quando deu início às suas atividades voltadas 

para produção de queimadores industriais para óleo combustível, logo, com grande sucesso na 

região, em 1954 se lançou ao mercado com a produção de caldeiras flamotubulares – tipo de 

caldeira na qual os gases quentes passam por dentro de tubos, ao redor dos quais está a água a 

ser aquecida e evaporada (TREVELIM, 2013). 

 No ano de 1973, a unidade ganhou maior visibilidade do mercado e alcançou um posto 

de destaque no segmento de caldeiras industriais com a aquisição de uma divisão de uma grande 

companhia industrial Japonesa. No entanto, 15 anos depois, em 2000, um grupo dinamarquês 

adquiriu a empresa, e juntos, desde o início da aquisição, entregaram mais de 11 mil caldeiras 

a vapor no Brasil e nos demais países da América do Sul. 

 Finalmente em 2011, a empresa tornou-se parte de um grupo Sueco e desde então cresce 

com todas suas áreas de atuação separadas em três segmentos: processos, equipamentos e 

Marinha & Diesel, que negociam e vendem produtos para grupos de clientes específicos. A 

companhia tem 42 unidades de produção e 70 centros de serviços espalhados pelo mundo, com 

aproximadamente 18.000 colaboradores seus produtos são vendidos em 100 países. 

 Hoje a empresa é líder no mercado nacional de caldeiras industriais com produtos 

capazes de produzir até 34 toneladas por hora sendo comandados através de Interface Homem-

Máquina (IHM) touch screen – a unidade foi pioneira na utilização deste produto em suas 

caldeiras – por sistemas de controle computadorizados. Um dos grandes destaques da 

companhia são as certificações, que garantem aos clientes a qualidade e confiança de seus 

produtos, a Certificação ISO 9001 e os Selos Asme S, R e U. 

 Dentre os principais segmentos citados, a unidade de análise trata principalmente dos 

processos de produção de produtos e soluções para outras empresas, atuando em um mercado 

Business to business (B2B). Os produtos ditos anteriormente são divididos entre caldeiras 

industriais, trocadores de calor e aquecedores térmicos, além disso as soluções junto aos clientes 

são tratadas pelo setor de Central de Assistência Técnica (CAT). 

 Os projetos – forma na qual a venda e a produção dos produtos são conduzidas – são 

tratados desde o lead de um potencial cliente até mesmo a entrega do produto sendo ele para 

entrega nacional ou importação. Ademais, há projetos oferecidos aos clientes que já possuem 

produtos da marca e, possivelmente, necessitam da troca para um novo. 
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 Nas etapas iniciais dos projetos, o setor de sales envolve diretamente os setores de 

supply chain e produção para explanação da venda concluída de determinado produto. Uma vez 

que as características do mesmo e especificações do cliente foram passadas, estes setores dão 

início às suas atividades para atender as necessidades e satisfazer o cliente. 

 Neste processo, o setor de Supply Chain – setor em que será o foco da pesquisa, mais 

especificamente a parte de gestão de estoque – trabalha para atender as necessidades de 

produção buscando uma fonte economicamente viável e satisfatória, sendo assim os estoques 

precisam atender os requisitos mínimos de valor, giro, produção, políticas e gestão de cada 

item. Hoje a empresa labora com dois tipos de itens comprados: de estoque e os utilizados 

especificamente para determinada obra. 

 O presente estudo trará a explicação da importância de uma boa gestão de estoque, com 

focos nos itens comprados citados acima, através dos parâmetros de ressuprimento para atingir 

os requisitos mínimos do setor. 

 

4.2 Análises efetuadas 

 A maior necessidade da empresa na área de estoques refere-se à redefinição de todos os 

parâmetros de estoque e classificação de todos os seus itens para que os recursos sejam usados 

de forma mais eficiente. Deseja-se definir o estoque mínimo e máximo, ponto de pedido, lote 

econômico de compra e a classificação do estoque de acordo com os dois sistemas de reposição 

– contínuo e periódico – já existentes dentro da gestão de estoque utilizada atualmente. Para 

isso, foi preciso a definição dos itens a serem analisados, bem como as especificações e 

particularidades de cada um para o negócio da organização. 

  Um banco de dados foi montado para que esses itens estivessem dispostos em um local 

de fácil atualização, sempre que houver necessidade. Nesta armazenagem estão todos os itens 

que tiveram consumo dentro do processo produtivo de um determinado ano, 

independentemente da procedência do item – visto que existem 7 tipos diferentes, que são: M, 

X, P, F, S, C e D. Os itens C, S e D representam todos os itens comprados, já itens M são 

montados, F são itens fabricados, itens X são “fantasmas” (não são fabricados e não são 

montados, são utilizados somente para que outros itens sejam alocados na sua estrutura) e a 

procedência P, que são todos os itens que estão em projeto junto à engenharia. 

 A tabela 5 abaixo mostra a quantidade total de itens analisados no decorrer do projeto, 

a porcentagem referente a quantidade de itens para cada classe que compõe a classificação ABC 

e seu valor de consumo no decorrer do período de análise. 
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Tabela 5 – Resumo de itens pela ABC e o valor consumido por cada categoria de classe 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

  

 Neste banco de dados, montado em planilha de Excel, foram separados grupos de 

análises com o objetivo de classificar todas particularidades de cada grupo, com base no 

histórico qualitativo e qualitativo, além da expertise de negócio dos gestores. Por outro lado, a 

divisão buscou facilitar a compreensão e aplicação dos parâmetros de ressuprimento dentro do 

ERP.  

 De acordo com a nova política estratégica da companhia, o tema de segurança do 

trabalho tem sido cada vez mais discutido dentro da empresa. Por conta disso, os colaboradores 

tem sido cada vez mais conscientizados a respeito da importância do exercício do trabalho em 

segurança. Além disso, programas de discussão e conscientização foram criados e passaram a 

fazer parte de uma tarefa rotineira. Portanto, o primeiro grupo a ser analisado foram os EPIs 

(Equipamento de Proteção Individual), de commodity code (código identificador, com somente 

três dígitos, do grupo de uma mercadoria) 701. Nesse trabalho os EPIs representaram 118 itens 

do total e pode ser visto uma parcela deles no quadro 1 abaixo. 

 A classificação de todos os itens de segurança, foi analisada de acordo com a 

classificação XYZ sendo considerados itens Z, dentro do banco de dados, ou seja, analisando 

seu nível de importância e criticidade para as operações da empresa. Porém, devido ao ERP da 

empresa possuir limitações de classificações e parametrização de itens, visto que não possuem 

a classificação XYZ, os mesmos foram classificados com base nas classes A, B e C, e definidos 

como A já que na empresa todos os itens do grupo 701 (segurança) deverão ser tratados por 

decisão estratégica como itens A independentemente do seu valor consumido dentro do 

processo produtivo ou da empresa. Possível observar um resumo de alguns itens de segurança 

abaixo na tabela 06. 
 

ANO 2021

Categoria Qtd Total de itens
% de 

itens

Valores anuais 

consumidos (R$)
%%

A 438 11% 26.688.758,44R$           80%

B 694 17% 4.918.422,70R$             15%

C 3025 73% 1.591.686,08R$             5%

TOTAL 4157 100% 33.198.867,22R$           100%
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Tabela 6 - Exemplo de alguns itens de segurança classificados 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 O segundo grupo com particularidades foi representado por todos itens disponíveis para 

consumo que tem maior importância para o setor de comercial, ou seja, os itens são vendidos 

de forma independente ou são utilizados dentro da estrutura de um item que é vendido direto 

para o cliente final. Dois exemplos desses itens são: válvulas e bomba d’água. Esse grupo foi 

composto por 72 itens. 

 Para esses itens, todos os parâmetros de ressuprimento e classificações de estoque foram 

seguidos de acordo com as referências bibliográficas. As análises das particularidades foram 

somente sobre os dados de consumo de cada item que compõem este grupo, as estatísticas de 

consumo foram de acordo com os pedidos de venda e levando em consideração alguns dados 

de caldeiras para compor os dados do item. 

 Outro grupo, composto por dois itens, porém com grandes variações dentre eles de 

tamanho, espessura e/ou diâmetro. As chapas e os tubos das caldeiras industriais são os dois 

grandes e mais importantes itens para a produção e montagem do produto final, são eles que 

compõem o passo inicial para fabricação do produto no momento em que o costado do 

subconjunto é calandrado e após isso na etapa de tubulação de gases. Devido o processo de 

produção ser puxado pelo cliente, as ordens de fabricação das caldeiras são classificadas por 

projeto e os mesmos tem diferentes especificações referentes a cada cliente da companhia, além 

disso, esses dois itens tem muitas variações, suas utilizações vão alterar de acordo com o 

tamanho e pressão da caldeira e são dois itens com custos muito altos para manutenção em 

estoque. Chapas e tubos, o último grupo, representam 179 itens. 

 Sendo assim, muitas variações, custo muito alto e quantidade muito elevada de 

utilização, as chapas e tubos das caldeiras necessitaram de separação para checagem e avaliação 

em separados dos demais itens para definição de todos os parâmetros de ressuprimento. 
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 Por fim, a análise para itens de procedência D (comprados sob especificação e projeto) 

foram feitas segundo o referencial teórico, como os demais itens, e acordado junto ao setor de 

Tecnologia da Informação para que os parâmetros calculados estivessem no sistema ERP como 

dados de consulta e sem limitações de entrada e saída no estoque. Isso se deu pois são itens sob 

especificação e quantidade do projeto e por, politicas empresariais da companhia, não são 

comprados para estoque. 

 Os demais itens – nos quais não se encaixam nessas categorias citadas anteriormente – 

foram parametrizadas de acordo com as referências deste trabalho e classificados pela curva de 

Pareto para a classificação ABC. 

 

5 RESULTADOS OBTIDOS 

5.1 Implementações realizadas 

 O desenvolvimento do projeto se deu no decorrer das implementações realizadas na 

unidade de análise. A empresa não possuía os parâmetros de ressuprimento calculados e 

cadastrados no sistema, sendo assim o estoque mínimo, ponto de ressuprimento, estoque 

máximo, lote econômico de compra (LEC) e a classificação ABC foram calculados de acordo 

com a bibliografia apresentada no Referencial Teórico e implementada no sistema de ERP. 

 Classificar os itens foi uma implementação de muita importância para o processo 

produtivo para que seja entendido quais itens devem ter atenção especial dentre todos os itens 

do estoque e assim pode-se reavaliar os parâmetros aplicados dentre um menor espaço de tempo 

e assim mantiveram-se os dados atualizados. De acordo com a coordenadora em um trabalho 

em conjunto com o gerente do setor, foi definido que os itens com classificação A serão 

reavaliados dentro do prazo de 3 meses, para itens com classificação B serão 4 meses de prazo 

e 6 meses para reavaliação dos itens de classe C. 

 Para o estudo foram considerados como itens A aqueles representam até 80% (inclusive) 

do valor total de consumo. Já os itens de classe B e C foram considerados respectivamente 

aqueles que representam acima de 80% até 95% (inclusive) e aqueles acima de 95%. Conforme 

exemplificado no recorte mostrado na tabela 07. 
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Tabela 7 – Parte de alguns itens (início e fim de cada classe) analisados e classificados pela ABC 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

  

 O estoque mínimo foi determinado para todos os 4157 itens – os mesmos para os 

sistemas de reposição contínuo e periódico. Esse parâmetro levou em consideração – para sua 

definição – em sua bibliografia aspectos personalizados para cada classe e dentre esses aspectos 

foram definidos valores para a aplicação da fórmula de acordo com a classificação ABC.

 O fator de serviço, um dos aspectos analisados para a implementação, foi utilizado com 

valores de 80% (0,842) para classe C, 90% (1,282) para classe B e 99% (2,325) para classe A, 

pois devido ao nível de importância e utilização desses itens para o processo produtivo e para 

a empresa, uma maior quantidade de desvios-padrão deveria ser atendida pela quantidade 

mantida como estoque de segurança. Itens de procedência D possuem estoque mínimo zero pois 

possuem a especificação de não limitação para quantidade em estoque (a quantidade está 

atrelada aos projetos em produção). Abaixo a tabela 8 exibindo o estoque mínimo. 
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Tabela 8 - Estoque mínimo no banco de dados 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 Os pontos de ressuprimento de todos os itens em estoque com ponto de ressuprimento 

previamente definido foram atualizados com base no referencial teórico relativo aos cálculos 

de ponto de pedido. É importante ressaltar que os itens sem ponto de ressuprimento definidos 

no sistema neste momento não foram atualizados, ficando está atividade para ser feita em uma 

segunda etapa do projeto. A tabela 9 abaixo mostra um recorte de alguns itens como exemplo 

para exibir o novo ponto de ressuprimento decorrente do trabalho desenvolvido. 

 

Tabela 9 - Ponto de ressuprimento no banco de dados 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 Já o estoque máximo, necessitou de duas arguições na implementação de acordo com 

os dois sistemas de reposição existentes dentro da unidade de análise. Para o sistema de 

reposição de estoque periódico, a implementação se deu pela definição de um valor como alvo 
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partindo da cobertura de estoque desejada, o valor consumido mensalmente e o lote de compra, 

assim o valor permite ficar o tempo desejado sem realização da compra e realizando reposições 

no decorrer da utilização recorrente do item. 

 Por outro lado, com o sistema de reposição contínuo, ou seja, todos os itens que possuem 

ponto de ressuprimento cadastrado, o estoque máximo somou o ponto de pedido com o lote de 

compra buscando permitir que o alvo (neste caso, o estoque máximo) ficasse com prazos para 

atender também a cobertura desejada, ou seja, chegar em uma determinada quantidade em 

estoque que cobrisse os meses de cobertura desejada sem a realização de compra e 

ressuprimento. 

 Outra análise para alcançar o estoque máximo a partir do ponto de pedido, independente 

dos sistemas de reposição, foi feita com a diferença do Lote de Compra com Cobertura (mesma 

métrica de cálculo utilizado para o LEC, porém com adaptação para gerar um valor que tivesse 

duração no estoque estipulada pela companhia na cobertura de estoque desejada, ou seja, 2 

meses para itens de classe A, 3 meses para itens de classe B e 6 meses para itens de classe C) e 

o Lote Econômico de Compra. Então, de acordo com determinações da companhia e com o 

gerente da área, caso esse valor representasse mais que 30% do valor do novo Lote Econômico 

de Compra, o estoque máximo iria considerar o Lote de Compra com Cobertura para sua 

composição, ou seja, é mais viável na durabilidade do estoque, e por consequência na qualidade, 

comprar uma quantidade menor. 

 Porém, caso a diferença deste cálculo fosse menor referente a esta porcentagem citada, 

o estoque máximo seria composto pelo Lote Econômico de Compra, pois assim seria mais 

viável financeiramente para a empresa a compra do LEC para compor o estoque máximo, isso 

porque a diferença dos dois lotes é muito pequena e a quantidade superior não iria interferir na 

durabilidade do estoque. Itens de procedência D possuem estoque máximo zero pois possuem 

a especificação de não limitação para quantidade em estoque (a quantidade está atrelada aos 

projetos em produção). 

  Abaixo na tabela 10 um recorte do banco de dados que exibe itens com estoque máximo 

cadastrado. 
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Tabela 10 - Estoque máximo no banco de dados 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 Essa análise de diferença entre os lotes a serem comprados tiveram início pois muitas 

vezes o LEC informa uma quantidade a ser comprada que não possui a autonomia desejada no 

estoque da companhia de acordo com o consumo daquele determinado item. Para isso, não é 

possível a utilização deste parâmetro para composição do estoque máximo pois não seria 

possível o alcance da cobertura de estoque desejada. Como solução para isso o Lote de Compra 

com Cobertura foi calculado e é considerado pois ele reflete a quantidade exata em que o 

estoque necessita de reposição e durabilidade. Abaixo na figura 10 um recorte de itens com o 

Lote de Compra com Cobertura. 

 

Tabela 11 - Lote de Compra com Cobertura no banco de dados 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 O lote econômico de compra foi cadastrado no sistema ERP como um número de 

referência para uma quantidade ótima a ser comprada analisando todos os custos envolvidos 

em um processo de compra. Um dos custos deste processo, é o custo de pedido, o mesmo 

envolve todos os gastos do processo, e para melhor utilização e aproveitamento na 

implementação dos parâmetros, os valores para este custo foram diferenciados em relação à 
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classificação ABC e seguindo a referência do custo da hora fábrica como o centro deste custo, 

ou seja, R$118,00. Abaixo na tabela 11 alguns itens de demonstração dos valores do LEC. 

 

Tabela 12 - LEC no banco de dados 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 Em seguida, foi definido com a coordenadora de PCP (com base nos custos totais do 

Departamento de Compras) que para os itens A deveriam ser considerados R$500,00 de custo 

de pedido (em torno de 4,5x horas fábrica) por serem itens mais caros – importantes para o 

processo – e que exigem maior tempo de negociação junto aos fornecedores. Para os itens B foi 

definido um custo de pedido de R$300,00 (em torno de 2,5x horas fábrica) e para os itens C o 

custo de R$118,00 (em torno de 1x hora fábrica). Além disso, para o fator de armazenagem 

utilizado no LEC, foi considerado uma porcentagem de 8% - padrão global da companhia. 

 

5.2 Comparação entre situação anterior vs situação atual (com base nas implementações 

decorrentes do estudo) 

5.2.1 Giro de estoque 

 O giro de estoque de estoque foi calculado com base em uma análise quantitativa, ou 

seja, utilizando dados do ano corrente como fonte de informação para encontrar o estoque 

médio e o consumo total no momento estudado para todos os itens. A situação anterior não 

possuía nenhum cálculo formal para uma melhor gestão de estoque, que por consequência, não 

possuía o giro de estoque como métrica de indicador de estoque. 

 O giro é comumente utilizado como indicador de estoque e na unidade de análise, assim 

como no referencial teórico, é utilizado como indicador que mensura a qualidade do estoque e 

a quantidade de vezes em que o estoque foi reposto. Além disso, com essa informação é possível 
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observar se os outros parâmetros de estoque (estoque mínimo, estoque máximo e ponto de 

ressuprimento) foram também parametrizados de forma correta. 

 Sendo assim, após a implementação e 3 meses após o funcionamento dos parâmetros de 

estoque, o giro de estoque foi observado novamente para validar os parâmetros, o 

comportamento dos itens e mostrou positivamente um aumento na circulação (entra e sai) dos 

itens de em média 24,7%. Esses dados estão no recorte de alguns itens do banco de dados na 

tabela 13 abaixo. 

 

Tabela 13 - Tabela recorte de alguns itens e seu giro de estoque na situação anterior e atual 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 

5.2.2 Custo total de estoque 

 O custo do estoque foi um dos pontos que mais houve impacto no projeto frente as 

características e o momento da empresa. O mesmo representa os custos necessários para manter 

os itens disponíveis para utilização, sendo neste caso considerados: o custo de manutenção e 

armazenagem, custo do pedido e custo de estocagem. A situação anterior representava um 

grande montante em estoque e não havia parâmetros de estoque classificados e implementados, 

ou seja, havia a possibilidade da melhor alocação dos ativos da companhia. Esse valor exibe 

todos os itens em estoque com disponibilidade para pronta utilização e levado em consideração 

também seu valor de estoque. 

 Os itens que possuíam estoque (itens C e D são comprados e F são fabricados) –, na 

situação anterior à aplicação deste trabalho, no qual estava sendo destinado para custos dos 

ITEM ANTES DEPOIS VARIAÇÃO PERCENTUAL

IHM TOUCH SCREEN COLOR 5,7" STU MONTAGEM FURO 9 11 18,63%

VIGA ACO ASTM A-36 I 6" X 3.3/8" X 5,8MM 6 7 13,24%

TUBO ACO ASTM A-106 B 6" SCH 40 12 15 26,75%

GRELHA MOVEL TIPO A-2C - COM FUROS - 28% Cr 12 17 41,67%

VALV DESCARGA RAPIDA 1.1/2" ANSI 150# 220 V 32 33 3,13%

REDLER EXTRAÇAO CINZAS FAM-28 1 1 24,70%

VALV ROTATIVA 150 X 150 MM COLETOR PO 15 16 6,67%

TUBO A-249 TP 316L 38,1 X 2,11 MM COMP ALET 1760 MM 1 1 24,70%

ACO LAMINADO ASTM A-36 REDONDO 2.1/4" 7 10 40,09%

MEDIDOR VAZAO GAS VORTEX DIAM 3" 6 9 45,00%

GAS CARBONICO LIQUIDO 7 8 14,29%

VIGA ACO ASTM A-572 I 10" X 38,5 KG/M 8 9 13,45%

MEDIDOR VAZAO VAPOR VORTEX DIAM 6" 150 # 4/20 MA 5 6 24,70%

VALV SEGURANCA SARCO 2" 250# X 3 NPTF 170 PSIG - SV73 6 9 50,00%

PROGRAMADOR SIEMENS LFL 1.635 220 V 5 6 24,70%



46 

 

 

itens estudados a fim de atender o processo produtivo frente às necessidades do setor de 

produção. 

 Por outro lado, após os parâmetros de ressuprimento atualizados, na situação atual da 

empresa, o custo de estoque teve uma queda em média de aproximadamente 30,14% – de 

acordo com a tabela 14 abaixo, seguindo seu referencial teórico – principalmente justificados 

pelo aumento significativo do giro de estoque, ou seja, o tempo de paralização do item em 

estoque diminuiu consideravelmente e por consequência, o custo de manutenção e armazém 

também. Além disso, o custo também teve impacto pela implementação do novo projeto de 

uma nova gestão eficiente dos recursos de estoque. 

 

Tabela 14 - Custo de estoque na situação anterior e atual 

 

Fonte: Autoria própria (2021).  

 

6 CONCLUSÃO 

 Os parâmetros de estoque para este projeto tiveram o objetivo de serem implementados 

e após a implementação mostrar que os recursos podem ser utilizados de forma mais inteligente, 

eficiente e eficaz de acordo com uma análise quantitativa e qualitativa do comportamento de 

consumo e preço do próprio item dentro do processo produtivo e de compra. Com isso, a gestão 

de estoque passa a ser mais eficiente com uma menor paralização dos ativos – sejam financeiros 

ou em produtos – como também indicadores de desempenho e qualidade do estoque (giro de 

estoque, custo de estoque e cobertura de estoque). 

 Para isso, os parâmetros de ressuprimento – estoque mínimo, ponto de ressuprimento, 

estoque máximo, lead time e lote econômico de compra – foram calculados por modelos 

matemáticos e implementados dentro do ERP da empresa por meio de um banco de dados. Esse 

objetivo foi alcançado no momento em que o software passou por essas atualizações de 

parâmetros em um trabalho conjunto dos setores de tecnologia da informação e supply chain. 

Além disso, o estoque como um todo foi classificado de acordo com a classificação ABC e com 

o motivo de maior explanação da importância do projeto, ocorreu no corpo do trabalho o cálculo 

e a comparação da cobertura de estoque anterior – quantidade de tempo em que o item que já 

ITENS ANTES DEPOIS VARIAÇÃO EM R$ VARIAÇÃO PERCENTUAL

ITENS PROCEDÊNCIA C 5.535.676,55R$  4.499.825,32R$  1.035.851,23-R$     -18,71%

ITENS PROCEDÊNCIA D 1.058.076,63R$  632.258,64R$     425.817,99-R$         -40,24%

ITENS PROCEDÊNCIA F 112.878,14R$     77.365,32R$        35.512,82-R$           -31,46%

TOTAL 6.706.631,32R$  5.209.449,28R$  1.497.182,04-R$     

QUEDA EM MÉDIA -30,14%

CUSTO DE ESTOQUE (EM REAIS)



47 

 

 

estava no estoque iria durar – e a desejada (definida pelo autor e coordenadora da área, essa 

cobertura foi principalmente utilizada para composição do estoque máximo). 

 Ademais, foi feita a comparação entre as situações – anterior e a atual – dos principais 

indicadores de estoque para a companhia, o custo total de estoque e o giro de estoque, para 

maior explanação dos impactos da implementação dos parâmetros de ressuprimento, ou seja, 

aumento do giro de estoque e diminuição do custo de estoque evitando ativos paralisados no 

armazém. O estudo trouxe grandes contribuições para a empresa visto que a mesma busca a 

utilização da melhoria continua em sua rotina, ou seja, a renovação do trabalho e cálculo de 

novos parâmetros e ainda a atualização dos mesmos com dados para o novo cenário ainda estão 

acontecendo na unidade de análise.  

 

7 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Devido às limitações do sistema hoje utilizado na empresa, é sugerido que seja estudado 

a implementação de um novo software de ERP para ser utilizado dentro da companhia e por 

consequência que novos estudos sejam realizados. 

 Esses estudos citados anteriormente podem complementar esta pesquisa e assim podem 

ser implementados dentro da empresa. Os estudos são os parâmetros de estoque não 

aproveitados para este trabalho, os mesmos foram explorados nas referências teóricas pois 

foram utilizados para respaldar a pesquisa de campo e o desenvolvimento do estudo de caso. 

 Os parâmetros a serem desenvolvidos são: classificação XYZ, PQR e 123. Todas essas 

classificações podem ser exploradas e implementadas com a definição e implementação de um 

novo software de gestão para a empresa. Por fim, outra sugestão é a exploração do tema de 

possuir ou não estoque de produtos essenciais e utilizados no início do processo produtivo, ou 

seja, não ter estoque e no mesmo momento que for realizada a venda acontecer o compra desses 

itens ou manter em estoque e assumir os grandes custos. 
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