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RESUMO 

A gestão de estoque é um tema de grande relevância para empresas nos dias atuais, 
visto que causa impactos diretos em seus custos. Uma gestão eficiente busca o 
equilíbrio entre compras, entregas ao cliente e custos, assim, a previsão de demanda 
e controle de estoque são atividades-chave para assegurar a competitividade e 
crescimento de uma empresa. O principal objetivo da gestão de estoques é garantir o 
atendimento das necessidade dos clientes internos e externos. Na prática, os itens de 
estoque não podem ser todos controlados com a mesma atenção, devido ao alto 
número de produtos ou itens. Assim, torna-se necessário a utilização de ferramentas 
para classificação de estoque e priorização dos itens-chaves. O objetivo dessa 
pesquisa é realizar a aplicação das ferramentas de classificação de estoque e 
definição de estratégias de compras (classificação ABC, classificação BCG e Matriz 
de Kraljic) em uma micro empresa de ferragens, a fim de demonstrar a importância do 
uso destas ferramentas para a tomada de decisão dos gestores e definição de 
diretrizes para uma gestão de estoque eficiente. O projeto também apresenta 
parâmetros para uma gestão de estoque eficiente tais como – estoque mínimo, 
estoque máximo, ponto de ressuprimento, lead time e lote econômico de compra 
(LEC) – como busca de das operações de uma loja de ferragens. 
 

Palavras-Chave: Gestão de estoque e ressuprimento; Estoque; Classificação 
de Estoque; MEI; Gestão da Qualidade. 
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ABSTRACT 

Inventory Management is a topic with a great relevance to companies nowadays as it 
directly impacts on their costs. An efficient management searches for balance among 
purchases, deliveries to customer and costs. Thus, a demand forecasting and 
inventory control are key activities to ensure the company’s competitiveness and 
growth. The main objective of inventory management is to ensure that the needs of 
internal and external customers are met. In practice inventory items cannot all be 
controlled with equal attention due to the high number of products or items. Thus, it 
becomes necessary to use tools for stock classification and prioritization of key items. 
The purpose of this research is to carry out the application of inventory classification 
tools (ABC classification, BCG classification and Kraljic Matrix) in a micro hardware 
company, in order to demonstrate the importance of using these tools for the decision-
making by managers and definition of guidelines for efficient stock management. This 
project also presents parameters for an efficient inventory management 
implementation - minimum stock, maximum stock, reorder point, lead time and 
economic purchase lot (LEC) - as a search for the operations of a hardware store. 

 
 
Keywords: Inventory management and replenishment; Inventory; Inventory 

Classification; MEI; Quality Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a competitividade entre as pequenas empresas é um ponto notório 

e em ascensão e para se manterem íntegras e com saúde financeira é necessário 

utilizar estratégias e gestões eficientes. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2019, a cada 10 organizações, seis fecham as portas antes de completarem cinco 

anos de existência no Brasil pela falta de planejamento estratégico.  

Segundo Kotler (1992), o planejamento estratégico é definido como o processo 

gerencial de desenvolvimento e a manutenção de uma adequação entre os objetivos, 

recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado. Inclui-se, no 

planejamento estratégico a gestão de estoque, uma vez que este processo gerencial 

impacta diretamente nos objetivos das empresas. Sendo assim, segundo Chiavenato 

(2005), estoque é a composição de materiais, desde matérias-primas até os produtos 

acabados, que em determinado momento não é utilizado pela empresa, mas que será 

utilizado no futuro.  

 Conforme conceituam Slack, Chambers e Johnston (2009), o estoque pode ser 

definido como o armazenamento de recursos materiais em um sistema de 

transformação, ou também pode ser usado para descrever qualquer recurso 

armazenado.  

De acordo com Dias (2012) a Gestão de Estoques pode ser considerada como 

o planejamento e controle de mercadorias para uma rápida reposição, desde a sua 

entrada até a sua saída. Assim, é necessário haver uma boa gestão para suprir as 

necessidades do cliente.  

Deste modo, a gestão de estoque se torna imprescindível para as micro e 

pequenas empresas, garantindo seu desenvolvimento e lucratividade ao longo do 

tempo.  

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 

Neste tópico são definidos os objetivos do presente trabalho, subdivididos em 

objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral do presente trabalho é otimizar 

a gestão de estoque de uma empresa atuante do ramo de ferragens, garantindo a 

redução de custos por meio de metodologias específicas da engenharia de produção. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 Tendo em vista o objetivo geral, o presente trabalho visa propor definições para 

os temas tangentes ao mesmo, portanto os objetivos específicos são: 

a) Analisar a demanda atual da microempresa; 

b) Identificar produtos de maior rotatividade e relevância; 

c) Estruturar e realizar a análise de estoques mínimos, máximos e pontos 

de ressuprimento, com base em classificações de estoque, como 

classificação ABC, BCG e Matriz de Kraljic; 

d) Propor melhorias na gestão de estoque e definir estratégias de compras 

na empresa em estudo. 

  

1.2. Justificativa 

 Pequenos negócios se tornam cada vez mais recorrentes no Brasil, segundo o 

SEBRAE (2020) micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais 

somam aproximadamente 16 milhões de negócios no país. Com isso, o número de 

concorrentes também aumenta, logo é necessário planejar, inclusive internamente, 

focando a redução de custos e otimização das compras. 

 Segundo Ballou (2006), o custo de manutenção dos estoques varia de 20% a 

40% do seu próprio valor ao ano, ou seja, é necessário gerir os estoques de forma 

minuciosa a fim de garantir a saúde financeira da empresa, assim se cria a 

necessidade de controle do investimento total em estoques. 

 Deste modo, mostra-se a necessidade de haver uma gestão de estoque 

eficiente, garantindo que o produto esteja sempre disponível para o cliente e evitando 

o estoque excessivo e seus custos. 

Letti e Gomes (2014) ressaltam que entre as dificuldades de gerenciamento 

nas micro e pequenas empresas, a gestão de estoques se destaca como um desafio 

constante. Isto é causado pela limitação de recursos tecnológicos como sistemas de 

tecnologia da informação, uma vez que estoques elevados podem gerar problemas 

de obsolescência de produtos, volume excessivo de produtos em estoque, diminuição 

de capital de giro, produtos com validade vencida e alto custo de estoque. 
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Um estudo realizado em 2013 pelo SEBRAE, chamado Causa Mortis, aponta 

que 24,4% das empresas fecham as portas com menos de dois anos de existência, 

devido a diversos fatores, entre eles a má gestão e a falta de planejamento. 

Outra pesquisa realizada em 2014, de acordo com o SEBRAE, dentre 2800 

empresas, com registro de abertura de 2007 a 2011, no município de São Paulo, 

constatou-se que 39% dos empreendedores não sabem qual o capital de giro 

necessário para abrir o negócio.  

 Assim, torna-se evidente a necessidade de disseminação e utilização de 

ferramentas capazes de auxiliar na gestão de estoque nas microempresas, facilitando 

a tomada de decisão e saúde financeira das mesmas. 

 Uma das principais ferramentas utilizadas para este propósito é baseada na 

Classificação ABC, visto que sua alta aplicabilidade em estoques com número de 

produtos variados elevado torna o processo mais estruturado e consistente, 

garantindo uma gestão eficaz.  

Uma empresa sem uma administração eficiente no sistema produtivo, 

compromete suas demais atividades dentro da organização, uma vez que não é 

garantido o abastecimento de produtos essenciais e a ausência destes poderá 

provocar prejuízos à empresa, já que o consumidor final não suprirá suas 

necessidades. Sendo assim, o presente trabalho visa o aprimoramento da gestão de 

estoque de uma microempresa no ramo de ferragens para atender a demanda 

necessária. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

No que diz respeito à estrutura, o presente trabalho é dividido em seis cápitulos, 

onde inicialmente o capítulo 1 apresenta a introdução do trabalho, definindo suas 

justificativas e objetivos. 

O capítulo 2, por sua vez, apresenta a metodologia, em que são explicitadas a 

classificação de pesquisa, a unidade de análise e os procedimentos para a pesquisa 

bibliográfica e para a pesquisa de campo. 

Já o capítulo 3 é focado na fundamentação teórica (pesquisa bibliográfica), 

onde são estruturadas as definições, argumentações e conceitos desenvolvidos por 

autores. Este capítulo possui quatro principais subtópicos, cada um voltado para uma 

área de pesquisa. O subtópico 3.1 traz definições sobre o MEI, enquanto o 3.2 



17 
 

 

desenvolve conceitos sobre a Engenharia de produção. Já o 3.3 aborda ferramentas 

da qualidade e da gestão de estoque, que são primordiais para o desenvolvimento do 

projeto. Por sua vez, o subtópico 3.4 aborda as diretrizes e definições de gestão de 

estoque e classificações de estoque. 

O capítulo 4, iniciando a pesquisa de campo, apresenta todo o levantamento e 

a análise de dados, bem como o desenvolvimento das classificações e 

parametrizações. Enquanto o capítulo 5 aborda os resultados obtidos após toda a 

pesquisa bibliográfica e suas aplicações na pesquisa de campo, obtendo assim os 

pontos de melhorias, através das classificações ABC, BCG e matriz de Kraljic, sendo 

possível também definir parâmetros como estoques mínimos, máximos e pontos de 

ressuprimento, bem como estratégias de compras para a microempresa. 

O capítulo 6 aborda as conclusões obtidas, ressaltando as contribuições do 

presente trabalho e as recomendações para trabalhos futuros. Por fim, as referências 

bibliográficas utilizadas são apresentadas. 
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2. METODOLOGIA 

 Neste tópico serão apresentados os pontos cruciais para a metodologia, como 

a classificação de pesquisa unidade de análise e procedimentos para a pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. 

 

2.1. Classificação da pesquisa 

 Para classificação, quanto à natureza da pesquisa, classifica-se como aplicada, 

devido ao viés prático e à busca pela resolução de problemas reais e proposição de 

melhorias. Em relação aos objetivos, classificam-se como explicativos, uma vez que 

buscam o conhecimento da realidade e a explicação do porquê. Quanto à abordagem, 

é predominantemente quantitativa, e por fim, no que se refere aos métodos, é um 

estudo de caso. 

 

2.2. Unidade de análise 

 A unidade de análise alvo do presente estudo é uma microempresa que atua 

no ramo de ferragens localizada no litoral de Santa Catarina. Trata-se de uma 

empresa familiar com 3 proprietários (pai, mãe e filho) e um funcionário.  

A empresa possui canais de venda físico, onde a compra é feita 

presencialmente, e online, em que a compra pode ser realizada por atendimento 

online através de aplicativos de comunicação e a retirada dos produtos é feita na 

própria loja. A loja possui mais de 3000 tipos de produtos estocados e existe há cerca 

de 3 anos. O alvo principal deste estudo está justamente concentrado no setor de 

estoque da empresa e na gestão do mesmo, visto que a gestão de estoque atual 

possui diversos pontos de melhoria. 

 

2.3. Procedimentos para a pesquisa bibliográfica 

 A pesquisa bibliográfica inicia-se pela busca das referências bibliográficas 

renomadas e de qualidade. Estados da arte que se alinham com o tema do presente 

projeto. Para isto, utilizou-se algumas bases para pesquisa, como o Portal CAPES, o 

Google Acadêmico, o Scielo, o ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção), a Web of Science e o Banco de Teses e Dissertações (BDTD). 
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 A partir deste levantamento, realizou-se a organização, por meio de 

fichamentos, dos estudos, livros, teses e artigos encontrados, permitindo a separação 

e a organização dos mesmos. 

 O terceiro passo se dá pela seleção das obras encontradas. Neste ponto, foi 

necessário realizar uma leitura mais cautelosa das partes iniciais de cada obra, a fim 

de identificar as referências bibliográficas mais adequadas para o presente estudo. 

 Em seguida foi realizada uma leitura mais detalhada de cada referência 

bibliográfica, com o intuito de obter conhecimento mais aprofundado nos assuntos 

abordados no estudo. Mais uma vez os fichamentos foram utilizados para o destaque 

dos pontos importantes, citações de destaque, além das anotações de comentários. 

 Por fim, tem-se a redação, que foi realizada de modo fluido e direto, para que 

o leitor entenda de forma clara e objetiva cada ponto definido e levantado, obedecendo 

às regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), padrões e técnicas 

ortográficas e às diretrizes da Universidade Federal Fluminense. 

 

2.4.  Procedimentos para pesquisa de campo 

A coleta dos dados ocorreu no segundo semestre de 2021 por meio de visitas 

à empresa, obtendo-se todas as informações necessárias, estruturadas através da 

pesquisa bibliográfica, mediante consulta a livros, artigos e demais trabalhos 

científicos publicados em revistas especializadas, conforme citado no tópico anterior. 

O primeiro passo nos procedimentos para pesquisa de campo é o 

entendimento do problema enfrentado pela empresa. Para isso, foi necessário obter 

o conhecimento e o entendimento aprofundado da empresa em questão, suas 

estratégias atuais, modelos de gestão, modos de operação, aspectos culturais e 

organizacionais. Para tal, foram realizadas visitas constantes à empresa e entrevistas 

com os funcionários. 

Ademais, foi necessário vivenciar o modo como é realizada a gestão de 

estoque atual na empresa, entendendo os produtos vendidos, as métricas e dados em 

que se baseiam para tal gestão. 

Em seguida, foram levantados todos os dados existentes e arquivados em 

posse da empresa, para que haja uma aplicação fundamentada de todo o estudo. 

Uma vez levantados os dados, necessita-se aplicar o conhecimento adquirido 

no assunto à prática e no dia a dia da empresa, para que seja possível entender o 



20 
 

 

comportamento da demanda da empresa e definir diretrizes e estratégias eficientes. 

Com isso, foram utilizadas as ferramentas explicitadas na revisão bibliográfica, como 

classificação ABC, classificação BCG e Matriz de Kraljic, para obtenção da 

parametrização e da definição de estratégias de compras para uma gestão de estoque 

eficiente na empresa em estudo. 

Assim, os procedimentos para pesquisa de campo englobam desde a 

preparação e levantamento de dados até a definição dos resultados da pequisa, 

atigindo assim os objetivos da projeto. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. MEI – Microempreendedor Individual 

Objetivando o incentivo da regulamentação das “empresas” que trabalham na 

informalidade, a Lei Complementar nº. 123/2006 criou o Simples Nacional, que visa 

unificar a arrecadação dos tributos e contribuições nas esferas dos governos federal, 

estadual e municipal para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – 

EPP. Porém, com a complexidade e as mudanças constantes da legislação e a 

dificuldade no cálculo dos tributos, muitos trabalhadores ainda se mantiveram na 

informalidade no país, não atingindo a expectativa do número de formalizações que a 

LC citada almejava. 

Com a aprovação da Lei Complementar nº. 128/2008, que regulamenta a figura 

do Empreendedor Individual, os trabalhadores que se mantiveram na informalidade 

tiveram e ainda têm a oportunidade de legalizar seus negócios.  

De acordo com a FENACON (2009), o conceito de MEI engloba todo 

Empreendedor Individual que desempenhe atividades previstas nos anexos I, II e III 

do Simples Nacional, ou esteja entre as 25 atividades divulgadas pelo CGSN e que 

tenha o interesse em se legalizar para usufruir dos benefícios previstos em lei. 

Segundo SEBRAE (2021), MEI significa ser um Microempreendedor Individual, 

ou seja, um profissional autônomo que possui CNPJ e que tem facilidades com 

abertura de contas bancárias, pedidos de empréstimos, emissões de notas fiscais e 

obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. 

Segundo Souza (2017), o microempreendedor individual é uma excelente 

ferramenta para as pessoas que têm o intuito de iniciar seu próprio negócio, evitando 

grandes despesas com impostos altíssimos e burocracia. 

Segundo Cacciamali (2000), o MEI veio formalizar de maneira rápida e eficiente 

muitos cadastros que antes eram paralisados pela grande burocracia que existia e os 

preços altos dos valores que eram cobrados anteriormente. 

A gestão de estoque em micro e pequenas empresas tem grande importância, 

visto que é necessário administrar tudo que é vendido e comprado a fim de garantir a 

disponibilidade da mercadoria para o cliente e o controle financeiro da empresa. 

De acordo com o Sebrae (2020), a gestão de estoque tem um impacto direto 

na saúde financeira do MEI, já que o estoque pode ser a origem de grandes perdas 
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para a empresa, tornando-se um obstáculo para o crescimento do négocio ou o motivo 

de procura por crédito. 

 
3.2. Engenharia de produção: conceitos básicos 

 De acordo com Fleury (2008), a Engenharia de Produção surgiu juntamente 

com as ideias de Taylor e Henry Ford, que aplicaram os princípios da administração 

científica em uma indústria siderúrgica e em uma montadora automotiva, 

respectivamente. A administração científica consistia em estabelecer uma abordagem 

eficiente e econômica para o uso dos recursos, logo, nota-se que a Engenharia de 

Produção surgiu em um ambiente industrial. 

 Definido por Fleury (2008), a Engenharia de Produção (EP) é o projeto, 

aperfeiçoamento e a implantação de todo e qualquer sistema integrado, com a 

finalidade de produzir bens e serviços de maneira econômica, baseando-se em 

princípios e métodos de análise da engenharia do projeto, para especificar, prever e 

avaliar os resultados obtidos pelo sistema. Assim, a Engenharia de Produção busca, 

por meio de diversas ferramentas, pontos de melhoria nas mais variadas áreas dentro 

de organizações, empresas, ONGs e entidades governamentais. 

 A EP abrange aspectos da produção desde a obtenção da matéria-prima até a 

entrega do produto ao consumidor final, passando pelas mais diversas áreas. Assim, 

segundo Batalha (2008), o Engenheiro de Produção precisa entender como estruturar 

um sistema de produção que utiliza simultaneamente materiais, equipamentos, 

informações, energia e pessoas, deste modo, é essencial que possua conhecimento 

transversal em cada uma dessas áreas. 

As principais ferramentas utilizadas na Engenharia de Produção, associadas à 

gestão empresarial e à gestão de estoque, serão definidas e desenvolvidas nos 

próximos tópicos. 

 

3.3.  Ferramentas para qualidade e gestão de estoque 

É possível afirmar que as ferramentas da qualidade são metodologias que 

auxiliam no gerenciamento de problemas, apresentando soluções adequadas a 

diversos tipos de desafios. As mais conhecidas e aplicáveis no presente projeto são: 

Ciclo PDCA e Diagrama de Pareto. Além das ferramentas de qualidade, destacam-se 

também: Análise SWOT, Classificação ABC, Classificação BCG, entre outras. 
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Logo, a utilização das ferramentas da qualidade e da gestão de estoque em 

conjunto visam a melhoria contínua do processo de parametrização e gestão eficiente 

do estoque. 

Segundo Vargueiro (2002), as ferramentas da qualidade são instrumentos que 

auxiliam na identificação e compreensão de problemas, mostrando suas causas e 

soluções adequadas. Atualmente as organizações sofrem com problemas cada vez 

mais complexos que exigem conhecimentos técnicos e adequados, portanto, é 

fundamental utilizar as ferramentas e metodologias para solução dos problemas. 

Godoy (2009) identifica como ferramentas da qualidade todos os processos 

utilizados para obtenção de melhorias e resultados positivos, possibilitando uma 

melhor exploração de seus produtos frente aos concorrentes. 

 

3.3.1. Análise SWOT 

O planejamento estratégico baseia-se na análise de cenários, o que é de suma 

importância para a vida de uma organização. A análise SWOT, também conhecida 

como Análise FOFA, que provém das iniciais Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weakness), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), é uma ferramenta 

utilizada na gestão e no planejamento estratégico de diferentes áreas de uma 

organização, seja ela de pequeno ou grande porte. 

De acordo com Fagundes (2010), o modelo da "Matriz SWOT" surgiu na 

década de 1960, por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard 

Business School, que começaram a focar na compatibilização entre as "Forças" e 

"Fraquezas" de uma organização (ou pontos fortes e fracos), sua competência 

distintiva, e as "Oportunidades" e "Ameaças" associadas a elas. 

 Segundo Rodrigues (2005), quando os pontos fortes de uma organização estão 

alinhados com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de 

mercado, a empresa será por certo, competitiva no longo prazo. 

 Para Daychouw (2007), a análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer 

análises de ambientes, sendo um sistema simples para posicionar ou verificar a 

posição estratégica da empresa no ambiente em questão. 

 Através da Análise SWOT é possível obter uma visão clara e objetiva sobre 

suas forças e fraquezas no ambiente interno e suas oportunidades e ameaças no 
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ambiente externo, assim, é concebível a elaboração de estratégias para se obter 

vantagens competitivas. 

Figura 1: Matriz SWOT 

 
Fonte: adaptado CHIAVENATO e SAPIRO (2003). 

3.3.1.1. Ambiente Interno 

Uma empresa não precisa corrigir todas as suas fraquezas ou se vangloriar por 

todas as suas forças. O ponto mais importante consiste em definir se o negócio deve 

se limitar às oportunidades para as quais dispõe dos recursos necessários ou se deve 

examinar e se dedicar para as quais será necessário desenvolver novas forças, 

conforme afirma Keller (2000). 

Dentro do ambiente interno, é possível analisar e identificar os pontos fortes e 

os pontos fracos da organização. De acordo com Freitas (2012), as forças (pontos 

fortes) são características internas de uma empresa, que podem gerar vantagens 

competitivas sobre os seus concorrentes, por ser um diferencial, ou facilitar a busca 

pelos objetivos estabelecidos. 

Como destacado por Lima (2016), as forças são pontos positivos, e precisam 

ser exploradas ao máximo pela empresa, possibilitando sua ascensão e o alcance de 

sua missão, e, paralelamente, diminuindo suas fraquezas. 

Os pontos fracos (Weakness), segundo Freitas (2012), também são 

características internas da empresa, uma vez que a coloca em situação de risco 
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quando comparada aos seus concorrentes, dificultando a busca pelos objetivos da 

organização. 

3.3.1.2. Ambiente Externo 

De acordo com Damasceno (2018), o ambiente externo abrange os fatores que 

apresentam posição não mutável, ou seja, não há como interferir diretamente, porém 

há maneiras de reduzir seus impactos, uma vez que os fatores são conhecidos. Deste 

modo, no âmbito externo, a influência se apresenta positiva quando a utilização do 

objeto de estudo não gera externalidades negativas e trazem oportunidades para a 

organização, e negativa quando há afetação e traz impactos para a empresa. 

Como subdivisões do ambiente externo, têm-se as oportunidades 

(Opportunities) as ameaças (Threats). Nascimento (2009), destaca que as 

oportunidades são tendências, em um determinado momento, que surgem quando a 

empresa consegue lucrar atendendo as necessidades do cliente, e que não são 

supridas pelos seus concorrentes. 

Lima (2006), afirma que as oportunidades são aspectos positivos e estão 

ligadas ao ambiente em que a empresa se encontra ou pretende se instalar, e que 

não podem ser controladas pela organização, mas estão fortemente relacionadas às 

tomadas de decisão pelo planejamento estratégico. 

Por outro lado, têm-se as ameaças (Threats), que segundo Lima (2016, p.12), 

“as ameaças são aspectos externos que impactam diretamente a empresa e não 

podem ser controladas, podem prejudicar o desenvolvimento da organização e 

acarretar em perca de posicionamento de mercado”. Também é salientado que elas 

podem trazer diversos problemas para a organização, diminuindo suas receitas e 

atividades. 

Desta forma, abrange-se todos os aspectos abordados na análise SWOT, que 

para Torres (2004, p. 28) “a função primordial da SWOT é possibilitar a escolha de 

uma estratégia adequada – para que se alcancem determinados objetivos – a partir 

de uma avaliação crítica dos ambientes internos e externos”. 

3.3.2. Ciclo PDCA 

 O ciclo PDCA (sigla de Plan, Do, Check and Act, do português, Planejar, Fazer, 

Verificar e Agir), é uma das ferramentas de qualidade e melhoria da qualidade mais 

utilizadas na Engenharia de Produção e tem como objetivo garantir a melhoria 
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contínua. Paladini (2012) aponta que o ciclo foi proposto na década de 20 e tem como 

idealizador o engenheiro americano Walter Andrew Shewhart, alguns anos depois a 

ferramenta também ficou conhecida como Ciclo de Deming em menção ao William 

Edwards Deming. Marshall et al. (2010), afirmam que o ciclo PDCA é um método 

gerencial que promove a melhoria contínua de processos. 

Werkema (1995), define que o ciclo PDCA é um método gerencial que auxilia 

na tomada de decisões para garantir o alcance de metas necessárias para a 

sobrevivência de uma organização. E, considerando a definição, também por 

Werkema, de que um problema é um resultado indesejável de um processo, o PDCA 

pode ser visto como um método de tomada de decisões para a resolução de 

problemas organizacionais.  

O ciclo PDCA é composto por quatro etapas essenciais que devem ser 

seguidas de acordo com o entendimento do problema e do aprimoramento e 

desenvolvimento do mesmo. As etapas são definidas em: planejar, fazer, checar e 

agir (do Inglês Plan, Do, Check and Act). 

 
Figura 2: Ciclo PDCA 

 
Fonte: Adaptado de Campos (2014). 

 

 A primeira etapa consiste em Planejar, onde é iniciado o ciclo e se desencadeia 

todo o processo. Ou seja, a eficácia do ciclo será baseada em um planejamento bem 

elaborado e acurado, visto que o mesmo será responsável por obter todas as 

informações e dados necessários para as outras etapas. 

Busca-se, em suma, identificar o problema e observá-lo, assim será possível 

identificar todos os elementos relevantes para a melhoria do processo. Para isso, 

indica-se a ferramenta conhecida como Diagrama de Pareto. 
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3.3.2.1. Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta desenvolvida por Vilfredo Pareto, um 

economista italiano, elaborada para identificar problemas de maior relevância. 

Segundo Seleme e Stadler (2012), o Diagrama de Pareto permite identificar e 

classificar os problemas de maior importância e que devem ser priorizados e 

corrigidos primeiramente.  

Batalha (2008) cita que Juran, um dos gurus da qualidade, aplicou a teoria de 

Pareto à qualidade, tornando-a conhecida por “Relação 80-20”, onde se define que 

20% das causas mais relevantes são responsáveis por 80% dos defeitos. 

Assim, o diagrama representa de forma decrescente a frequência ocorrida de 

cada problema avaliado por meio de barras, enquanto a linha crescente representa a 

porcentagem acumulada dos itens mensurados. A figura abaixo mostra um exemplo 

do diagrama de Pareto aplicado a problemas em um serviço de distribuição e entrega. 

 

Figura 3: Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Batalha (2008). 

  

Utilizando Pareto, é possível observar e identificar os problemas mais 

relevantes para posterior atuação, bem como a porcentagem cumulativa que 

representam os problemas. Após a identificação, é necessário analisar a causa raiz 

do problema e a priorização das mesmas.  

3.3.2.2. 5W2H 

A ferramenta 5W2H foi criada por profissionais da indústria automobilística do 

Japão como uma ferramenta auxiliar na aplicação do ciclo PDCA, mais precisamente 

na parte de planejamento. 
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Segundo Mello et al (2016) a 5W2H é o plano de ação que objetiva executar 

um levantamento para se obter um resultado preciso por meio de perguntas que 

permitirão, através das respostas, atingir um planejamento geral para tomada de 

decisão. 

Segundo o SEBRAE (2008), a 5W2H é uma ferramenta prática que permite, a 

qualquer momento, identificar as rotinas mais importantes de um processo, projeto ou 

até mesmo de uma unidade de produção. É um instrumento que possibilita identificar 

quem é quem dentro da organização, o que faz e porquê realiza tais atividades. O 

método é constituído de sete perguntas, os quais auxiliam no desenvolvimento de um 

planejamento eficaz. 

 

Tabela 1: Método 5W2H 

 
Fonte: Adaptado Mashall Júnior et al (2010). 

 

Ainda segundo o SEBRAE (2008), a técnica 5W2H é uma ferramenta simples, 

porém poderosa, para auxiliar a análise e o conhecimento sobre determinado 

processo, problema ou ação a serem efetivadas e um planejamento para sua solução. 

 Para melhor entendimento, Candeloro (2008) definiu palavras-chave 

adequadas a cada pergunta da ferramenta 5W2H, de modo a ratificar o objetivo de 

cada item, conforme listados na tabela a seguir. 



29 
 

 

Tabela 2: Palavras-chave para o 5W2H

 
Fonte: Adaptado de Candeloro (2008). 

 

O conhecimento das respostas destas perguntas básicas são fundamentais 

para o desenvolvimento da execução da ação pretendida dentro de uma organização, 

podendo ser utilizadas como roteiro e organizá-las conforme as necessidades 

internas. Logo, utilizando a ferramenta 5W2H é possível desenhar um plano de ação 

eficiente, uma vez que os aspectos mais relevantes foram evidenciados. 

 

Posteriormente, inicia-se a segunda etapa do ciclo PDCA, conhecida como 

Execução (do Inglês Do). 

 Nesta etapa, todos as metas e objetivos traçados na etapa anterior, alinhados 

ao plano de ação, devem ser postos em prática, aplicando-se todos os pontos de 

melhoria identificados. 

 Vieira (1988) observou que, enquanto o planejamento e a programação estão 

voltados para a eficácia (intrínseca às ações planejadas), a execução está voltada 

para a eficiência do processo produtivo em sí. 

 De acordo com Andrade (2003), a segunda etapa do ciclo PDCA (Do) consiste 

em implementar os processos, ou seja, a execução das ações estabelecidas no plano 

de ação definidas na fase anterior, tendo todas as ações registradas e supervisionas. 

 A próxima etapa do ciclo se refere à Verificação (Check), nesta etapa, verifica-

se a eficácia das ações tomadas anteriormente. 

 Segundo Clark (2001), esta etapa é considerada uma das mais importantes do 

ciclo, assim, deve ser enfatizada a fim de obter um resultado satisfatório e eficaz ao 

final de cada ciclo.  
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Badiru (1993) sugere nessa fase questões que devem ser levantadas para 

analisar de forma crítica as ações tomadas previamente e seus respectivos 

resultados, algumas das questões são: qual a eficácia das ações frente aos objetivos 

inicias; qual o grau de desvio das ações estipuladas incialmente, e se os mesmos 

foram aceitáveis e eficazes para se atingir os objetivos; o(s) problema(s) detectado(s) 

pode(m) ser superado(s); as ações tomadas foram eficazes o suficiente para se 

estabelecer um padrão. 

Para Melo (2001), quando o resultado da ação é satisfatório como esperado, a 

organização deve se certificar que todas as ações planejadas foram implementadas 

com sucesso. Caso contrário, quando os efeitos ou problemas permanecem 

acontecendo, significa que a solução não foi eficaz, criando-se a necessidade de 

começar o ciclo do início. Em caso positivo, comprovando-se a eficácia das ações, a 

organização está apta para a realização do último módulo do ciclo PDCA, o módulo 

de Atuar (Act). 

Este módulo é responsável pela padronização das ações executadas, 

objetivando a melhoria contínua. O processo de padronização, segundo Melo (2001), 

consiste na elaboração de um novo padrão ou alteração de um já existente. É 

necessário esclarecer os itens fundamentais da ação, tais como “o que” fazer, “quem” 

deverá executar determinada tarefa, “quando” deve ser executada, “onde” deve ser 

feita, “como” e “porquê” essa ação precisa ser tomada. 

Segundo Andrade (2003), a conclusão do projeto também se dá nessa fase, 

podendo haver a estipulação de novas metas futuras para a garantia de uma melhoria 

contínua no processo. Portanto, mostra-se como o Ciclo PDCA é fundamental para o 

entendimento aprofundado do problema e para o desenvolvimento da estratégia de 

solução. 

3.3.3. Estratificação 

Segundo Carpinetti (2012, p. 77), a estratificação consiste na divisão de 

diversos subgrupos com características distintas ou de estratificação. A estratificação 

tem como objetivo principal identificar como cada fator pode afetar o processo ou 

problema. Mariani (2005), complementa que o objetivo da estratificação é esmiuçar 

ou quebrar em partes os fatores. 
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De acordo com Seleme e Stadler (2012), a estratificação é uma ferramenta que 

permite a separação de grupos em subgrupos específicos, que por consequência 

possibilita analisar um conjunto de problemas a fim de encontrar a causa principal 

destes. 

Tomando-se como exemplo o problema de “Um alto índice de peças 

danificadas na linha de produção”, sua estratificação poderia ser por: 

a) Turma; 

b) Turno; 

c) Máquina; 

d) Tipo de dano; 

e) Operador.  

A tabela abaixo mostra a representação grafica da ferramenta para o problema 

supracitado. 

Tabela 3: Representação gráfica de um modelo de estratificação 

 
Fonte: Fonte: Mariani (2005). 

 
3.4. Logística: Estoques 

O surgimento da logística advém de tempos remotos e nasce no ambiente 

militar com a necessidade dos alojamentos, deslocamentos e suprimentos da tropa 

que visasse operações eficientes no campo de batalha contra os inimigos (BULLER, 

2012). A logística passou por diversos aperfeiçoamentos, os quais ainda estão em 

ascensão.  

Ballou (1993), define o processo logístico como: “todas as atividades de 

produção e armazenagem, que facilitem o fluxo de produtos desde a aquisição de 

matérias-primas até o consumo final, bem como o fluxo de informações.” Este 

processo é composto por atividades primárias que são de fundamental importância 

para a obtenção do objetivo da Logística. As atividades chaves são: 

 Transporte 
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 Manutenção de Estoque 

 Processamento de Pedidos 

 

Estas três atividades são as responsáveis por manter o ciclo logístico 

funcionando, e cada uma tem fundamental importância para o sucesso da 

organização, constituindo as atividades primárias da logística. Com isso Ballou (1993, 

p.25) as chama de “ciclo crítico de atividades logísticas”. Como o objetivo da operação 

logística é entregar o produto ou serviço ao cliente na hora e lugar desejado, estas 

três atividades se tornam fndamentais. 

Figura 4: Ciclo crítico de atividades logísticas 

 
Fonte: Ballou (1993). 

 

Pozo (2010) destaca a importância da logística como tendo a função de estudar 

a maneira certa e eficaz de administrar e otimizar os recursos de suprimento, estoque 

e distribuição dos produtos e serviços da organização com planejamento, organização 

e controle efetivo, uma vez que a logística é vista como essencial para o sucesso de 

uma organização. 

O armazenamento é a administração de materiais enquanto estes estão 

armazenados, incluindo as atividades de armazenamento, distribuição, pedido e 

contabilidade dos produtos acabados ou de sua produção. (Gaither e Frazier, 2005). 

Assim, a gestão de estoque é a chave de todo o processo logístico. 
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A definição de estoque segundo Slack at. al (2009) é a “acumulação 

armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação.” 

Por outro lado, Chopra e Meindl (2011) definem que estoque abrange todas as 

matérias-primas, o trabalho em processo e os produtos acabados em uma cadeia de 

suprimentos. 

 

3.4.1. Gestão de estoque 

A objetivo básico do estoque, segundo Vieira (2009), consiste em não deixar 

faltar material ou produto, procurando evitar a elevada mobilização de recursos 

financeiros. O estoque funciona como uma garantia de disponibilidade entre oferta e 

demanda, seja de produtos acabados para o atendimento de clientes, matérias-primas 

ou materiais em processo dentro da manufatura.  

De acordo com Ballou (2006), os estoques possibilitam a flexibilidade da 

produção e logística na busca de métodos eficientes de produção e distribuição de 

materiais.  

 Ainda segundo Vieira (2009), a gestão de estoque eficiente possui três pontos 

fundamentais: 

 Manter o estoque o mais baixo possível para o atendimento compatível 

com as necessidades; 

 Centralizar informações que possibilitem o permanente 

acompanhamento e planejamento das atividades de gestão; 

 Determinar para cada material as quantidades a comprar, por meio dos 

respectivos lotes econômicos. 

 

A gestão de estoques buscar aumentar os níveis de controle de custos e 

melhorar a qualidade dos produtos armazenados na empresa. Algumas teorias sobre 

o tema ressaltam a premissa de que é possível definir uma quantidade ótima de 

estoque de cada componente e dos produtos da empresa, porém, só é possível defini-

la a partir da previsão da demanda de consumo do produto, de acordo com Dias 

(2012). 

A demanda de produtos requer disponibilidade no menor tempo possível, para 

que isso ocorra é necessário que as empresas os mantenham armazenados, o ponto 
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chave seria quanto se deve manter em estoque e por qual período, uma vez que esta 

armazenagem incorre em custos. 

 

3.4.1. Classificação de estoques 

3.4.1.1. Classificação ABC 

Em 1897 Vilfredo Pareto, economista, sociólogo e engenheiro italiano realizou 

um estudo a respeito da distribuição de renda entre a população do sistema 

econômico capitalista e constatou a existência de uma concentração de riqueza em 

uma pequena parte da população, cerca de 80% a 90% sob o domínio de um pequeno 

grupo de pessoas (VIANA, 2002). A partir deste fato, coletou os dados a respeito do 

número de pessoas que apresentavam diferentes faixas de renda e montou um gráfico 

chamado Diagrama de Pareto, no qual possibilitou o surgimento da curva ABC. 

Ainda segundo Viana (2002, p.64), “trata-se do método cujo fundamento é 

aplicável a quaisquer situações em que seja possível estabelecer prioridades, como 

uma tarefa a cumprir mais importante que outra, uma obrigação mais significativa que 

outra”.  

De acordo com Slack et al (2009), os itens mais significativos de uma empresa 

podem ser divididos em 3 classes, sendo os itens classe A, aqueles 20% de itens de 

alto valor. Classe B, correspondentes de valor médio geralmente 30% dos itens e os 

de classe C são aqueles de baixo valor, correspondente a cerca de 50% da 

quantidade de itens. 

Tabela 4: Critério para Classificação ABC 

 
Fonte: Adaptado de Fenili (2015). 

 

A classificação é amplamente utilizada para administração de estoques, 

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

produção, segundo Dias (2012). Os itens são listados e ordenados de acordo com seu 
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valor financeiro, como também pela quantidade de vezes em que foi utilizado ou 

vendido (PETRONIO e LAUGENI, 2005). 

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

classes, e então divididos, utilizando-se como referência a lei de Pareto, conhecida 

como 80/20, são definidas como (PETRONIO e LAUGENI, 2005): 

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

o seu valor de consumo acumulado é alto, equivalente a cerca 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. 

Figura 5: Classificação ABC 

 
Fonte: Fonte: Chiavenato (2005). 

 

A identificação dos produtos, de maneira manual, em um estoque com vários 

itens, é considerada uma tarefa difícil e demorada. Assim, para Dias (2012) a curva 

ABC é uma ótima técnica de análise gerencial do estoque, pois evidencia os itens de 

maior importância em relação aos menos relevantes. 

3.4.1.2. Classificação BCG 

Segundo o SEBRAE (2018), a matriz BCG possui este nome porque foi 

idealizada em 1970 por Bruce Henderson, que fundou uma consultoria muito famosa, 

a Boston Consulting Group (BCG). 

Para Las Casas (2007), esta ferramenta tem como objetivo dar suporte à 

análise do portfólio de produtos de uma empresa, observando o fluxo de caixa gerado 

por cada um. Ansoff e McDonnell (1993) afirmam que a matriz BCG oferece um 
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método útil de comparação das áreas estratégicas de negócio (AEN) de uma 

empresa. É uma ferramenta importante para a tomada de decisões relativas às 

posições desejáveis quanto a participação no mercado. 

De acordo com Kotler & Keller (2016), a matriz BCG é uma das formas mais 

eficientes para avaliar o portfólio de produtos e posicionamento da empresa no 

ambiente externo, ela avalia o portfólio através do fluxo de caixa gerado. Para tanto, 

coloca no eixo vertical a taxa de crescimento do mercado e no eixo horizontal a 

participação relativa da empresa. Com esses dois indicadores são gerados quatro 

quadrantes que demonstram a posição dos produtos da empresa com as seguintes 

características: 

a) Ponto de interrogação: refere-se a produtos ou negócios que operam em 

mercados de alto desenvolvimento, porém com baixas participações 

relativas. É uma fase que requer investimentos para acompanhar o 

crescimento da participação de mercado. 

b) Estrela: ocorre quando os produtos ou negócios considerados pontos de 

interrogação tornam-se bem-sucedidos. Esses têm grande participação 

relativa em mercado de alto crescimento, sem necessariamente apresentar 

fluxo de caixa positivo.  

c) Vaca leiteira: ocorre quando a taxa de crescimento de mercado começa a 

cair de forma significativa, porém, o produto ou negócio apresenta elevada 

participação relativa no mercado. Dessa forma, Estrelas tornam-se Vacas 

leiteiras. Nesse quadrante da matriz são gerados fluxos de caixa positivos 

e grandes margens de lucro. É o produto líder em um segmento de 

mercado, mas que apresenta baixo crescimento. 

d) Abacaxi (ou vira-latas): são aqueles produtos com baixa participação 

relativa em mercados de pouco crescimento. Geralmente geram prejuízos, 

mas, por algum motivo, continuam fazendo parte do portfólio da empresa. 

Possui baixa taxa de crescimento e pouca participação de mercado, o que 

resulta em pouco faturamento. 
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 Tabela 5: Matriz BCG

  
Fonte: Adaptado de Maximiniano (2000). 

 

 Deste modo, segundo Araújo (2009), o método da matriz BCG possibilita uma 

priorização de competências, produtos e serviços, sendo muito útil para o 

planejamento estratégico e tomada de decisões. 

3.4.1.3. Matriz de Kraljic 

Peter Kraljic apresentou em 1983, na Purchasing Conference, a matriz de 

Kraljic. Publicado pela Harvard Business Review, seu estudo “Purchasing Must 

Become Supply Management” se tornou muito popular e é um dos trabalhos mais 

referenciados na área de compras e suprimentos (Gelderman, 2003).  

Segundo Dubois & Pedersen (2002), o motivo de êxito do modelo proposto por 

Kraljic deve-se à distinção clara quanto ao plano de ação para cada contexto 

apresentado dentro da matriz. Nesta proposta cada um dos produtos e serviços 

comprados por uma organização são distribuídos com base em duas dimensões: 

“impacto financeiro” (criticidade) e “complexidade de fornecimento” (complexidade). 

 Kraljic define uma combinação dos dois fatores que resulta em uma matriz com 

quatro quadrantes, conforme abaixo: 
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Figura 6: Matriz de Kraljic - Classificação dos itens de compras

 
Fonte: Kraljic (1983) 

 
Segundo o autor, cada um dos quatro quadrantes representa uma categoria de 

produtos, os quais demandam ações de natureza específica: 

a) Os itens não críticos são os quais o foco predominante é o tático, com a 

busca do fortalecimento do ambiente concorrencial. Normalmente, utilizam-

se modelos focados na eficiência do processo operacional de compra e na 

busca de menor preço. 

b) Os itens de gargalo são aqueles que são críticos do ponto de vista da 

complexidade de fornecimento. Normalmente o mercado não é 

concorrencial ou apresenta condições técnicas peculiares. Para eles, deve 

buscar-se um relacionamento melhor e mais estável com o fornecedor. 

Devem-se estabelecer estoques de segurança e ter planos de 

contingenciamento. 

c) Os itens de alavancagem são aqueles para os quais se deve buscar o 

aproveitamento do poder de compra. As experiências de compras 

compartilhadas exemplificam e caracterizam este agrupamento. Deve-se 

proceder a seleção de fornecedores com base nas exigências dos volumes 

e condições de fornecimento, com negociações orientadas à obtenção de 

preços mais competitivos. 

d) Os itens estratégicos são os de maior relevância: necessitam de dados 

acurados do mercado e das necessidades da organização, analises de risco 
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e estabelecimento do modelo logístico de contratação. Normalmente 

envolve mercados não concorrenciais e demandam uma inteligência 

competitiva da organização. 

 

Desta forma, no quadrante da Alavancagem, o nível do impacto nos lucros é alto 

e o risco de fornecimento é baixo; no Estratégico, o nível de impacto nos lucros 

também é alto e o risco de suprimento é elevado; Ademais, no quadrante Não-crítico, 

o nível de impacto nos lucros, bem como o nível de suprimentos são baixos; Por 

último, o gargalo, apresenta o nível de impacto nos lucros baixo e um risco de 

fornecimento alto (KRALJIC, 1983). 

Logo, por meio desta ferramenta é possível identificar os itens relevantes para a 

empresa e definir estratégias apropriadas para cada tipo de produto, buscando a 

melhor eficiência na gestão dos estoques. 

3.4.2. Estoques mínimos e máximos 

O estoque mínimo, também conhecido com estoque de segurança, 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, 2012). 

 Silva (2015) ratifica afirmando que o estoque de segurança existe com o intuito 

de assegurar atividades do processo sejam cumpridas mesmo com incertezas. Para 

Paz (2015), o estoque mínimo é a quantidade mínima de estoque que é viável manter 

para abastecer as vendas em uma determinada quantidade de dias, até que a 

mercadoria chegue novamente, não ocasionando ruptura da mercadoria no estoque. 

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

estoque de segurança podem gerar dubiedade nos três aspectos mais importante na 

hora de compor um estoque, conforme observado na equação abaixo para o cálculo 

do estoque mínimo. 

 

𝐸 í = 𝐹𝑆. 𝜎 . √𝐿𝑇 

Onde: 

𝐸 í : Estoque mínimo 
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FS: Fator de Serviço (corresponde ao número de desvios-padrão desejado, de acordo 

com a tabela 7); 

σ: Desvio-padrão no período considerado; 

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

cálculo do desvio-padrão. 

 
Tabela 6: Desvio padrão em função do nível de serviço 

 

Fonte: Adaptado de Corrêa e Corrêa (2012). 
 

Onde o desvio padrão pode ser obtido através da fórmula abaixo. 

𝐷𝑝 =  
(∑(𝑋 − 𝑋) )

𝑛
 

Em que 

Dp: Desvio padrão 

𝑋 : Valor individual 

𝑋: Média dos valores 

𝑛: número de valores 

 

De forma oposta, tem-se o estoque máximo, que segundo Bernardi (2008), é a 

quantidade recomendável que a organização poderá guardar, levando em 

consideração as particularidades específicas, impactos, e outros aspectos. O estoque 

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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máximo é diretamente ligado aos limites operacionais da organização e a 

rentabilidade proposta pelo giro dos produtos e gestão de estoque. 

Pascoal (2008) afirma que o estoque máximo numa empresa precisa atender 

a disponibilidade, sem a comprometer, sendo que uma quantidade de determinado 

produto tem que ser tolerável, pois se deve levar em consideração a disponibilidade 

do espaço da empresa, verificando o espaço disponível do almoxarifado, assim como 

quais são as matérias primas mais utilizadas, qual o tempo médio que será 

consumido, além do seu custo financeiro. 

Chiavenato (2005), reafirma a importância do estoque máximo, não como 

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

econômico. 

O estoque máximo é resultante da soma entre o estoque mínimo e a reposição 

com lote de compras, seja ele econômico ou não (DIAS, 2010). 

 

                                                       𝐸 á =  𝐸 í + 𝐿𝐶                                                       
 
Em que: 

𝐸 á : Estoque máximo; 

𝐸 í : Estoque mínimo; 

𝐿𝐶: Lote de compra. 

 
Figura 7: Estoque mínimo e máximo 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2012). 
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3.4.3. Ponto de ressuprimento 

Para Bernardi (2008), o ponto de ressuprimento ou ponto de pedido (PP) é o 

momento em que um determinado produto atinge um nível em quantidade de estoque 

e inicia-se um novo processo de compra, assegurando que a reposição seja feita, e 

garantindo as vendas ou continuidade da produção.  

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. 

 

Figura 8: Curva dente de serra, estoque máximo, mínimo e ponto de ressuprimento

 
Fonte: Tubino (2000). 

 

A quantidade de estoque destinada para o ponto de ressuprimento deve ser 

suficiente para atender à demanda do item pelo tempo de ressuprimento (t), 

considerando o estoque de segurança (mínimo) abaixo deste valor, para caso haja 

variações ou incertezas no tempo de ressuprimento (TUBINO, 2000). Para o autor, a 

equação abaixo define a quantidade de ponto de pedido. 

 

𝑃𝑆 = 𝑑. 𝑡 + 𝐸 í  

Em que: 

PS: Ponto de ressuprimento 

d: demanda 

t : tempo de ressuprimento (lead-time) 

𝐸 í : estoque de segurança (mínimo) 
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De acordo com Pozo (2010), o PS é aquele onde a quantidade de peças que 

se tem em estoque garante que o processo produtivo não sofra problemas de 

continuidade enquanto aguarda-se a chegada do lote de compra, durante o tempo de 

reposição. Isso quer dizer que quando um determinado item de estoque atinge seu 

ponto de pedido deve-se fazer o ressuprimento de seu estoque, colocando-se um 

pedido de compra. 

3.4.4. Lead time 

O Lead time, ou tempo de reposição, 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, de acordo com Paoleschi 

(2013). 

Para Fenili (2015), o tempo de reposição consiste no intervalo de tempo entre 

a emissão do pedido de compra até a chegada e liberação do pedido ao almoxarifado. 

Da mesma forma, Chiavenato (2005) diz que este é tempo gasto desde o momento 

em que é verificado a necessidade de compra, até a chegada do material na empresa. 

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.  

 Deste modo, o cálculo do tempo de ressuprimento, ou de reposição, é o 

resultado da soma dos três tempos citados anteriormente, conforme a equação 

abaixo. 

 

     𝑡 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡               

Onde: 

t: Tempo de ressuprimento; 
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𝑡 : Emissão do pedido; 

𝑡 : Preparação do pedido; 

𝑡 : Transporte. 

3.4.5. Lote Econômico de Compra (LEC) 

Segundo Ruy (2017), O lote econômico de compra é a mensuração da 

quantidade ideal para a aquisição de materiais na reposição de estoque, de maneira 

que os custos para tal, como custos de estocagem e pedidos de compra, sejam 

mínimos possíveis no período. 

O objetivo do LEC na visão de Bertaglia (2009, p. 348) é minimizar os custos 

logísticos como um todo, buscando cada vez mais o equilíbrio nas vantagens e 

desvantagens de se manter os estoques. 

Segundo Slack (2009), o LEC é o método mais comum para decidir quanto de 

um item deve ser comprado, quando o estoque precisa ser reabastecido. A figura 

abaixo mostra a curva do custo em função do tempo para o LEC e todos os custos 

envolvidos no processo de compra. 

Figura 9: Curva de custo total com LEC 

 
Fonte: Dias (2010). 

 

De acordo com Dias (2010), o Lote econômico de compra parte das premissas 

que o consumo mensal é determinístico e a reposição é instantânea quando o estoque 

chega a zero. O autor ainda acrescenta que o LEC deve considerar, também, uma 

demanda conhecida. O LEC pode ser calculado através da equação abaixo: 
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                                                         𝐿𝐸𝐶 =
. .

.
                                              

Onde: 

LEC: Lote econômico de compra 

D: Demanda; 

Cp: Custo do pedido; 

Cm: Custo de manutenção; 

P: Preço unitário do item. 

 

O autor Gitman (2002, p. 717) diz que o lote econômico de compra é uma das 

principais ferramentas e um dos mais sofisticados instrumentos para determinar a 

quantidade exata de aquisição de um item de estoque. O autor também afirma que o 

lote econômico de compra “[...] leva em conta vários custos operacionais e financeiros 

envolvidos, com o fim de determinar a quantidade do pedido que minimize os custos 

totais de estocagem”. 

Assim, o Lote Econômico de Compra se mostra imprescindível para a definição 

da quantidade de pedido de cada produto, diminuindo os custos de estocagem. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

4.1. Cenário atual 

A empresa conta com 3 proprietários (empresa familiar – pai, mãe e filho) e um 

funcionário, que trabalha em dois turnos: manhã e tarde. A loja de ferragens foi criada 

em 2018 e vem aumentando seu portfólio de produtos e de clientes de forma concisa.  

 Trata-se de uma microempresa que possui pontos fortes e fracos, assim como 

possíveis oportunidades, como a possibilidade de crescimento no setor e relevância 

na cidade e, como ameaças, têm-se novos entrantes de maior porte. Tendo em vista 

estes fatores, abaixo encontra-se a matriz SWOT da microempresa. 

 

Tabela 7: Matriz SWOT

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

A empresa possui fornecedores que trabalham com um lead-time baixo, de 1 a 

3 dias úteis para a entrega. Assim, é possível trabalhar com o estoque mínimo e o 

ponto de ressuprimento de forma reduzida, uma vez que a entrega dos fornecedores 

é feita de forma rápida, garantindo que a loja não fique sem determinado produto. 

Ademais, por possuir um pequeno espaço físico, ou seja, seu espaço para estoque é 

reduzido, logo os lotes de compras devem ser pequenos, conforme estabelecido pela 

empresa. 

Foi levantado, através de dados recolhidos no segundo semestre de 2021, que 

a empresa possui 3508 tipos de produtos ativos em seu estoque atualmente, logo, 

demonstra-se como é necessário identificar seus itens de maior relevância e 

importância.  



47 
 

 

Vale ressaltar que, no momento atual, a gestão de estoque é feita de forma 

manual, ou seja, após a realização de uma venda, caso o vendedor note que um 

produto está se esgotando, o mesmo é incluído em uma lista de compras, que será 

revisada posteriormente para efetuar-se a compra com seus fornecedores, conforme 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Lista de compras manual 

 
Fonte: Adaptado dos dados da empresa (2022) 

 

 Isto demonstra como a loja está vulnerável a falhas e em como a gestão de 

estoque atual não é eficiente, implicando no aumento do número de vezes em que se 

perde uma venda devido à falta do produto no estoque. Ademais, existem produtos 

estocados em quantidades excessivas que não se justificam pela rotatividade do 

mesmo, aplicando-se um investimento desnecessário. 
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4.2. Análise de produtos, classificações e parametrização 

Como supracitado, a loja de ferragens detém muitos itens em seu estoque, os 

quais abrangem diversas funções e especificidades. Existem também alguns produtos 

semelhantes, em que apenas algumas características são alteradas, como o tamanho, 

espessura e/ou potência. 

Abaixo, encontra-se a estrutura do inventário de produtos disponíveis para 

venda que foi utilizado como base inicial. Mostra-se a estrutura parcialmente visto que 

existem 3508 linhas. 

Tabela 8: Inventário de produtos

 
Fonte: Adaptado da base de dados da microempresa (2021) 

 

Portanto, julgou-se necessário organizar as principais categorias dos produtos, 

através da estratificação, assim é possível agrupá-los em itens semelhantes e obter 

uma melhor visão de quais tipos de produtos são vendidos na loja de ferragens, para 

posteriormente identificar os produtos mais impactantes para o negócio, tanto em 

quantidade vendida, quanto em valor vendido, importância e relevância. Os métodos 

utilizados para seleção foram a classificação ABC, classificação BCG e a Matriz de 

Kraljic. 
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A estratificação foi obtida através de um brainstorming realizado com os três 

proprietários e o funcionário. Encontra-se abaixo a tabela com os grupos obtidos após 

a dinâmica. 

Tabela 9: Estratificação de produtos 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Por meio da estratificação foi possível identificar os principais ramos de atuação 

da empresa, listados em hidráulica, elétrica, ferragens, ferramentas, pintura e diversos 

(onde se inclui itens variados para utilização doméstica), deste modo é possível 

auxiliar na identificação dos produtos mais relevantes. 

A loja atualmente possui um estoque bem organizado, com todas as caixas 

numeradas e identificadas, logo, a consulta no sistema se torna ágil e prática, 

entretanto, como previamente citado, não há controle total do estoque, utiliza-se uma 

planilha impressa onde são listados os itens em falta a serem pedidos aos 

fornecedores, ocasionando a falta de produtos em alguns momentos, e 

consequentemente, a perda da venda. 

Como mencionado, utilizou-se inicialmente a classificação ABC, levando-se em 

consideração os valores de venda junto às quantidades vendidas por item, uma vez 

que é crucial entender, além dos valores de vendas, quais os produtos que possuem 

maior rotatividade na loja. Posteriormente, foi realizada a classificação BCG, 

objetivando o viés qualitativo, assegurando-se que o estudo seja aplicável a produtos 

de relevância para a microempresa, nos âmbitos de lucratividade e rotatividade, 

contribuindo para a maximização de seus lucros. 

Foram utilizados dados referentes a um semestre de vendas e a obtenção dos 

mesmos foi realizada através do banco de dados do software de gerenciamento de 

vendas que a empresa está iniciando a utilização, visto que a implementação do 

software foi feita em janeiro de 2021. O período analisado foi de 01/01/2021 até 

30/06/2021, período este em que a empresa dispunha os dados, visto que houve troca 

de software no final de 2020. 
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Tabela 10: Detalhamento de venda mensal 

 
Fonte: Adaptado da base de dados da microempresa (2022) 

 

Para a classificação pela Curva ABC clássica, em que se consideram os preços 

de venda e as quantidades vendidas, foram listados todos os produtos e ordenados 

de forma decrescente pelo resultado da multiplicação do preço de venda pela 

quantidade total vendida no primeiro semestre de 2021. Assim, calculou-se seus 

percentuais de venda e os percentuais de venda acumulada para obter suas 

respectivas classificações. 
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Tabela 11: Lista de produtos da classificação ABC

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Assim, abrangendo os 3508 produtos, classificam-se como produtos tipo A, 249 

produtos, ou seja, 7% dos itens, e correspondem a 70% do faturamento da 

microempresa.  

Classificam-se como tipo B, 351 produtos, equivalentes à 10% dos itens, 

correspondendo à 25% do faturamento. Por fim, existem os produtos tipo C, 2908, 

que representam 83% dos itens e equivalem a apenas 5% do faturamento semestral 

da loja. Abaixo encontra-se a tabela sumarizada dos dados obtidos através da 

classificação ABC. 

Tabela 12: Classificação ABC 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

  

 Vale destacar que assim como os produtos do tipo A, os do tipo B e C variam 

e permeiam por todas as classes da estratificação supracitada. 

 Com estes dados foi possível construir o gráfico da curva ABC, em que se 

observa de forma clara e objetiva como o faturamento da empresa se concentra nos 

produtos de classe A.  
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Figura 11: Curva ABC

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 
 Para realizar a classificação BCG foi aplicado um questionário aos funcionários 

da loja, onde incluem-se os proprietários, à fim de identificar os produtos que se 

destacam, tanto positivamente quanto negativamente, para alocá-los na matriz, 

almejando também à vivência e o senso qualitativo na classificação dos produtos. 

 O questionário foi aplicado de forma individual e a cada pergunta foram 

solicitados de 5 a 15 produtos, assim, foram considerados os produtos em que se 

repetiam ao menos 3 vezes (75%), das 4 pessoas que participaram da pesquisa. 

 Cada pergunta objetivou a identificação de produtos que se enquadrassem em 

cada uma das 4 classificações: Produtos estrela, Ponto de interrogação, Vaca leiteira 

e Vira-latas. 

 Nos produtos estrelas identificaram-se os produtos que vendem bem, trazem 

bons retornos, mas precisam de um alto investimento. Nos produtos pontos de 

interrogação verificaram-se os produtos que ingressaram há pouco tempo, mas que 

registram crescimento de mercado. Nos produtos Vacas leiteiras enquadraram-se os 

produtos que vendem bem, trazem bons retornos e necessitam de baixo 

investimentos. Por último, observaram-se os produtos vira-latas, que possuem baixa 

relevância para a loja, já que têm baixo crescimento e baixa ou nenhuma participação 

no faturamento. 

 Deste modo, obteve-se os principais itens para cada categoria da classificação, 

conforme mostra a matriz abaixo: 
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Figura 12: Matriz BCG 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Assim, foram identificados os produtos mais relevantes para cada categoria, 

possibilitando uma análise no âmbito qualitativo, ou seja, levando-se em consideração 

a vivência e a experiência dos proprietários e funcionários da loja. 

 Posteriormente, foi realizada uma verificação e comparação simultânea entre 

a classificação ABC, no âmbito quantitativo, e a classificação BCG, no âmbito 

qualitativo, à fim de garantir que ambos aspectos sejam considerados e envolvidos.  

 A matriz abaixo mostra esta relação. 
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Figura 13: Comparativo entre as classificações ABC e BCG

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 É possível perceber que os produtos classificados como Estrelas e os Vacas 

leiteiras se enquadraram, sem exceção, como itens classe A na classificação ABC, 

isto mostra que são relevantes tanto ao faturamento da empresa quanto à 

sensibilidade dos vendedores, logo, destacam-se como produtos importantes para a 

loja de ferragens. 

 Ademais, os produtos Ponto de interrogação mostram um bom desempenho, 

visto 4 dos 5 itens identificados são classe A, e o item restante como classe B. Por 

fim, todos os produtos vira-latas classificam-se como itens C, ou seja, possuem um 

desempenho ruim tanto no aspecto de sensibilidade dos vendedores quanto no 

faturamento, já que alguns deles estão parados no estoque desde a abertura da loja. 

 Após toda a análise foi possível identificar os 25 produtos mais relevantes para 

a microempresa de Ferragens e os 5 produtos que mais impactam negativamente seu 

estoque.  

Avaliando os preços de vendas, foi possível perceber que há uma alta 

amplitude de valores, visto que existem produtos, dentro dos 25 listados, que variam 

seus preços desde R$ 0,37 até R$ 192,00, como mostra a tabela abaixo. 

 



55 
 

 

 

Tabela 13: Amplitude de preços

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Posteriormente a aplicação das classificações ABC e BCG, aplicou-se um 

segundo questionário mencionando os produtos que se repetiram ao menos 3 vezes, 

das 4 pessoas que participaram da primeira pesquisa (BCG) e eliminando os produtos 

vira-latas, uma vez que estes deverão ser revistos pela empresa para identificar se 

são necessários ou não em seu portfólio. Este segundo questionário é baseado na 

Matriz de Kraljic, buscando a identificação e classificação, através de perguntas que 

solicitavam uma classificação numérica como resposta, sendo disponibilizadas notas 

0 a 10, assim, foi realizada a média de cada produto e sua respectiva resposta entre 

os funcionários, almejando a classificação adequada. 

No aspecto de Impacto financeiro (Criticidade) foram feitas duas perguntas 

para cada produto e cada funcionário, com base na Teoria de Kraljic, sendo elas: Qual 

o grau de Impacto de Inexistência de estoque? Qual nível de margem de lucro do 

produto? 
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Ademais, no aspecto de Complexidade de fornecimento (Complexidade), 

também foram realizadas duas perguntas: Qual a dificuldade de disponibilidade de 

fornecedores? Qual o grau de investimento necessário para compra? 

Assim, obteve-se cada nota de cada funcionário, resultando em uma média 

para cada produto, no que tange a criticidade e a complexidade, como é mostrado nas 

tabelas abaixo. 

Tabela 14: Criticidade dos produtos 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 
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Tabela 15: Complexidade dos produtos 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 Através destes dados e do cálculo das médias foi possível identificar a 

classificação de cada produto na matriz de Kraljic e inseri-los na matriz de acordo com 

suas respectivas médias. A associação de cada produto com sua renomeação está 

desenvolvida nos resultados do estudo. 

Figura 14: Matriz de Kraljic 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 
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Portanto, aplicou-se a classificação ABC, a classificação BCG e a Matriz de 

Kraljic para obter-se a parametrização dos produtos e as estratégias de compras. 

Figura 15: Parametrização e estratégia de compras

 
Fonte: Autoria própria (2022). 
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5. RESULTADOS 

Após a identificação dos produtos mais relevantes, foi possível realizar toda a 

parametrização dos mesmos, através das fórmulas de desvio padrão, estoque 

máximo, estoque mínimo e ponto de ressuprimento (ou pedido), explicitadas na 

revisão de literatura. Os lotes de compras foram estabelecidos pela empresa tendo 

em vista suas limitações de espaço físico, assim, para produtos adquiridos por 

unidade, foram definidos lotes de compras de 2 unidades, enquanto para produtos 

adquiridos em caixas com 100 unidades, os lotes de compras de 100 unidades. 

É importante destacar que foi utilizado um fator de serviço de 90%, logo, utiliza-

se um número de desvios padrão desejado de 1,282 e um lead-time médio, de acordo 

com a média geral dos fornecedores da loja, de 2 dias. 

Os cálculos dos parâmetros foram realizados por meio das fórmulas citadas 

anteriormente, conforme mostra o exemplo abaixo. 

Figura 16: Demostração de cálculos 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 
Deste modo, tem-se como parâmetros, para os 25 produtos selecionados, 

definidos na tabela abaixo: 
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Tabela 16: Parametrização de produtos

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 Em vista disso, dentre os 3508 produtos do portfólio da empresa, os produtos 

Estrela (ducha eletrônica ND; varal de chão; suporte de tv; fio paralelo 1,5mm; 

regulador para gás; corrente soldada; parafusadeira; mangueira de jardim; tomada 

2P+T e torneira safira gourmet) precisam ser tratados com cuidado e atenção, a fim 

de mantê-los em constante crescimento de mercado e vendas, garantindo a 

lucratividade da empresa. 

 Os produtos Vaca Leiteiras (joelho soldável 25mm; martelo 27cm; alicate de 

corte; Tee 3 saídas; disco de corte inox; prego 17x27; cantoneira 50mm; fita isolante 

10M; óleo desengripante e parafuso chipboard 4x30mm) são os carros-chefes da loja, 

logo, precisam sempre estar disponíveis em estoque para a garantia do atendimento 

à necessidade do cliente e aumento faturamento da empresa, já que estes produtos 

não precisam de grandes investimentos e estão consolidados. 

 Os produtos Pontos de interrogação (cadeira de praia, guarda-sol, antena 

interna, churrasqueira pequena e fita dupla face larga) estão em crescimento nos 
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últimos meses, assim, precisam de investimentos e destaque para que possam se 

tornar produtos Estrelas ou Vacas Leiteiras, consolidando-se no mercado e 

aumentando o faturamento da microempresa. 

 Por fim, os produtos Vira-latas (fita isolante profissional 20M; torno grande; 

cortador de piso 90cm; cabo de aço 6,4’’ e tomada de encaixe) precisam ser 

reavaliados para a verificação da necessidade de mantê-los ou não no portfólio, já 

que seus trazem ganhos ínfimos ou nulos à empresa. 

Todos os produtos foram analisados de acordo com a demanda da loja para a 

identificação dos produtos mais relevantes para a empresa. Ademais, foi realizada a 

parametrização para a realização de uma gestão de estoque eficaz e eficiente, 

garantindo a saúde financeira da microempresa, uma vez que atenderá sua demanda 

futura baseado em seu histórico de vendas. Os estoques mínimos e máximos, tão 

quão o ponto de ressuprimentos foram definidos visando a garantia do atendimento à 

necessidade do cliente, a fim de assegurar a venda de acordo com a necessidade de 

compra dos clientes.  

Vale ressaltar que, em todos os casos acima citados, os níveis de estoques 

foram reduzidos em comparação ao praticado atualmente pela empresa, e, 

consequentemente, diminuindo seus custos, já que menos produtos ficarão parados 

em estoque. 

Ademais, foi realizada a matriz de Kraljic, para definição de estratégias de 

compras junto aos fornecedores, a partir das médias das respostas dos entrevistados 

para identificar a classificação dos produtos listados e posterior decisão estratégica 

de cada produto. Para melhor visualização no gráfico, os produtos foram renomeados 

por letras. Através da matriz abaixo foi possível classificá-los da seguinte forma: 
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Figura 17: Matriz de Kraljic detalhada

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Deste modo, foi possível obter a classificação da seguinte forma: 

 Produtos Não-críticos (C,I,N,R,S,T,W): para itens classificados como 

Não-críticos recomenda-se o processo de compra eficiente com estoque 

reduzido, baseado na demanda da empresa, visto que o impacto 

financeiro é baixo, assim como a complexidade de compra; 

 Produtos Gargalos (E,F,J,X): para os itens Gargalos recomenda-se a 

compra por lotes, garantindo a disponibilidade do produto mesmo com 

uma alta complexidade de compra, assim, almeja-se a estabilidade com 

fornecedores; 

 Produtos Estratégicos (D,G,H,U,V): para este tipo de item sugere-se a 

construção de parcerias estratégicas com fornecedores, uma vez que 

causam alto impacto nos lucros da empresa e exigem cuidados nas 

compras visto que a complexidade é alta; 

 Produtos de Alavancagem (A,B,K,L,M,O,P,Q,Y): por fim, para os itens 

de alavancagem, recomenda-se a exploração do poder de compra, já 

que o impacto nos lucros é alto e a complexidade de compra é baixa, 
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possibilitando-se um maior poder de negociação com fornecedores pela 

busca de preços cada vez mais competitivos. 

 

Assim, foram definidas as parametrizações para os produtos mais 

relevantes e importantes para a loja de ferragens, além das sugestões de estratégias 

de compras junto aos fornecedores da microempresa, visando a garantia de 

atendimento à necessidade do cliente, juntamente à melhoria dos parâmetros de 

estoque. 
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6. CONCLUSÃO 

A gestão de estoque possui o objetivo de controlar os materiais de uma 

empresa. Suas diretrizes e estratégias devem permitir o fluxo contínuo das 

mercadorias sem que haja a falta de suprimento, garantindo o atendimento das 

demandas dos clientes. Para um gerenciamento eficiente do estoque de uma empresa 

é imprescindível conhecer as necessidades organizacionais, estabelecer políticas de 

controle e gerenciamento de seus produtos, além de estabelecer ferramentas de 

gestão que auxiliem no controle dos níveis de estoques, assegurando o equilíbrio 

entre as saídas e entradas de produtos da empresa. 

O presente projeto visou a melhoria da gestão de estoque incluindo os 

aspectos qualitativos e quantitativos de uma empresa, pois deste modo é possível 

obter um entendimento claro da demanda e da importância de cada produto da 

empresa. O uso da estratificação, das classificações ABC, BCG e da Matriz de  Kraljic 

permitem o conhecimento das necessidades organizacionais, garantindo que a 

vivência de cada funcionário da microempresa contribua de tal forma que o estoque 

seja gerenciado de maneira eficiente. 

O estudo trouxe contribuições importantes para a empresa, uma vez que, 

como mostrado, analisou a demanda real da empresa e apresentou definições de 

parametrização dos estoques e de estratégias de compras eficientes que 

proporcionam melhorias significativas para a microempresa, onde foram 

estabelecidas diretrizes para a tomada de decisão administrativa da loja. 

 

6.1. Recomendações para trabalhos futuros 

Como mencionado previamente, em função da indisponibilidade de dados, 

utilizou-se 6 meses de dados de vendas, assim, sugere-se a expansão da captação 

de dados em um maior período, como por exemplo a utilização de relatórios de vendas 

em um período de um ano.  

Outra sugestão para trabalhos futuros seria a expansão da parametrização 

dos produtos em mais itens do portfólio da empresa, após o prosseguimento da 

utilização prática dos resultados do projeto em um maior período. Recomenda-se 

também a utilização da matriz de Kraljic em mais produtos para a definição de 
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estratégias de compras em um maior número de itens, visando a ampliação do 

presente estudo.  

Por fim, buscando a melhoria contínua, recomenda-se a utilização da 

metodologia PDCA e 5W2H, assim, torna-se possível o alcance de parâmetros e 

estrtégias de compras cada vez mais precisas.  
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