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RESUMO 

 

Diante do cenário atual no ambiente de negócios, regido pela lógica da competitividade e 

eficiência, destaca-se a necessidade de otimização dos custos relacionados à gestão efetiva de 

estoques que garanta o nível de serviço desejado. O foco deste trabalho envolve a 

particularidade e complexidade do gerenciamento de itens reparáveis de manutenção. O 

objetivo principal é resolver o problema de suporte à equipamentos da operação, adequando o 

nível de estoque das peças sobressalentes com a melhor relação custo-benefício entre o 

orçamento dos itens versus a disponibilidade do sistema. Como estudo de caso, o modelo 

apresentado foi aplicado com base nos dados de uma empresa de papel e celulose. O trabalho 

resultou em uma ferramenta em MS Excel que através de uma análise marginal estabelece o 

nível de estoque de cada item. Os resultados gerados pelo modelo foram comparados com os 

dados reais da empresa estudada. O modelo apontou uma redução de 29% no orçamento total, 

o que representa um potencial de redução de R$8.632.368, mantendo a disponibilidade atual do 

sistema. 

Palavras-chave: Gestão de Estoques, Itens Reparáveis de Manutenção, Análise Marginal, 

Disponibilidade 

   



ABSTRACT 

 

Given the current scenario in the business environment, governed by the logic of 

competitiveness and efficiency, it is necessary to optimize the costs related to effective 

inventory management that guarantees the desired level of service. The focus of this work 

involves the particularity and complexity of the management of repairable maintenance items. 

The main objective is to solve the problem of providing support to operational equipment, 

adjusting the inventory level of the spare parts with the best cost-benefit ratio between the 

budgets of the items versus the system availability. As a case study, the presented model was 

applied based on data from a paper company. The work resulted in a tool in MS Excel using 

the marginal analysis to define the inventory level of each item. The results generated by the 

model were compared with the actual data of the company studied. The model pointed to a 

reduction of 29% in the total budget, which represents a potential reduction of R$8.632.368, 

maintaining the current availability to the system. 

Keywords: Inventory Management, Repairable Maintenance Items, Marginal Analysis, 

Availability  
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1 CAPÍTULO I – O PROBLEMA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de estoques de peças de reposição para manutenção e reparo de máquinas 

e equipamentos industriais, cujas características são custos elevados de aquisição, baixo giro e 

consumo e longos lead times de fornecimento, representa um potencial de redução de custos e 

aumento da disponibilidade do sistema para a operação de uma organização. Esta economia 

pode ser alcançada por meio da definição de uma política de estoques, que tem uma abordagem 

de gerenciamento diferenciado para esses materiais, com maior foco em decisões de quando 

pedir e qual o nível de serviço desejado. 

Segundo Wanke (2003), os estoques de peças de reposição podem representar uma 

das maiores parcelas dos custos corporativos em empresas de diferentes setores da economia. 

Além disso, o gerenciamento deste tipo de estoques apresenta alto nível de complexidade, sendo 

pouco compreendido no âmbito gerencial. 

Os custos de estoques têm uma representatividade significativa nos custos 

logísticos do Brasil em relação ao PIB (Panorama ILOS, 2013), e, desses estoques, os itens de 

manutenção, principalmente os reparáveis, são de particular importância para indústrias de 

manufatura e serviços, que são caracterizadas por equipamentos muito utilizados e 

relativamente caros (DÍAZ & FU, 2005). 

Diante do contexto atual no ambiente empresarial, regido pela lógica de 

competitividade acirrada, destaca-se a necessidade de estudar a eficiência na gestão de estoques, 

que pode trazer vantagens competitivas ao negócio (TADEU, 2010).  

Segundo Garcia et al. (2006), uma gestão efetiva de estoques é aquela em que se 

garante o nível de serviço desejado com o mínimo custo logístico total. Para Wanke (2003), o 

objetivo principal é reduzir os níveis de estoque sem comprometer a disponibilidade de peças. 
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1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO – PROBLEMA 

 

As peças de reposição podem ser divididas em 2 categorias: itens reparáveis ou 

itens consumíveis. Os itens reparáveis são técnica e economicamente recuperáveis. Em casos 

de falha ou quebra, a peça é substituída por uma nova e enviada a um centro de reparo. Nos 

casos de itens consumíveis, o item é substituído e descartado (BOTTER & FORTUIN, 2000). 

Quando uma falha de um item reparável ocorre, este é enviado para um centro de 

reparação e um sobressalente, se disponível, o substitui. Se não há peças disponíveis, cria-se 

uma fila de espera (backorder) em que o item pode ser atendido por uma peça recuperada ou 

uma nova. Após o item ser reparado, este retorna para o estoque, o que gera impacto no controle 

do estoque (KIM, SHIN & YU, 1996). 

Há muitos fatores complicadores na modelagem de sistemas de estoques de itens 

reparáveis como, por exemplo, nem todas as peças podem ser reparadas e colocadas de volta 

em serviço, alguns itens serão condenados e terão que ser substituídos por novas aquisições 

(GUIDE & SRIVASTAVA, 1997). 

Os baixos níveis de estoque podem levar a custos da falta de itens e queda nos níveis 

de disponibilidade, desconsiderando a taxa de utilização dos estoques. Em contrapartida, o 

excesso de estoques implica em elevados custos de oportunidade do capital empatado, custos 

operacionais e de obsolescência (WANKE, 2003). Encontrar a melhor definição nesse trade-

off é uma tarefa difícil. 

Para garantir a continuidade das operações, uma ampla oferta de peças de reposição 

deve ser mantida. Entretanto, isto deve ser avaliado com o custo de comprometer o capital 

gerando estoque de peças sobressalentes que não geram receita. No contexto de controle de 

estoques padrão, rupturas (stockouts) podem levar a indisponibilidade do equipamento, o que 

significa uma perda de serviço ou capacidade de produção (DÍAZ & FU, 2005). 

Itens recuperáveis têm tipicamente um alto custo e baixa demanda. 

(SHERBROOKE, 1968). Os estoques de peças de reposição não podem ser gerenciados por 

métodos tradicionais de controle de estoques, porque nota-se que o padrão de consumo pode 

ser baixo e irregular, haver dificuldade de prever a demanda, os tempos de fornecimento são 

longos e estocásticos além de um alto nível de serviço exigido. (BOTTER & FORTUIN, 2000). 
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Diante do problema complexo, decidiu-se adotar um modelo de abordagem prática 

e aplicá-lo no gerenciamento de estoques de peças sobressalentes para equipamentos de 

ambientes industriais em um contexto de recursos limitados. A teoria METRIC é a base para 

um número grande de modelos usados (SHERBROOKE, 2004). 

 

1.3 OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a situação atual do modelo de gestão de estoques 

da empresa estudada e desenvolver uma ferramenta em MS Excel/VBA para otimização da 

gestão de estoques de itens reparáveis de manutenção a partir da teoria de Sherbrooke (2004). 

É esperado resolver o problema de suporte a equipamentos da operação, adequando 

o nível de estoque com a melhor relação custo-benefício entre o orçamento dos itens de 

manutenção versus a disponibilidade do sistema. 

O modelo calcula para cada item no sistema o nível ótimo de estoque em cada uma 

das bases industriais. A minimização da lista de espera é equivalente a maximização da 

disponibilidade do item (SHERBROOKE, 2004).  

A teoria da otimização se restringe para o caso em que o nível de estoque é s e o 

reabastecimento ou reparo de um item é iniciado sempre que o nível cai para s-1. Essa política 

é utilizada porque é considerada ótima para itens reparáveis de alto custo e baixa demanda que 

compõem um sistema (SHERBROOKE, 2004). 

A abordagem desse trabalho concentra-se em um modelo de sistema de inventário 

com as seguintes características e suposições (DÍAZ & FU, 2005): 

- baixo ou baixíssimo consumo; 

- demanda aleatória, intermitente, errática e sem padrão (menor previsibilidade); 

- análise contínua e probabilística; 

- alto custo unitário dos itens; 

- elevado tempo de reposição (lead time); 

- alta criticidade para a operação; 
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- política de ordem de pedido de ressuprimento um-para-um. 

Ressuprimento um-para-um é uma política de estoque adequada para itens caros, 

na qual a solicitação de pedido novo de estoque é feita assim em que ocorre uma demanda. 

Desta forma, os estoques são repostos em lotes de uma unidade. 

 

1.4 REFERENCIAL TEÓRICO OU CONCEITUAL 

 

O referencial que fundamenta a pesquisa e seus resultados baseia-se na breve 

contextualização da logística no Brasil, nas peculiaridades do planejamento e gestão de itens de 

reposição e nos custos relevantes para a gestão de estoques, embasando a importância do estudo. 

Além disso, devido ao contexto do problema, são apresentados conceitos e 

definições relacionados a estoques baseados em Ballou, (2006), Slack, Chambers & Johnston 

(2015) e Garcia et al (2005). 

Em seguida, o estudo apresenta modelos e aplicações da teoria de otimização de 

controle de estoques para itens reparáveis baseado em Sherbrooke (1968, 2004). A discussão 

sobre a solução do modelo tem o foco em uma análise marginal. 

 

1.5 QUESTÕES  

 

Este trabalho busca responder às seguintes questões básicas de gestão de estoques: 

- Qual deve ser o nível de estoque ideal de cada item? 

- Quando fazer um pedido? 

- Escolha do objetivo: reduzir custos ou aumentar a disponibilidade? 

 

1.6 DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

METRIC: Multi-Echelon Technique for Recovarable Item Control 
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LRU: line-replaceable units - unidades substituíveis em linha 

SRU: shop-replaceable units - unidades substituíveis pela oficina de reparações 

Backorder: pedido pendente (na fila de espera) de uma peça de reposição quando não há 

estoque disponível 

EFR: expected fill rate 

EBO: expected number of backorders 

MRO: Manutenção, reparo e operação 

EOQ: economic order quantity – lote econômico 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi dividido em 5 capítulos. 

O capítulo 1 apresenta a contextualização do assunto abordado com breve revisão 

de literatura, formulação da situação-problema, os objetivos e importância do estudo. O 

referencial teórico que fundamenta a pesquisa e explora as principais questões que direcionam 

o trabalho é então explicitado. 

O capítulo 2 é composto pela revisão da literatura que fundamenta o problema 

estudado, seus objetivos e questões. Além disso, conceitos, indicadores e definições de gestão 

de estoques, modelos e políticas de reposição de itens de manutenção são detalhados. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia de como alcançar o objetivo através do tipo 

de pesquisa, detalhando o tratamento e a análise dos dados. 

O capítulo 4 contempla o estudo de caso com apresentação da empresa e setor e, 

também, diagnóstico da situação atual. Para o modelo proposto, destacam-se a definição e 

resolução do problema, além da implementação e limitações do método. Ainda neste capítulo, 

discute-se a análise dos resultados. 

Por fim, o capítulos 5 é construído com base nas considerações finais e sugestões 

para estudos futuros. 
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2 CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CUSTOS LOGÍSTICOS E PERSPECTIVA NO BRASIL 

O Brasil passou por um aumento dos custos logísticos em relação ao PIB. O 

principal motivo do aumento dos custos logísticos do país foi a elevação dos custos de se manter 

estoques, especialmente devido ao aumento das taxas de juros e encarecimento do custo de 

capital. Segundo pesquisa do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) em 2016, os custos 

de estoque representam 3,7% do PIB brasileiro. 

Os custos logísticos representam em média 8% do faturamento bruto das empresas 

e os estoques têm peso de 22% na distribuição dos custos logísticos. Diante da competitividade 

do mercado, o custo assume importância significativa na busca por maior eficiência. (Instituto 

de Engenharia de Gestão - IEG, 2010). Além disso, conforme a figura 1 abaixo, a porcentagem 

dos custos logísticos em relação à receita líquida tem o estoque com representação significativa. 

C  

Figura 1. % dos custos logísticos em relação à Receita Líquida. 

Fonte: Panorama ILOS (2016) 

 

Apesar dos custos de transporte serem os mais representativos, a relevância dos 

custos com estoques representa 27% dos custos logísticos das empresas. 
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Figura 2. Representatividade dos Custos Logísticos nas Empresas. 

Fonte: Panorama ILOS (2016) 

 

Os itens de manutenção, reparo e operação representam 9% do volume em estoque 

das empresas. Manutenção, Reparo e Operação (MRO) engloba todo material não relacionado 

diretamente ao produto e serviços que são vitais para o contínuo funcionamento da empresa. 

Com relação ao itens MRO, uma situação comum encontrada nas empresas é que um baixo 

percentual do número de itens correspondem a um alto valor em estoque. 

 

Figura 3. Distribuição do volume em estoque de matéria-prima, produto acabado e MRO (% do volume 

em estoque). 

 Fonte: Perspectiva Logística – Práticas Logísticas, 2010 

 

Os principais problemas e os graus de criticidade identificados na gestão de 

estoques das empresas estão destacados na Figura 4 abaixo. Nota-se que os 3 principais de 

pontos são: valor total em estoque, número de itens diferentes e giro, o que ressalta o custo 

empatado de capital e o impacto na taxa de oportunidade.  

50%
Produto Acabado

9%
MRO

40%

Matéria-Prima

Geral
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Figura 4. Grau de Criticidade na Gestão de Estoques. 

Fonte: Perspectiva Logística – Práticas Logísticas, 2010 

 

2.2 ESTOQUES 

 

Para Ballou (2006), estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, 

componentes e materiais em processo e produtos acabados. O custo de manutenção de estoques 

pode representar de 20 a 40% do seu valor por ano e grande parte é custo de oportunidade. 

Slack, Chambers & Johnson (2015) apresentam o estoque como a acumulação armazenada de 

recursos materiais em um sistema de transformação, ressaltando que o estoque existe devido ao 

desequilíbrio entre fornecimento e demanda.  

Diante do aumento da competição no ambiente empresarial, os baixos níveis de 

estoque podem levar a perdas de economia de escala, altos custos de falta dos itens e impacto 

na disponibilidade dos sistemas envolvidos. Em contrapartida, excesso de estoques representa 

custos operacionais e de oportunidade de capital empatado (GARCIA et al, 2005). Para Slack, 

Chambers & Johnson (2015), o gerenciamento, controle e planejamento de estoques são 

decisões que podem impactar a qualidade, disponibilidade, rapidez e confiabilidade do 

suprimento, além da flexibilidade de escolha e custo. Por outro lado, apesar do estoque ter papel 

importante no desempenho das operações, existem aspectos negativos a serem levados em 

consideração, como: acarreta custos, redução do capital de giro e obsolescência, 

principalmente. 



21 

 

 
 

 

2.3 TIPOS DE ESTOQUE 

 

As diferentes razões para se manter estoques estão atreladas a cinco tipos de 

estoques que estão relacionados as suas diferentes funções para administrar o desequilíbrio 

entre os reabastecimentos e a demanda em diferentes pontos da operação. São eles: estoque de 

ciclo, estoque de segurança, estoque de coordenação, estoque especulativo e estoque em 

trânsito. (SLACK, CHAMBERS & JOHNSTON, 2015) 

O estoque de ciclo surge da vantagem de ordenar lotes maiores para obter ganhos 

de escala no processo de ressuprimento, garantindo um menor custo de pedido por unidade. 

Estoques de coordenação podem ser usados para administrar demandas sazonais, 

quando as flutuações são significativas e em casos em que é difícil coordenar fornecimento e 

demanda. 

Os estoques de segurança são mantidos com o objetivo de compensar as incertezas 

de demanda, lead time (tempo entre o pedido e o fornecimento) e quantidades recebidas.  

Estoques em trânsito são os estoques no canal de distribuição entre os elos de uma 

cadeia de suprimentos. 

Estoque especulativo existe em razão de variações de preço no mercado. 

 

2.4 CUSTOS E A GESTÃO DE ESTOQUES 

 

As decisões de estoques são diretamente associadas aos custos de estoque como 

custo de colocação de pedido, custos de desconto de preços, custos de falta de estoque, custos 

de capital de giro, custos de armazenagem, custos de obsolescência e custos de ineficiência de 

produção (SLACK, CHAMBERS & JOHNSTON, 2015). Os principais custos relacionados à 

gestão de estoques para determinação da política ideal podem ser divididos em três principais 

categorias: custos de pedido ou aquisição, custos de manutenção de estoques e custos de falta 

(GARCIA et al, 2005).  
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Os custos de colocação de pedido envolvem diversos custos de processamento, 

preparação, transmissão e pedido de compra. Alguns são fixos por pedido e não variam com o 

tamanho deste, enquanto outros, como transporte e manuseio dos materiais, variam (BALLOU, 

2006) 

Os custos de manutenção de estoques são custos proporcionais à quantidade 

estocada e ao tempo de permanência em estoque, além do manuseio de materiais, uso de espaço 

e obsolescência (GARCIA et al, 2005). 

Os custos de falta ocorrem quando a demanda não é atendida pelo estoque. Se o 

cliente for interno, a falta de estoque pode levar a tempo ocioso no processo associado e 

ineficiências. (SLACK, CHAMBERS & JOHNSTON, 2015). 

 

2.5 OBJETIVOS E DECISÕES DA GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Um dos principais objetivos na gestão de estoques é melhorar a relação custo-

disponibilidade do sistema, visando atingir um nível de serviço específico, minimizar os custos 

relativos de estoques e gerenciar os níveis de estoques (BALLOU, 2006). 

Uma gestão efetiva de estoques tem como principal desafio garantir o nível de 

serviço desejado com o mínimo custo logístico possível. 

A gestão de estoques baseia-se em uma equação entre o balanceamento do nível de 

serviço, que depende da criticidade dos itens para a operação, e todos os custos envolvidos com 

a disponibilidade desses itens. 

Para Ballou (2006) e Slack et al (2015), no gerenciamento de estoques, as principais 

decisões são:  

a) Quanto pedir: todo pedido de reabastecimento deve explicitar a quantidade ou volume 

de ressuprimento que o pedido do item deve ter, baseado nas demandas previstas, 

restrições e custos envolvidos; 
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Figura 5. Compensação dos custos relevantes de estoque com a quantidade pedida. 

Fonte: Ballou, 2006, p.279 

 

b) Quando pedir: em que momento ou em que nível de estoque uma ordem de pedido deve 

ser colocada; 

c) Com que frequência revisar os níveis de estoques: podem ser revisados periodicamente 

ou continuamente dependendo da política de estoques adotada. 

 

2.6 NATUREZA DA DEMANDA 

 

Um perfil de estoque é uma representação do nível de estoque ao longo do tempo e 

desempenha papel significativo na determinação da forma de controle e gestão (BALLOU, 

2006). Os tipos de demanda determinam o modelo adequado. Quando a demanda não apresenta 

variação ao longo do horizonte de planejamento, ou seja, é constante no tempo, é classificada 

como demanda estática. Quando há variação, a demanda é dinâmica. Caso a demanda seja 

conhecida, ela é determinística, porém, se não for conhecida com exatidão e for calculada como 

base em probabilidades, é probabilística ou estocástica.  

A demanda também pode apresentar padrão irregular, ou errático, em que existam 

períodos de demanda escassa ou inexistente (BALLOU, 2006). 

 

 



24 
 

2.7 PRINCIPAIS INDICADORES E DEFINIÇÕES 

 

2.7.1 Nível de estoque 

 

Para Garcia et al (2005), os níveis de estoque podem ser divididos em: 

- Estoque à mão: estoque físico da empresa; 

- Estoque líquido: estoque à mão menos os backorders; 

- Posição de estoque: soma do estoque líquido com os pedidos em trânsito. 

 

2.7.2 Nível de serviço 

 

Um dos principais objetivos do gerenciamento de estoques é assegurar que o item 

esteja disponível no tempo e nas quantidades necessárias. É normalmente baseado na 

probabilidade de atendimento do pedido com um item do estoque atual. Essa probabilidade é 

conhecida como nível de serviço e para apenas um item é definida como: 

 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 = 1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

A probabilidade de atender o pedido é um pouco menor do que a de atender os itens 

separadamente (BALLOU, 2006). 

Para Garcia et al (2005), existem duas maneiras de definir o nível de serviço: pela 

probabilidade de não haver stockout durante o lead time ou pela disponibilidade. 

Probabilidade de não haver stockout durante o lead time é a probabilidade da 

demanda durante o lead time de ressuprimento ser menor do que o ponto de pedido, o que 

representa a porcentagem de reabastecimento sem falta de produtos. 
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Disponibilidade é a fração da demanda que é atendida diretamente pelo estoque a 

mão, ou seja, é igual a demanda total menos backorders e vendas perdidas, dividido pela 

demanda total. Para Ballou (2006), disponibilidade é garantir que o material esteja disponível 

no tempo e nas quantidades necessárias. 

A disponibilidade e metas de investimento devem ser insumos para o processo de 

tomada de decisão na gestão de estoques. Segundo Sherbrooke (2004), para itens reparáveis, a 

única variável de decisão para cada item é quando pedir, ou de forma equivalente, o nível de 

estoque. 

 

Figura 6. A abordagem do sistema apresenta ao gerente uma curva de disponibilidade e custo de 

alternativas de sistema eficientes. 

Fonte: Sherbrooke, 2004 

 

A figura 6 representa a inclinação da curva de disponibilidade-custo, mostrando o 

custo marginal de obtenção de maior (ou menor) disponibilidade. Diante disso, a tomada de 

decisão consiste em definir o ponto da curva que atinge os requisitos de disponibilidade dentro 

dos limites do orçamento. 

 

2.8 MODELOS E POLÍTICAS DE ESTOQUE 

 

Políticas de estoques são sistemas de controle compostos por um conjunto de regras 

e parâmetros, respondendo a questões como quando e quanto pedir ao longo do tempo. Estas 

se dividem em políticas de revisão contínua e revisão periódica. 
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Segundo Garcia et al (2005), os modelos podem ser determinísticos ou 

probabilísticos. Os modelos determinísticos não consideram as incertezas e estas existem em 

praticamente qualquer ambiente de negócios. As operações logísticas, previsões de demanda 

imprecisas, lead time de ressuprimento maiores que o esperado e quantidades recebidas 

menores que as pedidas mostram como as incertezas podem prejudicar o processo de 

atendimento da demanda e seus custos. 

Para administrar as incertezas, uma boa prática é estabelecer estoques de segurança. 

O excesso de itens resulta em custos extras de manutenção de estoques enquanto a falta de 

estoques de segurança leva a backorders maiores que os aceitáveis, prejudicando o nível de 

serviço. 

 

2.8.1 Política de revisão contínua 

 

Políticas de revisão contínua envolvem decisões de ressuprimento que podem ser 

tomadas em qualquer instante de tempo, o que é possibilitado pelo monitoramento contínuo de 

mudanças nos níveis de estoque. 

 

2.8.2 Política de revisão periódica 

 

Políticas de revisão periódica envolvem decisões de ressuprimento em intervalos 

de tempo predefinidos, permitindo a programação de operações como compras, transportes e 

recebimentos, podendo trazer oportunidades de economias de escala e racionalização do uso de 

recursos e também pode reduzir os custos de monitoramento e controle. 
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2.8.3 Modelo de lote econômico 

 

No modelo clássico, existem duas questões básicas sobre cada item: quando pedir, 

relacionado ao ponto de reabastecimento ideal (R), e quanto pedir, relacionado à quantidade da 

ordem (Q). 

A figura 7 mostra o gráfico padrão com ordens de tamanho Q colocadas no ponto 

de pedido R para que o reabastecimento aconteça após o lead time, no qual o estoque disponível 

está se esgotando. Neste exemplo, a demanda é constante e conhecida (SHERBROOKE, 2004). 

 

Figura 7. Demanda determinística. R, ponto ótimo de pedido; Q, quantidade do pedido. 

Fonte: Sherbrooke, 2004 

 

Este exemplo ilustra a "Teoria Fundamental de Estoques", conhecida como a 

fórmula do lote econômico de compra. 

𝑄 =  √
2m

𝑐
, 

em que Q refere-se ao lote econômico, m é a demanda média anual,  custo fixo de um pedido, 

 é a taxa anual de manutenção dos itens em estoque e c o valor unitário do item. 

Esse valor de Q minimiza a soma dos custos anuais de pedido e manutenção do 

estoque. Quando o pedido tem um lote de tamanho Q, há m/Q ordens por ano e o custo anual é 

m/Q. O valor de estoque à mão médio é Q/2 vezes o custo unitário anual de manutenção c. 
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2.8.3.1 Modelo para itens sobressalentes 

 

Como o interesse deste estudo são as peças sobressalentes e não é possível ordenar 

um número fracionário de unidades do item, o menor valor de Q é igual a 1. Q ser igual a 1 

significa que há um pedido sempre que houver uma demanda. 

A Teoria Fundamental de Estoques, por ser um modelo determinístico, não 

considera o parâmetro de lead time em sua fórmula para cálculo do Q. Dessa forma, se aplica a 

casos cujos lead times são longos, a exemplo dos itens reparáveis. Os elevados lead times tem 

um maior impacto nos modelos com incerteza na demanda, pois geram um estoque de 

segurança muito elevado, necessitando de uma fórmula mais precisa para mitigar os efeitos 

desta incerteza. 

Para Peinado e Graeml (2007), quando a demanda é variável e o lead time é 

constante, o estoque de segurança (ES) deve ser calculado conforme a equação abaixo: 

𝐸𝑆 = 𝑍 × √𝐿𝑇 × 𝜎𝐷, 

onde Z = número de desvios padrão, LT = lead time de ressuprimento e 𝜎𝐷 = desvio padrão da 

demanda. 

Uma situação particular de muitas peças de reposição é aquela com Q ótimo igual 

a 1, o que simplifica consideravelmente as equações. Este lote unitário pode ser justificado e 

simplificado pela fórmula do lote econômico, apesar de suas premissas não serem válidas para 

itens de baixo giro (GARCIA et al, 2005). 

Um valor pequeno de m no numerador da equação e um valor alto para c no 

denominador tendem a tornar o valor de Q alcançar 1. Para itens reparáveis, se Q = 1 é 

necessário se preocupar apenas com uma variável de decisão para cada item: quando pedir 

(SHERBROOKE, 2004) 

O problema com os itens sobressalentes no modelo determinístico é que o valor de 

Q calculado é menor do que 1, porque c é muito maior do que . Dessa forma, o valor 

calculado fica menor do que 1 e precisa ser arredondado, causando uma perda de eficiência do 

modelo. 
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2.8.3.2 Lote com backorder 

 

Uma extensão do modelo clássico do EOQ considera dois possíveis tipos de faltas 

programadas, vendas perdidas e backorders, que representa o atraso no atendimento da 

demanda. A Figura 8 apresenta a situação com backorder permitido, onde B é o nível máximo 

de backorders e tb é a parte do tempo do ciclo do pedido (Tcp) sem unidades em estoque.  

 

Figura 8. Níveis de Estoque com backorders 

Fonte: GARCIA et al, 2005 

 

Durante o tempo sem backorder, o estoque médio é igual ao nível máximo de 

estoque (Q – B) dividido por 2. De forma análoga, durante o tempo com backorder, a falta 

média é igual ao backorder máximo (B) dividido por 2. 

 

𝐵 =  √
2. 𝐷. 𝐹

ℎ
. (√

ℎ + 𝑏

𝑏
− √

𝑏

𝑏 + ℎ
) 

 

𝑄 =  √
2. 𝐷. 𝐹

ℎ
. √

ℎ + 𝑏

𝑏
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sendo b o custo de backorder por unidade faltando por período, h o custo de 

manutenção de estoques, F o custo fixo por pedido, D a demanda por período e Q o tamanho 

do lote de ressuprimento. 

Se b é pequeno comparado a h, o backorder B deve representar a maior parte de Q. 

Por outro lado, se b é muito maior que h, o backorder B tende a um valor insignificante, e os 

resultados do modelo se tornam os mesmos do EOQ clássico. (GARCIA et al, 2005). 

 

2.9 MODELO DE TOMADA DE DECISÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A literatura apresenta diferentes modelos em que, devido à sua importância, 

complexidade e extensão, cada problema de gestão de estoques deve ser modelado conforme 

as características específicas com base na realidade estudada. Diante disso, antes de definir qual 

modelo se adéqua ao problema, é preciso classificar o problema de acordo com alguns critérios. 

 

2.9.1 Descrição do problema 

 

Segundo Sherbrooke (2004), o problema de modelagem ótima de estoques para 

itens reparáveis de manutenção se divide em: 

- otimização de vários itens; 

- otimização multi-escalão (base e depósito); 

- otimização baseada na hierarquia de peças de engenharia (LRU e SRU). 

 

2.9.1.1 Otimização de vários itens 

 

Determina-se políticas de estoques para um grande número de itens em que o 

estoque ideal para diferentes itens é dependente do número de itens. 
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2.9.1.2 Otimização multi-escalão 

 

 

Figura 9. Árvore com escalões “irregulares”. 

Fonte: Sherbrooke, 2004 

 

Multi-escalão é uma estrutura constituída de vários níveis: local (base), 

intermediário (regional) ou central (depósito). Problemas com um único escalão são aqueles em 

que apenas um desses níveis está presente. As bases são referenciadas como primeiro escalão e 

os depósitos como último escalão. Depósito é a instalação central no nível mais alto do sistema 

de fornecimento de peças e reparos. 

 

2.9.1.3 Otimização baseada na hierarquia de peças de engenharia 

 

A hierarquia de peças de engenharia é referida como uma estrutura de endentação 

em que o item de primeira endentação que é removido da máquina ou equipamento é chamado 

de unidade substituível em linha (LRU). Quando o item da primeira endentação é desmontado 

na oficina de manutenção, os itens da segunda endentação são substituídos e são chamados de 

unidades substituíveis pela oficina de reparações (SRU). Também é possível ter peças de 

terceira, quarta e baixa endentação, e uma boa política de estoques também deve estar 

preocupada com o nível ótimo desses itens (SHERBROOKE, 2004). 

Sempre que um sistema falha, o item defeituoso é isolado e substituído por uma 

unidade sobressalente, se disponível. A peça removida pode ser descartada, recondicionada ou 

reparada. Se for decidido descartar o item, todos os módulos e partes dele também serão 



32 
 

descartados. A decisão de descartar é geralmente feita por uma das seguintes duas razões: ou 

simplesmente não é econômico repará-lo ou é impraticável/impossível fazê-lo (SARANGA & 

KUMAR, 2006). 

Quando um item falha, é preciso tempo e experiência para diagnosticar e substituir 

os itens de baixa endentação. Este tempo extra traduz-se em tempo de não disponibilidade do 

sistema e, por essa razão, é preferível estocar os itens de maior endentação (SHERBROOKE, 

2004). Dessa forma, uma estrutura endentada apresenta número de níveis de componentes do 

sistema. A estrutura de única endentação considera apenas o primeiro nível da estrutura do item 

(LRU) enquanto a estrutura multi endentada considera no modelo um sistema desdobrado em 

vários níveis, compostos por itens LRU e SRU. 

 

2.9.2 Características da abordagem e premissas adotadas 

 

As características da abordagem e premissas adotadas são: os itens considerados; o 

sistema de apoio; definição do tipo de componente tratado pelo problema e decisões 

consideradas. 

Os itens considerados são aqueles que se enquadram na descrição dos itens 

sobressalentes da subseção 2.8.4. Além disso, otimização envolve um grande número de itens 

de diferentes criticidades e de cada planta industrial. 

O sistema de apoio leva em consideração a estrutura da manutenção (para reparo) 

com um único escalão em que há apenas um nível presente e 5 bases que correspondem às 

plantas industriais. E a definição do tipo de componente tratado pelo problema é o LRU que, 

para efeito de simplificação, não se consideram os subcomponentes do componente; ou seja, a 

estrutura do item é de único nível, e a estrutura do sistema considera 1 nível de endentação. 

Já as decisões consideradas dizem respeito ao problema de otimização baseado na 

política de estoques de peças de reposição, definindo a quantidade de peças sobressalentes que 

estarão disponíveis em cada base. 
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2.9.3 Premissas para geração e atendimento da demanda 

 

Nesse projeto, foi estudada uma política de estoque de ressuprimento um-para-uma 

para peças de reposição com revisão contínua, considerando uma taxa constante de atendimento 

da demanda no modelo.  

 

2.10 MODELO PARA ITENS REPARÁVEIS 

 

2.10.1 Características da modelagem 

 

METRIC é um modelo matemático capaz de determinar os níveis de estoque da 

base e depósito para um grupo de itens reparáveis. Dessa forma, o objetivo é otimizar o 

desempenho do sistema para um nível específico de investimento (SHERBROOKE, 1968). 

A função objetivo visa maximizar a disponibilidade do sistema. Diante de algumas 

hipóteses simplificadoras, a solução ótima é obtida através da minimização do número esperado 

de backorders. Um backorder existe em um ponto no tempo se e somente se houver uma 

demanda pelo item reparável não satisfeita no nível da base. 

Premissas do modelo: 

- a demanda é estacionária durante o período de previsão; 

- reabastecimento lateral entre bases é ignorado; 

- política de reposição um-para-um é ótima no nível das bases; 

- otimização não inclui itens consumíveis usados para reparar os componentes recuperáveis; 

- custo unitário é considerado no modelo; 

- o modelo busca alternativas ótimas de custo-benefício para gerenciamento, com seleção da 

combinação de eficácia e custo do sistema. 
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Um modelo tradicional usado para determinar o número necessário de peças de 

reposição assume como premissas um único item na base e esse item é sempre reparável. Nesse 

caso, o lead time é igual ao tempo de reparo. Dessa maneira, a política ideal é comprar itens de 

reposição suficientes para cobrir a demanda no lead time e um nível de estoque de segurança 

para proteger contra a variabilidade da demanda (SHERBROOKE, 2004). 

 

2.10.2 Modelo de repositório/escalão único para itens reparáveis 

 

O modelo apresentado é simplificado e aplicável para uma única base operacional. A hipótese 

é de que cada item é igualmente importante e que o impacto de um pedido em atraso para 

qualquer item é igualmente grave. 

O modelo determina uma curva ideal para o custo de investimento versus os backorders 

esperados que pode ser transformada em uma curva ótima para o custo de investimento versus 

a disponibilidade esperada do sistema (SHERBROOKE, 2004) 

 

2.10.3 Nível de estoque 

 

O objetivo desse estudo é otimizar os níveis de estoque para cada item. Sendo assim, 

segundo Sherbrooke (2004), define-se a equação de posição de estoque como: 

 

S = OH + DI – BO, 

em que OH é o número de itens disponíveis em estoque (on hand), DI é o número de itens em 

reparo ou em trânsito - reabastecimento (due in) e BO condiz com o número de itens faltantes 

(backorders). O nível de estoque (S) é uma constante quando a quantidade ordenada é igual a 

1 e o ponto de pedido é S – 1. 
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2.10.4 Medidas de desempenho 

 

Há duas principais medidas de desempenho do item: 

a) Fill rate: a porcentagem de demandas que podem ser satisfeitas no momento em que 

são solicitadas 

e 

b) Backorders: o número de demandas não preenchidas que existem em qualquer ponto no 

tempo. 

O interesse principal é obter os valores esperados para essas medidas e estimar essas 

quantidades a partir do nível de estoque, s e as probabilidades para o número de itens em reparo 

ou reabastecimento. 

Se o nível de estoque de um item aumenta, o fill rate também aumenta e o número 

de backorders diminui (SHERBROOKE, 2004). 

 

2.10.5 Solução matemática 

 

O problema é definido como: 

Minimizar ∑ 𝐸𝐵𝑂𝑖(𝑠𝑖)
𝐼
𝑖=1  

Sujeito a ∑ 𝑐𝑖𝑠𝑖 ≤ 𝐶𝐼
𝑖=1  

 

em que 𝑐𝑖 é o custo unitário do item do tipo i, 𝐸𝐵𝑂𝑖 é o número esperado de itens faltantes em 

função do nível máximo si de estoque de itens do tipo i e C o orçamento total para itens 

sobressalentes. 

A redução do EBO implica em um aumento de custo porque está relacionado ao 

aumento do nível de estoque do item. No entanto, o mais importante para o sistema é minimizar 

a soma do EBO para todos os itens, o que é equivalente a maximizar a disponibilidade do 

sistema. Com isso, passa a ser admitido aumentar um EBO de um item se esse aumento for 

compensado pela redução de outro(s) EBO(s). Desta forma, o modelo de otimização vai dar 
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prioridade a reduzir os EBO(s) dos itens mais baratos, permitindo aumentar os dos mais caros, 

reduzindo assim o custo total e mantendo a mesma disponibilidade do sistema. 

 

2.10.6 Otimização multi-objetivo 

 

A otimização multi-objetivo adota um modelo de tomada de decisão de múltiplos 

critérios, cujos problemas de otimização matemática envolvem mais de uma função objetivo a 

ser otimizada simultaneamente. Diante disso, as decisões ótimas precisam ser tomadas na 

presença de trade-offs entre objetivos conflitantes. Minimizar o custo, ao mesmo tempo em que 

maximiza a disponibilidade, é um exemplo. 

Uma solução é chamada de Pareto-ótima se nenhuma das funções objetivo pode ser 

melhorada em valor sem piorar alguns dos outros valores objetivos. Um ponto é Pareto-ótimo 

se não houver outro ponto que melhore pelo menos uma função objetivo sem prejuízo de outra 

função (MARLER & ARORA, 2004). 

 

2.10.7 Análise marginal  

 

O valor marginal de um item é definido como a taxa de redução do valor do seu 

EBO (e consequentemente da soma dos EBOs) por unidade monetária de capital investido em 

estoque de sobressalentes. A análise marginal consiste em escolher sempre o item de maior 

taxa, garantindo o retorno máximo do capital investido em termos de redução da soma dos 

EBOs e consequentemente de aumento da disponibilidade do sistema. Isso gera soluções 

pareto-ótimas se as taxas de retorno forem sempre decrescentes para um mesmo item à medida 

que o nível de estoque aumenta. 

Análise marginal é o nome da técnica para a solução deste problema, pois, em cada 

passo do algoritmo, é necessário olhar o valor marginal para cada item. Desta maneira, pode-

se, então, determinar o próximo item que deve ser escolhido (SHERBROOKE, 2004). 

A figura 10 mostra um exemplo numérico com 2 itens incluindo o número de 

backorders esperados EBO(s) de cada item para cada nível de estoque s e o decréscimo 

marginal nos backorders esperados dividido pelo custo do item, o qual é representado por: 
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Delta = [𝐸𝐵𝑂(𝑠 − 1) − 𝐸𝐵𝑂(𝑠)]/𝑐, 

em que c é o custo do item. 

 

 

Figura 10. Análise Marginal. 

Fonte: Sherbrooke, 2004 

 

 

Este decréscimo marginal representa o aumento da eficácia do sistema por valor 

monetário obtido quando uma unidade adicional desse item é selecionada para ser estocado. É 

chamado de valor delta para enfatizar que ele mede a mudança (SHERBROOKE, 2004). 

A técnica para gerar a curva ideal de backorder versus custo do sistema começa no 

número superior em cada uma das colunas do valor calculado de delta e seleciona o item com 

o valor maior. Em seguida, este item se move para o próximo valor mais alto na coluna delta 

do item selecionado e compara isso com o valor delta original para o outro item. Em cada etapa, 

compra-se outra unidade desse item com o valor maior e passa para o próximo valor mais alto 

dessa coluna para a próxima comparação. O total de backorders do sistema em cada ponto é a 

soma dos dois valores de backorder ao lado dos últimos valores delta selecionados. 

Abaixo, tem-se um exemplo:  

Na figura 10, o total de backorders esperados EBO(s) é inicialmente igual a 1,000 

+ 4,000 = 5,000, para estoques nulos de ambos os itens. 



38 
 

Os deltas para a primeira reposição do item 1 e do item 2 são 0,126 e 0,982, 

respectivamente, e, então, seleciona-se o item 2 e os backorders totais caem para 1,000 + 3,018 

= 4,018. 

A segunda reposição do item 2 compara os deltas de 0,126 e 0,908. Mais uma vez, 

o item 2 é selecionado por ser o maior e, depois de adicionar a segunda reposição do item 2, os 

backorders totais agora são 1,000 + 2,110 = 3,110. 

As primeiras seis comparações resultam na seleção do item 2, após o qual o delta 

de 0,126 para o item 1 excede 0,111 para a sétima substituição do item 2, então a primeira 

unidade do item 1 é adicionada a seguir. 

A figura 11 mostra a fronteira de Pareto gerada pelo algoritmo, onde cada ponto 

representa o número de backorders e o custo associado aos estoques dos itens 1 e 2 calculados 

em um dos passos do algoritmo. A cada passo, o algoritmo passa de um ponto para o seguinte 

na curva. 

 

 

Figura 11. Backorders ótimos do sistema versus custo. 

Fonte: Sherbrooke, 2004 

 

2.10.7.1 Convexidade 

 

Os números diminuem de forma constante em cada uma das duas colunas delta na 

Figura 10. Matematicamente, uma função com esta propriedade é chamada convexa. 
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2.10.8 Disponibilidade 

 

Cada número de backorders gera uma disponibilidade associada, conforme 

Sherbrooke (2004). Cada ponto discreto na curva disponibilidade x custo ótimo na Figura 12 é 

a disponibilidade máxima para o custo especificado e, equivalentemente, o custo mínimo para 

essa disponibilidade.  

 

Figura 12. Disponibilidade ótima do sistema versus custo. 

Fonte: Sherbrooke, 2004 
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3 CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A necessidade de definição dos instrumentos e procedimentos de pesquisa está 

atrelada aos tipos de pesquisa existentes e é de suma importância para o planejamento do estudo 

(KAUARK et al., 2010). 

Kauark et al. (2010) classificam as pesquisas de acordo com a natureza, abordagem 

(assunto), propósito (objetivo) e procedimentos efetivados para alcançar os dados (meio). 

As pesquisas podem ser classificadas com base em seus objetivos ou nos 

procedimentos técnicos utilizados (GIL, 2002). 

Em relação aos objetivos gerais da pesquisa, há 3 classificações comuns: pesquisas 

exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória busca explicitar o problema, 

com aprimoramento de ideias e levantamento bibliográfico, e pode assumir a forma de pesquisa 

bibliográfica ou de estudo de caso. A pesquisa descritiva visa estabelecer a relação entre 

variáveis. Já a pesquisa explicativa tem como propósito identificar fatores que contribuem para 

a ocorrência de fenômenos, explicando a razão e o porquê (GIL, 2002). 

Com base nas técnicas de coleta e análise de dados, pode-se classificar o estudo de 

acordo com seu delineamento. Gil (2002) define 2 grandes grupos em que o primeiro é 

composto pelas pesquisas bibliográfica e documental enquanto no outro grupo estão as 

pesquisas experimental e ex-postfacto, o levantamento e o estudo de caso. 

O estudo de caso tem como característica principal o estudo aprofundado e 

exaustivo de objetivos definidos, permitindo amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002). 

Em relação à natureza, a pesquisa aplicada envolve aplicação prática, voltada para 

a solução de problemas específicos. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser 

qualitativa e quantitativa. A primeira lida com fenômenos e significados atrelados à 

subjetividade, enquanto a segunda lida com fatos, traduzindo em números as informações para 

análise (KAUARK, et al., 2010). 
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Para o estudo em questão, considera-se a pesquisa exploratória, aplicada e 

quantitativa baseada em um estudo de caso. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Pode-se considerar a população do estudo empresas de diferentes setores da 

economia que possuem itens reparáveis de manutenção em suas operações e gestão de estoques 

desses materiais. A amostra considera uma empresa com participação na indústria de papel e 

celulose. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados necessários foram coletados da base de dados do ERP (Enterprise 

Resource Planning) da empresa estudada e exportados para MS Excel. As seguintes 

informações foram utilizadas para análise do modelo: 

- código do item e descrição; 

- classificação do item (baixo consumo antigo ou novo, sem histórico de consumo, alto 

consumo, reparável); 

- criticidade do item (baixa, média e alta); 

- posição de estoque; 

- saldo em cada planta industrial; 

- saldo no fornecedor; 

- valor unitário médio (R$); 

- valor total em estoque (R$); 

- histórico de consumo (28 meses); 

- histórico de reparo do item; 
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- taxa anual de manutenção de estoques; 

- custo do pedido (R$); 

- lead time do fornecedor; 

- tempo de reparo. 

Além disso, foram disponibilizados para o estudo os resultados da ferramenta 

atual de otimização de estoques de cada planta industrial. 

 

3.4 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para seleção dos dados, foram utilizados os critérios e premissas segundo o modelo 

de Sherbrooke (2004): 

1) Foram selecionados os itens reparáveis de manutenção; 

2) Itens cuja política de estoque considera quantidades mínima e máxima iguais baseadas 

nos resultados atuais da ferramenta utilizada, o que corresponde à política (s, s-1); 

3) Valor unitário superior a R$500,00 de forma que o custo de pedido fosse irrelevante 

em relação ao alto custo unitário e não impactasse no lote de pedido; 

4) O orçamento base considerado foi o produto da quantidade proposta pela ferramenta 

atual pelo valor unitário, o que equivale ao capital empatado sugerido pelo modelo 

atual de estoque; 

5) Os itens foram agrupados por criticidade (baixa, média, alta), segundo uma 

classificação já adotada pela própria empresa; 

6) Foram considerados itens de média e alta criticidade na análise do modelo proposto. 

Assumiu-se a premissa de que todos os itens deveriam ter no mínimo quantidade 

igual a 1 em estoque, devido à restrição do histórico da demanda ser reduzido (28 meses), e a 

probabilidade de faltar item ter grande impacto por conta dos elevados lead times. Por conta 

dessas características, uma demanda que não ocorreu no período do histórico pode ter 

probabilidade suficientemente alta para ter impacto relevante no sistema, que não seria 

computado. A mesma premissa era adotada no modelo anterior utilizado pela empresa estudada. 
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4 CAPÍTULO IV – ESTUDO DE CASO 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E SETOR 

 

A empresa estudada pertence ao setor de papel e celulose. O segmento compreende 

as indústrias que utilizam a madeira como matéria-prima para a produção de papel, celulose, 

embalagens e outros produtos relacionados. A cadeia produtiva do setor abrange as etapas de 

extração e produção de madeira, energia, papel e celulose, além do comércio, distribuição e 

transporte. 

A produção de celulose vem aumentando ao longo dos anos, com destaque para o 

crescimento de 8% na produção de 2016 em relação ao ano de 2015 (IBÁ, 2016). 

 

 

Figura 13. Produção Brasileira - Papel e Celulose 

Fonte: Ibá, 2016 

 

O setor brasileiro é um dos mais competitivos do mundo devido às boas condições 

climáticas e de solo, além do desenvolvimento de tecnologia que permite alta produtividade e 

sustentabilidade da produção. 
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Figura 14. Produção e Custos de Produção da Celulose. 

Fonte: Ibá, 2013; Fibria, 2014 

 

Em relação à produção e aos custos de produção da celulose, o Brasil possui o 

menor custo de produção global. 

 

 

Figura 15. Distribuição dos Custos de Produção do Setor de Celulose no Brasil. 

Fonte: Bradesco, 2016 

 

 

A competitividade das empresas em relação ao mercado está relacionada à 

distribuição dos custos de produção. Com destaque para 13% dos custos em Manutenção, este 

estudo está focado na gestão de estoques para itens de manutenção das máquinas da produção 

de papel e celulose, visando aumentar a disponibilidade do sistema. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Os desafios de ressuprimento dos itens de manutenção na empresa envolviam ERP 

não preparado para gerenciar itens de baixo giro, falta de histórico de consumo para tomada de 

decisão, baixa qualidade do cadastro de itens no sistema e gestão ineficiente de fornecedores 

(lead-time). 

Diante disso, a empresa passou recentemente por um projeto de Otimização de 

Gestão de Estoques, envolvendo diagnóstico e implantação de uma nova metodologia com 

definição de conceito de criticidade, mapeamento dos dados e decisão suportada por estatística 

para os itens de manutenção. 

 

Figura 16. Metodologia de Otimização de Gestão de Estoques 

Fonte: Elaboração da autora, 2017 

 

 

A criticidade dos itens foi definida através da combinação de criticidade do 

equipamento para a operação e criticidade do item para o equipamento. 

Criticidade do equipamento para a operação considera se a falha do equipamento 

impacta no volume e na qualidade da produção (sistema) e a criticidade do item para o 

equipamento leva em conta se a falha do item faz com que o equipamento pare, se impacta no 

volume ou qualidade de produção do equipamento. 

Para cada classificação da criticidade existe uma relação de nível de serviço a fim 

de definir os parâmetros de reabastecimento dos itens baseado em análise estatística. 

 

4.2.1 Política atual de ressuprimento 

 

O modelo atual para gestão de estoques dos itens reparáveis de manutenção é com 

base nas políticas de estoque que priorizam os materiais de alta criticidade para a operação a 
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partir do cálculo de quantidades mínima e máxima ideais para cada item. Esse cálculo se dá 

através de uma ferramenta de otimização de parâmetros de estoque em Microsoft Excel VBA. 

A <s,S> é uma política de revisão contínua, também chamada de “min-max”. Toda 

vez que a posição de estoque atinge o ponto de pedido s ou um nível inferior, um 

pedido é colocado para elevar a posição de estoque para S unidades. Se todas as 

transações de atendimento às demandas dos clientes são unitárias, esta política é 

idêntica à <s,Q>, sendo Q sempre igual a S – s. Entretanto, caso ocorram transações 

com quantidades maiores que uma unidade do item (demandas dos clientes em lotes), 

a posição de estoque pode cair abaixo do ponto do pedido, sendo os pedidos de 

ressuprimento variáveis (GARCIA et al., 2005, p. 68). 

Os parâmetros de estoque são otimizados de forma a levar a uma redução do estoque 

médio, cancelamento de pedidos desnecessários no curto prazo e equilíbrio dos níveis de 

estoque de acordo com a criticidade dos itens para a operação. Os dados de entrada contemplam 

consumo, criticidade, lead time e parâmetros financeiros. Como resultados, têm-se ponto de 

pedido, lote de pedido e estoque de segurança. 

Para melhor compreensão, tem-se, pois, o detalhamento da ferramenta: 

- Informações gerais: posição de estoque, quantidade atual física do item no armazém, 

criticidade do item, nos quais os níveis de criticidade impactam no tipo de nível de serviço 

desejado, preço unitário, tipo de nível de serviço desejado (por criticidade), custos (taxa anual 

de manutenção de estoques, custo do pedido e custo diário da falta; 

- Dados da demanda: lote de consumo e fonte de informação para cálculo da demanda 

(estimativa de dados baseada em previsões de consumo e frequência ou histórico da demanda); 

- Dados de lead time: unidade de tempo e fonte de informação (média/desvio padrão, 

mapeamento cognitivo baseado em estimativa ou histórico); 

- Resultados: mínimo; máximo; lote de compra; cobertura do lote; P1; P2; estoque de segurança; 

estoque médio; valor médio em estoque; número de ressuprimentos; modelo estatístico adotado 

para cálculo do resultado com base no comportamento dos dados. 

A ferramenta leva em consideração a probabilidade de não stockout durante o lead 

time (P1) e disponibilidade (P2), que considera a demanda atendida e a demanda total. 
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O cálculo de disponibilidade (P2), representado pela equação abaixo, e a definição 

da quantidade em estoque são calculados pela ferramenta e otimizados item por item, 

considerando uma disponibilidade mínima para cada um. 

 

𝑃2 =
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑃2 = 1 −
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Seja X uma variável aleatória que representa a demanda total ao longo de um 

período qualquer de um mês. O modelo da ferramenta atual recebe uma função distribuição de 

probabilidades F(x) para X estimada a partir de histórico de demanda. As distribuições 

encontradas na ferramenta são: Poisson, Bernoulli-Normal e Composto Generalizado.  

Dada as particularidades dos itens considerados, em especial do comportamento do 

consumo, modelos matemáticos para definição dos parâmetros de estoque são adequados para 

cada distribuição estatística. Estes modelos matemáticos, que também recebem como entrada 

uma estimativa de lead time, são utilizados pela ferramenta para o cálculo dos níveis mínimo e 

máximo de estoque ideais e dos valores de P1 e P2 associados para cada item. Restringindo os 

valores dos níveis mínimo e máximo de estoque escolhidos, é possível também utilizar a 

ferramenta para calcular os valores de P1 e P2 associados a políticas de estoque específicas não 

consideradas ideais pela ferramenta. Assumindo que as fórmulas de cálculo de P1 e P2 são 

aderentes à realidade, o objetivo deste trabalho é propor um método que utilize valores de P1 e 

P2 calculados para diversas alternativas de políticas de estoque para escolher uma alternativa 

que apresente resultados globais melhores que os obtidos utilizando somente a ferramenta. 
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4.2.2 Panorama inicial 

 

Considerando as premissas do modelo de Sherbrooke e os resultados obtidos na 

ferramenta de otimização já utilizada, o estudo baseia-se no panorama inicial de cada local 

conforme apresentado abaixo. 

Este orçamento foi elaborado como produto da quantidade sugerida (mínimo = 

máximo) em estoque pelo custo unitário de cada item. 

 

Tabela 1. Orçamento e quantidade de itens do Local 1. 

Criticidade Orçamento Quantidade de itens 

Alta R$ 360.720,91 21 

Média R$ 69.771,51 5 

TOTAL R$ 430.492,42 26 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

Tabela 2. Orçamento e quantidade de itens do Local 2. 

Criticidade Orçamento Quantidade de itens 

Alta R$ 7.435.225,73 273 

Média R$ 2.828.444,42 271 

TOTAL R$ 10.263.670,14 544 
 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

Tabela 3. Orçamento e quantidade de itens do Local 3. 

Criticidade Orçamento Quantidade de itens 

Alta R$ 2.369.005,95 13 

Média R$ 648.708,48 7 

TOTAL R$ 3.017.714,43 20 

 

Fonte: Autora, 2017 
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Tabela 4. Orçamento e quantidade de itens do Local 4. 

Criticidade Orçamento Quantidade de itens 

Alta R$ 2.478.979,69 97 

Média R$ 3.995.360,02 237 

TOTAL R$ 6.474.339,71 334 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Tabela 5. Orçamento e quantidade de itens do Local 5. 

Criticidade Orçamento Quantidade de itens 

Alta R$ 3.335.138,75 421 

Média R$ 6.574.870,39 1049 

TOTAL R$ 9.910.009,14 1470 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

4.3 MODELO PROPOSTO 

 

4.3.1 Definição do problema 

 

O objetivo é melhorar a relação custo-disponibilidade para cada grupo de itens de 

mesma criticidade, sendo que maximizar esta disponibilidade equivale a minimizar o número 

total esperado de demandas não atendidas. 

O método proposto usa a mesma fórmula de cálculo da ferramenta utilizada pela 

empresa, mas trabalha com a disponibilidade (P2) de forma agrupada, inspirado no modelo e 

abordagem de sistema de Sherbrooke (2004), porém apenas para itens de mesma criticidade e 

mesmo local. Isto permite que um item tenha seu P2 reduzido desde que compensado por um 

P2 maior de outro item no mesmo local e de mesma criticidade. É importante enfatizar que o 

P2 utilizado não é a disponibilidade do sistema em operação, é a disponibilidade daquele grupo 

de itens sobressalentes em estoque, ou seja, a fração das demandas por itens daquela criticidade 

que são atendidas pelo estoque do local específico.  
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A justificativa para usar a disponibilidade agrupada é a expectativa de que o 

impacto financeiro de uma demanda não atendida para qualquer item de mesma criticidade seja 

aproximadamente o mesmo. 

O motivo de não usar a disponibilidade do sistema é que para calculá-la iria requerer 

mais dados e dificultaria a comparação com a política realizada hoje. Além disso, seria uma 

mudança radical em relação ao que é adotado atualmente pela empresa, o que necessitaria de 

um estudo mais aprofundado para garantir sua adequação. 

 

4.3.2 Resolução do problema 

 

Para resolução do problema, utiliza-se a lógica de análise marginal, ou seja, 

enquanto houver folga suficiente no orçamento escolhe-se o item que maximiza (𝑏𝑖𝑥 −

𝑏𝑖𝑥+1)/𝑐𝑖 e aumenta 𝑠𝑖 de x para x+1, valendo-se de bix corresponde ao número esperado de 

demandas perdidas do item i quando o nível máximo de estoque é si = x. 

A solução é ótima se orçamento utilizado for exatamente igual ao disponível e ela 

se aproxima do ótimo para um número muito grande de itens. 

 

4.3.3 Implementação 

 

É necessário descrever cada procedimento de implementação para melhor 

compreensão do quadro. Portanto, tem-se: 

Passo 1: Cálculo das disponibilidades agrupadas obtidas com base na lógica da ferramenta atual. 

Diante disso, calculou-se bi = demandas não atendidas para o item i, com base na 

disponibilidade atual (P2) de cada item e demanda total. Em seguida, calculou-se o P2 de forma 

agrupada por criticidade: 

 

𝑃2 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 =  1 −
∑ 𝑏𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝑡𝑒𝑛𝑠

∑ 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝑡𝑒𝑛𝑠
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Os dados de cada local são apresentados abaixo e representam a base de 

comparação para as análises seguintes: 

 

Tabela 6. Disponibilidade agrupada atual do Local 1. 

Criticidade Disponibilidade agrupada 

Alta 96% 

Média 97% 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Tabela 7. Disponibilidade agrupada atual do Local 2. 

Criticidade Disponibilidade agrupada 

Alta 92% 

Média 90% 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Tabela 8. Disponibilidade agrupada atual do Local 3. 

Criticidade Disponibilidade agrupada 

Alta 95% 

Média 90% 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Tabela 9. Disponibilidade agrupada atual do Local 4. 

Criticidade Disponibilidade agrupada 

Alta 92% 

Média 88% 

 

Fonte: Autora, 2017 
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Tabela 10. Disponibilidade agrupada atual do Local 5. 

Criticidade Disponibilidade agrupada 

Alta 89% 

Média 84% 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Passo 2: Cálculo da disponibilidade (P2) de cada item de acordo com níveis de 

estoque pré-definidos por iterações para quantidades de 1 a 10 unidades. 

Este cálculo é feito utilizando a ferramenta atual para manter as mesmas hipóteses 

e permitir uma comparação justa. 

 

Tabela 11. Exemplo do Passo 2. 

Item Quantidade Disponibilidade (P2) 

A 1 0,704680 

A 2 0,916059 

A 3 0,997797 

A 4 0,999998 

A 5 1,000000 

A 6 1,000000 

A 7 1,000000 

A 8 1,000000 

A 9 1,000000 

A 10 1,000000 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Passo 3: Cálculo do 𝑏𝑖(𝑠) de cada item i com base na disponibilidade (P2) 

associada a cada quantidade em estoque s usando a demanda total de i. O cálculo é feito da 

mesma forma que nos passos 1 e 2. Demanda total (atendida + não atendida) é igual à demanda 

média mensal do item i. 
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Tabela 12. Exemplo do cálculo de bi (s) para 1 item. 

Item Quantidade 
Disponibilidade 

(P2) 

Demanda média 

mensal 
bi (s) 

A 1 0,704680 0,04 0,0105472 

A 2 0,916059 0,04 0,0029979 

A 3 0,997797 0,04 0,0000787 

A 4 0,999998 0,04 0,0000001 

A 5 1,000000 0,04 0,0000000 

A 6 1,000000 0,04 0,0000000 

A 7 1,000000 0,04 0,0000000 

A 8 1,000000 0,04 0,0000000 

A 9 1,000000 0,04 0,0000000 

A 10 1,000000 0,04 0,0000000 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Como resultado, tem-se a matriz abaixo como exemplo: 

 

Tabela 13. Exemplo da matriz de dados do cálculo de bi (s) para 4 itens. 

Item Criticidade 

Valor 

unitário 

(R$) 

Demanda 

média 

mensal 

bi(s) 
s = 1 s = 2 s = 3 s = 4 s = 5 s = 6 s = 7 s = 8 s = 9 s = 10 

A Alta 1.602,18 0,04 0,0105 0,0030 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

B Média 3.773,43 0,04 0,0030 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C Média 509,17 0,07 0,0051 0,0043 0,0020 0,0006 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

D Alta 640,05 0,21 0,0172 0,0172 0,0091 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Passo 4: Cálculo de ganho marginal 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 =
𝑏𝑖(𝑠)−𝑏𝑖(𝑠+1)

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑖
 , para cada item i e 

cada quantidade em estoque s. 
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Tabela 14. Exemplo de cálculo de ganho marginal (Parte 1). 

Item Criticidade 
Demanda 

média mensal 

bi(s) - bi(s+1) 

s = 1 s = 2 s = 3 s = 4 s = 5 s = 6 s = 7 s = 8 s = 9 s = 10 

A Alta 0,04 0,0075 0,0029 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

B Média 0,04 0,0029 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C Média 0,07 0,0009 0,0022 0,0014 0,0005 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

D Alta 0,21 0,0000 0,0082 0,0073 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Tabela 15. Exemplo de cálculo de ganho marginal (Parte 2) 

Item Criticidade 

Valor 

unitário 
(R$) 

delta 
s = 1 s = 2 s = 3 s = 4 s = 5 s = 6 s = 7 s = 8 s = 9 

A Alta 1.602,18 4,71E-06 1,82E-06 4,91E-08 3,90E-11 5,46E-16 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

B Média 3.773,43 7,70E-07 3,36E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

C Média 509,17 1,71E-06 4,38E-06 2,80E-06 1,02E-06 1,79E-07 1,38E-08 4,37E-10 5,52E-12 2,17E-14 

D Alta 640,05 3,05E-11 1,28E-05 1,15E-05 2,66E-06 2,95E-08 4,18E-12 4,35E-18 0,00E+00 0,00E+00 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Passo 5: Restrições identificadas e adaptação do modelo. 

a) Convexidade 

No caso estudado, o delta não diminui de forma constante à medida em que se 

aumenta a quantidade em estoque em todos os casos. Matematicamente, uma função com esta 

propriedade não pode ser considerada convexa. Diante disso, a lógica da análise marginal foi 

alterada com objetivo de otimizar os resultados. 

 

b) Modelo sem backorders 

A demanda de itens sobressalentes inclui backorders, enquanto o modelo 

implementado neste trabalho em MS Excel não os considera.  

No modelo sem backorders, quando ocorre uma demanda e o estoque está zerado, 

esta demanda é perdida. No modelo com backorders, essa demanda fica pendente e é atendida 

quando chega o primeiro ressuprimento. Com a política adotada (s, s-1), um item sobressalente 
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é pedido imediatamente quando 1 unidade é consumida, fazendo com que a diferença entre os 

dois modelos dure um tempo limitado. 

Como as probabilidades de não atendimento da demanda são relativamente baixas, 

pode-se argumentar que um modelo é uma boa aproximação para o outro, conforme 

detalhamento da subseção 2.8.3.2. Além disso, era o modelo que a empresa estudada estava 

usando. 

 

c) Lógica da análise marginal 

Perante a característica de não convexidade, foi considerada a possibilidade do 

aumento de mais de 1 unidade de um item em estoque em cada iteração levando em 

consideração o custo incremental associado e não mais aumentos de 1 em 1 unidade. 

O cálculo do ganho marginal considerado foi adaptado conforme o pseudocódigo 

apresentado abaixo: 

dado que o valor do estoque inicial dos itens é igual a 0, 

ENQUANTO (disponibilidadeAcumulada < = disponibilidadeAtual) FAÇA 

maior = 0 

PARA i de 1 até númeroItens FAÇA 

ganho = 0 

PARA j de estoqueAtual (i) + 1 até 9 FAÇA 

incremento = bi (j) – bi (j+1) 

ganho = ganho + incremento  

marginal = ganho / (custo (i) * (j – estoqueAtual(i))) 

orçamentoIncremental = orçamento + (custo(i) * (j - estoqueAtual(i))) 

SE (marginal > maior) E (orçamentoIncremental < = orçamentoAtual) 

ENTÃO 

maior = marginal 

    estoqueFinal = j 

    item = i 

FIM (SE) 

  FIM (PARA) 

FIM (PARA) 

orçamento = orçamento + (custo(item) * (estoqueFinal - estoqueAtual(item))) 

EstoqueAtual (item) = estoqueFinal 

stockouts = 0 

PARA item de 1 até númeroItens FAÇA 

stockouts = stockouts + bitem (estoqueAtual(item)) 

FIM (PARA) 

disponibilidadeAcumulada = 1 - (stockouts / demanda) 

FIM (ENQUANTO) 
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4.4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A análise dos resultados foi feita por meio da comparação entre os resultados 

obtidos pelo modelo matemático e os dados reais atuais da empresa. 

A sugestão do modelo foi gerada utilizando-se o método da Análise Marginal. 

Dessa forma, conseguiu-se estabelecer a quantidade ideal em estoque a fim de manter a 

disponibilidade atual do sistema e reduzir o orçamento. 

 

4.4.1 Análise dos custos 

 

A comparação entre os orçamentos reais e os orçamentos gerados pelo modelo é de 

suma importância porque prova que o modelo consegue gerar uma economia significativa em 

relação aos custos praticados atualmente. 

Em todos os casos, pode-se observar que o orçamento proposto pelo modelo foi 

reduzido ou igual em relação ao orçamento atual. 

O orçamento inicial dos itens de criticidades média e alta considerados na análise 

do Local 1 era de R$430.482,42. O modelo sugeriu um valor de R$392.696,22, apresentando 

uma economia de R$37.796,20, o que representa um potencial de redução de 9%. 

 

Tabela 16. Comparação dos resultados - Local 1. 

Criticidade Orçamento proposto Variação 

Alta R$ 322.924,71 -10% 

Média R$ 69.771,51 0% 

TOTAL R$ 392.696,22 -9% 

 

Fonte: Autora, 2017 
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Gráfico 1. Orçamento total comparativo atual x modelo - Local 1. 

Fonte: Autora, 2017 

 

O orçamento inicial dos itens de criticidades média e alta considerados na análise 

do Local 2 era de R$10.263.670,14. O modelo sugeriu um valor de R$6.847.908,42, 

apresentando uma economia de R$3.415.761,73 o que representa um potencial de redução de 

33%. 

 

Tabela 17. Comparação dos resultados - Local 2. 

Criticidade Orçamento proposto Variação 

Alta R$ 4.705.419,33 -37% 

Média R$ 2.142.489,09 -24% 

TOTAL R$ 6.847.908,42 -33% 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

Gráfico 2. Orçamento total comparativo atual x modelo - Local 2. 

Fonte: Autora, 2017 
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O orçamento inicial dos itens de criticidades média e alta considerados na análise 

do Local 3 era de R$3.017.714,43. O modelo sugeriu um valor de R$1.295.997,87, 

apresentando uma economia de R$1.721.716,56 o que representa um potencial de redução de 

57%. 

Tabela 18. Comparação dos resultados - Local 3. 

Criticidade Orçamento proposto Variação 

Alta R$ 909.821,71 -62% 

Média R$ 386.176,16 -40% 

TOTAL R$ 1.295.997,87 -57% 

 

Fonte: Autora, 2017 
 

 

 

Gráfico 3. Orçamento total comparativo atual x modelo - Local 3. 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

O orçamento inicial dos itens de criticidades média e alta considerados na análise 

do Local 4 era de R$6.474.339,71. O modelo sugeriu um valor de R$4.961.074,48 apresentando 

uma economia de R$1.513.265,23 o que representa um potencial de redução de 23%. 

 

Tabela 19. Comparação dos resultados - Local 4. 

Criticidade Orçamento proposto Variação 

Alta R$ 1.504.062,80 -39% 

Média R$ 3.457.011,69 -13% 

TOTAL R$ 4.961.074,48 -23% 

 

Fonte: Autora, 2017 
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Gráfico 4. Orçamento total comparativo atual x modelo - Local 4. 

Fonte: Autora, 2017 

 

O orçamento inicial dos itens de criticidades média e alta considerados na análise 

do Local 5 era de R$9.910.009,14. O modelo sugeriu um valor de R$7.966.180,42 apresentando 

uma economia de R$1.943.828,72 o que representa um potencial de redução de 20%. 

 

Tabela 20. Comparação dos resultados - Local 5. 

Criticidade Orçamento proposto Variação 

Alta R$ 2.653.833,39 -20% 

Média R$ 5.312.347,03 -19% 

TOTAL R$ 7.966.180,42 -20% 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Gráfico 5. Orçamento total comparativo atual x modelo - Local 5. 

Fonte: Autora, 2017 
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O orçamento total inicial dos itens de criticidades média e alta considerados na 

análise era de R$30.096.225,85. O modelo sugeriu um valor de R$ 21.463.857,42, apresentando 

uma economia de R$8.632.368,43, o que representa um potencial de redução total de 29%.  

De todos os locais analisados, o Local 3 apresentou a maior redução percentual 

proposta pelo modelo. Além disso, nota-se que, independentemente do local analisado, as 

maiores economias estão relacionadas aos itens de alta criticidade. 

Tabela 21. Comparação dos resultados - todos os locais. 
 

Criticidade Orçamento inicial Orçamento proposto Variação 

Alta R$ 15.979.071,03 R$ 10.096.061,94 -37% 

Média R$ 14.117.154,82 R$ 11.367.795,48 -19% 

TOTAL R$ 30.096.225,85 R$ 21.463.857,42 -29% 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

Gráfico 6. Orçamento total comparativo atual x modelo - Todos os locais 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

4.4.2 Análise da curva custo x disponibilidade do sistema 

 

A análise e abordagem são baseadas em medidas de desempenho do sistema e não 

na abordagem de cada item em particular, segundo a lógica de Sherbrooke. 

A inclinação da curva de custo x disponibilidade em qualquer ponto mostra o custo 

marginal de obter maior (ou menor) disponibilidade agrupada. 
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Cada procedimento da implementação do modelo de otimização é representado pela 

curva de custo x disponibilidade. Portanto, têm-se os novos custos propostos pelo modelo até 

atingir as disponibilidades atuais do sistema. Cada disponibilidade agrupada é ilustrada em 

gráficos para cada local estudado e separado pelas criticidades dos itens. Como exemplo, tem-

se o Local 1, onde no Gráfico 7 pode-se notar alterações no nível de estoque dos itens (tanto 

aumento quanto diminuição), o que impacta na disponibilidade individual de cada item, 

representada no Gráfico 8. Entretanto, no Gráfico 9, é possível verificar que a disponibilidade 

agrupada dos itens se manteve igual a atual e equivalente a 96%, alcançando um menor custo, 

conforme explorado no tópico anterior. 

 

 

Gráfico 7. Comparação nível de estoque atual x proposto para itens de criticidade alta - Local 1. 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

 

Gráfico 8. Comparação disponibilidade individual atual x proposta para itens de criticidade alta - Local 1. 

Fonte: Autora, 2017 
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Gráfico 9. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade alta - Local 1. 

Fonte: Autora, 2017 

Abaixo são apresentadas as curvas ótimas de custo x disponibilidade do sistema 

separados por local e criticidade. Nota-se que todas as disponibilidades agrupadas foram 

mantidas no patamar atual, conforme apresentadas nas tabelas de 6 a 10 deste trabalho. 

 

 

Gráfico 10. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade média - Local 1. 

Fonte: Autora, 2017 
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Gráfico 11. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade alta - Local 2. 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

 

Gráfico 12. Custos x disponibilidade dos itens de criticidade média - Local 2. 

Fonte: Autora, 2017 
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Gráfico 13. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade alta - Local 3. 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

Gráfico 14. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade média - Local 3. 

Fonte: Autora, 2017 
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Gráfico 15. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade alta - Local 4. 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

 

Gráfico 16. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade média - Local 4 

Fonte: Autora, 2017 
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Gráfico 17. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade alta - Local 5. 

Fonte: Autora, 2017 

 

 

 

Gráfico 18. Custo x disponibilidade dos itens de criticidade média - Local 5. 

Fonte: Autora, 2017 
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5 CAPÍTULO V – CONCLUSÃO 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho propôs um modelo de Análise Marginal com o objetivo de 

adequar o nível de estoque de 5 plantas industriais de uma empresa de papel e celulose, 

mantendo ou melhorando o nível de serviço, representado pela disponibilidade agrupada por 

grupos de criticidade dos itens sobressalentes e locais do sistema estudado.  

Desenvolveu-se uma lógica em MS Excel VBA que permite calcular o nível de 

estoque adequado à disponibilidade agrupada dos itens desejada e para atender o orçamento 

pré-definido. No entanto, como é uma ferramenta com base em um modelo matemático, essa 

deve ser usada como apoio à tomada de decisões e suportar os gestores na escolha do objetivo 

de reduzir os custos ou aumentar a disponibilidade. Diante disso, a avaliação qualitativa após a 

otimização é fundamental para analisar a situação e impacto dos níveis de estoque propostos de 

cada item para os equipamentos e para a operação. 

A política de estoques proposta indica uma mudança trivial na definição da política 

de estoques, que tem uma abordagem de gerenciamento diferenciado para os itens reparáveis, 

com maior foco em decisões de quando pedir e qual o nível de serviço desejado. O modelo para 

os itens considerados no estudo muda a lógica de decisão do ponto de pedido de <s, S> para <s, 

s-1>. Isso significa uma política de ressuprimento um-para-um, na qual a cada unidade 

consumida, ou seja, assim que ocorre uma demanda, um novo pedido é feito, com lotes de 1 

unidade. 

A análise do resultado gerado pelo modelo aponta uma economia no orçamento da 

empresa para os itens de criticidade média e alta, de todos os locais considerados no estudo. 

Mesmo com a redução no nível de estoque de alguns itens, as análises mostraram que não houve 

ruptura. Na maioria dos casos, o estoque manteve-se igual ou acima do estoque de segurança 

definido para cada item pela lógica atual da empresa. Em apenas 6% dos casos o item ficou 

abaixo do nível de segurança. Portanto, os resultados apresentados pelo modelo são satisfatórios 

para atender a demanda dos itens avaliados. 
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Como estudos futuros pode-se explorar o cálculo da disponibilidade do sistema. 

Seria uma mudança radical em relação ao que é adotado atualmente pela empresa, o que 

necessitaria de um estudo mais aprofundado para garantir sua adequação. 
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