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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa as práticas de gestão de estoques de itens consumíveis em uma empresa de 

manutenção de equipamentos submarinos. O estudo permitiu identificar oportunidades de 

melhorias na gestão do estoque de segurança de itens consumíveis, revisando, a partir de um 

método escolhido, parâmetros importantes para o processo e assim ajustando o estoque de 

segurança de modo a diminuí-lo sem comprometer a produção. Com base na análise do atual 

sistema de gestão do estoque, foram identificadas ações de melhorias como a necessidade de 

redefinição do estoque de segurança de acordo com o Lead Time real (média) e o consumo dos 

itens. Conhecendo o padrão de consumo dos itens e aplicando as políticas de estoque adequadas 

é possível reduzir os níveis gerais de estoque, e ao mesmo tempo garantir alta disponibilidade. 

A redução do estoque implica no aumento do giro do estoque e, consequentemente, leva à 

redução do investimento em capital de giro. Deste modo, a empresa consegue ganhos de 

eficiência e redução de custos devido à eliminação de ineficiências que aumentam os custos de 

produção.  

Palavras-chave: Ponto de ressuprimento, estoques, melhorias Lead Time, padrão de consumo 

dos itens. 

 

  



ABSTRACT 
 

 

This study analyzes the practices of inventory management of consumable items in an 

underwater equipment maintenance company. The study allowed to identify opportunities for 

improvements in the management of the stock of security of consumable items, reviewing from 

a chosen method important parameter for the process and thus adjusting the security inventory 

in order to reduce it without compromising production. Based on the analysis of the current 

inventory management system, actions were identified for improvements such as the need to 

redefine the safety stock according to the actual Lead Time and the consumption of the items. 

Knowing the consumption pattern of items and applying the appropriate inventory policies can 

reduce overall inventory levels while ensuring high availability. The reduction of inventory 

implies an increase in the turnover of the stock and, consequently, leads to a reduction in 

investment in working capital. In this way, the company achieves efficiency gains and reduces 

costs due to the elimination of inefficiencies that increase production costs. 

Keywords: Resupply point, stocks, Lead Time improvements, consumption pattern of items 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho estuda a estratégia de gestão de estoque de uma empresa subsidiária 

localizada em Macaé, cuja matriz está sediada no exterior, que atua no mercado de fabricação 

de equipamentos para a produção e exploração de petróleo. A principal atividade desta 

subsidiária é a manutenção de equipamentos submarinos. 

O mercado de sistemas submarinos para exploração e produção de petróleo é um 

mercado dinâmico de acirrada concorrência, caracterizado por produtores com investimentos 

intensivos em ativos fixos e em tecnologia; e, por consumidores com elevadas exigências de 

qualidade, preços e prazos. A dinâmica, em escala mundial, deste mercado se reflete 

localmente. Nesse sentido, observa-se, em Macaé, que nesse mercado os clientes estão cada vez 

mais exigentes induzindo às empresas investirem mais em qualificação e na melhoria contínua 

dos processos e produtos para se manter competitivas e lucrativas. Em geral, este é o ambiente 

concorrencial no qual a empresa aqui estudada participa. Isto é, um ambiente disputado com 

empresas qualificadas e com disponibilidade de grandes investimentos. E, com o propósito de 

destacar-se no mercado fornecendo serviços de qualidade e lucrativos, esta empresa adotou uma 

política de treinamento constante e em projetos de melhoria contínua. E, apesar de adoção de 

tecnologias de apoio à gestão, foram identificadas algumas inconsistências na estratégia de 

estoque.  

Estas inconsistências na estratégia na gestão de estoques da empresa têm reflexos na 

existência de itens com baixo de giro de estoques, nos elevados estoques de segurança, na 

manutenção de itens com validade vencida, na ausência de estoques de itens demandados etc.    

Gaither e Frazier (2001), destacam os dois lados de manter estoque, o lado positivo e o lado 

negativo. Os autores citam motivos pelos quais os estoques se fazem necessário, mas também 

destacam que o quanto manter de estoque é uma questão importante. 

Gaither e Frazier (2001), afirma que ao mantermos estoque podemos reduzir os custos 

de emissão de pedido, os custos de aquisição e os custos de qualidade na partida, que é quando 

iniciamos um lote de produção e o risco de produtos defeituosos é grande. Além disso, Gaither 

e Frazier (2001), destacam que manter estoques é fundamental na estratégia de posicionamento 

de produção para estoque, de importância estratégica. Manter estoques também é necessário na 

produção focalizada no processo, pois desvincula as etapas de produção. 

Por outro lado, segundo Gaither e Frazier (2001), não é necessário manter estoques 

devido aos custos de manutenção que envolvem, juros sobre a dívida, aluguel de armazém, 
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resfriamento e outros custos. Também não devesse manter estoque devido aos custos de 

problema de produção, altos níveis de estoque tendem a camuflar os problemas de produção 

subjacentes. 

Por este motivo, este estudo propõe ações que contribuam com a melhoria da estratégia 

de gestão de estoques, com base na redefinição dos níveis de estoque de segurança, na análise 

dos pontos de ressuprimento de itens consumíveis, na identificação de processos que sejam 

capazes de detectar as variações de demanda e ajustando o estoque, para então reduzir os 

estoques sem comprometer as atividades principais da empresa. 

Com o propósito de alcançar a finalidade de melhoria da estratégia de estoques da 

empresa em estudo, analisa-se a atual gestão de estoques com intenção de identificar possíveis 

pontos de melhorias como, que permitirão a atualização do sistema de gestão para corrigir a 

quantidade do estoque de segurança de acordo com o Lead Time real (média) e o consumo dos 

itens. 

Após a identificação e análise dos principais problemas foi escolhido um método para 

análise e correção dos parâmetros de estoque importantes para este projeto, como, por exemplo, 

o lead time de ressuprimento e o desvio-padrão de consumo, bem como desenvolver indicadores 

de desempenho de modo a permitir a avaliação das melhorias propostas. 

 

 

1.1. O PROBLEMA 

 

 

Os gestores da empresa, objeto de estudo neste trabalho, reconhecem a relevância de 

uma adequada gestão dos estoques para a consolidação da competitividade da empresa. Sabe-

se, também, da relação conflitante entre a disponibilidade suficiente de estoques e o 

consequente capital imobilizado. Estes aspectos merecem atenção, em virtude do mercado de 

sistemas submarinos para exploração e produção de petróleo ter um ambiente concorrencial 

muito acirrado. Por esta razão, faz parte da política da empresa o aprimoramento dos processos 

e a redução dos custos, fazendo mais e melhor com menos. Reduzir custos de produção, reduzir 

os investimentos em estoques e aumentar a receptividade do cliente a (GAITHER E FRAZIER, 

(2001).  

Entre as inúmeras possibilidades de melhorias focar-se-á na Gestão do Estoque de itens 

consumíveis. Os itens consumíveis são aqueles materiais de uso único que se esgotam após o 

primeiro uso, que são estocados cumulativamente. A gestão dos estoques, segundo Martins 
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(2009), tem se tornado cada vez mais uma preocupação entre os gerentes e engenheiros das 

empresas por se tratar de uma área com grande potencial de melhoria. 

O estoque de itens consumíveis da empresa em estudo, atualmente não é tratado 

adequadamente, o que gera desperdícios como a compra desnecessária, perdas por prazo de 

validade, devido à falta de demanda de certos itens que foram comprados indevidamente e as 

compras de itens que possuem demanda em caráter de urgência devido à falta de estoque.  

Em diversas reuniões com os gestores da empresa foi assinalada a necessidade de se 

realizar um levantamento para se analisar a situação atual do estoque de itens consumíveis, uma 

vez que a empresa não possuía procedimentos formais para a revisão do estoque de segurança 

de itens consumíveis já cadastrados. Em análises preliminares foram apontados alguns 

possíveis problemas, como a manutenção de estoque de segurança excessivos, baixa 

rotatividade do estoque de diversos itens, estocagem de materiais com validade vencida etc. 

Além disso, o estoque em excesso oculta problemas, como entregas atrasadas dos 

fornecedores, desbalanceamento da produção, defeitos, equipamentos em conserto e longo 

tempo de setup. Por outro lado, a falta estoque pode causar, atrasos no processamento, 

paralisação do funcionamento de equipamentos e gargalos.  

Uma vez que, devido à falta de procedimentos formais que orientem aos colaboradores 

da empresa sobre quando e como realizar a revisão do estoque, é importante identificar as 

deficiências e inconsistências das atividades de gestão com o propósito de corrigi-lás e obter 

melhorarias para a empresa. A constatação de algumas inconsistências na estratégia de gestão 

da empresa, evidenciou a necessidade de realizar-se uma revisão no estoque de segurança de 

itens consumíveis da empresa. 

 

 

1.2.  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

A empresa estudada, para manter-se competitiva no mercado de sistemas submarinos 

para exploração e produção de petróleo, investe continuamente em treinamento e qualificação 

de pessoal, na implantação de tecnologias de produção e gestão, em projetos de melhoria etc. 

Mas, também é possível contribuir com a manutenção da competitividade através de ações que 

melhorem a implantação e execução das estratégias da empresa. Neste trabalho, foram 

identificadas algumas disfunções na gestão de estoques que podem ser corrigidas com ações 

simples, porém necessárias para a melhoria da empresa.      



15 

 

Para Pozo (2009) reduzir os níveis de estoques ao máximo sem comprometer a 

disponibilidade de material no processo é um grande desafio. Gaither e Frazier (2001) afirmam 

também que os estoques de fato são necessários, porém a questão que deve ser tratada com 

atenção é quanto estoque manter. 

Segundo Moreira (2008), quando se aborda a gestão dos estoques existe um ponto de 

vista financeiro, onde o estoque é um investimento, é um capital imobilizado, que deve ser 

contabilizado e como parte do investimento em capital de giro da empresa, portanto, quanto 

menores forem os estoques da empresa, menor será o investimento de capital de giro da 

empresa. 

Ainda segundo Gaither e Frazier (2001), manter estoques também pode ser importante 

na estratégia de redução de custos, como o de emissão de pedido, por exemplo. Porém, ao 

adquirimos estoques certos custos se elevam, a título de exemplo, os custos de manutenção de 

estoque. 

Por essa razão, segundo Gaither e Frazier (2001), tem-se que apesar destes custos a 

princípio parecerem até mesmo irrelevantes, sua redução ao manter menores níveis de estoque 

podem ser um grande aliado na luta para competir no mercado mundial.  

As ações de melhoria para a estratégia de estoque que serão propostas ao longo deste 

estudo preveem uma redução do estoque de segurança atual e, inclusive, com a implementação 

da proposta pretende-se diminuir os desperdícios com as compras desnecessárias e ao mesmo 

tempo atender as demandas internas no prazo. Da mesma forma será possível eliminar as 

compras de emergência por falta de estoque e as perdas de itens por prazo de validade ou 

obsoletização. 

Também é de conhecimento da empresa que, segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), 

o conceito de estoques é um dos mais importantes dentro do escopo dos sistemas de 

administração da produção, e que deve-se eliminar o que não for estritamente necessário. 

 

 

1.3.  OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar e propor melhorias na estratégia de gestão de estoques em uma empresa do 

ramo de manutenção de equipamentos submarinos localizada em Macaé. 
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1.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

   

• Analisar a estratégia de gestão atual de estoques da empresa; 

• Identificar e classificar os itens consumíveis da empresa; 

• Coletar dados através do SAP e de reuniões; 

• Avaliar as estimativas dos estoques de segurança e dos pontos de ressuprimento; 

• Identificar os itens consumíveis a serem descartados. 

• Identificar possível investimento inicial para implementação da proposta; 

 

 

1.5.  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O setor de estoques da empresa ora estudada lida com milhares de itens consumíveis 

e não consumíveis tornando o processo de gestão de estoques bastante complexo. Nesse sentido, 

optou-se por limitar o estudo para a gestão do estoque de itens consumíveis que, por sua vez, 

apresenta grande potencial de melhoria e com possibilidade de rápido retorno do investimento. 

Todos os dados foram coletados a partir de um histórico de 24 meses e, portanto, é fundamental 

considerar esta mais uma delimitação 

Além disso, ficou determinado que será utilizado o lote econômico de compra 

disponibilizado pela empresa, devido a inúmeros fatores que tornaram este cálculo mais 

complexo e assim sendo aconselhável realizar outro estudo para sua determinação. 

O estudo dos itens não consumíveis possui maior complexidade devido às suas 

peculiaridades, tal como a de serem itens de maior valor agregado, bem como em muitas vezes 

estarem no estoque em quantidade reduzida, ou até mesmo de serem itens únicos no estoque. 

Por essa razão analisam-se os estoques de itens consumíveis. 
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1.6.  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Este estudo está dividido em cinco capítulos, os quais estão organizados da seguinte 

maneira: o primeiro capítulo se refere à introdução, responsável por contextualizar o tema, 

definição do problema, objetivo geral e específicos, delimitação, importância e organização do 

estudo. O segundo capítulo traz o referencial teórico, que apresenta e discute conceitos 

realizados por outros autores, teorias, estudos e conceitos do método a ser aplicado. No terceiro 

capítulo é abordada a metodologia do estudo, onde apresenta-se todas as etapas realizadas neste 

trabalho. O quarto capítulo está composto pelo desenvolvimento da proposta aplicada ao caso 

da empresa em questão, com as atividades desenvolvidas, resultados obtidos e avaliação da 

proposta. Já o quinto capítulo trará as considerações finais e conclusões relacionadas ao tema. 

E ao final serão apresentadas as referências bibliográficas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos utilizados neste estudo. Estes 

conceitos envolvem teorias sobre a Gestão de Estoque, análise e modelos de controle de 

estoque. 

 

 

2.1.  GESTÃO DE ESTOQUE 

 

2.1.1. Definições de estoque 

 

 

Para Nogueira e Gianessi et al. (2011), os objetivos da gestão de estoques estão 

relacionados à maximização do atendimento à demanda de materiais, à maximização do giro 

de estoque; e à maximização da eficiência. Seguindo essa linha de pensamento, a gestão de 

estoques compreende as ações que fornecem informações relevantes sobre a movimentação dos 

estoques aos gestores (VENDRAME, 2008, apud COSTA et. al., 2015). 

Segundo Moreira (2008), define estoque como qualquer quantidade de bens físicos 

que sejam armazenados de forma improdutiva por qualquer período de tempo. Podem ser 

considerados estoques tanto os produtos acabados, que esperam por uma definição, seja ela a 

venda ou despacho, matérias primas e itens que aguardam processamento na produção. 

Ainda segundo Moreira (2008), existem dois pontos de vista de grande importância na 

gestão dos estoques. Primeiro, o ponto de vista operacional, que destaca a importância do 

estoque na economia na produção e também como regulador para os fluxos de produção de uma 

empresa. Em segundo, tem-se o ponto de vista financeiro, onde considera-se que todo e 

qualquer tipo de estoque representa um investimento e faz parte do capital de giro da empresa 

da empresa. 

Corrêa e Corrêa (2008) definem estoque como recursos materiais entre etapas 

específicas de processos de uma transformação. Os estoques proporcionam independência entre 

essas etapas específicas de transformação, ou seja, a interrupção de uma etapa não proporciona 

a interrupção da seguinte fase. 
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Segundo Assaf Neto (2009), estoque é todo aquele item, seja ele, matéria-prima, 

mercadorias ou produtos, que por algum motivo são mantidos pela empresa, aguardando sua 

entrada no processo produtivo. A gestão de estoque pode definir-se como elemento gerencial 

essencial para administração, onde as empresas estão cada dia compreendendo melhor que não 

podem ter nada em seu estoque, a não ser aquilo que é estritamente necessário estrategicamente. 

(CORRÊA E CORRÊA, 2008) 

Por isso, ainda segundo Corrêa e Corrêa (2008), podemos observar a importância de 

se manter o estoque bem controlado, evitando assim um impacto no processo produtivo de 

forma negativa e evitando também os custos incorridos por se manter um estoque desnecessário. 

 

 

2.1.2. Principais características dos estoques 

 

 

Segundo Tubino (2008), para se criar a independência entre etapas produtivas é crucial 

colocar estoques entre as etapas da produção, fazendo com que estas etapas se tornem 

independente das demais, ou seja, caso uma etapa tenha algum problema este não será 

transferido para as demais etapas da produção. 

Ainda segundo Tubino (2008), os estoques possuem funções importantes e necessitam 

ser administrados. Entre as funções mais relevantes estão: 

 

• Permitir uma produção constante: Sazonalidade na demanda, ou na disponibilidade 

de matéria-prima, faz com que muitas vezes as empresas mantenham um ritmo de 

produção e nos períodos de baixa demanda gerem um estoque que será vendido nos 

períodos de alta demanda. Já no caso das matérias-primas sazonais, é necessário 

estocá-las nos períodos de alta oferta para que assim não gerem impacto na produção 

nos períodos de baixa oferta. 

• Possibilitar o uso de lotes econômicos: existem situações onde é necessária a 

produção ou movimentação econômica de lotes maiores que a necessidade, isso 

acaba gerando um excesso que precisa ser administrado. 

• Redução do lead time produtivo: ter uma boa administração de estoque entre as 

etapas de produção permite a redução dos prazos de entrega, pois não é necessário 

esperar a produção ou compra de um item, pode simplesmente retirá-lo do estoque 

e utilizá-lo imediatamente. 
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• Fator de segurança: o estoque de segurança é fundamental para suprir alguns 

imprevistos que podem vir a ocorrer como, por exemplo, a variação aleatória na 

demanda, quebra de máquinas, o absenteísmo, a qualidade ruim dos itens 

produzidos, atrasos por parte dos fornecedores, etc. 

• Vantagens de preços: algumas empresas utilizam como estratégia o aumento dos 

estoques para se esquivar de prováveis aumentos nos preços. Outra estratégia 

também utilizada é aumentar o estoque de produtos acabados ao perceber que seu 

preço no mercado tende a subir. Em ambos os casos essa decisão cabe a área 

financeira da empresa. 

 

 Como pode-se observar os estoques absorvem diversos problemas do sistema de 

produção, alguns desses problemas podem e devem, na medida do possível, ser eliminados. É 

importante ressaltar que estoque não agrega valor ao produto e, por isso, quanto menores os 

níveis de estoque terá como consequência a de se conseguir trabalhar sem prejudicar a 

produção, e mais eficaz e enxuto será este processo de produção.  

Ainda segundo Tubino (2008), o estoque é considerado uma das sete perdas que devem 

ser eliminadas para se alcançar um processo enxuto: superprodução, espera, transporte, 

processamento, estoque, movimentos desnecessários e produtos defeituosos. 

O referido autor ainda cita três custos incorridos devido à existência de estoques dentro 

da empresa. São eles: 

• Custo direto: custo oriundo da compra ou fabricação do item, varia 

proporcionalmente de acordo com a demanda do período. 

 

 𝐶𝐷 = 𝐷 ∙ 𝐶 (1) 

Onde: 

CD : Custo direto de compra  do período; 

D : Demanda do item no período; 

C : Custo unitário de compra ou fabricação; 

 

Ainda segundo Tubino (2008), na prática o custo unitário do produto, seja ele de 

compra ou de produção, pode variar de acordo com o tamanho do lote, porém no presente 

trabalho aborda-se este conceito de uma forma mais geral. 
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• Custo de preparação: aqui encontram-se os custos relacionados ao processo de 

substituição do item pela compra ou fabricação. Nesta parte engloba-se custos 

relacionados a mão-de-obra para emissão e processamento de ordens de compra ou 

fabricação, materiais utilizados para criação das ordens, custos indiretos dos 

departamentos de compras ou do planejamento e controle da produção, como luz, 

telefone, aluguel e no caso dos itens de fabricação inclui-se também os custos de 

preparação dos equipamentos produtivos (setup) (TUBINO, 2008). 

 

 𝐶𝑃 = 𝑁 ∙ 𝐴 (2) 

Como: 

 

 
𝑁 =

𝐷

𝑄
 

(3) 

 

Temos que:  

 

 
𝐶𝑃 =

𝐷

𝑄
∙ 𝐴 

(4) 

 

Onde:  

CP : Custo de preparação do período; 

N : Número de pedidos de compra ou fabricação durante o período; 

Q : Tamanho do lote de reposição; 

A : Custo unitário de preparação 

 

Calcula-se o custo unitário de preparação de uma compra de uma forma simples para 

a maioria dos itens comprados, basta apenas dividir os custos totais do departamento de 

compras pelos números de ordens criadas no mesmo período. 

• Custo de manutenção de estoques: são os custos dos itens que são necessários ter 

em estoque para que o sistema produtivo possa funcionar. Neste cálculo são 

contabilizados os custos de mão-de-obra para armazenamento e movimentação dos 

itens como: aluguel, luz, seguro, telefone, sistemas computacionais e equipamentos 

do almoxarifado, custos de deterioração e obsolescência dos estoques e, 
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principalmente, o custo do capital investido relacionado com a taxa mínima 

atratividade (TMA) da empresa (TUBINO, 2008).. 

 

 𝐶𝑀 =  𝑄𝑚 ∙ 𝐶 ∙ 𝐼 (5) 

 

  

Onde:  

CM : Custo de manutenção de estoques do período; 

𝑄𝑚 : Estoque médio durante o período; 

C : Custo unitário de compra ou fabricação; 

I : Taxa de encargos financeiros sobre os estoques; 

 

Ainda segundo Tubino(2008), a taxa de encargos financeiros sobre o estoque é obtida 

dividindo os custos totais que estão ligados a manutenção dos estoques pelo valor do estoque 

médio no período planejado. 

A partir da definição destes três custos calcula-se o custo total conforme a equação 6 

abaixo: 

 

 𝐶𝑇 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝑃 + 𝐶𝑀 (6) 

   

Aplicando as relações encontradas anteriormente nas equações 1, 4 e 5 chegamos a 

equação 7 que representa o custo total: 

 

 

 
𝐶𝑇 = 𝐷. 𝐶 +  

𝐷

𝑄
 . 𝐴 + 𝑄𝑚 . 𝐶 . 𝐼 

 

(7) 

 

Onde, 

 

𝐷 : Demanda do item para o período; 

𝐶: Custo unitário de compra ou fabricação do item; 

𝑄 : Tamanho do lote de reposição; 

𝐴 : Custo unitário de preparação; 
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𝑄𝑚: Estoque médio durante o período (𝑄/2) ; 

𝐼 : Taxa de encargos financeiros sobre o estoque; 

 

 

Wanke (2008) cita algumas razões pelas quais as empresas observaram a necessidade 

de reduzir e gerir seus estoques da forma mais eficaz possível sem alterar a disposição de 

produtos ao seu cliente. Pode-se destacar três razões: 

 

1. A primeira razão é o aumento da diversidade no número de produtos que acaba 

por tornar mais complexo a gestão do estoque. 

2. A segunda razão são as grandes taxas de juros brasileiras que acabam por elevar 

o custo de oportunidade do capital, o que torna os estoques e sua manutenção cada vez mais 

caros.  

3. Por último, muitas empresas têm analisado a necessidade de se melhorar os 

indicadores financeiros, e para melhorar a eficiência de um processo é basilar reduzir os custos. 

Portanto, umas das medidas adotadas a nível gerencial é a redução do Capital Circulante 

Líquido. 

Ainda segundo Wanke (2008), com a boa gestão do estoque a empresa acaba por 

diminuir os custos de manutenção de estoque, obtendo lotes de ressuprimento menores sem 

prejudicar o processo produtivo. Portanto, pode-se considerar como um desafio para a gestão 

de estoques tonar a relação entre custo e nível de serviço a melhor possível de acordo com a 

realidade de cada empresa.  

Segundo Garcia, Lacerda e Azozo (2001), esta relação entre custo e nível de serviço 

deve ser fixado pela direção da empresa, uma vez que, o nível de serviço nada mais é do que a 

relação entre a quantidade necessitada de itens do estoque de segurança e quantidade atendida. 

Ainda segundo Garcia, Lacerda e Azozo (2001), a disponibilidade dos itens do estoque 

de segurança irá impactar na capacidade do cliente ser ou não atendido pela empresa. Logo, 

deve-se considerar o nível de serviço como sendo a probabilidade de um cliente não ser 

atendido. 
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2.2.  CURVA ABC E A ANÁLISE DE ESTOQUES 

 

 

Segundo Tubino (2008), a classificação ABC, ou curva de Pareto, é um método de 

análise dos estoques que tem como objetivo separar e classificar os itens do estoque por classes 

de acordo com sua relevância financeira para a cadeia de suprimentos. 

Na figura 1 observa-se que 80% da demanda é representada por poucos itens, que 

classificam-se como A. No final do gráfico pode-se observar o baixo crescimento monetário 

com a inclusão da maioria dos itens, esses classificam-se como C e entre os dois extremos existe 

um crescimento médio com um número médio de itens, chama-se esses da classe B. 

Pozo (2009) afirma que a aplicação da curva ABC é de grande importância, pois é 

possível reduzir as imobilizações em estoques sem prejudicar a segurança, logo pode-se passar 

a controlar com mais severidade os itens de classificação A e mais superficialmente os itens de 

classe C. 

 

 

Figura 1 -Gráfico da Curva ABC 

Fonte: Adaptado de Pozo (2009) 
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2.3.  CLASSIFICAÇÃO XYZ E A GESTÃO DE MATERIAIS 

 

 

A classificação XYZ é um método de grande relevância para a administração de 

materiais. Este método usa como critério o grau de criticidade ou imprescindibilidade do 

material para a atividade em que está envolvido. Questionamentos como: "Esse item é 

fundamental para alguma operação de extrema importância para a empresa?”; "Podemos 

adquirir esse item facilmente?”, “Temos problemas com o fornecimento deste material?"; 

"Existe algum material similar?" são de extrema importância por trazer as respostas ao feedback 

que nos darão o grau de importância desse produto dentro do estoque da empresa (CAUDURO 

e ZUCATTO, 2011).  

Reduzir a escassez de itens de primeira necessidade para o eficiente progresso da 

empresa, selecionar os itens que possuem similares e dar prioridade aos materiais de primeira 

necessidade são objetivos da classificação XYZ (CAUDURO e ZUCATTO, 2011).  

A seguir pode-se ver como é realizada a classificação XYZ: 

Classe Z:  itens indispensáveis, ou seja, sua ausência causa a interrupção das atividades 

fundamentais para a organização (CAUDURO e ZUCATTO, 2011).  

Classe Y: itens com grau de necessidade mediano, ou seja, possuem suplentes, mas 

são fundamentais para a empresa, sua ausência causa a interrupção das atividades. (CAUDURO 

e ZUCATTO, 2011).  

 Classe X: itens de pequena necessidade e sua falta não proporciona interrupção e nem 

riscos as atividades essenciais para a empresa, possuem suplentes (CAUDURO e ZUCATTO, 

2011).  
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Figura 2 Características da Classificação XYZ 

Fonte: Adaptado Barbieri e Machline (2006) 

 

Para facilitar a classificação dos itens de acordo com a figura 2, visto que este não é 

um método matemático, pode-se aplicar uma sequência de perguntas apresentadas na tabela 1 

com o objetivo de gerar uma classificação. (SCHLINDWEIN, 2009). 

 

Tabela 1 - Perguntas para classificação XYZ 

 
Fonte: Adaptado SCHLINDWEIN, 2009 

 

 

 

 

 

Y

Y

Z

X

X

X

NÃO SIM NÃO

NÃO NÃO NÃO

SIM NÃO NÃO

NÃO SIM SIM

SIM SIM SIM

SIM SIM NÃO

Perguntas Classificação

Produto indispensável 

ao processo?

Disponibilidade alta de 

fornecedores, com origem 

próxima p/ fornecimento?

X Y Z
Existe produto 

similar?
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2.4.  MODELOS DE GESTÃO DE ESTOQUE 

  

 

Segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), as principais características a serem definidas 

para a gestão de um item do estoque é saber quando e quanto realizar o ressuprimento, seja via 

compra ou produção, à medida que este item vai sendo consumido pela demanda. 

Ainda segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), a diferença entre os vários sistemas de 

gestão de estoque se encontra na forma como se determina o momento do ressuprimento e 

quantidade a ser ressuprida. 

 

 

2.4.1. Tipos de demanda 

 

 

Segundo Corrêa e Corrêa (2008), quando falamos de gestão de estoques é necessário 

ter uma visão futura da demanda do item para que seja possível tomar uma decisão. Moreira 

(2008) afirma que é preciso conhecer como funciona os dois tipos de demandas, independente 

e dependente, para que assim possa se escolher a estratégia correta de controle de estoques. 

 

 

2.4.1.1. Demanda independente e demanda dependente 

 
 
 

Como mostra a figura 3, caso uma demanda sofra influência do mercado ao longo do 

tempo, estar-se-á lidando com um item de demanda independente, segundo Moreira (2008). 

Produtos acabados e itens para reposição são exemplos de demanda independente, e para lidar 

com esse tipo de demanda é preciso utilizar métodos de previsão para que assim seja possível 

ter uma visão de demanda futura. 
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Figura 3: Demanda Independente 

Fonte: MOREIRA, 2008, p.451 

 

Ainda segundo Moreira (2008), ao se falar de demanda independente pode-se tratar o 

controle de estoque com a abordagem de reposição. É fundamental conhecer pelo menos uma 

estimativa do consumo futuro do item para que se possa estudar uma data de reposição e sua 

quantidade. 

Moreira (2008) ainda cita três métodos de controle de estoque de itens de demanda 

independente. 

O primeiro é o método de Lote Econômico de Compra, que se desdobra no Lote 

Econômico de Fabricação, que é mais arcaico e claramente o mais irrealista. 

O segundo é o método de Revisão Contínua onde o item do estoque é controlado 

ininterruptamente ou após cada transação, e quando o estoque estiver abaixo do Ponto de 

Ressuprimento é emitida uma requisição de compra. 

Por último, temos o método de Revisão Periódica. Neste modelo o controle do estoque 

não é mais feito ininterruptamente, é realizado em intervalos de tempo regulares. 

Segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), os produtos vendidos ao mercado consumidor 

tem sua demanda definida segundo alguma variável como, por exemplo, a necessidade do 

mercado demandante e não pela necessidade de outro item, portanto são chamados de itens de 

demanda independente. 

Já quando o assunto é de demanda dependente, Moreira (2008) define este tipo de 

demanda como um item que pode ter sua demanda futura programada internamente, como é 

visto na figura 4, e estes itens são utilizados dentro da própria empresa para fabricar outros 

itens. Ao contrário dos itens de demanda independente, pode-se tratar o estoque de itens de 

demanda dependente com uma abordagem de requisição. Neste modelo a quantidade e o 
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instante em que o pedido deve estar na produção são funções de previsão de demanda ou 

encomendas já recebidas por clientes. 

 
 

 

Figura 4: Demanda Dependente 

Fonte: MOREIRA, 2008, p.451 

 

Segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), os itens de demanda dependentes são 

componentes dos itens de demanda independente e possuem sua demanda definida 

deterministicamente pela demanda dos itens de demanda independente. Caon, Corrêa e Gianesi 

(2008), ainda citam como exemplo a demanda de rodas numa fabricante de veículos, onde a 

demanda por carros pode ser considerada independente devido as condições do mercado 

consumidor que estão sempre se alterando. Já a demanda por rodas não necessita ser prevista, 

uma vez que para cada carro fabricado é necessário produzir 5 rodas. 

 

 

2.4.2. Controle de estoque por ponto de reposição 

 

 

O modelo de controle de estoques por ponto de pedido consiste em estabelecer uma 

quantidade de itens em estoque, chamada de ponto de pedido ou de reposição, que quando 

atingida, dá partida ao processo de reposição. (TUBINO, 2008) 

Corrêa e Corrêa (2008) descreve o modelo da seguinte forma: sempre que se retirar 

alguma quantidade do estoque é necessário avaliar o estoque restante, caso esse estoque restante 

esteja abaixo de um nível pré-determinado (ponto de ressuprimento), deve-se comprar um novo 
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item ou se produzir internamente uma certa quantia que é chamado por “lote de ressuprimento”. 

O tempo que o fornecedor leva para entregar determinada quantidade é chamado de “tempo de 

ressuprimento” ou lead time de ressuprimento, conforme pode-se observar na figura 5. 

 

 

Figura 5: Gráfico Ponto de Reposição 

Fonte: Adaptado DIAS, 1993 

 

Segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), para que o modelo de reposição funcione é 

preciso definir dois parâmetros importantes, o ponto de reposição e o tamanho do lote de 

ressuprimento, e para isso é necessário utilizar modelagem matemática simples. 

 

 

2.4.2.1. O ponto de reposição 

 

 

A determinação da quantidade de estoque mantida no ponto de pedido, representada 

pela equação 8, deve ser suficiente para atender a demanda pelo item durante seu tempo de 

ressuprimento (t), somado à um nível de estoque de segurança ou reserva (𝑄𝑠), apresentado no 

item 2.4.3 do estudo aqui presente, que serve para absorver as variações na demanda durante o 

tempo de ressuprimento e/ou no próprio tempo ressuprimento (TUBINO, 2000). 

 

 𝑃𝑃 = 𝑑 ∙ 𝑡 + 𝑄𝑠 (8) 
 

Onde, 

PP : Ponto de pedido; 

d : Demanda por unidade de tempo; 
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t : Tempo de ressuprimento; 

𝑄𝑠 : Estoque de segurança; 

 

Ainda segundo Tubino (2008) para se criar um método de controle pode-se definir um 

limite superior (𝑄sup ) e um limite inferior (𝑄𝑖𝑛𝑓), caso esses limites sejam ultrapassados isso 

indicará que alguma mudança aconteceu nas variáveis do sistema. O limite inferior é próprio 

estoque de segurança, já o limite superior é definido pela soma do lote de reposição e do limite 

inferior, como é observado na figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Modelo Baseado no Ponto de Reposição 

Fonte: TUBINO, 2008, p.89 

 

Segundo Gaither e Frazier (2001), quando definem-se pontos de pedido num sistema 

de lote patrão, os gerentes de operações tem como desafio uma demanda incerta durante o lead 

time. Está demanda durante o lead time é a quantidade de material que será demandado no 

intervalo de tempo que se espera até que um pedido seja atendido e renove o estoque atual da 

empresa. 

Ainda segundo Gaither e Frazier (2001), a causa dessa incerteza na demanda durante 

o lead time, tem origem de duas fontes. A primeira fonte se dá devido as variações que um 

pedido está sujeito. Por exemplo, uma greve de caminhoneiros pode atrasar a entrega de um 

pedido. A segunda fonte ocorre devido as variações de demanda dos clientes e as variações de 
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demandas dos departamentos de produção por matéria prima que variam de acordo com as 

modificações na programação da produção. 

De posse dessas informações, Gaither e Frazier (2001) afirmam que se os pedidos 

chegarem atrasados ou se a demanda por material for mais elevada do que o planejado, poderá 

acontecer um stockout. Segundo Gaither e Frazier (2001, p.281), “Um stockout significa que 

há estoques insuficientes para cobrir as demandas para um material durante o lead time.” 

Assim, segundo Gaither e Frazier (2001), os gerentes de operações observaram que 

caso a empresa mantenha muito estoque, isso implicaria em um elevado custo de manutenção 

dos estoques, porém quando pouco estoque é mantido o custo de stockout torna-se elevado. Por 

isso, surgiu a necessidade de se equilibrar esses dois custos para se definir o ponto de pedido. 

Na equação 9 que é representada pela figura 7, observa-se que para determinar o ponto 

de pedido é necessário adicionar à demanda esperada durante o lead time ao estoque de 

segurança.  

 

 𝑃𝑃 = 𝐷𝐸𝐷𝐿𝑇 + 𝐸𝑆 (9) 

 

 

Figura 7: Relação entre Demanda Esperada e Estoque de Segurança 

Fonte: Gaither e Frazier, 2001, p. 285 
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Como pode-se ver na figura 7, segundo Gaither e Frazier (2001), um jeito de diminuir 

o stockout é aumentar o estoque de segurança, porém existe a desvantagem de aumentar os 

custos de manutenção do estoque. 

Segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), o modelo de reposição funciona possui as 

seguintes características: sempre que um item for retirado do estoque, deve-se verificar a 

quantidade restante em estoque e caso essa quantidade restante seja menor que uma quantidade 

pré determinada (“ponto de reposição”), deve-se comprar ou produzir determinada quantidade 

chamada “lote de ressuprimento”. 

Ainda segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), para calcular o ponto de reposição ou 

de ressuprimento, basta multiplicar a taxa de demanda pelo lead time de ressuprimento: 

 

 𝑃𝑅 = 𝐷 . 𝐿𝑇 + 𝐸𝑠𝑒𝑔 (10) 

 

Onde, 

𝑃𝑅: Ponto de reposição; 

𝐿𝑇: Lead time de ressuprimento; 

𝐸𝑠𝑒𝑔: Estoque de segurança; 

 

 

2.4.2.1.1. Tempo de Reposição 

 

 

O Tempo de reposição, ou lead time de reposição ou ressuprimento, segundo Ballou 

(2006), pode ser considerado como o tempo entre o instante em que se identifica a necessidade 

de se repor um item e o momento em que o item está disponível em estoque. Pode-se conseguir 

uma aproximação do tempo de ressuprimento a partir do histórico de compra ou produção de 

um item. 

Segundo Tubino (2008, p. 89) em sua obra descreveu o tempo de ressuprimento 

seguinte forma:  

O tempo de ressuprimento ou tempo de reposição, deve ser 

considerado como o espaço de tempo que transcorre desde o momento 

da constatação da necessidade de repor o item até a efetiva entrada do 

item no estoque, e resulta da soma de quatro tempos parciais: o tempo 

de preparação da ordem de reposição, o tempo de preparação da 

operação de compra ou fabricação, o prazo de entrega da fabricação 
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interna ou externa e o tempo gasto com o transporte e recepção do lote. 

Quanto mais demorado for este tempo, maior o nível do ponto de pedido 

e maiores os estoques médios mantidos pelo sistema. 

 

 

2.4.2.1.2. Estoque de Segurança 

 

 

Segundo Dias (1993), definir o estoque de segurança é de suma importância para se 

controlar os estoques. O estoque de segurança é definido como a quantidade mínima que a 

empresa deve manter de estoque e possui como função cobrir eventuais atrasos por parte do 

fornecedor no ressuprimento, assim consegue-se garantir que a empresa não terá seu processo 

produtivo interrompido. 

Considera-se também que o estoque de segurança é fundamental para se adequar o 

ponto de pedido. Além disso, o estoque de segurança é indispensável para o bom desempenho 

de todo o estoque, como por exemplo, caso a empresa possua um estoque elevado demais uma 

parte deste estoque tende a não ser utilizada, o que traz custo de armazenagem que poderiam 

ter sidos evitados. Entretanto, estoques de segurança baixos demais podem vir a causar a falta 

de material e, inclusive, causar a perda de vendas, paralisações na produção e despensas de 

compras emergenciais. 

É importante considerar a existência de uma variabilidade na demanda e por isso os 

estoques se fazem necessários. Segundo Tubino (2008), quanto maiores às variações de 

demanda, maiores deverão ser os estoques de segurança do sistema.  

Na realidade, os estoques de segurança agem como “amortecedores” para os erros 

associados ao lead time interno ou externo dos itens. Esses erros fazem com que as demandas 

e os tempos de ressuprimento se tornem muito variáveis, impossibilitando o funcionamento do 

modelo de controle de estoques sem segurança. 

Para Pozo (2009), a determinação do estoque de segurança pode ser feita através do 

Método do Grau de Risco por se tratar de um modelo não tão complexo e acessível de utilizar. 

Seu cálculo requer o consumo médio do item em um determinado período e um percentual de 

risco. O grau de risco é determinado conforme o volume da demanda, de acordo com a curva 

ABC apresentada no item 2.2 deste trabalho, e conforme a frequência de venda. Por exemplo, 

um item de classificação A ou B é vendido em até no máximo 4 meses terá grau de risco igual 

a dois. Os demais itens terão grau de risco igual a um. 
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Pode-se definir o consumo médio item através da média aritmética de consumo do 

período. Após ter esses dados em mãos é necessário aplicar a equação 11 e a partir desta fórmula 

gera-se o gráfico representado na figura 8:  

 

 𝐸𝑆 = 𝐶𝑀 ∙ 𝐺𝑅 (11) 
 

Onde, 

ES : Estoque de segurança; 

CM : Consumo médio; 

GR : Grau de risco; 

 

 

Figura 8: Aplicação do Estoque de Segurança 

Fonte: TUBINO, 2008, p. 81 

 

 

Outro método utilizado para se calcular o estoque de segurança usa o desvio-padrão 

estimado. Segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008) a partir da média e do desvio-padrão é 

possível estimar a quantidade de estoque que se deve manter para que apenas uma pequena 

porcentagem da demanda não seja atendida. 

Para Caon, Corrêa e Gianesi (2008) o nível de estoque de segurança necessário para 

atender o nível de serviço oferecido pelo cliente pode ser calculado segunda a relação 

representada pela equação 12. 
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𝐸𝑆 = 𝐹𝑆 𝑥 𝜎 𝑥 √
𝐿𝑇

𝑃𝑃
 

 
(12) 

 
 

Onde, 

ES : Estoque de Segurança; 

FS : Fator de segurança, que é uma função do nível de serviço que se pretende; 

𝜎 : desvio-padrão estimado para a demanda futura; 

LT : lead time de ressuprimento; 

PP : periodicidade à qual se refere o desvio-padrão 

 

Substituindo a equação 12 na equação 10 apresentada anteriormente no item 2.4.3 tem-

se a seguinte relação representada pela equação 13; 

 

 

𝑃𝑅 = 𝐷 . 𝐿𝑇 + 𝐹𝑆 . 𝜎 . √
𝐿𝑇

𝑃𝑃
 

(13) 

 

Caon, Corrêa e Gianesi (2008) afirmam também que caso a demanda (𝐷) seja de 

alguma forma previsível, ou seja, 𝜎 (desvio-padrão dos erros de previsão) durante o lead time 

seja igual a zero e a confiabilidade dos tempos de ressuprimento (lead time) seja de 100%, 

pode-se reduzir a equação 13 para a equação 14 representada abaixo: 

 

 𝑃𝑅 = 𝐷 . 𝐿𝑇 (14) 

 

Ainda segundo os autores supracitados pode-se utilizar a média de desvios para se 

calcular o desvio-padrão utilizando a seguinte relação: 

 

 
𝜇 = 𝑑𝑚𝑒𝑑 =

(𝑑1 +  𝑑2 +  𝑑3 + ⋯ + 𝑑𝑛)

 𝑛
 

 

(15) 

Onde, 

𝜇 : média; 

𝑑𝑛 : valor da amostra 𝑛; 

𝑛 : número de amostra; 
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Agora com o valor de 𝜇 em mãos podemos obter o desvio-padrão através da equação 

16: 

 

 

𝜎 =  √
(𝑑1 −  𝑑𝑚é𝑑)² + (𝑑2 −  𝑑𝑚é𝑑)² + (𝑑3 − 𝑑𝑚é𝑑)² + ⋯ + (𝑑𝑛 − 𝑑𝑚é𝑑)²

𝑛 − 1
 

  

(16) 

 

Onde,  

𝜎 : desvio-padrão; 

 

 

2.4.3. Lote econômico de compra 

 

 

Segundo Tubino (2008), as empresas atualmente estão buscando a manufatura enxuta, 

por este motivo estão mais preocupadas em atuar com lotes econômicos cada vez menores com 

o objetivo de flexibilizar seu programa de produção e reduzir os níveis de estoque. Sendo este 

associado a sete perdas que devem ser combatidas pela manufatura enxuta: superprodução, 

espera, transporte, processamento, estoque, movimentos desnecessários e produtos defeituosos. 

Gaither e Frazier (2001), destacam que não existe uma fórmula única que se aplique a 

todas as necessidades e apresentam três modelos que desenvolvem uma estimativa das 

quantidades ótimas de um pedido. 

Modelo I – Lote Econômico de Compra ( LEC): Neste modelo existem 4 suposições 

importantes que devem ser consideradas. A primeira dela é a de que a demanda anual, o custo 

de manutenção e o custo de emissão do pedido podem ser calculados. A segunda suposição é a 

de que nenhum estoque de segurança é utilizado e por isso não se faz necessário, pelo simples 

fato de o que o nível médio de estoque é a quantidade de itens do lote econômico divido por 

dois, como podemos ver na figura 9, onde Q se refere a quantidade de material pedida em cada 

ponto de pedido. A terceira suposição é de que os custos de Stockout, receptividade do clientes 

e outros custos são irrelevantes. A última suposição é a de que não exista desconto por 

quantidade. 

Caso todas essas suposições ocorram podemos empregar a equação 17 para terminar 

um Lote Econômico de Compra (LEC) ideal: 
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 𝐿𝐸𝐶 =  √2𝐷𝑆/𝐶 (17) 

Onde, 

 

𝐿𝐸𝐶 : Lote Econômico de Compra; 

𝐷 : demanda anual para determinado produto; 

𝑆 : custo médio para emitir um pedido de material; 

𝐶 : custo para manter uma unidade em estoque durante um ano; 

 

 

 

Figura 9: Nível Médio de Estoque Modelo I 

Fonte: Gaither e Frazier, 2001, p. 275 

 

Segundo Gaither e Frazier (2001), na figura 9, demonstra um estoque médio igual a 

Q/2, os pedidos não sejam recebidos parceladamente, a taxa de consumo do mateial seja 

constante e todos os materias tenham sidos utilizados quando o novo pedido chega. A 

assiduidade de todos esses atributos é incomum, mas casos existam pequenos desvios em Q/2 

este método ainda se torna uma estimativa boa dos níveis de estoque. 

Tubino (2008) descreve este método como sendo o de Lote Econômico Básico, onde 

para se chegar a relação final, que representará o ponto mínimo da relação de custo é preciso 

derivar a equação 7 referente aos custos totais de estocagem, apresentada no item 2.1.2 deste 

presente estudo, em relação a quantidade, igualar a zero e isolar a variável desejada para assim 

se obter a equação 18: 
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𝑄 =  √
2 . 𝐷 . 𝐴

𝐶 . 𝐼
 

(18) 

Onde, 

 

𝑄 : Lote Economico; 

𝐷 : Demanda de item para o período; 

𝐴 : Custo unitário de preparação; 

𝐶 : Custo unitário de compra ou fabricação do item; 

𝐼 : Taxa de encargos financeiros sobre os estoques; 

 

Modelo II – Lote Econômico de Compra para  Lotes de Produção: Gaither e 

Frazier (2001), definem este método como tendo um leve modificação ao Modelo I. No Modelo 

II presume-se que os pedidos sejam fornecidos a uma taxa em vez de apenas em um lote. 

Conforme Gaither e Frazier (2001) a produção deve ocorrer a uma taxa (p) maior que 

a demanda (d), sendo assim considerado ideal para planejar o tamanho de lotes de produção. 

Logo, os níveis de estoque irão crescer a uma taxa corresponde a diferença entre produção e 

demanda (p-d), como pode-se ver na figura 10. 

 

 

Figura 10: Nível Médio de Estoque Modelo II 

Fonte: Gaither e Frazier, 2001, p. 279 
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Gaither e Frazier (2001) abordam também algumas suposições que devem ser 

atendidas para que esse modelo se faça válido. A primeira suposição é de que a demanda anual, 

o custo de manutenção de estoque e o custo de emissão do pedido podem ser de alguma forma 

estimados. A segunda suposição é a de que, como foi demonstrado na figura 10, nenhum 

estoque de segurança é utilizado, os materiais são repostos a uma taxa uniforme (p) e utilizados 

a uma taxa também uniforme (d) e todos os itens do estoque tenham sido utilizados quando o 

novo pedido chegar. A terceira suposição é de que os custos de stockout, receptividade do 

cliente e outros custos podem ser descartados devido a sua irrelevância. A quarta suposição é a 

de que não exista desconto por unidade e por último a taxa de ressuprimento (p) deve ser maior 

que a taxa de consumo (d). 

Caso todas essas suposições sejam aceitas aplica-se a equação 19 com objetivo de  

obter o Lote Econômico de Compra. 

 

 

𝐿𝐸𝐶 = √
(2𝐷𝑆

𝐶⁄ )
𝑝

(𝑝−𝑑)

 

(19) 

 

Onde, 

𝐿𝐸𝐶 : Lote Econômico de Compra; 

𝐷 : Demanda anual para determinado produto; 

𝑆 : custo médio para emitir um pedido de um material; 

𝐶 : custo para manter uma unidade em estoque durante um ano; 

𝑝 : taxa de ressuprimento do estoque; 

𝑑 : taxa de demanda de itens do estoque; 

 

Tubino (2008) refere-se a este mesmo método como Lote Econômico com Entrega 

Parcelada, onde o custo unitário do item permanece constante, porém ao contrário do pedido 

ser entregue em apenas um lote o ressuprimento do estoque é feito a uma taxa de entrega (m). 

Segundo Tubino (2008), quando trata-se de entrega parcelada o estoque médio passa 

a se comportar conforme a equação 20: 

 

 
𝑄𝑚 =  (1 −

𝑑

𝑚
) 

(20) 
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Onde, 

𝑄𝑚 : Estoque médio durante o período; 

𝑑 : taxa de consumo do material; 

𝑚: taxa de entrega do material; 

 

Substituindo a equação 20 na equação 7 que representa o custo total de estocagem e 

após isso derivando em relação à quantidade e isolando a variável referente ao valor do lote 

chega-se a equação 21: 

 

 

𝑄 =  √
2 . 𝐷 . 𝐴

𝐶 .  𝐼 (1 −
𝑑
𝑚)

 

(21) 

 

Onde,  

 

𝑄 : Lote Econômico; 

𝐷 : Demanda de item para o período; 

𝐴 : Custo unitário de preparação; 

𝐶 : Custo unitário de compra ou fabricação do item; 

𝐼 :  Taxa de encargos financeiros sobre os estoques; 

𝑑 : Taxa de consumo do material; 

𝑚 : Taxa de entrega do material; 

 

Ainda segundo Tubino (2008), ao se utilizar a política de entregas parceladas o custo 

total será menor do que o custo total referente a política de entrega integral dos itens. Isto ocorre 

devido ao fato de que com as entregas parceladas o estoque médio do sistema será reduzido e 

os lotes econômicos serão maiores, o que diminui o números de entregas. Portanto, é sempre 

mais vantajoso optar pelas entregas parcelas, desde que, os custos de preparação (𝐴) e os custos 

de armazenagem ( 𝐼) não se alterem. 

Modelo III – Lote Econômico de Compra com Desconto por Quantidade:  

Segundo Gaither e Frazier (2001) existe a prática de alguns fornecedores de cobrar valores 

unitários mais baixos se quantidades maiores de determinados item forem solicitadas. Com isso, 
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surge a preocupação em se comprar o suficiente para que os custos de manutenção de estoque 

não ultrapassem a economia feita. 

Segundo Gaither e Frazier (2001), o Modelo III, desenvolvido com o objetivo de 

determinar um ponto ótimo entre os custos de manutenção e o desconto obtido utiliza as 

fórmulas do Modelo I  e II. Caso as entregas sejam feitas de uma única vez deve-se utilizar o 

Modelo I, em caso contrário, utiliza-se o Modelo II. 

Ainda segundo Gaither e Frazier (2001), existem algumas suposições que devem ser 

aceitas para que assim seja viável utilizar o Modelo III. Primeiramente, deve-se analisar se é 

possível estimar a demanda anual, o custo de manutenção e o custo de emissão do pedido. A 

segunda suposição é a de que nenhum estoque de segurança é utilizado. A terceira suposição é 

a de que os custos de stockout, receptividade dos clientes e outros custos podem ser descartados. 

A quarta suposição afirma que devem existir descontos por quantidade, ao se aumentar o lotes 

de compra o valor unitário de cada item recebe um desconto. A última suposição é de que os 

níveis de estoque médio podem ser determinados de duas formas distintas: 

1. Q/2 : Caso as suposições do Modelo I prevaleçam, por exemplo, não possuir 

estoque de segurança, pedidos não são recebidos parceladamente, os itens do 

estoque são utilizados a uma taxa uniforme e todos os itens tenham sido 

utilizados quando o novo pedido for entregue. 

2. 𝑄/2[(𝑝 − 𝑑)/𝑝] : Caso as suposições do Modelo II prevaleçam, por exemplo, 

não possuir estoque de segurança, os itens são fornecidos a uma taxa uniforme 

(p) e utilizados a uma taxa uniforme (d)  e todos os itens do estoque forem 

utilizados quando o novo pedido for entregue. 

 

Caso prevaleça as suposições referentes ao Modelo I, deverá se utilizar a equação 17 

referente a determinação do Lote Econômico de Compra, e a equação 22 representará os custos 

anuais totais de materiais. 

 

 
𝐶𝑇𝑀 = (

𝑄

2
) . 𝐶 + (

𝐷

𝑄
) . 𝑆 + (𝐷). 𝑎𝑐 

(22) 

 

Onde, 

 

𝑄 : Quantidade de material pedido em cada ponto de pedido; 

𝐷 : Demanda anual para determinado produto; 
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𝑆 : Custo médio para emitir um pedido de um material; 

𝐶 : Custo para manter uma unidade em estoque durante um ano; 

𝑎𝑐 : Custo de aquisição para comprar ou produzir um material; 

 

 

Caso prevaleça as suposições referentes ao Modelo II, deverá se utilizar a equação 19 

referente a determinação do Lote Econômico de Compra, e a equação 23 representará os custos 

anuais totais de materiais. 

 

 
𝐶𝑇𝑀 = (

𝑄

2
) . [(𝑝 − 𝑑)/𝑝]𝐶 + (

𝐷

𝑄
) . 𝑆 + (𝐷). 𝑎𝑐 

(23) 

 

Onde, 

𝑄 : Quantidade de material pedido em cada ponto de pedido; 

𝐷 : Demanda anual para determinado produto; 

𝑆 : custo médio para emitir um pedido de um material; 

𝐶 : custo para manter uma unidade em estoque durante um ano; 

𝑝 : taxa de ressuprimento do estoque; 

𝑑 : taxa de demanda de itens do estoque; 

𝑎𝑐 : custo de aquisição para comprar ou produzir um material; 

 

De posse da escolha de qual método seguir, segundo Gaither e Frazier (2001), 

computa-se o lote econômico de compra usando todos os preços de venda, determine qual lote 

econômico de compra a partir dos valores encontrados, o lote deve estar na faixa de quantidade 

para o seu preço. Após determinado o lote econômico deverá ser computado o custo anual de 

materiais (CTM) e a quantidade pedida deverá ser a que possuir o menor custo e por isso será 

o lote econômico de compra para o material. 
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3. MÉTODO DE ESTUDO 

 

 

O estudo aqui presente é uma pesquisa exploratória, por que se observou a dinâmica 

da situação problema. Está é uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Um vez que 

se analisaram alguns relatórios já disponíveis na empresa e foram levantadas informações 

empíricas observando a gestão de estoque na empresa. 

A método de estudo utilizado foi baseado e é composto por uma revisão bibliográfica 

sobre a Gestão de Estoque e o Modelo de Ponto de Reposição apresentados na obra de Caon, 

Corrêa e Gianesi (2008). O método empregado neste estudo é apresentado no referencial teórico 

e adaptado segundo às características da empresa e sendo assim composto por oito etapas 

conforme pode-se ver na figura 11.  

 

 

Figura 11: Metodologia do projeto 

Fonte: O autor 
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3.1.  COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Nesta etapa do estudo descreve-se como foram coletados todos os dados relevantes ao 

problema a ser estudado ao longo deste trabalho. A empresa alvo do estudo possui como sistema 

ERP o SAP e, por isso, possui um grande histórico de dados. Todos os dados necessários para 

o estudo foram solicitados a empresa por meio de reuniões semanais realizadas com os 

responsáveis diretos pelo setor de melhoria de processo e com os gestores responsáveis. 

Todos os dados extraídos do SAP foram transportados para planilhas em Excel com o 

objetivo de facilitar sua análise. Com base em nos dados em Excel, foram gerados gráficos e 

aplicadas as equações seguindo a metodologia do estudo. 

 

 

3.1.1. Análise do cadastro de material 

 

 

Através de entrevistas inicialmente realizadas junto aos gestores percebe-se que não 

existe nenhum procedimento referente a análise dos padrões atuais de estoque adotados pela 

empresa e que esta análise não é vista como crítica para eles, o que pode estar levando a empresa 

a cometer possíveis erros no gerenciamento dos estoques. 

 

 

3.1.2. Análise do estoque atual 

 

 

Com o auxílio dos dados retirados do SAP  foi possível realizar um levantamento da 

situação atual do estoque da empresa estudada. Todos os itens do estoque de consumíveis foram 

contabilizados com o objetivo de avaliar o potencial de melhoria deste estudo. 
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3.2. IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE DEMANDA 

 

 

Nesta etapa buscou-se identificar o tipo de demanda a qual os itens do estoque da 

empresa obedeciam. Determinar o tipo de demanda dos itens do estoque de consumíveis da 

empresa é de suma importância, pois só após este passo que o modelo de gestão do estoque 

poderá ser escolhido.  

 

 

3.3.  APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE ESTOQUE 

 

 

O modelo de gestão de estoques utilizado neste estudo é baseado na obra de Caon, 

Corrêa e Gianesi (2008) e que foi chamado por eles de “ponto de reposição com lote 

econômico”. 

A aplicação deste modelo será dividida em 4 partes sendo elas: o cálculo do desvio 

padrão, a escolha do fator de segurança, o cálculo do lead time de ressuprimento e por final, o 

cálculo do novo estoque de segurança. 

 

 

3.3.1.  Cálculo do desvio-padrão  

 

 

Identificado o tipo de demanda foi feita a escolha do método de gestão de estoques. O 

método escolhido, segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), é um dos mais tradicionais e é 

chamado de “ponto de reposição com lote econômico”. Para dar início a aplicação do método 

escolhido, primeiramente, foi necessário calcular o desvio padrão dos itens a serem estudados. 
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3.3.2.  Escolha do fator de segurança 

 

 

Neste passo, foi apresentado aos gestores os níveis de segurança para que os mesmos 

pudessem tomar uma decisão de que nível deveria ser adotado para realização deste estudo.  

A determinação do fator de segurança é muito importante, pois irá interferir 

diretamente, segundo Tubino (2008), em dois fatores que devem ser equilibrados: os custos 

decorrente da falta de estoque e os custos de manutenção dos estoques de segurança. 

 

 

3.3.3.  Cálculo do lead time de ressuprimento 

 

 

Para se realizar o cálculo do lead time utilizou-se todo o histórico de compra dos itens 

consumíveis da empresa armazenado no SAP fornecido pelo engenheiro responsável pela 

melhoria de processo da empresa. 

Durante reunião foi constatado que a empresa possui um lead time de ressuprimento 

já cadastrado no SAP, porém o mesmo está desatualizado e apresenta erros, por isso, se faz 

necessário recalcular este parâmetro para todos os itens do estoque de consumíveis. 

 

 

3.3.4.  Cálculo do novo estoque de segurança 

 

 

Após conseguir determinar o desvio-padrão, o fator de segurança e o lead time de 

ressuprimento dos itens consumíveis do estoque empresa, pode-se calcular o novo estoque de 

segurança para esses itens. 

Para realizar o cálculo dos novos valores para o estoque de segurança de itens 

consumíveis da empresa foi utilizado o Excel e a equação 12 demonstrada anteriormente no 

item 2.4.2.1.2 deste estudo. 
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3.4. CÁLCULO DO PONTO DE REPOSIÇÃO 

 

 

 De posse do novo nível de estoque de segurança e já com as taxas de demanda e o 

lead time de ressuprimento em mãos agora é possível com o auxílio do Excel e da equação 10  

que foi previamente demonstrada no item 2.4.2.1 deste estudo determinar o novo ponto de 

reposição para todos os itens consumíveis da empresa. 

 

 

3.5. CÁLCULO DO NOVO ESTOQUE MÁXIMO PROPOSTO 

 

 

Por fim, de posse do no ponto de reposição e dos lotes econômicos fornecidos pela 

empresa foi possível determinar o novo estoque máximo de itens consumíveis proposto por este 

estudo para a empresa. Com os valores do novo estoque máximo proposto foi capaz de realizar 

uma comparação entre a situação atual dos estoques da empresa e a proposta feita pelo estudo. 
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4. DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE ESTOQUE 

PARA ITENS CONSUMÍVEIS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas informações acerca do cenário encontrado na 

empresa em estudo obtidas através de observações, entrevistas, análises de danos retirados do 

sistema e os resultados da aplicação da metodologia. 

 

 

4.1.  A EMPRESA OBJETO DE ESTUDO 

 

 

A empresa a ser estudada é uma empresa de grande porte, umas das principais 

fabricantes de sistemas submarinos e de fornecimento de tecnologias e serviços para a indústria 

de petróleo e gás.  

A empresa conta com milhares de funcionários espalhados pelo mundo em várias 

unidades, mas unidade a ser estudada está situada na cidade de Macaé, município do interior 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Está unidade tem como atividade principal a manutenção de equipamentos submarinos 

e seu principal cliente é a Petrobras. Entre as suas principais atividades estão os testes 

preventivos realizados em equipamentos submarinos, os ensaios não destrutivos, a usinagem 

de peças e a manutenção corretiva. Em acréscimo, a empresa utiliza como sistema ERP o SAP 

para integrar todas as suas atividades. 

 

 

4.2.  OPERACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

Neste capítulo será analisado todo o desenvolvimento metodologia utilizada para este 

projeto, assim como apresentado no capítulo anterior. 
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4.2.1. Coleta e análise de dados 

 

 

Para a realização do primeiro passo da aplicação do método, ou seja, a coleta e análise 

de dados, foram realizadas diversas pesquisas no sistema, conversas com gerentes e pessoas 

envolvidas no processo, de modo que foi possível identificar os principais problemas 

encontrados. 

Além do mais, todos os dados utilizados ao longo deste estudo tiveram como origem 

o SAP, bem como foram retirados 24 meses de dados para este estudo e ainda foram transferidos 

para planilhas em Excel com o objetivo de facilitar a exploração de todos os dados. 

 

 

4.2.1.1. O cadastro de material 

 

Primeiramente, foi feito o mapeamento do processo de cadastro do estoque de 

segurança dos itens consumíveis da empresa. Assim, por meio de entrevistas com gerentes e 

colaboradores, foi possível identificar o processo existente. Este processo está descrito na figura 

12 abaixo: 

 

 
Figura 12: Processo de Requisição de Aumento do Estoque de Segurança 

Fonte: O Autor 
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Após construir o mapeamento do processo representado na figura 12 e submetido a 

avaliação com os envolvidos no processo, foi observado que a percepção da empresa sobre o 

desempenho atual do processo é de que a fábrica está sempre solicitando o aumento de estoque 

de segurança, enquanto o almoxarifado tem consciência que deve diminuir seu inventário. 

Porém, não existe hoje nenhum procedimento definido para se determinar quando e como deve-

se realizar a revisão do estoque de segurança de um item. 

Assim foi possível identificar a necessidade de revisão do estoque de itens 

consumíveis, visto que, de maneira fácil consegue-se encontrar problemas com relação a falta 

de alguns tipos de materiais, o excesso de outros tipos de materiais e o descarte de materiais 

vencidos sem serem aplicados. 

Também foi através de reuniões com os gestores que ficou claro que o cadastro de 

estoque de segurança é feito de forma incorreta. O necessário e correto seria cadastrar no SAP 

o ponto de reposição já que este sim identifica o momento e a quantidade ideal para se repor o 

estoque. O cadastro incorreto pode estar gerando um estoque de segurança alto e 

consequentemente compras desnecessárias. 

 

 

4.2.1.2. Estoque atual 

 

 

Assim, depois de identificadas a necessidade de revisão do estoque de itens 

consumíveis, foi feito um levantamento geral da quantidade de itens no estoque e seu valor 

monetário total. Nessa etapa, foi solicitado por meio de reunião dados referentes ao total de 

itens em estoque, seus respectivos valores individuais e o valor cadastrado do estoque de 

segurança juntamente com o seu lote de compra.  

Com esses dados em mãos então foi possível demonstrar o grande potencial de 

melhoria que este estudo pode apresentar devido ao volume monetário armazenado. O estoque 

atual da empresa possui 149 itens. 
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Figura 13: Estoque Atual 

Fonte: O Autor 

 

 

 

A figura 13 mostra um comparativo entre o valor cadastrado e valor do estoque atual, 

a barra de “Estoque Atual” com o valor de R$ 340.211,86 representa o somatório do valor de 

todos os itens que existem no estoque de consumíveis da empresa na data exata em que os dados 

foram coletados. Já a barra de “Estoque Total Cadastrado” com o valor de R$ 494.944,52, 

representa o somatório do valor de todos os itens de acordo com o somatório do estoque de 

segurança com o lote mínimo de compra já cadastrado e fornecido para este estudo pela 

empresa. 

A diferença de  R$ 154.732,66 observada nos valores de “Valor Total Cadastrado” e 

“Estoque Atual” é referente aos itens que já foram consumidos e ainda não atingiram o ponto 

de reposição, ou já atingiram e sua ordem de compra está em processo. 

O gráfico mostra que há R$ 340.211,86 atualmente no estoque, o que caracteriza um 

grande volume de capital imobilizado, representando um valor parado considerado alto pelo 

próprios gestores da empresa. 
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4.2.2. Tipo de demanda 

 

 

Em princípio, é necessário conhecer o tipo de demanda dos itens do estoque de 

consumíveis. Sabendo-se que a demanda por esses itens ocorre de forma independente da 

demanda para qualquer outro item do estoque e que, além disso, é uma  demanda estimada a 

partir de previsões ou pedidos reais dos clientes, então, segundo Gaither e Frazier (2001), 

classifica-se essa demanda como independente. 

Em acréscimo, é necessário dizer que o serviço prestado pela empresa trata-se da 

manutenção de equipamentos submarinos, ou seja, ela só irá demandar os itens do estoque 

quando realizar a manutenção e, sendo assim, a empresa é totalmente dependente das condições 

de mercado, então, segundo Moreira (2008) classifica-se a demanda como independente. 

Após a escolha do tipo de demanda, foi feita a classificação do tipo de sistema de 

controle de estoque que era utilizado na empresa. Em reunião com os gestores com o objetivo 

de identificar o tipo de sistema de controle que melhor se adequa a empresa ficou claro que o 

sistema utilizado é o de Revisão Contínua, uma vez que, o sistema ERP empregado pela 

empresa, o SAP, verifica o nível dos estoques sempre que uma peça é retirada, e este estando 

abaixo do ponto de ressuprimento cadastrado, é emitida automaticamente uma requisição de 

compra que futuramente será analisada por um funcionário de suprimentos.  

 

 

4.2.3.  Modelo de gestão de estoques 

 

 

Como visto no item anterior, este trabalho buscará maneiras para diminuir o nível do 

estoque máximo cadastrado e para isso será adotado o modelo de ponto de pedido, descrito 

anteriormente no estudo aqui presente, no item 2.4.5. 

Após conhecer o tipo de demanda, foi necessário optar por um dos métodos 

apresentados anteriormente neste estudo para se calcular o estoque de segurança referente a 

cada item. 

O método aplicado é o da equação 12 representada anteriormente no item 2.4.2.1.2: 
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𝐸𝑆 = 𝐹𝑆 𝑥 𝜎 𝑥 √
𝐿𝑇

𝑃𝑃
 

           

(12) 

 

Após a escolha, verificou-se a necessidade de estipular um fator de segurança e 

calcular o desvio-padrão estimado de cada um dos itens do estoque, para que assim seja possível 

chegar a um valor aceitável para o estoque de segurança. O cálculo do desvio-padrão e a 

estipulação do fator de segurança serão apresentados nos itens 4.2.3.1 e 4.2.3.2 

respectivamente. 

 

 

4.2.3.1.Cálculo do desvio-padrão 

 

 

Para realizar o cálculo do desvio-padrão de cada item do estoque de consumíveis foi 

necessário utilizar a base de dados histórica de consumo de cada item. Todos os dados desta 

etapa foram coletados através do histórico de consumo do SAP fornecidos pelo engenheiro 

responsável pela melhoria de processo da empresa. Os dados coletados foram transferidos para 

uma planilha de Excel onde se tornará possível a análise de cada um destes dados. 

Com a variabilidade histórica de consumo em mãos foi feito o cálculo do desvio-

padrão através do seguinte procedimento: 

Primeiramente, calculou-se a média de consumo de cada um dos itens através da 

equação 15 apresentada anteriormente no item 2.4.2.1.2. 

 

 
𝜇 = 𝑑𝑚𝑒𝑑 =

(𝑑1 +  𝑑2 +  𝑑3 + ⋯ + 𝑑𝑛)

𝑛
 

(15) 

 

 

Com a média de consumo em mãos pode-se aplicar a equação 16 para calcular o 

desvio-padrão: 
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𝜎 =  √
(𝑑1 −  𝑑𝑚é𝑑)² + (𝑑2 − 𝑑𝑚é𝑑)² + (𝑑3 − 𝑑𝑚é𝑑)² + ⋯ + (𝑑𝑛 −  𝑑𝑚é𝑑)²

𝑛 − 1
 

 

(16) 

 

Como pode-se observar na figura 14, após aplicar nos 149 itens consumíveis do 

estoque às equações 15 e 16 descritas anteriormente, foi possível observar que grande parte dos 

itens, especificamente 121 itens, possuíam desvio-padrão igual zero, pois nenhuma unidade 

desses itens foi consumida nos últimos 24 meses, data a partir da qual foi retirada todo o 

histórico de consumo do SAP.  

Apenas 28 itens tiveram movimentação nos últimos 24 meses o que representa 

aproximadamente 19% dos itens cadastrados no estoque da empresa estudada. 

 

 

Figura 14: Movimentação 

Fonte: O Autor 

 

Filtrando os resultados obtidos no Excel com o objetivo de retirar os desvios-padrões 

e as médias de consumo iguais a zero ficou-se com os seguintes itens demonstrado na tabela 2 

e seus respectivos desvios-padrões. 
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Tabela 2 - Devio Padrão de Consumo 

 
Fonte: O Autor 

 

Após apresentação dos dados representados na figura 14 em umas das reuniões 

semanais realizadas com os gestores, ficou definida a retirada dos itens com desvio-padrão de 

consumo igual a zero do estudo. Sobrando assim apenas os 28 itens representados na Tabela 2. 

Com a tabela 2 em mãos ficou decidido em reunião a necessidade de se realizar o 

estudo em todos os 28 itens com desvio-padrão de consumo diferente de 0. Desse modo, foi 

acertado que todos esses itens são de suma importância para o processo de manutenção, pois a 

falta de um deles pode ocasionar o atraso na entrega de um projeto. Assim, em resumo, não se 

faz mais necessário a aplicação da Curva ABC e da Classificação XYZ para delimitação dos 

itens restantes.  

 

 

4.2.3.2. Definição do fator de segurança 

 

Segundo Caon, Corrêa e Gianesi (2008), o fator de segurança deve ser calculado de 

acordo com o nível de precisão que se quer para determinada atividade.  

Descrição Consumo Média Mensal Desvio Padrão de Consumo

ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 17 19

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 33 35

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 14 18

Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 5 12

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 381 258

SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 216 79

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 2 8

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 4 16

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 3 25

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 17 16

OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 9 4

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 1 4

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 1 1

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 7 10

TINTA EPOXY BRANCO N-2628 26 18

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 7 4

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 22 26

TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 1 7

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 1 3

TINTA INTERZONE 954 AMARELO 8 10

Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 1 15

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 8 7

Tinta Interzone 954 Branco 49 21

Tinta Interzone 954 Laranja 2 4

Tinta Interzone 954 Vermelho 1 2

TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 7 5

INTERTHERM 50 ALUMINIO 1 1

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 1116 437
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Ainda segundo os autores acima, este fator representa o número de desvios-padrões, 

dos erros de previsão durante o lead-time, que se deve manter em estoque de segurança para o 

nível de serviço desejado.  

É importante ressaltar que quanto maior o nível do fator de segurança maior a 

qualidade, porém maior também será o custo para se manter o estoque. A tabela 3 demonstra o 

fator de segurança correspondente à alguns níveis de serviço. 

 

Tabela 3 - Fator de Segurança 

 
Fonte: Corrêa, Gianesi e Caon,2008,p.45 

 

Como vimos no item 2.1.2 Garcia, Lacerda e Azozo (2001) definem o nível de serviço 

como sendo a probabilidade de um cliente ser ou não atendido, uma vez que, esta a relação 

entre a quantidade necessitada de itens do estoque de segurança e quantidade atendida. 

Gaither e Frazier (2001) definem o nível de serviço como sendo a probabilidade de 

que não ocorra o stockout durante o lead time. Ou seja, um gerente pode, por exemplo, dizer 

que quer uma probabilidade de 90% de que todos os pedidos dos clientes possam ser enviados 

imediamente do estoque. 

Já o stockout, segundo Gaither e Frazier (2001), significa que não existem estoques 

suficientes para atender as demandas para um material durante o lead time 
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De conhecimento da importância da escolha do nível de serviço mais adequado foi 

realizada uma reunião com o gerente de planejamento e com o engenheiro responsável pela 

melhoria de processo da empresa na qual se definiu a adoção de um fator de segurança de 95%, 

portanto, o fator utilizado ao longo deste estudo será o: 

 

𝐹𝑆 = 1,645 

 

 

4.2.3.3.Lead time de ressuprimento 

 

 

Outro parâmetro importante a se calcular é o Lead Time de entrega dos itens 

consumíveis do estoque da empresa. Para obter esta informação será utilizado o histórico de 

compra de cada material. 

Novamente usou-se a base de dados histórica fornecida engenheiro responsável pela 

melhoria de processo da empresa. A empresa tem o Lead Time de compra cadastrado no SAP 

para cada material, mas de acordo com as informações fornecidas pelos gestores e pelos 

colaboradores em reuniões o Lead Time de compra cadastrado no SAP nem sempre é confiável. 

Por este motivo, será necessário utilizar o histórico de compra de cada material para 

que assim seja possível fazer uma média entre os Lead Times de compra para obter um tempo 

padrão confiável que será utilizado neste estudo. 

Assim com base nos dados retirados do SAP com o histórico de consumo de cada item 

foi possível através do Excel calcular e montar a tabela 4 com os Lead Times de consumo dos 

itens em dias e mês. 
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Tabela 4 - Lead Times 

 
Fonte: O Autor 

 

 

4.2.3.4.Novo estoque de segurança 

 

 

Em posse de todos os dados obtidos anteriormente, agora é possível determinar o novo 

estoque de segurança para cada um dos itens através da equação 12: 

 

 

𝐸𝑆 = 𝐹𝑆 𝑥 𝜎 𝑥 √
𝐿𝑇

𝑃𝑃
 

  

(12) 

 

Descrição Lead Time (Dias) Lead Time (Mensal)

ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 52 2

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 41 1

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 46 2

Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 104 3

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 18 1

SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 32 1

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 49 2

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 46 2

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 120 4

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 93 3

OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 29 1

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 41 1

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 40 1

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 39 1

TINTA EPOXY BRANCO N-2628 33 1

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 17 1

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 20 1

TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 20 1

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 29 1

TINTA INTERZONE 954 AMARELO 28 1

Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 33 1

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 21 1

Tinta Interzone 954 Branco 29 1

Tinta Interzone 954 Laranja 24 1

Tinta Interzone 954 Vermelho 26 1

TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 18 1

INTERTHERM 50 ALUMINIO 35 1

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 15 1
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Com os resultados obtidos anteriormente foi possível verificar que muitos itens 

possuem desvio-padrão (𝜎) igual a zero devido ao não consumo destes itens nos últimos anos, 

assim, por consequência o estoque de segurança destes itens também será zero. 

Para melhor explicação, o desvio-padrão (𝜎) utilizado para o cálculo do estoque de 

segurança através da equação 12 corresponde aos valores encontrados na tabela 2 apresentada 

no item 4.2.31, o fator de segurança utilizado (𝐹𝑆) tem como valor 1,64 e foi definido em 

reunião com os gestores como apresentado no item 4.2.3.2, os valores para o lead time de 

ressuprimento ( 𝐿𝑇) estão respresentados na coluna “Lead Time (Mensal)” na tabela 4 

apresentada no item 4.2.3.3 e o valor para a periodicidade (𝑃𝑃) à qual refere-se o desvio-padrão 

será 1, pois a lista de demanda aborda as demandas mensais, então o 𝑃𝑃 foi assumindo como 

sendo 1. 

Então, analisando os demais itens conseguiu-se obter os seguintes valores para o 

estoque de segurança apresentados na tabela 5:  
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Tabela 5 - Novo Estoque de Segurança 

 
Fonte: O Autor 

 

Por conseguinte, após se determinar o estoque de segurança de cada item pode-se 

utilizar esta informação, segundo Tubino (2008), como uma faixa de limite inferior que quando 

frequentemente ultrapassada indica que provavelmente existem mudanças nas variáveis do 

sistema, ou seja, na demanda ou no tempo de ressuprimento. 

De posse dessa informação, determina-se que quando essa faixa de limite inferior for 

ultrapassada é recomendável que uma revisão seja feita no estoque de segurança para saber se 

existe ou não a necessidade de se modificar os níveis do estoque de segurança para este item 

em questão. 

 

Descrição NOVO ES

ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 41

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 68

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 37

Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 37

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 331

SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 135

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 18

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 33

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 83

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 48

OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 6

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 7

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 2

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 20

TINTA EPOXY BRANCO N-2628 31

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 5

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 35

TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 9

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 5

TINTA INTERZONE 954 AMARELO 16

Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 26

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 9

Tinta Interzone 954 Branco 35

Tinta Interzone 954 Laranja 5

Tinta Interzone 954 Vermelho 3

TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 6

INTERTHERM 50 ALUMINIO 1

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 510
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4.2.4. Ponto de reposição 

 

 

Com os novos dados do estoque de segurança já calculados, é possível determinar o 

ponto de reposição, no qual o pedido de compra para reposição do estoque deve ser disparado 

de forma a não comprometer o estoque de segurança pré-determinado. 

Para realizar o cálculo do ponto de pedido será necessário mais uma vez analisar o 

histórico de consumo de itens consumíveis da empresa, o qual já foi utilizado para calcular o 

desvio-padrão anteriormente e o Lead Time de ressuprimento.  

A determinação do ponto de pedido será feito através da equação 10, apresentada 

anteriormente, e para isso é necessário a utilização da demanda por unidade de tempo (𝐷) 

apresentada na tabela 6 a seguir, o lead time mensal de ressuprimento (𝐿𝑇) apresentando na 

tabela 4 no item 4.2.3.3 e do estoque de segurança (𝐸𝑠𝑒𝑔) apresentado na tabela 5 no item 

4.2.3.4. 
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Tabela 6 - Média de Consumo Mensal 

 
Fonte: O Autor 

 

 

 𝑃𝑅 = 𝐷 . 𝐿𝑇 +  𝐸𝑠𝑒𝑔 (10) 

 

Aplicando a equação 10 à todos os itens do novo estoque de segurança tem-se como 

resultado a tabela 7: 

 

Descrição Consumo Média Mensal

ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 17

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 33

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 14

Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 5

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 381

SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 216

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 2

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 4

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 3

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 17

OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 9

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 1

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 1

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 7

TINTA EPOXY BRANCO N-2628 26

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 7

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 22

TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 1

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 1

TINTA INTERZONE 954 AMARELO 8

Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 1

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 8

Tinta Interzone 954 Branco 49

Tinta Interzone 954 Laranja 2

Tinta Interzone 954 Vermelho 1

TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 7

INTERTHERM 50 ALUMINIO 1

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 1116
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Tabela 7 - Ponto de Reposição 

 
Fonte: O Autor 

 

 

4.2.5. Novo estoque máximo 

 

 

Em posse dos valores de ponto de reposição apresentados no item anterior na tabela 7, 

determina-se o novo estoque máximo proposto por este estudo, pois só assim será possível 

compará-lo com antigo estoque máximo cadastrado.  

E, assim, por não possuir dados suficientes para gerar uma equação do custo total do 

estoque este estudo utilizará os valores de lote de compra fornecidos pela empresa estudada na 

tabela 8 a seguir: 

 

Descrição NOVO ES Ponto de Reposição

ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 41 71

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 68 114

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 37 59

Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 37 56

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 331 560

SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 135 365

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 18 20

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 33 39

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 83 95

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 48 102

OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 6 15

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 7 8

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 2 3

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 20 29

TINTA EPOXY BRANCO N-2628 31 59

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 5 9

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 35 49

TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 9 9

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 5 6

TINTA INTERZONE 954 AMARELO 16 23

Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 26 27

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 9 15

Tinta Interzone 954 Branco 35 82

Tinta Interzone 954 Laranja 5 7

Tinta Interzone 954 Vermelho 3 4

TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 6 11

INTERTHERM 50 ALUMINIO 1 2

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 510 1068
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Tabela 8 - Lote Padrão de Compra 

 
Fonte: A empresa 

 

Portanto, com os novos parâmetros do estoque de segurança, de ponto de pedido e com 

o lote de compra em mãos vai ser gerada a tabela 9 que mostra o estoque máximo apresentado 

a seguir: 

Descrição Lote de Compra

ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 34

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 18

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 25

Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 60

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 100

SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 100

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 20

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 20

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 20

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 20

OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 10

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 5

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 5

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 5

TINTA EPOXY BRANCO N-2628 20

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 10

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 20

TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 10

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 5

TINTA INTERZONE 954 AMARELO 5

Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 25

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 20

Tinta Interzone 954 Branco 50

Tinta Interzone 954 Laranja 10

Tinta Interzone 954 Vermelho 5

TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 15

INTERTHERM 50 ALUMINIO 10

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 400
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Tabela 9 - Estoque Máximo 

 
Fonte: O Autor 

 

 

4.2.6. Avaliação do estoque máximo novo proposto 

 

 

Conforme observa-se na figura 15, com a revisão proposta neste estud , foi obtida uma 

redução de 56% do estoque atual cadastrado passando de um total de R$ 494.944,52 para o 

valor de R$ 215.342,00, gerando assim uma redução no valor de R$ 279.602,52 de capital 

imobilizado. 

 

 

Descrição NOVO ES Ponto de Reposição Lote de Compra Estoque máximo

ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 41 71 34 105

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 68 114 18 132

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 37 59 25 84

Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 37 56 60 116

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 331 560 100 660

SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 135 365 100 465

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 18 20 20 40

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 33 39 20 59

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 83 95 20 115

Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 48 102 20 122

OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 6 15 10 25

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 7 8 5 13

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 2 3 5 8

TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 20 29 5 34

TINTA EPOXY BRANCO N-2628 31 59 20 79

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 5 9 10 19

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 35 49 20 69

TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 9 9 10 19

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 5 6 5 11

TINTA INTERZONE 954 AMARELO 16 23 5 28

Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 26 27 25 52

ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 9 15 20 35

Tinta Interzone 954 Branco 35 82 50 132

Tinta Interzone 954 Laranja 5 7 10 17

Tinta Interzone 954 Vermelho 3 4 5 9

TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 6 11 15 26

INTERTHERM 50 ALUMINIO 1 2 10 12

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 510 1068 400 1468
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Figura 15: Proposta de Estoque Cadastrado 

Fonte: O autor 

 

 

Prevendo que esta redução se estenda também para o estoque real imobilizado na 

empresa tem-se, como ilustrado na figura 16, uma redução de R$ 340.211,86 para R$ 

148.020,43, representando uma economia total de R$ 192.191,42 nos estoques da empresa. 

 

 

Figura 16: Estoque Previsto 

Fonte: O Autor 
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Este capital de R$ 192.191,42 que segundo o estudo aqui realizado, está imobilizado 

de forma incorreta, poderia estar sendo aplicado de várias formas diferentes pela empresa, uma 

vez que trata-se de um ativo dela. 

 

 

4.2.7. Perda devido a sucata 

 

 

Considerando-se os valores obtidos ao longo deste estudo, como, por exemplo, os 

valores para o estoque de segurança e o desvio-padrão de consumo, agora é possível analisar a 

situação atual do estoque. 

Existem atualmente 149 itens cadastrados no estoque da empresa, porém, apenas 105 

itens em estoque. Como foi visto ao longo deste estudo apenas 28 deste 105 itens possuem 

algum tipo de consumo e por isso não terão seu estoque de segurança zerado. Analisando estes 

28 itens que a empresa possui em seu estoque através do consumo médio e dos novos 

parâmetros propostos por este estudo, verifica-se que apenas dois estão em um nível aceitável. 

Como dito acima, desses 105 itens em estoque apenas dois estão dentro dos padrões 

estabelecidos pelo estudo, ou seja, não precisa de uma requisição de compra, pois está acima 

do ponto de ressuprimento e não estão em excesso, estando abaixo do nível máximo de estoque 

como é visto na tabela 10 abaixo. 
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Tabela 10 - Análise do Estoque 

 

Fonte: O autor

Material Descrição NOVO ES Ponto de Reposição Lote de Compra Estoque máximo Estoque Atual Status

500000121 ELET.AWS E7018 2,4MM REF. OK 480 41 71 34 105 51 Possivel Descarte

500000122 ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 68 114 18 132 0 Comprar Material

500000123 ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 37 59 25 84 0 Comprar Material

500000125 Eletrodo - E9018-D1 - 4 mm - SFA 5.5 37 56 60 116 175 Possivel Descarte

500000236 SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 331 560 100 660 0 Comprar Material

500000268 SOLVENTE P/TINTA EPOXI LT 5,1195 135 365 100 465 205 Estoque em Excesso

500000349 Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 18 20 20 40 0 Comprar Material

500000350 Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 33 39 20 59 0 Comprar Material

500000378 Eletrodo - ENiCrMo-3 - 3,2 mm - SFA 5.11 83 95 20 115 138 Estoque em Excesso

500000493 Eletrodo - ENiCrMo-3 - 4 mm - SFA 5.11 48 102 20 122 54 Estoque em Excesso

500000673 OLEO MARSTON BENTLEY HW 443. 6 15 10 25 12 Estoque em Excesso

500000717 SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 7 8 5 13 2 Comprar Material

500000929 TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 2 3 5 8 10 Estoque em Excesso

500000930 TINTA EPOXI ALTA ESPESSURA N-2628 NA COR 20 29 5 34 39 Estoque em Excesso

500000935 TINTA EPOXY BRANCO N-2628 31 59 20 79 79 Estoque em Excesso

500000973 ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY VERMELH 5 9 10 19 44 Estoque em Excesso

500000974 ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY BRANCO 35 49 20 69 218 Estoque em Excesso

500001643 TINTA COLORGIN VERDE 840 LUMINOS 9 9 10 19 35 Estoque em Excesso

500002018 Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 5 6 5 11 3 Comprar Material

500002019 TINTA INTERZONE 954 AMARELO 16 23 5 28 90 Estoque em Excesso

500002224 Tecido de Síl ica 860 x 1,00 mm 26 27 25 52 25 Comprar Material

500002226 ESMALTE SINTETICO COLORGIN SPRAY PRETO 9 15 20 35 54 Estoque em Excesso

500013416 Tinta Interzone 954 Branco 35 82 50 132 93 Estoque OK

500013417 Tinta Interzone 954 Laranja 5 7 10 17 48 Estoque em Excesso

500022561 Tinta Interzone 954 Vermelho 3 4 5 9 20 Estoque em Excesso

500025343 TINTA VERDE REFLEXIVA GALÃO 3,6L 6 11 15 26 40 Estoque em Excesso

500035908 INTERTHERM 50 ALUMINIO 1 2 10 12 3 Estoque OK

500040646 Desegraxante Industrial Biodegradável GS 510 1068 400 1468 0 Comprar Material
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Já dos 105 itens, 9 itens necessitam de uma requisição de compra devido aos baixos 

níveis de estoque, bem como os outros 94 itens possuem estoque em excesso, o que representa 

aproximadamente 90% do estoque total, como demonstrado na figura 17. 

 

 

Figura 17: Situação Estoque Atual 

Fonte: O autor 

 

 

De acordo ao apresentado na figura 17, dos 90% que representam os itens em excesso 

no estoque, 77 itens não possuem consumo mensal e, por isso, são considerados possíveis 

descartes. Já outros 17 itens, que estão representados na tabela 10, possuem consumo, mas seus 

níveis de estoque estão a cima do estabelecido pelo estudo, porém possuem demanda e serão 

consumidos ao longo do tempo. 
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Figura 18: Descarte de itens 

Fonte: O autor 

 

Os itens em descarte representam cerca de 82% do total dos itens no estoque da 

empresa, o que equivale à R$ 206.753,57 dos R$ 340.211,86 que atualmente a empresa possui 

em estoque como demonstrado na figura 18. Assim sendo a figura 18 representa a porcentagem 

de itens a serem descartados e a figura 19 representa a porcentagem do valor monetário a ser 

descartado. 

 

 

Figura 19: Descarte Total de Itens 

Fonte: O autor 
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 Assim, além do descarte de itens que não tem previsão de utilização, a empresa, 

caso queira adotar este estudo como parâmetro, terá de realizar a compra dos itens que estão 

em falta, o que representaria um investimento de R$ 50.879,40, conforme relatado na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Necessidade de Compra 

 

Fonte: O autor 

 

 

4.2.8.  Implantação do modelo de gestão de estoques proposto 

 

 

Conhecendo o padrão de consumo dos itens e aplicando as políticas de estoque 

corretas, é possível reduzir os níveis gerais de estoque e ao mesmo tempo garantir alta 

disponibilidade. Inicialmente, os níveis de estoque podem aumentar, devido à compra de 

materiais necessários, mas em seguida vem a redução dos níveis gerais de estoque, com a 

adequação dos itens que possuíam estoque em excesso. 

A implementação do estudo possui um investimento inicial de R$ 50.879,30. Este 

valor seria utilizado na compra dos itens representados na tabela 11 no item 4.2.7 deste trabalho. 

Itens esses que estão em falta no estoque e que, segundo o estudo, possuem demanda. 

Pode-se ainda definir algumas ações implementantes do projeto. Em princípio, deve-

se alterar o cadastro do estoque de segurança dos itens sem movimentação para 0, a fim de que 

se garanta que nenhuma compra indevida seja realizada. 

Após realizar esta modificação deve-se atualizar no cadastro do SAP a nova 

quantidade de estoque de seguraça de acordo com o Lead Time real de consumo dos itens do 

estoque. Esta atualização irá automaticamente gerar alguns pedidos de compra para adequação 

do estoque. Desse modo, estas ordens de compras devem ser executadas para reduzir os 

impactos da falta de estoque e a redução das compras emergenciais que acabam por prejudicar 

o controle de todo o processo. 

Descrição Estoq Atual Status Qnt a Compra Valor Unitário Valor Total

ELET.AWS E7018 3,2MM REF. OK 480 0 Comprar Material 132 16,8 2.210,98R$                       

ELET.AWS E7018 4,0MM REF. OK 4804 0 Comprar Material 84 16,76 1.407,36R$                       

SOLVENTE P/ LIMPEZA TIPO 1101-TEMPO 0 Comprar Material 660 6,17 4.073,48R$                       

Eletrodo - E10018-D2 - 4 mm - SFA 5.5 0 Comprar Material 40 27,27 1.096,11R$                       

Eletrodo - E10018-D2 - 3,2 mm - SFA 5.5 0 Comprar Material 59 27,57 1.616,02R$                       

SERRA FITA METAL DURO 1"2/3-3500 2 Comprar Material 11 792,32 8.835,42R$                       

Serra fita metal duro 2"1/2-1.8- 3 Comprar Material 8 2869,73 21.718,07R$                     

Tecido de Sílica 860 x 1,00 mm 25 Comprar Material 27 95,32 2.596,33R$                       

Desegraxante Industrial Biodegradável GS 0 Comprar Material 1468 4,99 7.325,55R$                       

50.879,30R$            
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Realizadas as modificações será o momento de criar um processo para que sempre que 

um item atingir o estoque de segurança o responsável por esta demanda dispare um pedido de 

revisão dos parâmetros do estoque de segurança, procurando sempre identificar oportunidades 

de melhorias que possam agregar valor para o processo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo objetivou propor melhoria na estratégia de gestão de estoque de itens 

consumíveis de uma empresa prestadora de serviços de manutenção de equipamentos 

submarinos instalada em Macaé-RJ. Os resultados deste estudo, apresentados aos gestores da 

empresa, mostram a possibilidade de redução dos custos relativos ao capital de giro sem 

comprometer o atendimento à demanda. 

A colaboração dos gestores e de todos os envolvidos foram fundamentais para perceber 

e superar as dificuldades encontradas na empresa estudada. Com a colaboração dos gestores 

constatou-se que por muito tempo a referida empresa trabalhou com altos níveis de receita, o 

que fazia com que a mesma não se preocupasse em gerenciar seus estoques da melhor maneira 

possível. Contudo, este cenário mudou e atualmente o gerenciamento dos estoques vem se 

tornando cada vez mais importante. 

Assim, o estudo aqui presente teve como principal objetivo reduzir os níveis de 

estoques ao máximo sem comprometer a disponibilidade de material no processo. Para isso, 

primeiramente, foi necessário realizar um levantamento de todos os itens a serem estudados.  

Verificou-se, então, que o tipo de demanda para os estoques de itens consumíveis era 

independente e a partir deste ponto foi selecionado um método para a revisão do estoque de 

segurança. 

Então, após a identificação do método a ser aplicado constatou-se a necessidade de se 

determinar certos parâmetros essenciais para o cálculo do estoque de segurança.  

O primeiro parâmetro determinante analisado foi o desvio-padrão de consumo dos 

itens. Buscou-se dados no histórico de consumo da empresa através do SAP para que assim 

fosse possível determinar o valor do desvio-padrão de cada item.  

Já o segundo parâmetro determinante analisado foi o fator de segurança. Este fator foi 

determinado em conjunto com os gestores da empresa, pois o mesmo interfere diretamente na 

qualidade do serviço prestado pela empresa.  

Por fim, foi feita a revisão do Lead-Time de ressuprimento dos itens do estoque de 

consumíveis. Esta revisão foi necessária devido a inconsistência observada nas informações 

cadastradas no SAP com o valor real do Lead-Time verificado através de experiência dos 

colaboradores envolvidos no processo de requisição de compra de material. 

Com todos os parâmetros encontrados nos parágrafos anteriores, foi possível calcular 

um novo estoque de segurança para os itens consumíveis da empresa.  
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Logo, comparando o estoque de segurança antigo com o estoque proposto pelo estudo 

pode-se verificar que é possível reduzir em até 56% o estoque de segurança sem comprometer 

o atual desempenho da empresa. Essa redução representaria o valor R$ 192.191,42. Além de 

ser um capital que a empresa deixaria de ter imobilizado, esta redução representaria economia 

com o custo de manutenção do estoque. 

Inclusive foi observado, que devido à falta de gerenciamento do estoque, 82% do valor 

total monetário que hoje a empresa tem em estoque de itens consumíveis não possuem 

demanda, ou seja, provavelmente se tornarão sucata, este valor equivale a R$ 206.753,57 dos  

R$ 340.211,86. 

Para projetos futuros, recomenda-se a revisão do estoque de itens não consumíveis, 

uma vez que em conversa com os gestores pode-se verificar que o mesmo provavelmente 

também possui pontos a se melhorar. Outro ponto importante a se estudar posteriormente são 

os custos de manutenção de estoque para que se possa determinar o lote econômico de compra 

de cada item. 
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