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RESUMO 

Neste estudo, busca-se uma proposi<;ao para auxiliar Pequenas e Medias Empresas a criar e 

avaliar com mais exatidao suas diretrizes e polfticas sobre Gestao de Estoques. Tern o 

prop6sito de apresentar tecnicas e polfticas sobre Gestao de Estoques, permitindo urn 

embasamento para empresas, pois atraves de tecnicas, politicas de estoque, c~Uculos de 

controle e previsoes, as empresas podem identificar pontos falhos nos seus processos de 

administra<;ao de estoques, e com isto mostrar a importfulcia desta gestao para a avalia<;ao e o 

sucesso da organiza<;ao. 0 estudo sera realizado atraves de pesquisa bibliografica, onde livros, 

peri6dicos, teses e disserta<;oes serao a base para o tratamento de situa<;oes e teorias sobre o 

ambiente organizacional e suas politicas de Gestao de Estoques. Atraves dos temas citados, 

podemos admitir a fundamental importfulcia e o cuidado que toda empresa deve tomar com 

seus estoques a fim de garantir sua competitividade e permanencia ascendente no mercado. 
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1 INTRODU<;AO 

A empresa moderna de manufatura, de urn modo geral, produz seus bens de forma a 

atender o mercado que se lhe apresenta. Algumas empresas possuem muitos modelos de 

produtos, propiciando amplo leque de escolha aos clientes. As inova~oes e modifica~oes nos 

produtos e processos sao freqlientes devido a alta competitividade, surgindo assim a 

necessidade de uma cria~ao e readequa~ao na administra~ao de estoques 

Este projeto de estudo tern como objetivo principal, auxiliar a cria~ao e uma 

orienta~ao para a implanta~ao de urn sistema de gerenciamento do controle de estoques em 

empresas de pequeno e medio porte. E objetivo tambem, apresentar tecnicas e politicas sobre 

gestao de estoques, proporcionando as empresas identificarem seus pontos falhos e suas 

possiveis corre~oes. 

Atraves deste tema abordado, busca-se demonstrar que metodos tradicionais existentes 

podem ser elaborados e adaptados as necessidades das empresas, a fim de proporcionar a estas 

empresas urn melhor desempenho no mercado. 0 estudo ficara restrito a tecnicas ja existentes 

em bibliografias e estudos de caso. 
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2 POLITICA DE ESTOQUE 

A administrac;ao geral da empresa deveni determinar ao departamento de controle de 

estoque, o programa de objetivos a serem atingidos, isto e, estabelece certos padroes que 

sirvam de guias aos programadores e controladores e tambem de criterios para medir o 

desenvolvimento do departamento. 

Estas politicas sao relativas a: 

a) Metas da empresa quanto ao tempo de entrega dos produtos ao cliente; 

b) Defmic;ao do numero de depositos de almoxarifados e da lista de materiais a serem 

estocados nele; 

c) Nfveis de flutuac;ao dos estoques para atender uma alta ou baixa demanda ou uma alterac;ao 

de consumo. 

2.1 PRINCIPIOS BASICOS PARA 0 CONTROLE DE ESTOQUES 

Para se organizar urn setor de controle de estoque, inicialmente deveremos descrever 

suas principais func;oes: 

a) Determinar o que deve permanecer em estoque. Numero de itens; 

b) Determinar quando se deve reabastecer o estoque. Prioridade; 

c) Determinar a quantidade de estoque que sera necessano para urn periodo pre-determinado; 

d) Acionar o departamento de compras para executar a aquisic;ao de estoque; 

e) Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades; 

f) Controlar o estoque em termos de quantidade e valor e fomecer informac;oes sobre sua 

posic;ao; 

g) Manter inventanos peri6dicos para avaliac;ao das quantidades e estados dos materiais 

estocados; 

h) Identificar e retirar do estoque os itens danificados. 

Existem determinados aspectos que devem ser especificados, antes de se montar urn 

sistema de controle de estoque. 

Urn deles refere-se aos diferentes tipos de estoques existentes em uma fabrica. Os 

principais tipos encontrados em uma empresa industrial sao: materia-prima, produto em 

processo, produto acabado e pec;as de manutenc;ao. 
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2.2 MELHORIA CONTINuA E ELIMINA<;Ao DAS PERDAS 

A principal diferen«;a entre a empresa atual e a antiga e a constante procura pela 

melhoria de suas atividades. As empresas, hoje em dia, precisam necessariamente concentrar 

esfor«;os na busca constante de seu aprimoramento, nao apenas com inova«;oes tecnol6gicas, 

mas tambem com elimina«;ao de perdas existentes no processo. A empresa que "parar no 

tempo" com certeza sera suplantada por concorrentes mais competentes pois, normalmente, 

todas as atividades de uma empresa podem ser aprimoradas de alguma forma, e e isto que a 

empresa modema procura fazer, sem descanso. 

No processo de melhoria continua, a elimina«;ao das perdas e pe«;a de fundamental 

importancia. Se quiser sobreviver no mercado modemo, a empresa e obrigada a trabalhar 

continuamente para eliminar as perdas, entendendo-se por perda tudo que nao agrega valor ao 

produto e custa alguma coisa, desde materiais e produtos defeituosos ate atividades nao 

produtivas. Esta defini«;ao de perda engloba algumas atividades imprescindiveis a fabrica«;ao 

do produto, como a prepara«;ao de maquinas e a movimenta«;ao de materiais, as quais nao 

podem ser eliminadas completamente. Porem podem e devem ser melhoradas, restringindo-se 

ao minimo possfvel. 

E evidente que todas as empresas gostariam de reduzir suas perdas. Porem a atitude 

tradicional e o acomodamento diante da situa«;ao existente, convivendo com o ambiente de 

trabalho da empresa, enquanto que a empresa modema procura a redu«;ao das perdas, atraves 

de incessante atividade de racionaliza«;ao da produ«;ao. 

Com esta preocupa«;ao, o sistema de produ«;ao da empresa modema apresenta algumas 

caracterfsticas que o diferencia dos tradicionais. As mais relevantes sao o trabalho com lotes 

pequenos, baixos estoques e fluxo continuo de materiais. 

2.3 IMPORTANCIA DO CONTROLE DE ESTOQUE 

Nas industrias, ha a necessidade de se manter urn rfgido planejamento e controle de 

estoque de materias-primas, pois nos dias atuais, com o aumento da competitividade, ha a 

necessidade de se reduzir custos. 

Com isso, o controle de estoque tomou-se uma arma importante no marketing e na 

redu«;ao do custo de armazenamento. Com a implanta«;ao de urn sistema informatizado, a 
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empresa passou a ter n1pidas informa~oes a respeito dos niveis de seu estoque, com isso, pode 

controlar melhor sua produ~ao e atender aos prazos de entrega estabelecidos. 

Outro ponto importante usado pelas industrias, e manter parcerias com seus 

fomecedores, para manter uma boa qualidade do fomecimento de materia-prima e tambem 

urn pre~o de acordo com o mercado competitivo. 

Uma empresa que possui bons pre~os, garante com certeza urn fluxo constante de suas 

vendas, sendo as vendas fator primordial para a sobrevivencia de qualquer empresa. Urn born 

controle de estoque assegura ao setor de vendas urn pre~o competitivo, assim ele define o 

momento e a quantidade em que o produto deve ser reposto aos estoques de acordo com suas 

vendas. Atendendo assim, cria urn sincronismo entre as areas de vendas e produ~ao, pois a 

falta ou a sobra da materia-prima consiste num erro que pode trazer prejuizos, pois, estoque e 

sinonimo de dinheiro em caixa. 

Assim, pode-se verificar a importancia do controle de estoque, pois este e fundamental 

para o desenvolvimento e competitividade dentro do mercado. 

2.4 0 ARMAZENAMENTO DA MATERIA-PRIMA 

A escolha do melhor sistema de armazenamento de uma empresa e feita em fun~ao do 

espa~o disponivel, do numero de itens estocados, seus tipos de embalagens e da velocidade de 

atendimento necessario. 

De modo geral, nas empresas, suas materias-primas sao armazenas nas se~oes que as 

consomem e sao colocadas em prateleiras e gondolas, estrados e bancas. Outras sao 

conservadas em almoxarifado central. 

A capacidade fisica de armazenamento e de tres vezes o consumo mensal de materia

prima. 

A estocagem da materia-prima, nao pode ser considerada isoladamente; e uma 

atividade ligada a produ~ao e as vendas, devendo ser programada em conjunto com esses 

setores. Suas fun~oes principais sao: receber e fomecer materiais, registrando as entradas e 

saidas e determinar os niveis de estoques adequados. Os custos de estocagem sao elevados. A 

unica forma de reduzi-los esta numa programa~ao cuidadosa. 

0 maior problema surge durante a programa~ao: determinar o nivel correto do 

estoque, e com essa informa~ao calcular a area necessaria para o armazenamento das 

mercadorias. 0 nivel adequado, e aquele que permite atender a demanda dentro do tempo 

necessario para a reposi~ao, com o menor investimento. Devem ser considerados os estoques 
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de: produtos acabados, em processamento, materias-primas, materiais para embalagem e para 

manuten~ao da fabrica. 

2.5 PERDAS E TRABALHO 

A procura incessante pela redu~ao das perdas e uma das principais caracteristicas das 

empresas modernas. Neste item, discutem-se as perdas existentes normalmente nas empresas 

e a importancia em sua determina~ao. 

0 trabalho que agrega valor, ou trabalho efetivo, compreende as atividades que 

realmente aumentam o valor, dentro da 6tica do consumidor, dos itens que as sofrem isto e, o 

produto ap6s a atividade vale mais do que antes. Normalmente, sao atividades de 

transforma~ao, que modificam fisicamente o produto. 

0 trabalho que nao agrega valor, ou trabalho adicional, compreende as atividades que 

nao aumentam o valor do produto, porem provem suporte para o trabalho efetivo. Nesta 

classe, encontram-se atividades como prepara~ao de maquinas, manuten~ao, etc. 

As perdas propriamente ditas nao s6 nao adicionam valor aos produtos como tambem 

nao sao necessarias ao trabalho efetivo, sendo que, as vezes, ate diminuem o valor destes 

produtos. Nesta categoria situam-se a produ~ao de itens defeituosos, a movimenta~ao 

desnecessaria, a inspe~ao de qualidade, capacidade ociosa, etc. 

Obviamente, a empresa deve concentrar-se em eliminar as perdas e minimizar o 

trabalho adicional, maximizando o trabalho efetivo, que precisa ser efetuado com a maior 

eficiencia possfvel. 0 termo "atividade que nao agrega valor" e comumente empregado para 

designar o conjunto do trabalho adicional e das perdas. 

2.6 TIPOS DE PERDAS 

As perdas sao classificadas em 7 tipos: superprodu~ao, transporte, processamento, 

fabrica~ao de produtos defeituosos, movimento, espera e estoque. 

1. As perdas por superprodu~ao referem-se a produ~ao de itens acima do necessaria ou 

antecipadamente. Sao consideradas como sendo as mais importantes, porque 

mascaram as outras perdas. De fato, a superprodu~ao aumenta os estoques, o que 

esconde eventuais (e naturais) imperfei~oes do processo. Entao, este tipo de perda 

deve ser eliminado completamente, necessitando-se para tanto do aprimoramento do 

processo, procurando-se obter urn fluxo continuo de materiais, e da redu~ao dos 
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tempos de prepara<;ao de equipamentos, conseguindo-se diminuir o tamanho dos lotes 

processados. 

2. Perdas por transporte referem-se basicamente as atividades de movimenta<;ao de 

materiais, as quais usualmente nao adicionam valor ao produto. A meta para este tipo 

de perda deve ser a completa elimina<;ao, e nao apenas a melhoria de processos, 

atraves de mecaniza<;ao ou automatiza<;ao, por exemplo. Sua redu<;ao depende 

diretamente da reorganiza<;ao fisica da fabrica, a qual deve ser conduzida de forma a 

reduzir ao rninimo possivel as necessidades de movimenta<;ao de materiais. 

3. As perdas no processamento propriamente dito correspondem as atividades de 

transforma<;ao desnecessarias para que o produto adquira suas caracteristicas basicas 

de qualidade, ou seja, consistem em se trabalhar fazendo pe<;as, detalhes ou 

transforma<;oes desnecessarias ao produto. Evidentemente, uma transforma<;ao 

desnecessaria no produto ou a confec<;ao de partes dispensaveis para se conseguirem 

as fun<;oes basicas do artigo constitui-se em perda, por mais eficiente que seja o 

processo. A elimina<;ao destas deficiencias de processo ( ou projeto) deve ser completa, 

e pode ser atingida atraves de tecnicas de analise do valor de produto e de processo. 

4. Perdas por fabrica<;ao de produtos defeituosos, como o nome indica, originam-se na 

confec<;ao de itens fora das especifica<;oes de qualidade. Este tipo de perda e talvez o 

mais facilmente identificavel e mensuravel, mas nao o menos importante. Na verdade, 

uma das maiores necessidades da empresa modema e a busca incessante pela 

excelencia na fabrica<;ao e, sem qualidade, nao se toma competitivo no mercado 

modemo. Assim pode-se dizer que o combate a perda por fabrica<;ao de produtos 

defeituosos e basico para o controle de outras perdas. 0 ataque a esta perda deve se 

embasar na confiabilidade do processo e na rapida detec<;ao e solu<;ao de problemas. A 

denomina<;ao escolhida para esta perda neste estudo e perda por produ<;ao defeituosa. 

5. Perdas no movimento relacionam-se a movimenta<;ao imitil na consecu<;ao das 

atividades, ou seja, a ineficiencia da opera<;ao propriamente dita. 0 nome deriva dos 

estudos do movimento de Giibreth, para quem a ineficiencia resulta de movimenta<;oes 

desnecessarias no trabalho de transforma<;ao. A mensura<;ao desta perda esta ligada a 

obten<;ao de padroes de desempenho para as opera<;oes, e sua elimina<;ao e conseguida 

com o atingimento dos padroes. 0 termo ineficiencia tambem designara esta perda 

neste estudo. 

6. Perdas por espera sao formadas pela capacidade ociosa, quer dizer, por trabalhadores e 

instala<;oes parados, o que gera custos. Os principais fatores que aumentam esta perda 
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sao: elevados tempos de prepara~ao falta de sincroniza~ao da produ~ao e falhas nao 

previstas no sistema produtivo. Portanto, para se evitar esta perda, deve-se 

principalmente reduzir OS tempos de prepara~ao de maquinas e balancear a produ~ao. 

Esta perda sera denominada perda por ociosidade. 

7. A existencia de estoques gera as perdas por estoque, as quais sao os custos financeiros 

para a manuten~ao dos estoques, custos devidos a obsolescencia dos itens estacados e, 

principalmente, custos de oportunidade pela perda de mercado futuro para a 

concorrencia com menor "lead time". Empresas devem perseguir a maxima redu~ao 

possivel de seus estoques, os quais causam inumeros problemas. 

8. Na verdade, poder-se-ia acrescentar mais urn tipo de perda: os desperdicios de materia 

prima, isto e, materias-primas despendidas de maneira anormal ou acima do 

estritamente necesscirio a confec~ao do produto. Historicamente, esta perda foi 

provavelmente a primeira a ser atacada pelas empresas, por causa da facilidade em ser 

localizada e trabalhada atraves da compara~ao de padroes com o realmente ocorridos. 

Por outro lado, os desperdicios de materia-prima poderiam ser enquadrados nas perdas 

no processamento, ja que geram trabalho e/ou materiais nao usados para a 

transforma~ao dos produtos. 

2.7 CUSTOS DOS ESTOQUES 

Qualquer tipo de armazenamento de materia-prima gera determinados custos que sao: 

a) Juros 

b) Deprecia~ao 

c) Aluguel 

d) Equipamentos de manuten~ao 

e) Deteriora~ao 

f) Obsolescencia 

g) Seguros 

h) Salcirios 

i) Conserva~ao 
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Estes custos podem ser divididos em modalidades: 

a) Custos de capital- juros, deprecia~ao. 

b) Custos com pessoal - salarios, encargos sociais. 

c) Custos de edifica~ao - aluguel, impostos, luz e conserva~ao. 

d) Custos de manuten~ao - deteriora~ao, obsolescencia e equipamentos. 

Hc:l duas variaveis que elevam estes custos, as quais sao: a quantidade em estoque e o 

tempo de permanencia em estoque. 

Elevadas quantidades de materia-prima em estoque somente poderao ser 

movimentadas com a utiliza~ao de urn maior numero de funcionarios ou, entao, com maior 

uso de equipamentos de movimenta~ao. Com isso, resultara na eleva~ao destes custos, assim 

quando ha urn menor volume de materia-prima em estoque, os custos serao diminufdos, estes 

custos relacionados podem ser chamados de custos de armazenagem. Esses sao calculados 

baseado no estoque medio e geralmente indicados em porcentagem do valor em estoque, com 

isso os custos de armazenagem sao proporcionais a quantidade e o tempo que uma materia

prima permanece em estoque. 
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3MRP 

0 MRP e uma sigla que significa Material Requirements Planning ou Planejamento 

das Necessidades Materiais, sendo uma importante ferramenta para auxiliar o planejamento e 

controle das necessidades de materiais, que nos dias atuais e uma importante ajuda no 

planejamento de todas as necessidades de recursos da empresa. 

E muito facil confundir-se ao tentar entender o que e MRP. Ha duas defini<;oes 

diferentes, mas relacionadas de MRP; entretanto, compartilham do mesmo tema - elas 

auxiliam as empresas a planejar e controlar suas necessidades de recursos com o apoio de 

sistemas informatizados. MRP tanto pode significar o planejamento das necessidades de 

materiais, como o planejamento dos recursos de manufatura. Com o tempo, esse conceito 

desenvolveu-se de urn foco na gestao de opera<;oes, que auxiliava o planejamento e controle 

das necessidades de materiais, para se tornar, atualmente, urn sistema corporativo que ap6ia o 

planejamento de todas as necessidades de recursos do neg6cio. Esse metodo e usado em 

empresas de manufatura, embora haja alguns casos de aplica<;ao em ambientes nao 

manufatureiros. 

3.1 0 SIGNIFICADO DO MRP 

0 MRP original data dos anos 60, quando as letras queriam dizer Material 

Requirements Planning, agora chamado de MRP Urn ou MRP I. 0 MRP I permite que as 

empresas calculem quantos materiais de determinado tipo sao necessarios e em que momento. 

Para fazer isso, ele utiliza os pedidos em carteira, assim como uma previsao para os pedidos 

que a empresa acha que ira receber. 0 MRP verifica, entao, todos os ingredientes ou 

componentes que sao necessarios para completar esses pedidos, garantindo que sejam 

providenciados a tempo. 

E urn sistema que ajuda as empresas a fazerem calculos de volume e tempo similares a 

esses, mas numa escala e grau de complexidade muito maior. Ate os anos 60, as empresas 

sempre tiveram que executar esses calculos manualmente, de modo a garantir que teriam 

disponiveis os materiais certos nos momentos necessarios. Entretanto, com o advento dos 

computadores e a aplica<;ao de seu uso nas empresas a partir dos anos 60, surgiu a 

oportunidade de se executarem esses calculos detalhados e demorados, com o auxflio de urn 

computador, de forma rapida e relativamente facil. 
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Durante os anos 80 e 90, o sistema e o conceito do planejamento das necessidades de 

materiais expandiram e foram integrados a outras partes da empresa. Esta versao ampliada do 

MRP e conhecida atualmente como planejamento dos recursos de manufatura, Manufacturing 

Resourse Planning ou MRP IT. 0 MRP IT permite que as empresas avaliem as aplicac;oes da 

futura demanda nas areas financeiras e de engenharia, assim como analisem as aplicac;oes 

quanto a necessidade de materiais. Oliver Wight, que, juntamente com Joseph Orlicky, e 

considerado o pai do MRP modemo, descreveu o planejamento dos recursos de manufatura 

como urn plano global para a empresa. Utilizando o exemplo de uma festa, pode-se verificar 

as diversas implicac;oes da demanda futura. Voce pode querer obter urn sistema de som mais 

forte, conseguindo emprestado de urn amigo algumas caixas de som; voce teni que planejar 

para garantir que no momento de montar a festa, o equipamento adicional esteja disponfvel e 

voce sabia o que fazer com ele. De forma similar a festa tern implicac;oes financeiras. Voce 

pode ter que conseguir urn aumento de seu cheque especial, com seu gerente ou, 

temporariamente, ampliar o limite do seu cartao de credito. Novamente, isto pode requerer 

algum planejamento antecipado em termos de alguns telefonemas, assim como urn cruculo 

previo do quanto ira custar sua festa e, conseqiientemente, de quanto credito extra voce 

necessita. Tanto as aplicac;oes em termos de financ;as, como de equipamentos, podem variar, 

caso voce aumente o mimero de convidados de 40 para 80. De forma similar, se postergar a 

festa por urn mes, todas suas decisoes irao mudar. 

Empresas de manufatura podem fabricar e vender diferentes variac;oes de produtos 

finais, para centenas de clientes regulares, assim como para centenas de clientes que s6 

compram ocasionalmente. Muitos desses clientes podem variar sua demanda pelos produtos. 

As aplicac;oes disso sao similares as de preparar 7 5 festas numa semana, 40 na proxima, 50 na 

seguinte, todas para diferentes grupos de convidados com diferentes necessidades, que 

mudam constantemente de ideia sobre o que querem comer e beber. Para garantir que a 

comida e a bebida certa estejam disponfveis na festa certa, no momento correto, e que 

dinheiro nao seja desperdic;ado, e necessario planejamento e controle, nao apenas de 

materiais, mas tambem de dinheiro, pessoas e equipamentos. 0 MRP IT ajuda as empresas a 

planejar estas decisoes com antecedencia. 

0 planejamento de necessidades de materiais continua sendo o corac;ao de qualquer 

sistema MRP I ou IT. 

Para ser rodado o sistema MRP, a empresa necessita utilizar sistema informatizado, 

onde sao mantidos determinados dados em seus arquivos, assim quando utilizado o MRP 

poderao ser verificados e atualizados. 
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0 MRP e visto como urn sistema de controle de estoque de itens de demanda 

dependente, o que quer dizer que evita a manuten~ao de estoques, a nao ser aqueles 

destinados a estoques de reserva, determinando assim quanto deve ser adquirido de cada item 

e em que data deve estar disponivel. 

Para rodar o MRP podemos distinguir seus insumos fundamentais, sem os quais o 

sistema nao pode operar, sao eles: 

Para executar os ccilculos de quantidade de tempo descrito, os sistemas de 

planejamento das necessidades de materiais MRP I normalmente requer que a empresa 

mantenha certos dados em arquivos de computador, os quais quando o programa MRP I e 

rodado, podem ser verificados e atualizados. Para que se possa compreender a complexidade 

de urn sistema MRP, e necessaria que se entendam estes registros e arquivos de computador. 

As primeiras entradas para o planejamento das necessidades de materiais sao os 

pedidos de clientes e a provisao de demanda. A primeira refere-se a pedidos fmnes 

programados para algum momento do futuro, enquanto a segunda, consiste em estimativas 

realistas da quantidade e momento de pedidos futuros. 0 MRP executa seus calculos com 

base na combina~ao desses dois componentes de demanda futura. Todas as demais 

necessidades calculadas neste processo sao derivadas e dependentes dessas demandas. Por 

causa disso, o MRP e como urn sistema de demanda dependente. A demanda dependente e 

aquela que e derivada de alguma outra decisao tomada dentro da empresa, enquanto OS 

sistemas de demanda independente sao aqueles adequados para os casos em que a demanda 

esta fora do controle da empresa. 

1. Plano Mestre de Produ~ao ou simplesmente PMP, estabelece quais produtos serao 

feitos e em que datas. Alem da demanda pre-estabelecida por previsao, o PMP 

tambem incorpora demanda de outras fontes: carteira de pedidos de clientes, 

necessidades de estoque de seguran~a, demanda de armazens de distribui~ao. Portanto, 

o Plano Mestre de Produ~ao e fundamental para que o MRP possa determinar quanto 

de cada parte ou componente deve ser adquirido e quando programar a produ~ao. 

2. Lista de Materiais de urn produto final e uma lista estruturada de todos os 

componentes desse produto. Ela informa quanto de cada componente e necessaria para 

se produzir uma unidade de urn determinado produto. 

3. Relat6rios de Controle de estoques compreende o Ultimo insumo basico do MRP, este 

informa que cada item ou componente da Lista de Materiais deve ter seu estoque 

rigorosamente controlado, de forma que, estabelecida certa quantidade necessaria, 

saiba-se exatamente quando se precisa adquirir desse determinado item. Assim, a cada 
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nova transa~ao, o sistema de controle deve ser habil para se atualizar, qualidade essa 

fundamental para o born funcionamento do MRP. 

Assim, as empresas, podem utilizar urn sistema informatizado de dados, o que 

compreende urn dos requisitos basicos para se utilizar essa ferramenta. 

0 MRP permite menor demanda tempo de entrega cada vez menores e 

conseqiientemente entregas cada vez mais freqiientes. Assim, a ajuda do sistema MRP, ira 

lidar com essa complexibilidade, fazendo com que a empresa possua urn melhor planejamento 

dos seus estoques. 

As empresas estao se adequando para trabalhar com praticamente setenta por cento 

dos pedidos de seus clientes em carteira, o que no sistema MRP e considerado urn item 

importante para seu born funcionamento. 

3.2 METODO DE A V ALIA<;AO DO ESTOQUE 

0 metodo de avalia~ao utilizado atraves do MRP, eo metodo custo medio, ou seja, a 

media aritmetica ponderada dos custos das entradas de mercadorias. 0 valor medio de cada 

unidade se altera pela compra de outras unidades por pre~o diferente. 

3.3 ROTATIVIDADE DOS ESTOQUES 

A gestao da carteira de pedidos e da previsao de vendas tomada conjuntamente e 

denominada gestao da demanda. Esta engloba urn conjunto de processos que fazem a 

interface da empresa com seu mercado consumidor. Dependendo do neg6cio, esses processos 

podem incluir o cadastramento de pedidos, a previsao de vendas, a promessa de entrega, o 

servi~o ao cliente e a distribui~ao fisica. Por exemplo: se voce coloca urn pedido em uma 

empresa de vendas por catalogo e telefona uma semana depois para verificar porque e que 

suas compras nao foram entregues, provavelmente sera atendido por urn operador de 

telemarketing. Esse operador, olhando uma tela de computador, pode acessar os detalhes de 

seu pedido especifico e dizer o porque de ter ocorrido urn atraso na entrega. 

Atenciosamente, ele deve ser capaz de lhe prometer uma nova data da entrega de sua 

encomenda, assim como lhe informar qual modo sera utilizado. A intera~ao com clientes e as 

necessidades resultantes desta intera~ao disparam uma cadeia de necessidades de processos. 

Para satisfazer ao cliente, o item tern que ser coletado de urn armazem. Logo, determinado 

operador deve receber as informa~oes adequadas para fazer isso e urn mensageiro deve ser 
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alocado para urn momento especffico. E de vital importancia para a gestao de opera~oes, que 

a informa~ao de demanda esteja disponfvel e seja comunicada eficazmente, de modo que os 

planejamentos possam ser feitos e os recursos organizados. 

0 cruculo da rotatividade do estoque anual tern como objetivo informar seu 

desempenho no ano anterior. 

Assim, informando quantas vezes foi vendido os produtos que existiam nos estoques, a 

empresa faz sua previsao de vendas, estudando assim o comportamento do mercado e 

definindo aqueles produtos que tiveram uma crescente procura, de urn outro produto que suas 

vendas foram fracas, definindo assim, a viabilidade de se continuar produzindo esse produto. 

Com a necessidade de se manter baixos estoques e uma rotatividade mais agressiva, a 

empresa tern efetuado programa~oes de entregas aos seus clientes em lotes menores, entregas 

semanais, quinzenais, conforme os prazos de entrega de materias-primas dos seus respectivos 

fornecedores, pois algumas vezes existem falhas na entrega destas pelo fornecedor ou falhas 

no sistema de transporte do mesmo. 

3.4 CARTEIRA DE PEDIDOS 

A fun~ao de vendas, na maioria das empresas, normalmente gerencia uma carteira de 

pedidos dinfunica e mutante, composta por pedidos confmnados de clientes. Essa carteira de 

pedidos pode ser urn registro em papel numa empresa pequena, mas tende a consistir em urn 

arquivo de computador em empresas medias e grandes. Normalmente, essa carteira de 

pedidos conteni informa~oes sobre cada pedido de urn cliente. Para o processo de cruculo das 

necessidades de materiais do MRP I, sao de particular interesse os registros do que 

exatamente cada cliente pediu, em que quantidade e em que momento. 

3.5 ALTERA<;OES NOS PEDIDOS DE VENDA 

Os pedidos de venda, normalmente, representam urn comprometimento contratual por 

parte do cliente. Entretanto, dependendo do neg6cio em que uma empresa esteja, este 

comprometimento pode nao ser tao firme como possa parecer. Os clientes podem mudar de 

ideia sobre o que necessitam, mesmo depois de ter feito seus pedidos. Eles podem requerer 

uma quantidade maior ou menor de urn item especffico ou mudar a data necessaria para a 

entrega do material. Em virtude da flexibilidade e o servi~o ao cliente estarem tornando-se 

fatores competitivos cada vez mais importantes, altera~oes das necessidades estao se tornando 
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caracteristicas cada vez mais comuns na maioria das empresas. Se os clientes estao 

comprando bens industriais como componentes, pode ser que seus pr6prios clientes sejam a 

causa da mudan~a de necessidades. Considerando que, alguns dos clientes possam solicitar 

mudan~as em seus pedidos, nao uma vez, mas varias, mesmo depois que o pedido foi 

solicitado, fica evidente que a gestao da carteira de pedidos e urn processo dinfunico e 

complexo. 

As organiza~oes devem decidir quanto a flexibilidade que irao permitir aos clientes e 

em que grau seus clientes deverao arcar com as conseqiiencias das mudan~as que solicitarem. 

As decisoes sobre a forma de flexibilidade sao permitidas aos clientes que tern impactos 

enormes sobre as opera~oes do neg6cio como urn todo e sobre os calculos das necessidades 

detalhadas de materiais em recursos. Nem todas as opera~oes tern o mesmo grau de 

visibilidade em termos do conhecimento dos pedidos de clientes. 

Em empresas de manufatura, os clientes estao se tornando cada vez mais relutantes em 

comprometer-se firmemente e com muita antecedencia, com os detalhes dos pedidos de seus 

componentes especificos, em virtude das constantes mudan~as no ambiente competitivo. 

Alem disso, na medida em que a velocidade de entrega se torna cada vez mais importante em 

virtude do fornecimento Just in Time, e possfvel que, no momento em que os pedidos fmnes 

sejam recebidos, nao haja tempo suficiente para comprar os materiais necessarios, executar os 

processos de manufatura nesses materiais e, entao, entregar o produto ao cliente. Enquanto 

muitas empresas de manufatura estao se esfor~ando bastante para reduzir o tempo de resposta 

a demanda dos clientes, muitas ainda nao chegaram ao estagio de serem capazes de responder 

Just in Time aos seus pedidos. 

Conseqiientemente, por todas essas razoes, muitas empresas tern que prever suas 

necessidades futuras, de modo a assegurar que as materias-primas estejam disponiveis para 

que possam iniciar seus pr6prios processos, uma vez que urn pedido seja recebido. 

3.6 COMBINANDO PEDIDOS E PREVISOES 

A combina~ao de pedidos realizados e pedidos previstos e utilizada para representar a 

demanda em muitas empresas. E importante que a previsao usada para o planejamento da 

produ~ao nao seja urn objetivo de vendas, que pode ser estabelecido de forma otimista a 

motivar o esfor~o dessas vendas. Ainda que muitas empresas utilizem tais objetivos, a 

previsao deve ser algo diferente. Ela deve ser a melhor estimativa, em dado momento, daquilo 

que de forma razoavel e esperado que aconte~a. Uma das mais importantes caracteristicas da 
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gestao da demanda esta evidente: quanto mais voce olha para o futuro, menos certeza ha a 

respeito da demanda. 

A maioria das empresas tern, em curto prazo, conhecimento sobre a demanda em 

termos de pedidos individuais. Entretanto, poucos clientes colocam pedidos muito adiante no 

futuro. Para refletir a possfvel demanda, uma previsao e adicionada, com base em dados 

hist6ricos e em informa~oes do mercado, obtidas a partir dos vendedores de campo. A medida 

que os pedidos sao recebidos, o elemento de previsao do perfil de demanda deve ser reduzido, 

dando a impressao de que esta previsao esta sendo consumida ao Iongo do tempo pelos 

pedidos fmnes. 

Diferentes tipos de empresas tern seu proprio perfil em termos de mix de pedidos 

firmes, ja em carteira e pedidos previstos. Uma empresa que trabalha contra pedido, como 

uma grcifica comercial, tende a ter maior visibilidade de seus pedidos firmes ao Iongo do 

tempo, em rela~ao aquelas que produzem para estoque, como urn fabricante de hens de 

consumo duraveis. Empresas que trabalham totalmente sob encomenda nao compram a 

maioria de suas materias-primas ate que recebem urn pedido firme do cliente. Outras, nao s6 

podem arriscar a comprar materiais, como tambem nao podem estabelecer meios para 

contrata~ao de mao-de-obra ou equipamentos. Ha algumas empresas que tern muito pouca 

certeza a respeito dos seus pedidos, no momento em que tomam a maioria de suas decisoes. 

Por exemplo, as editoras de jomais distribuem seus exemplares as bancas num sistema de 

consigna~ao; isto e, a demanda real s6 lhe e evidente ao final do dia, quando podem calcular 

quantos jomais foram realmente vendidos. 

Muitas firmas tern que operar com uma combina~ao variavel de pedidos firmes e 

previsoes. Diferentes tipos de empresas tern diferentes graus de certeza sobre sua demanda, no 

momento em que tomam decisoes de planejamento e controle da produ~ao, sendo que esta 

certeza pode variar ao Iongo do tempo numa perspectiva de planejamento e controle. 0 

resultado da atividade da gestao da demanda e uma predi~ao sobre o futuro em termos de que 

os clientes irao comprar. Esta informa~ao e formada por pedidos firmes, previsoes ou uma 

combina~ao de ambos, e a fonte mais importante para 0 programa-mestre de produ~ao. 
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4 PROGRAMA-MESTRE DE PRODU(_;AO 

0 programa-mestre de produ~ao, MPS - Master Production Schedule, e a fase mais 

importante do planejamento e controle de uma empresa, constituindo-se na principal entrada 

para o planejamento das necessidades de materiais. 

4.1 0 MPS NA MANUFATURA 

Na manufatura, o MPS contem uma declara~ao da quantidade e momento em que os 

produtos finais devem ser produzidos; esse programa direciona toda a opera~ao em termos do 

que e montado, manufaturado e comprado. E a base do planejamento de utiliza~ao de mao-de

obra e equipamentos e determina o aprovisionamento de materiais e capital. 

4.2 0 MPS EM SERVI<;OS 

0 MPS tambem pode ser utilizado em empresas de servi~os. Por exemplo: num 

hospital ha urn programa-mestre que indica quais cirurgias estao planejadas e para quando. 

Ele direciona o aprovisionamento de materiais para as cirurgias, assim como de instrumentos, 

sangue e acess6rios. Tambem dirige a programa~ao de pessoal para as cirurgias, incluindo 

anestesistas, enfermeiras e cirurgioes. 

4.3 FONTES DE INFORMA<;OES PARA 0 MPS 

E importante que todas as fontes de demanda sejam consideradas quando o programa

mestre de produ~ao e gerado. Sao geralmente OS pequenos pedidos de ultima hora que geram 

disturbios em todo o sistema de planejamento de uma empresa. 

Exemplo: empresas irmas podem tomar emprestado alguns componentes sem previa

aviso. Se tais praticas sao permitidas, os sistemas de planejamento e controle precisa 

considera-las. 

4.4 REGISTRO DO PROGRAMA-MESTRE DE PRODU<;AO 

0 programa-mestre de produ~ao e constituido de registros com escala de tempo que 

contem, para cada produto final, as informa~oes de demanda e estoque disponivel atual. 

Usando esta informa~ao, o estoque disponivel e projetado a frente no tempo. Quando nao ha 
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estoque suficiente para satisfazer a demanda futura, quantidades de pedidos sao inseridas na 

linha do programa-mestre. 

4.4.1 Exemplo de pratica ruim na programa~ao-mestre 

Infelizmente muitas empresas aceitam todos os pedidos de clientes e tentam atende

los. Ha duas possibilidades aqui. A primeira, e que a produ~ao falha em atender, nao consegue 

manufaturar os produtos, frustrando seu cliente. A segunda e que, de alguma forma, a 

empresa sempre consegue dar uma solu~ao. Isto indica que seu sistema de planejamento esta 

carregando capacidade em excesso, ou folgas, que nao sao percebidas no processo MRP. 

Ambos os cenarios representam praticas ruins na gestao de sistema MRP. 

Algumas empresas que usam esse sistema, ainda tratam erradamente o programa

mestre de produ~ao como urn objetivo em vez de urn plano. Ha exemplos de programadores 

mestres de produ~ao que programam dez por cento a mais, na esperan~a de que seu programa 

seja atendido. As implica~oes de urn programa-mestre nao realfstico sao enormes. Se este e 
superestimado em dez por cento, dez por cento a mais de material e aprovisionado e dez por 

cento a mais de mao-de-obra sao programados. 

4.4.2 A lista de materiais 

0 programa mestre dirige o restante do processo MRP. Tendo estabelecido este nfvel 

de programa~ao, o MRP executa os ca.Iculos para determinar a quantidade e o momento das 

necessidades de montagens, submontagens e materiais de modo a atender o programa. 

Programas de planejamento de necessidades de materiais precisam verificar os 

componentes ou ingredientes de cada item a ser fabricado. Uma lista de materiais mostra 

quais e quantos itens sao necessarios para fabricar ou montar outros itens. lnicialmente, e 
mais facil pensar sobre isso como uma estrutura de produtos. 

4.5 CARACTERISTICAS IMPORT ANTES DO MRP 

Ha varias caracterfsticas desta estrutura de prote~ao e do MRP em geral, que devem 

ser notadas neste momento. 

a) Quantidades multiplas de alguns itens sao necessarias; isso significa que o MRP 

deve conhecer a quantidade necessaria de cada item para ser capaz de multiplicar 

pelas necessidades. 
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b) Urn mesmo item pode ser utilizado em diferentes partes da estrutura de produto. 

c) A estrutura de produto para, quando ela chega aos itens que nao sao fabricados 

pela empresa. 

4.6 REGISTROS DE ESTOQUE 

0 arquivo de listas de materiais fomece ao MRP, entao, a base de dados dos 

ingredientes ou estrutura dos produtos. Em vez de simplesmente tomar esses ingredientes e 

multiplica-los pela demanda, de modo a determinar as necessidades totais de materiais, o 

MRP reconhece que alguns dos itens necessarios podem ja estar em estoque. Esse estoque 

pode estar na forma de produtos finais, estoque em processo ou materia-prima. V erificar 

quanto estoque ha disponivel de cada produto final, sub-montagens e componentes. Para que 

se possa calcular o que e chamado de necessidade lfquida, a quantidade extra necessaria passa 

juntamente com o estoque a atender a demanda. Para fazer isso, o MRP requer que sejam 

mantidos registros de estoque. 

Ha tres arquivos principais no sistema MRP que ap6iam a gestao dos estoques. Sao 

eles: 

a) 0 arquivo de itens; 

b) 0 arquivo de transac;oes; 

c) 0 arquivo de locais. 

4.6.1 Arquivo de itens 

A chave para todos os registros de estoque e normalmente o c6digo do item. Cada item 

utilizado em uma empresa de manufatura deve ser identificado por uma codificac;ao-padrao, 

de modo que nao haja confusao entre as pessoas que compram o item e aquelas que o 

fomecem, ou ainda, quem o utiliza no processo de manufatura. A maioria das empresas de 

manufatura, portanto, estabelece urn numero para cada item. Os c6digos de itens podem ser 

totalmente numericos ou podem ser combinac;oes alfanumericas de letras e numeros. Algumas 

empresas acham conveniente utilizar mnemonicos, que ajudam os usuarios a identificar qual 

item e representado por urn c6digo especifico. Sistemas complexos de numerac;ao com 

verificac;ao cruzada sao normalmente adotados para prevenir erros, como trocar dois dfgitos. 

Numeros de cartoes de credito usam esse tipo de verificac;ao cruzada. 
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Alem do c6digo, o arquivo de itens contem todos os dados estaveis de urn item. 

Normalmente, ele pode ser visto com uma tela de computador, com campos que incluem a 

descri~ao do item, sua unidade de medida e seu custo-padrao. E interessante notar que o Lead 

time de compra ou produ~ao do item e normalmente tratado como urn dado fixo pelo fator de 

estar localizado num arquivo de itens. Muitas empresas falham no monitoramento adequado 

do Lead time de urn item. Ele pode variar entre fomecedores e mudar dependendo da epoca 

do ano e de acordo com as condi<;;oes do mercado fomecedor. 

Contudo, algumas empresas ainda erram a favor da seguran~a. assumindo o maximo 

Lead time possivelmente esperado. Isto significa que a discrepancia entre a Lead time real e 

ao Lead time de planejamento pode ser bastante grande em algumas empresas de manufatura. 

4.6.2 Arquivos de transa~oes 

Para levar em conta os niveis de estoque, o MRP precisa conhecer tais niveis para cada 

item. 0 arquivo de transa~oes registra as entradas e as saidas do estoque, alem do balan<;;o a 

cada movimenta~ao. No passado essas transa<;;oes eram informadas ao sistema durante a noite 

ou a intervalos peri6dicos; isto causava problemas, pois as informa~oes do sistema estava 

sempre defasada da realidade. Os sistemas MRP atuais atualizam seus estoques em tempo 

real. Isto significa que o arquivo de transa<;;oes e atualizado no momento em que ocorre uma 

entrada ou saida de material. Portanto tern implica<;;oes quanto ao m1mero de terminais de 

computador necessarios para a opera~ao, sua localiza~ao, alem do numero de pessoas que 

devem ser treinadas para utiliza-los. Os beneficios do processamento em tempo real, 

entretanto, ultrapassam de Ionge qualquer custo adicional de equipamento e treinamento. 

4.6.3 Arquivo de locais 

Os armazens ou pontos de estocagem na produ~ao precisam ser gerenciados. Alguns 

armazens operam num sistema de localiza~ao fixa, de modo que cada item especifico possa 

sempre ser localizado em determinado local. Entretanto empresas que operam com uma faixa 

larga e mutavel de itens de estoque consideram este sistema ineficiente. Em vez disso, elas 

operam com sistema de localiza~ao aleat6rio no qual os itens sao localizados no espa~o 

disponivel mais proximo. Urn sistema de localiza~ao aleat6ria requer controle cuidadoso, ja 

que urn mesmo item pode estar localizado em diferentes pontos num mesmo momento. Alem 

de serem mais eficientes na utiliza<;;ao do espa~o. estes sistemas tomam mais facil garantir a 
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rotatividade fisica do estoque, facilitando assim, a implementa~ao de urn sistema primeiro que 

entra, primeiro que sai. Quando o computador gera as listas de coleta, instruindo os 

operadores dos armazens mecanicos ou humanos a coletar os itens do estoque, ele pode 

garantir que itens mais velhos sejam coletados primeiro. 



21 

5 LOGISTICA DE ESTOQUES 

A Logistica e a planificac;ao, a direc;ao e a realizac;ao de movimentac;oes de 

mercadorias. Esta definic;ao sobrepassa o intento de determinar como devem ser 

movimentadas as mercadorias e visa determinar tambem se e quando as mesmas devem ser 

movimentadas; por exemplo, se deve haver urn aumento de estoque ou quando urn pedido de 

fabricac;ao deve entrar na produc;ao. 

Assim, a logistica nao e somente uma questao de tecnica de armazenagem e de 

movimentac;ao de embalagens e transportes; e tambem urn metodo de direc;ao e gestao que co

determina o grau de utilizac;ao das instalac;oes fabris, o volume de estoque, a disposic;ao a 

fornecer e o servic;o. 

Isto nao facilita a separac;ao e o isolamento dos custos da logistica do conjunto 

freqiientemente complexo de custos de uma empresa. Por esta razao, e necessario Ter 

presentes todos os setores de uma empresa nos quais a logistica desempenha uma func;ao. 

Pode-se dividir primeiro a logistica em logistica interna ( ou relativa a produc;ao) e 

externa (distribuic;ao). 0 elemento de ligac;ao e 0 armazem de produtos acabados, que pode 

ser considerado como parte de cada urn dos setores, visto que constitui ao mesmo tempo a 

ultima etapa da produc;ao e a primeira da distribuic;ao. 

E possivel efetuar subdivisoes de setores. Por exemplo, o armazem de materias-primas 

pode ser dividido em sec;ao de entrada de mercadorias, de reserva e de preparac;ao dos 

pedidos. Segundo o equipamento utilizado (gruas, empilhadeiras, caminhoes etc), o transporte 

interno pode ser dividido em categorias. 

Conforme MOURA(l989,p.27), tal divisao deve ser determinada pelas empresas, de 

acordo com a estrutura existente ou planificada no caso concreto. 

"Logistica - e o gerenciamento de todas as atividades as quais facilitam o movimento e 

a coordenac;ao de suprimentos de demandas na criac;ao do tempo e Iugar util para as 

mercadorias".- "Heskett, Ivie e Glaskowsky". 

"Logistica e a arte e a ciencia da determinac;ao das necessidades, obtendo-as, 

distribuindo-as e finalmente mantendo-as em uma operac;ao em condic;oes prontas para a sua 

vida".- "C. Stone". 

A logistica ou distribuic;ao fisica, em seu sentido mais amplo, recem-chegado ao 

campo das tecnicas de gestao, aplica-se indubitavelmente, mais que outras, a urn setor no qual 

as func;oes a serem cumpridas, incluindo transporte, manutenc;ao e armazenagem, sao 
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concebidas e administradas por centros de decisao diferentes, entre os quais, o mais freqiiente 

e que nao exista nenhuma coordena<;ao real. 

Neste ponto de vista, a "Distribui<;ao Ffsica" inclui todas aquelas fun<;oes que supoem 

urn transporte de produtos no espa<;o ou no tempo, desde os pontos de aprovisionamento ate 

os consumidores. De uma forma resumida, pode-se dizer que: o marketing cria uma demanda 

a atrai os clientes para urn produto ao qual se confere urn determinado valor; a fabrica<;ao, 

mediante o emprego de determinados materiais, nos proporciona esse produto e, finalmente, a 

"Distribui<;ao Ffsica" da valor ao espa<;o e ao tempo, situando os materiais e o produto no 

Iugar e momento adequados. Conclui-se desta forma, que a "Distribui<;ao Ffsica" e a principal 

linha de uniao entre as atividades de fabrica<;ao e a cria<;ao da demanda. 

"Distribui~ao Fisica" - E urn termo empregado na manufatura e no comercio para 

descrever as extensas atividades relacionadas com o movimento eficiente de produtos 

acabados desde a linha de produ<;ao ate o consumidor e, em alguns casos, inclui a 

movimenta<;ao de materias-primas desde a fonte de suprimentos ate o come<;o da linha de 

produ<;ao. Essas atividades incluem transporte, fretes, armazenagem, movimenta<;ao de 

materiais, embalagem de prote<;ao, controle de estoques, localiza<;ao de fabricas e armazens, 

processamento de pedidos, previsoes de marketing e servi<;os ao usuario". 

Em tempo de globaliza<;ao e de alta competitividade empresarial, a logfstica, hoje em 

dia e sem sombra de duvida o grande diferencial em termo de gestao administrativa. 

Nesta decada, o papel da logfstica no neg6cio aumentou tanto em escopo quanto em 

importancia estrategica. A integra<;ao de cadeias de suprimentos, resposta rapida, filosofia 

just-in-time, revolucionaram nao somente a forma pela qual as empresas gerenciam suas 

atividades logfsticas, mas tambem, como gerenciam todo seu neg6cio. As estrategias 

logfsticas influenciam no projeto do produto, nas parcerias, nas alian<;as e nas sele<;oes de 

fornecedores e outros processos vitais de neg6cios. Com uma contfnua necessidade de 

aprimoramento as empresas procuram aumentar sua competitividade e a conquista constante 

da fidelidade de seus clientes, com isso, os administradores buscam a integra<;ao da logfstica 

ao marketing. 

A logfstica tern por objetivo a coloca<;ao a disposi<;ao dos consumidores os produtos e 

servi<;os de que precisam, no momento em que o desejam e nas quantidades pretendidas, isto 

e, preocupa<;oes com que produtos e servi<;os, onde, quando, quando e como chegam ao 

utilizador final. 
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A logistica tern por fun~ao elementar a distribui~ao fisica. A cada instante, o que, 

onde, quando e como: os recursos e a informa~ao. 

A distribui~ao e a logistica atravessam uma fase de grande transforma~ao em que e 

visivel uma maior "carga" de profissionalismo no seu planejamento e gestao. 

A distribui~ao e uma dimensao importante da atividade economica, em especial, da 

atividade industrial ha muitos anos. Ao mais recentemente e que e reconhecida como uma das 

fun~oes na atividade economica. 

Ha necessidade de uma visao global de distribui~ao, integrando as diferentes 

atividades de modo a se compreender a forma como estas atividades se relacionam e 

interagem. 

A distribui~ao e uma atividade variada e dinfunica que tern que ser necessariamente 

flexivel e tern que mudar de acordo com as multiplas restri~oes e solicita~oes que lhe sao 

impostas. 

Uma rela~ao bastante aceita e: 

Gestao de materiais + distribui~ao = logistica 

Esta visao clara da logistica abarca tanto fisico como de informa~ao, considerando desde as 

materias primas ate a distribui~ao do produto final. 

A gestao de materiais representa os fluxos para e dentro do processo produtivo, 

enquanto a distribui~ao representa os fluxos desde o ponto de produ~ao ate ao cliente 

utilizador final. 

A figura 1 a seguir descreve a cadeia de rela~oes entre logistica, gestao de materiais e 

distribui~ao. 
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Clientes e utilizadores finais 

Materias 
Primas 

Produtos Depositos 
serni-acabados 

Processo racionaliza<;iio 

Embalagens 
produtivo de embalagens 

- embalamento 
Sub-

Grandes 
superficies 

Produtos foote 
montagem 

- bens acabados Centros de 

Linha de - estoques em distribui<;iio 

Materiais 
produ<;ao armazens 

Lojas, pontos 
importados de distribui<;ao 

Componentes 
adquiridos 

Gestiio de materiais 

--------------------------------------------------------------
Distribui~;ao -----------------------------------------------------------

Logistica 

c:) Fluxo de transporte _____. Fluxo de informa<;iio 

Figura 1. Rela~ao entre logfstica, gestao de materiais e distribui~ao. 

Fonte: MOURA (1989, p.29) 

Os custos de movimenta~ao e estocagem sao fun~oes puramente de administra~ao e 

controle. Desta forma, a movimenta~ao de materiais e a armazenagem sao fun~oes de controle 

do relacionamento no tempo e no espa~o. Devem ser vistas tambem como fatores de custo 

ativo no comercio. 

0 fluxo de materiais e a corrente sangiifnea de uma atividade; o fluxo nervoso e o 

sistema que coordena os objetivos do neg6cio com mao-de-obra, materiais e dinheiro. 

Se houver integra~ao das opera~oes entre urn armazem e urn centro de custos ou de 

receitas, surge imediatamente uma filosofia conflitante entre a concep~ao de movimenta~ao e 

distribui~ao de materiais como atividade geradora de custo e redu~ao de receitas e a 

possibilidade de ajustar o sistema administrativo de distribui~ao em centro de receitas. Esta 

diferen~a fundamental de comercio surge de uma polftica relativa de marketing e seu 

relacionamento com o armazem. 
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5.1 CRIAc;AO DO SISTEMA 

Dentro de uma complexa variedade de fatores administrativos, que devem ser 

considerados na criac;ao de centros de distribuic;ao, os crfticos sao: a politica de servic;os aos 

clientes, que requer considerac;oes balanceadas no relacionamento entre o alto nfvel de 

inventario e as caracterfsticas geognificas de marketing, as locac;oes de mllltiplos armazens, 

urn programa de agilidade e seguranc;a nas entregas, os custos dos servic;os aos clientes. A 

figura 2 a seguir exemplifica esta situac;ao. 

MARKETING 
MANUFATURA 

ADMINISTRA<;AO 

Deseja: 
DE FINAN<;AS 

Deseja: 

MAIS ESTOQUE ..,..lllllr-------.... MENOS ESTOQUE 

FREQUENTEMENTE~--------------------------~ 
PEQUENOS LOTES 

LONG A 

RAPIDO 
PROCESSAMENTO ~---------------------------+ 
PROCESSAMENTO 
DEPEDIDOS 
PEDIDO 

ATENDIMENTO 
CUSTO 

RAPIDO 

Deseja: 

LOTESOU 
PRonuc;A.o 

NORMAL DE 

ROTA DE 

MINIMO 

ARMAZENAGEM <~~~lllllt---------+• MENOS ..,..111111------•• ARMAZENAGEM 
ARMAZENAGEM NA FABRICA 

Figura 2. Organizac;ao de uma Tfpica Empresa com Referenda as Atividades Logfsticas. 

Fonte: MOURA (1989, p.24) 

Conforme MOURA (1989, p.25), o atendimento de urn numero cada vez maior de 

consumidores, com volumes e velocidades crescentes de suprimento, gerou o 

desenvolvimento de tecnicas de distribuic;ao e nao podem ser desconhecidas pelos 

administradores do setor. 

A problematica de distribuic;ao pode ser resumida em quatro perguntas: 

• Quanto distribuir? Problemas de lote economico. 
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• Onde distribuir? Numero de filiais, sucursais e depositos. 

• Quando distribuir? Programa<tao das remessas. 

• A quem distribuir? Transporte, estocagem, rede de revenda. 

A distribui<taO e 0 planejamento do abastecimento aos clientes, as filiais e aos 

depositos, visando assegurar urn maximo de vendas com urn investimento rninimo no estoque; 

ai se situa o ponto basico da questao: determinar a quantidade a estocar, para que o produto 

nao falte no centro consumidor, sem que haja, por outro lado, materiais em excesso no 

deposito. Considerando-se que, em media, 30% do capital circulante estao no estoque, nota-se 

que qualquer redu<tao do mesmo, atraves de urn abastecimento habil, dara uma substancial 

economia global. 

PONTOSDE 

CONSUMO 

MERCADO 

PONTOSDEESTOCAGEM PONTOSDE 

INTERMEDIARIOS FORNECIJviENTO 

ARMAZENS FLUXO DE FABRICAS 

INFORMA<;OES 

LOCALIZA<;AO? 

TAMANHO? 

NTlMERO? 

FLUXO DE PRODUTOS 

Figura 3. Rede de Decisoes Logisticas 

Fonte: MOURA (1989, p.25) 
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5.2 LOGISTICA E DISTRIBUI<;AO FfSICA 

Ainda segundo MOURA (1989, p.26), atualmente, o conceito de Distribui~ao Fisica 

esta voltado para uma ideia global mais ampla e integrada no Iugar de considerar a empresa 

como urn conjunto de fun~oes regidas independentemente por dire~oes especializadas. A 

tendencia atual e a de urn sistema formado por componentes em estreita inter-rela~ao e 

organizado para conseguir os objetivos comuns de maneira anruoga a estrutura e ao 

funcionamento do organismo humano. 

Dentro deste conceito de gestao integrada, surgiu, na decada de 70, a logistica, que 

vern preencher urn vazio existente no ambito de materiais. 

As fun~oes que se relacionam no sistema logistico dependem de vcirias divisoes e 

departamentos da empresa (produ~ao, compras, planejamento, distribui~ao fisica). 

MOURA (1989, p.26), define o sistema logistico da empresa como o conjunto de 

recursos (mao-de-obra, recursos de produ~ao, maquinas, veiculos, elementos de 

movimenta~ao, maquinas, veiculos, elementos de movimenta~ao e armazenagem) 

empregados para desenvolver fisicamente todas as opera~oes de fabrica~ao, armazenagem e 

movimenta~ao, que permitam assegurar o fluxo de materiais desde os fomecedores ate o 

cliente. Dentro deste conceito, a logfstica tern tres fun~oes principais: 

• 0 aproveitamento flsico das materias-primas, auxiliares e semi-acabadas desde sua 

aquisir;iio ate sua introdur;iio no processo de fabricar;iio; 

•A produr;iio propriamente dita, armazenando e movimentando todos os materiais 

entre as unidades de fabricar;iio, para a realizar;iio das operar;oes desta; 

• A distribuir;iio flsica dos produtos acabados, que envolve todo o movimento desde a 

safda da cadeia de produr;iio ate a sua entrega aos consumidores. 

Assim, o conceito de logistica consiste em dispor dos materiais necesscirios no 

momento apropriado para a empresa. 

A fun~ao custo, a nivel global, compoem-se de uma soma de fun~oes parciais que, ao 

estarem relacionadas entre si, fazem com que o rninimo custo global nao coincida com a soma 

dos rninimos parciais. 

Esta situa~ao aparece claramente explicitada para qualquer area empresarial na 

dicotomia entre os objetivos: qualidade do servi~o X custos do mesmo. 

Por exemplo, o fato de dispor sempre dos materiais necesscirios em qualquer instante 

esta em contradi~ao com o objetivo de custo imobilizado. 
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Segundo o conceito de logfstica, ela engloba um grande m1mero de atividades 

dispersas na empresa, que devem ser tratadas conjuntamente, para obter o mfnimo custo da 

func;ao logfstica. 

5.3 TIPOS DE DEPOSITOS 

Existe uma grande variedade de tipos de depositos de propriedade privada. Em 

contraste, um deposito publico atende a uma ampla serie de necessidades do usuario. Assim, 

nao mostra a mesma variedade dos privados e pode ser classificado em um numero limitado 

de grupos. Normalmente, em cinco grupos: 

a. Depositos de mercadorias - Sao os que limitam seus servic;os a certos grupos de 

mercadorias. Podem ser especializados em estocagem e movimentac;ao de mercadorias 

como madeira, algodao, tabaco e sementes, assim como outros produtos peredveis. 

b. Deposito de estocagem de graneis - Alguns depositos oferecem estocagem e 

movimentac;ao de produtos a granel, como subst§ncias qufmicas lfquidas, oleo, sal e 

melado. Tambem misturam produtos e fracionam o volume, como parte de seus servic;os. 

c. Depositos de estocagem refrigerada Sao controlados e de baixa temperatura. Peredveis, 

como carnes, frutas, vegetais e alimentos congelados, assim como alguns produtos 

qufmicos e remedios exigem este tipo de estocagem para sua preservac;ao. 

d. Depositos de eletrodomesticos - A estocagem e a movimentac;ao de eletrodomesticos e 

de moveis sao a especialidade destes depositos. Embora os fabricantes de moveis possam 

usa-los, os maiores usuarios sao as empresas de mudanc;a. 

e. Depositos de carga em geral - Movimentam uma serie de mercadorias e sao os tipos 

mais comuns. As mercadorias geralmente nao exigem as instalac;oes especiais nem a 

movimentac;ao observada nos depositos acima. 

5.4 ARMAZENS DE DISTRffiUI<;Ao 

A disposic;ao destes armazens ja nao depende da disposic;ao planimetrica das demais 

sec;oes, tendo em vista que, geralmente, constituem uma unidade completamente autonoma e 

que se situam nos terrenos mais adequados. 0 que se deve determinar, entretanto, eo numero 

otimo de armazens, sua localizac;ao com relac;ao aos centros de alimentac;ao e aos pontos 

principais de venda e, como conseqtiencia, o tamanho de cada urn deles, sua forma e 

distribuic;ao intema. 
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MOURA (1989, p.36), destaca a resolu~ao do problema examinado, urn a urn, os 

quatro fatores indicados e considerando, em cada passo, o custo do armazem, ou seja, a soma 

dos custos fixos, F, dos custos de funcionamento ou gestao, G, dos custos do transporte desde 

a fabrica ao centro de distribui~ao, T1, dos custos de transporte, desde este ultimo ate o centro 

de venda, T2: 

l; = F + G + Tl + T2 

Mediante a Fig. 3, podemos obter o numero 6timo de armazens. 

0 ponto mais dif.fcil e a valoriza~ao do custo de transporte, que depende da distancia 

do armazem ao cliente e que pode ser estimado pela ado~ao do metodo do ca.Iculo do centro 

de gravidade, dando a cada ponto urn peso proporcional a importancia de cada cliente; 

tambem pode ser feita uma representa~ao matematica para calcular, com urn computador, a 

solu~ao 6tima. 

Estes outros metodos permitem resolver o problema em urn dado momento, mas deve

se comprovar a validez da solu~ao para urn certo periodo de tempo, ou seja, realizar uma 

programa~ao dinfunica: para tal fim, pode-se utilizar o valor estatico, calculado, em primeiro 

Iugar, como solu~ao para urn determinado ano, e calcular depois, com base nas previsoes da 

demanda de mercadorias e dos custos de transporte e armazenagem mais adequada para o 

periodo considerado. 

5.5 RELEV ANCIA DA LOGISTICA 

100% do Faturamento 

Estoques 

Movimenta~ao 

Fluxo de Transportes e Materiais 

Figura 4. Custos da log.fstica Fonte: MOURA (1989, p.36) 
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5.6 A CADEIA DE ABASTECIMENTO 

Cadeia de abastecimento e urn sistema pela qual as organiza~oes entregam seus 

produtos e servi~os a seus clientes. De acordo com nosso objetivo, ilustraremos essa cadeia 

como uma rede de organiza~oes, ou componentes, interligados, que visam aos meios possfveis 

de influenciar essa entrega. 

5.6.1 Fornecedores 

A rede come~a com fontes que podem fornecer os ingredientes basicos para dar inicio 

a uma cadeia de abastecimento - materias-primas, pecas de montagem, entre outros. 

Chamaremos essas fontes de fornecedores. A conota~ao mais correta seria fornecedores dos 

fornecedores. Porem, isso tornaria urn processo simples mais complexo que o necessario e 

dificultaria o sucesso. Se considerarmos que todo negocio possui urn mimero limitado de 

fontes que fornecem de 70 a 80 por cento das materias-primas, a partir das quais o produto ou 

o servi~o e gerado, perceberemos que uma cadeia de abastecimento poderia tambem ser 

iniciado grupo de fornecedores. 

Esses fornecedores essenciais possibilitam o material e as pe~as para fabrica~ao e 

montagem dos componentes automobilfsticos; a farinha, o a~ucar e outros ingredientes para 

assar o pao; e assim por diante. Esse primeiro elo e suficiente para dar infcio ao processo sem 

transformar a cadeia de abastecimento em uma conexao infinita. 

5.6.2 Fornecedores ~ Fabricante 

A Segunda conexao e com o fabricante, transformador ou processo que constr6i, 

monta, converte e equipa urn produto ou servi~o claramente identificado como consumfvel na 

rede. Chamaremos esse elo de fabricante, embora possamos fazer uma transi~ao facil para urn 

ambiente de servi~os com o mesmo modelo. Essa conexao simples e primaria ja contem uma 

ampla oportunidade de economias. 0 estoque de materia-prima que se encontra em algum 

Iugar entre fornecedor e o fabricante e urn alvo evidente. 

5.6.3 Fornecedores ~ Fabricante ~ Distribui~ao 

A cadeia agora precisa de alternativas para conduzir o produto ao consumidor. Embora 

existam varios meios disponfveis, examinaremos o sistema de distribui~ao, porque ele se 
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adequa as exigencias da maior parte das cadeias de abastecimento. Esse sistema transporta o 

produto final da fabrica para urn deposito ou centro de estabelecimento de varejo no momento 

em que for solicitado. Em algumas redes urn atacadista fara parte da cadeia. Esse componente 

se responsabilizara pela divisao de grandes carregamentos e distribuic;ao do produto para os 

pequenos estabelecimentos. 

5.6.4 Fomecedores ~ Fabricante ~ Distribuic;ao (Estabelecimento varejista ~ Consumidor) 

Em suas prateleiras ou no chao, os estabelecimentos varejistas oferecem o produto 

para o possivel comprador. Entre esses ha mercearias, lojas de departamentos, 

estabelecimentos que oferecem grandes descontos, lojas de atacado, super lojas e negociantes 

atacadistas, dos quais a compra final e feita. Embora a cadeia fisica de distribuic;ao esteja 

concluida nesse ponto, o modelo ficaria incompleto se nao incluissemos urn ultimo elemento. 

Os consumidores tomam a decisao final selecionando seus produtos preferidos e efetuando as 

compras que concluem a cadeia. 

5.7 0 MODELO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 

Os fatores - chave para se alcanc;ar a otimizac;ao sao urn fluxo de informac;ao que se 

desloca com facilidade e exatidao entre os componentes da rede e uma eficiente e eficaz 

transic;ao do produto com altos niveis de satisfac;ao do consumidor final. Urn modelo 

semelhante pode ser desenvolvido por organizac;oes de servic;o. Uma organizac;ao financeira 

comerciaria com provisoes e instalac;oes e progrediria com uma conversao intelectual, em vez 

de tomar providencias na fabricac;ao. A distribuic;ao ocorreria entao nas sucursais, transferindo 

o verdadeiro servic;o financeiro para uma. A maior parte das organizac;oes deve buscar a 

melhoria de sua propria versao dessa cadeia de abastecimento a fim de induzir a resposta do 

consumidor e desenvolver tecnicas e sistemas otimizados que lhes permitirao sustentar ou 

melhorar suas margens de lucro, enquanto se esforc;am para satisfazer as inconstantes 

exigencias do consumidor. As organizac;oes mais a frente na realizac;ao desse objetivo buscam 

tambem meios de aperfeic;oar toda a cadeia, tomando sua rede tao eficiente e eficaz quanto 

possivel. E a combinac;ao desses esforc;os que consigam realmente melhorar a cadeia de 

abastecimento, das materias - primas ao consumo ou desde a introduc;ao ate o final do 

servic;o. Aqueles que nao estao envolvidos em urn desses de melhoria arriscam-se a ficar de 

fora da competic;ao do futuro. 
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A busca pela otimiza~ao come~a considerando-se que toda cadeia de abastecimento 

inicia com uma razmivel quantidade de materiais e suprimentos recebidos. Para produtos com 

varios componentes como urn autom6vel ou aviao, e grande o numero de fomecedores, mas 

praticamente todos os fabricantes estao desenvolvendo meios de redu~ao desse numero e de 

elimina~ao de complexidade do sistema. 0 conceito basico no final da decada de 80 era 

suprimir a base de abastecimento a fim de reduzir a variabilidade e eliminar os custos de 

negocia~ao a acompanhamento. Na decada de 90, esses esfor~os incluem o desenvolvimento 

de urn grupo de fomecedores selecionados ou estrategicos que satisfa~am os criterios de pre~o 

e qualidade. A ideia e aliar a empresa a essas organiza~oes, que serao as vitoriosas no seculo 

XXI. 

Os esfor~os de otimiza~ao da cadeia de abastecimento deveriam come~ar com esse 

grupo central. Faremos referenda a esse quadro como fomecedores-chave ou fontes 

estrategicas. Para os fabricantes, o grupo-chave seria composto pelas fontes selecionadas que 

representam a parte principal dos recebimentos de elementos e ingredientes cruciais para 

prop6sitos estrategicos, e a partir dos quais a conversao final e feita. Para as empresas de 

servi~o, o grupo-chave pode ser desenvolvido por meio de pesquisa de identifica~ao de urn 

grupo especializado de fomecedores que ajudara a intensificar a viabilidade futura. 



33 

6 CALCULO DE CONTROLE DE ESTOQUE 

6.1 PONTO DE RESSUPRIMENTO 

0 comportamento do estoque de urn item em fun~ao do tempo pode ser representado 

graficamente por: 

QTDE. (pecas) 

10 20 30 40 TEMPO 
(dias) 

As linhas inclinadas representam a demanda do material (quanti dade retirada em 

fun~ao do tempo). Note-se que a demanda de material e sempre medida em quantidade por 

tempo (exemplos: kg/dia; p~/mes; t!ano; etc.). 

A linha vertical que aparece nos dias 16, 27, . .. representa o ressuprimento do item 

realizado nesses dias (no dia 16 houve urn ressuprimento de 600 pe~as, no dia 27 houve urn 

ressuprimento de 650 pe~as, ... ). 

0 intervalo de tempo entre dois ressuprimentos consecutivos e denominado ciclo de 

ressuprimento (por exemplo, no gnifico acima entre os dias 16 e 27 temos urn ciclo de 

ressuprimento ). 

Para fins de raciocinio e costume simplificar-se a representa~ao gnifica mostrando, ao 

inves de linhas irregulares, linhas retas que representam a media de demanda. Esta 

representa~ao gnifica e conhecida como curva dente de serra: 



OTDE. (pecas) 

10 20 30 40 TEMPO 
(dias) 
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Sempre que ha urn ressuprimento (por exemplo, o do dia 27), alguem o providenciou. 

Esta providencia teve inicio em algum instante e demorou urn certo tempo. 0 tempo 

necessano para que haja urn ressuprimento, desde o instante em que foram iniciados os 

procedimentos para o ressuprimento, ate o instante em que o item se tomou disponfvel para 

utiliza~ao, e denominado tempo de ressuprimento (TR). 

0 tempo de ressuprimento compreende: 

• tempo gasto ate que haja a comunica~ao ao fomecedor do que deve ser ressuprido, da 

quantidade a ser ressuprida e de outras condi~oes (valor, embalagem, local de entrega etc.). 

Para itens sendo comprados, em geral e o tempo necessano para a emissao da ordem de 

compra; 

• tempo gasto para o fomecedor entregar o material; 

• tempo gasto para se efetuar o recebimento do material (verifica~ao da documenta~ao 

fiscal, contagem, testes, coloca~ao nas prateleiras dos almoxarifados, informa~ao ao 

sistema de controle de estoques etc.). 

Na figura a seguir e mostrado o tempo de ressuprimento TR antecedendo o primeiro 

ressuprimento do grafico. 

0 instante de inicio dos procedimentos de ressuprimento corresponde a uma 

quantidade em estoque que e denominada ponto de ressuprimento (PR) . 0 ponto de 

ressuprimento e a quanti dade que, quando atingida ( ou ultrapassada para baixo), indica a 

necessidade de serem iniciados os procedimentos de ressuprimento. 

No instante em que o ponto de ressuprimento e atingido n6s nunca temos certeza de 

qual vai ser a demanda (D) que vai ocorrer em seguida, como tambem nao temos certeza de 
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qual sera o tempo para se efetuar o ressuprimento. Nesse instante dispomos apenas de 

previsoes: a previsao de demanda, que e a quantidade prevista para utiliza~ao durante 0 

tempo de ressuprimento; e a previsao de tempo de ressuprimento, que e o tempo previsto 

para se efetuar o ressuprimento. 

qtde. 

p 

I 

D=demanda 
TR = tempo de ressuprimento 
PR = ponto de ressuprimento 
ES = estoque de seguran~a 
L = lote de ressuprimento 

Es ....... ___ ,, ___ ~ .............................. _. ____ ..... --·-·-········ .. _ .................... ___ ............ _,_ .................. - .................. __ 

I 

I· 
TR .' 

L 

tempo 

Como essas duas previsoes podem apresentar erros ( demanda real maior do que a 

prevista e/ou tempo de ressuprimento maior que o previsto) ha necessidade de se prever uma 

quantidade de material para compensar a existencia desses possiveis erros. Essa quantidade e 

denominada estoque de seguran~a (ES). 

Teoricamente o estoque de seguran~a serve, tambem, para compensar possiveis erros 

de controle de estoque. Se, todavia, dispoe-se de urn born sistema de controle, nao ha 

necessidade de se levar em conta esse fator. 

Quando o material ressuprido se toma disponivel para utiliza~ao a quantidade em 

estoque aumenta. A quantidade ressuprida e denominada lote de ressuprimento (L). 

6.2 CALCULO DO PONTO DE RESSUPRIMENTO 

Suponhamos que a previsao de demanda D de urn item seja de 2 pe~as por dia. Se o 

tempo de ressuprimento previsto for de 10 dias, haveni uma utiliza~ao prevista de 2 x 10 

pe~as durante os 10 dias, ou seja, durante o tempo de ressuprimento previsto TR preve-se a 

utiliza~ao de uma quantidade igual a D x TR. 
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Neste ultimo gnifico ve-se que o ponto de ressuprimento PR e igual a quantidade 

utilizada durante o tempo de ressuprimento (que e igual a D x TR) mais o estoque de 

seguran~a ES. 

Tem-se, assim, que 
PR=DxTR + ES 

onde PR = ponto de ressuprimento 

D = previsao da demanda durante o tempo de ressuprimento 

TR = previsao do tempo de ressuprimento 

ES = estoque de seguran~a 

Nota: evitamos o termo estoque rninimo porque ora ele e conceituado como sendo o 

ponto de ressuprimento, ora e conceituado como sendo o estoque de seguran~a. 

EXEMPLOS 

Sejam dados D = 2 pe~as por dia ( 2 p~/d ), TR = 10 dias (10 d) e ES = 5 pe~as ( 5 p~). 

Qual o ponto de ressuprimento? 

Solu~ao: PR = D x TR + ES = 2 p~/d x 10 d + 5 p~ = 2 x 10 p~ + 5 p~ = 20 p~ + 5 p~ = 
25 p~ = 25 pe~as 

Note-se que a unidade de tempo da demanda foi dada em dias, como tambem a do 

tempo de ressuprimento. Como a demanda esta sendo medida em pe~as por dia, o produto D x 

TR resulta em pe~as e pode ser somado ao estoque de seguran~a, que tambem esta em pe~as. 

0 resultado e dado em pe~as. 

Se o tempo de ressuprimento for medido em uma unidade de tempo diferente daquela 

em que esta sendo medida a demanda, ha necessidade de se transformar ou a unidade de 

tempo do tempo de ressuprimento na unidade de tempo da demanda ou a unidade de tempo da 

demanda na do tempo de ressuprimento. 

Exemplo: se a demanda fosse de 60 pe~as por mes (mes de 30 dias) eo tempo de 

ressuprimento fosse de 10 dias, terfamos que transformar a demanda em pe~as por dia 

dividindo-a por 30 ou entao transformar o tempo de ressuprimento em meses, dividindo-o por 

30. 0 resultado do produto D x TR seria, em ambos os casos, de 20 pe~as. 
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Igualmente, se a unidade de quantidade da demanda for diferente da unidade em que 

esta sendo medido o estoque de seguran~a. ha necessidade de se transformar ou a unidade de 

quantidade da demanda na do estoque de seguran~a ou a deste na da demanda. 

Exemplo: se tivessemos a demanda igual a 12 caixas por mes, cada caixa contendo 5 

pe~as, o tempo de ressuprimento igual a 10 dias (mes de 30 dias) eo estoque de seguran~a 

igual a 5 pe~as, poderiamos transformar a demanda em pe~as por mes, fazendo D = 12 

caixas/mes x 5 pe~as/caixa = 60 pe~as/mes, como tambem transformar o tempo de 

ressuprimento em meses, fazendo TR = 10 dias x 1130 meses/dia = 1/3 meses. 0 produto D x 

TR seria, entao, igual a 60 pe~as/mes x 113 meses = 60/3 pe~as = 20 pe~as. Em conseqiienda, 

PR = D x TR + ES = 20 pe~as + 5 pe~as = 25 pe~as. 

0 resultado seria equivalente se trabalhassemos com caixas, transformando o estoque 

de seguran~a em caixas: 

crux as 

D x TR = 12 caixas/mes x 10 dias x 1130 meses/dia = 12 caixas/mes x 113 meses = 4 

Como 1 caixa = 5 pe~as, temos que 1 pe~a = 115 caixas. Assim, 

ES = 5 pe~as = 5 x 115 caixas = 1 caixa 

Tem-se, portanto, que 

PR = D x TR + ES = 4 caixas + 1 caixa = 5 caixas = 5 x 5 pe~as = 25 pe~as 

6.3 CUSTOS BASICOS 

Quando se estuda qual a quantidade que deve ser comprada (*) para urn item de 

estoque, independentemente de outros itens que possam ser comprados conjuntamente, 

costuma-se levar em considera~ao tres componentes de custo envolvendo o enfoque 

tradicional do lote economico: custo da demanda, de compra e de estocagem. 

E costume, tambem, considerar-se o periodo de 1 ano como referenda para os valores 

de custo, porem pode-se tomar qualquer outro periodo como referenda. 

(*) considera~oes semelhantes sao feitas quando o item e ressuprido atraves de produ~ao 

intema, transferenda ou repara~ao em lotes. 



38 

6.4 CUSTO DA DEMANDA (CD) 

Corresponde ao valor do material que se pretende adquirir ao Iongo do perfodo de 

referenda. Baseia-se na demanda prevista (D) para o perfodo e no pre~o unitano previsto (P) 

para o perfodo. 

Considerando-se P constante, tem-se que 

CD=PxD (1) 

Se os pre~os unitanos forem variados (Pl, P2, P3, ... )para os diversos lotes de compra 

(Ll, L2, L3, ... ) entao o custo da demanda sera 

CD = Pl X Ll + P2 X L2 + P3 X L3 + ... 

6.5 CUSTO DE COMPRA (CC) 

E o custo das atividades de compra e recebimento do item durante o perfodo de 

referenda. lndepende, em principio, do valor do item. Se uma compra individual do item tern 

o custo C e se forem feitas n compras por ano, o custo anual de compra sera dado por 

CC = nx C (2) 

Sao componentes do custo de compra: 

• impressos 

• telefone 

• despesas com transporte, correio e outras 

• instala~oes 

• pessoal 

• etc. 

Nota - Devem ser consideradas apenas as despesas variaveis em rela~ao a quantidade 

de compras a ser efetuada no perfodo que sera influendado pelas dedsoes de compra do item, 

ou seja, CC deve variar propordonalmente a n de modo a se poder ter C constante. Caso isso 

nao ocorra, deve ser calculado urn novo valor para C. 
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6.6 CUSTO DE ESTOCAGEM (CE) 

E o custo das atividades de estocagem do item. Considerando-se esse custo como 

sendo diretamente proporcional ao valor do estoque medio, pode-se definir o custo de 

estocagem em forma de taxa anual E tal que 

E= 
custo de estocagem anual 

valor do estoque medio 

Considerando-se o pre<;o unitcirio constante (P) e o estoque medio como sendo ES + L 

I 2 tem-se que 

E = CE I (P x (ES + L I 2)), ou seja, 

CE=ExPx(ES+LI2) (3) 

A figura abaixo mostra os valores que compoem o estoque medio: 

qtde. 

p 

E 

E 
ES ES+L/2 

L-----~----------------------------------------~----~~--------~ lore 

·I I· 
TR 

Nota- Do mesmo modo que ocorre como custo de compra, devem ser consideradas apenas as despesas 
variaveis em rela~ao ao valor do estoque medio V EM , de modo a ser mantida constante a rela~ao entre os custos 
de estocagem eo valor do estoque medio, que e justamente o valor da taxa de estocagem E (custo de estocagem 
em forma de taxa anual). Caso isso nao ocorra, toma-se necessario recalcular E . 

Sao componentes do custo de estocagem: 

• custo de oportunidade do valor de estoque do item ao Iongo do periodo 

• obsolescencia 

• deprecia<;ao 

• perdas por deteriora<;ao e outras causas 
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• salanos 

• telefone 

• instalac;oes 

• impressos 

• etc. 

6.7 CALCULO TRADICIONAL DO LOTE ECONOMICO 

Desprezando-se outros custos, a soma dos custos de demanda, de estocagem e de 

compra nos fomece o custo total: 

CT= CD+CC+CE 

Com os valores de (1), (2) e (3) temos que 

CT = P x D + n x C + E x P x (ES + L /2) 

Como D = n x L , entao n = D I L , de onde se tern que 

CT =PxD + D x C x 1/L +Ex PxES +E xPxL/2 

0 lote economico e o valor de L que minimiza o custo total e pode ser encontrado 

derivando-se CT em relac;ao a L : 

CT' =-Dx Cx 1/L2 + ExP 

Resolvendo-se em relac;ao a L temos 

L=~2Dr EP (4) 

A equac;ao (4) e a tradicional formula do lote economico. 

A formula de lote economico acima deve ser utilizada com muito cuidado, pois e urn 

modelo da realidade e, como tal, nao a representa fielmente. Na deduc;ao da formula sao 

assumidas algumas considerac;oes que nem sempre acontecem de fato: 

• P e considerado constante em relac;ao a L. Como o prec;o unitano de urn item normalmente 

diminui quando as compras sao feitas em lotes maiores, entao P nao e, na realidade, 

constante. Deste modo, o ponto de minimo do custo total so e valido dentro da faixa em 

que 0 pre~o e constante. 

• C e considerado constante em relac;ao a L . Para que isso ocorra e necessano que haja 

proporcionalidade entre o custo anual de compra CC e a quantidade de compras previstas n 

para o ano. Em outras palavras, o valor de CC a ser usado no calculo de C deve conter 
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apenas os componentes variaveis em relac;ao a n de modo diretamente proporcional. :E 
interessante lembrar, tambem, que OS itens nao sao todos iguais ( compras de itens importados, 

por exemplo, tern procedimentos mais complexos e, portanto, mais custosos do que os de 

itens nacionais; compras de lotes que envolvem grandes valores sao, tambem, mais 

complicadas e, portanto, de maior custo ). 

• E e considerado constante em relac;ao a L • De modo similar a C , devemos ter 

proporcionalidade direta entre o custo anual de estocagem CE e o valor do estoque medio 

V EM , o que implica em se utilizar em CE apenas os custos variaveis em relac;ao ao valor do 

estoque medio V EM • Vale, tambem, a lembranc;a de que OS itens nao sao todos iguais e alguns 

itens de baixo valor podem ter procedimentos de estocagem complicados e custosos e vice

versa. 

• De considerado constante. Nem sempre isso ocorre. 

• 0 item e entregue de uma so vez. Muitas vezes, no entanto, e interessante que as entregas 

sejam parceladas. Nesse caso, o estoque medio baixa e deve-se diminuir o valor de C 

proporcionalmente as parcelas para ser mantida a coerencia da formula. 

• A quantidade sugerida pela formula para o lote de ressuprimento deve ser bern maior do 

que a quantidade usual que ocorre em cada safda. Se isso nao se verificar, o risco de faltar 

material e muito alto, o que nao e conveniente se ha intenc;ao de manter urn determinado nfvel 

de servic;o. 

• ES e considerado constante em relac;ao a L. Assumir que isso ocorre nao e propriamente 

verdadeiro, pois urn dos enfoques do cruculo do estoque de seguranc;a mostra que, mantendo

se o mesmo nivel de servic;o, ha uma diminuic;ao do estoque de seguranc;a quando aumenta o 

lote de ressuprimento. 

• A minimizac;ao de custos que se adota no processo de deduc;ao dessa formula nao leva em 

conta a existencia de outros itens que estao sendo adquiridos na mesma ocasiao e nem a 

limitac;ao financeira que pode existir em urn determinado momento, mesmo que em media 

nao ocorra, ou seja, o item e visto de maneira totalmente isolada. 

• 0 fornecedor possui suas politicas de venda e o lote de venda minimo pode ser maior do 

que a quantidade que nos interessa. 

• 0 custo da demanda tern, muitas vezes, uma ordem de grandeza bern superior a dos outros 

custos. Como o custo da demanda e sensivel ao prec;o unitario, uma ac;ao no sentido de 

reduc;ao do prec;o unitario pode levar a uma reduc;ao consideravel do custo total. 
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• Pode haver alguma limita<;ao de estocagem, por exemplo, por falta de espa<;o. A soma do 

lote de ressuprimento com o estoque existente nao pode superar o estoque maximo permitido. 

• 0 tempo de utiliza<;ao do lote a ser ressuprido pode ultrapassar a expectativa de uso do 

item, por exemplo, por retirada do item da linha de produ<;ao, por obsolescencia etc. 

Essas e, eventualmente, outras considera<;oes nos levam a necessidade de nao adotar 

cegamente o lote sugerido pelo modelo. Normalmente urn modelo matematico, 

principalmente nas aquisi<;oes de grande valor, precisa de algum tipo de verifica<;ao 

complementar. 

EXEMPLO 

Seja dados: Demanda D = 1.000 pe<;as/mes; Custo de Compra C = US$ 100,00; Custo 

de Estocagem E = 20% a.a. ; Pre<;o Unitano = R$ 240,00/caixa ; ano = 12 meses; US$ = R$ 

1,75 e caixa = 24 pe<;as. 

Notas: 

1. E preciso verificar a coerencia das unidades de medida. A demanda e medida em unidade 

de quantidade (numerador) por unidade de tempo (denominador). 0 pre<;o unitano e 

medido em unidade de moeda (numerador) por unidade de quantidade (denominador). 

Conseqiientemente, a unidade de quantidade usada na demanda deve ser transformada na 

unidade de quantidade usada no pre<;o unitano ou vice versa. 

2. Igualmente, o custo de estocagem e medido em urn valor puro1 (numerador) por unidade 

de tempo (denominador). Conseqiientemente, a unidade de tempo usada na demanda deve 

ser transformada na unidade de tempo usada no custo de estocagem ou vice-versa. E 
comum o custo de estocagem ser apresentado em forma de percentual por ano (% a.a.). No 

exemplo acima, 20 % a.a. significa (20/100) por ano, ou seja, 0,20/ano. 

3. 0 custo de compra e medido em unidade de moeda (nao confundir com pre<;o unitano do 

item, pois o custo de compra e o quanto custam os procedimentos de compra para se 

comprar urn item, porem independentemente do valor do item). Conseqiientemente, a 

unidade de moeda usada no custo de compra deve ser convertida para a usada no pre<;o 

unitano do item ou vice-versa. 

1 Valor puro e urn valor sem unidade de medida. 
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4. Feitas as conversoes de unidades para tomar o ca.Iculo coerente, o resultado final sera 

obtido em unidade de quantidade. 

Calculo: 

D = 1.000 pe~as/mes = 1.000 x 12 pe~as/ano = 12.000 pe~as/ano 

C =US$ 100,00 = R$ 1,75 x 100,00 = R$ 175,00 

E = 20 % a.a. = (20/100)/ano = 0,20/ano 

P = R$ 240,00/caixa = R$ 240,00/24 pe~as = R$ 10,00/pe~a 

Resultado (como exemplo, em negrito, utilizando uma formula do Excel): = 

((2*12000*175)/(0,20*10))A0,5 = 1450 pe~as 

Note que, como estamos tratando de quanti dade de pe~as, o resultado e apresentado em 

inteiros. Se o fomecedor s6 vende em caixas, entfio deve-se dividir por 24 e arredondar para 

inteiro para apresentar o resultado em caixas. 
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7 PREVISAO PARA OS ESTOQUES 

Toda a teoria dos estoques e pautada na previsao do consumo de material. 

A previsao de consumo determina estas estimativas futuras dos produtos que a 

empresa comercializa. 

Assim, determina quais produtos, quanto e quando serao vendidos. A previsao possui 

caracter:fsticas basicas, que sao: 

a) Ponto de partida de todo planejamento empresarial 

b) Nao consiste uma meta de vendas 

c) Sua previsao deve ser compativel com o custo de obte-la 

Ha informa<;oes basicas na previsao dos estoques que se dividem em duas categorias: 

quantitativas e qualitativas, estas permitem decidir quais serao as dimensoes e a distribui<;ao 

no tempo da demanda dos produtos acabados. 

1. Quantitativas: 

a) Evolu<;ao das vendas no passado; 

b) V ariaveis cuja evolu<;ao e explica<;ao estao ligadas diretamente as vendas; 

c) Variaveis de facil previsao, relativamente ligadas as vendas- popula<;oes, renda, PNB; 

d) Influencia da propaganda. 

2. Qualitativas: 

a) Opiniao dos gerentes; 

b) Opiniao dos vendedores; 

c) Opiniao dos compradores; 

d) Pesquisa de mercado. 

No comportamento dinfunico do processo, existem as tecnicas de previsao do consumo 

que se classificam em tres grupos: 

a) Proje<;ao: admite-se que o futuro sera a repeti<;ao do passado ou as vendas se elevarao 

com o tempo, assim este grupo e de natureza quantitativa. 
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b) Explica<;ao: procura-se explicar as vendas do passado mediante leis que relacionem as 

mesmas com outras variaveis, cuja evolu<;ao e conhecida ou previsfvel. Sao aplica<;6es de 

tecnicas de regressao e correla<;ao. 

c) Predile<;ao: funcionanos e conhecedores de fatores influentes nas vendas e no mercado 

estabelecem a evolu<;ao das vendas futuras. 

Tambem existem alguns fatores que podem alterar o comportamento do consumo e 

influenciar na previsao para os estoques. 

a) Influencias polfticas; 

b) Influencias conjunturais; 

c) Influencias sazonais; 

d) Altera<;6es no comportamento dos clientes; 

e) Inova<;6es tecnicas; 

f) Tipos retirados da linha de produ<;ao; 

g) Altera<;ao da produ<;ao; 

h) Pre<;os competitivos dos concorrentes. 

7.1 TEMPO DE REPOSI<;AO 

0 tempo de reposi<;ao e uma das informa<;6es basicas necessanas para se calcular o 

estoque mfnimo. 

0 tempo de reposi<;ao consiste no tempo gasto desde a averigua<;ao de que o estoque 

necessita ser reposto ate a entrega efetiva do material no almoxarifado da empresa. 

Assim este tempo pode ser dividido em tres partes: 

a) Emissao do pedido: - tempo que leva desde a emissao do pedido de compra ate ele chegar 

ao fomecedor; 

b) Prepara<;ao do pedido: - tempo que leva o fomecedor para fabricar os produtos ate deixa

los em condi<;6es de serem transportados; 

c) Transporte: - tempo que leva da safda do fomecedor ate o recebimento dos materiais pela 

empresa. 

Em rela<;ao a sua importancia, o tempo de reposi<;ao deve ser determinado do modo 

mais realista possfvel, pois as varia<;6es podem alterar toda a estrutura dos sistemas de 

estoques. 
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SPREVISAO 

Os termos D e TR que aparecem na formula do ponto de ressuprimento PR = D x TR 

+ ES significam, precisamente, a previsao da demanda que ira ocorrer durante o tempo de 

ressuprimento e a previsao do tempo de ressuprimento, respectivamente. Como previsoes, 

elas sao sujeitas a erros. Se ocorrer uma demanda superior a prevista ou se ocorrer urn tempo 

de ressuprimento superior ao previsto ( ou ambos), podeni haver falta de material. 0 termo ES 

corresponde ao estoque de seguran~a. cuja finalidade e a de compensar os possfveis erros de 

previsao de D e TR ( o ES serve, tambem, pelo menos teoricamente, para compensar possfveis 

erros de controle de estoques) e assim evitar ou pelo menos reduzir ao toleravel a falta de 

estoque. 

As tecnicas desenvolvidas para a previsao de demanda sao basicamente as mesmas 

para a previsao do tempo de ressuprimento. Vamos, entao, nos concentrar na previsao de 

demanda. 

Previsoes de demanda de materiais podem ser feitas atraves de: 

• opinioes de pessoas que conhecem o comportamento dos materiais ( especialistas) 

• extrapola~ao de curvas elaboradas com dados de demandas ocorridas em perfodos 

anteriores 

• associa~ao da demanda com algum outro fato 

Vamos denominar as formas de previsao acima de: 

• opinioes de especialistas 

• previsao intrfnseca 

• previsao extrfnseca 

Conforme o tipo de item e situa~oes particulares, urn ou outro metoda se torna mais 

adequado para uma boa previsao de demanda. Muitas vezes uma combina~ao dos tres 

metodos se apresenta como a melhor forma de se elaborar previsoes. 

Sao fundamentais em certas situa~oes, principalmente quando nao se dispoe de dados 

do passado (por exemplo, o lan~amento de urn novo produto) ou quando ha eventos que 

alteram substancialmente a demanda do item (por exemplo, o lan~amento de urn produto 

concorrente ). 
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Ha casos, porem, em que as opinioes de especialistas podem nao funcionar a contento 

(por exemplo, a existencia de milhares de itens pode determinar falta de tempo para os 

especialistas opinarem). 

8.1 PREVISAO INTRINSECA 

Baseia-se na ideia de que o comportamento futuro de urn item e semelhante ao 

comportamento que o mesmo teve no passado. E obtida com a elabora~ao de algum tipo de 

analise de regressao com dados do passado, com o que se obtem urn modelo matematico que 

representa o comportamento do item. A extrapola~ao do modelo para periodos futuros fornece 

a previsao de demanda. Urn exemplo tfpico e simplista eo da media m6vel: escolhe-se uma 

certa quantidade de periodos passados (por exemplo, 12 meses) e se utiliza a media das 

demandas desses periodos como previsao para o proximo periodo. A cada novo dado de 

demanda descarta-se o dado mais antigo e se recalcula a media. 

8.2 PREVISAO EXTRINSECA 

Baseia-se na relac;ao que deve existir entre a demanda de urn item e a de urn outro 

item. Atraves da previsao de demanda do segundo item e do fndice que o relaciona com o 

primeiro obtem-se a demanda do primeiro. Por exemplo, a previsao de vendas de urn 

determinado tipo de maquinas de lavar roupa e o conhecimento de que uma certa parcela dos 

compradores de maquinas de lavar roupa compram capas para as maquinas nos fornece a 

previsao de demanda de capas. A previsao de constru~ao de apartamentos novos leva a 

previsao de vendas de pisos e azulejos. 

8.3 DEMANDA INDEPENDENTE E DEMANDA DEPENDENTE 

Demanda independente - quando ela nao e relacionada a demanda de outros itens. 

Exemplos: 

Autom6veis em uma fabrica de autom6veis e arroz em urn supermercado. 

A demanda independente e geralmente prevista, quando nao se trabalha sob 

encomenda, por meio de tecnicas estatfsticas (exemplo: a previsao por meio do alisamento 

exponencial), as vezes conjuntamente com outras tecnicas. 



50 

Quando 0 metodo de atendimento a demanda e por encomenda, uma parte dos itens, 

eventualmente todos os itens, tern sua previsao de demanda obtida por meio de c<Hculo. 

Note-se que, ao citarmos exemplos, nem sempre os modelos de previsao se aplicam 

exatamente. 

Demanda dependente - quando ela e relacionada a demanda de outros itens. 

Exemplos: 

Pneus destinados a montagem em uma fabrica de autom6veis e motores destinados a 
montagem de autom6veis em uma fabrica de autom6veis. 

A demanda dependente e prevista por meio de cruculo. 

0 mesmo item pode ter uma parte prevista por metodos estatisticos e outra por 

cruculo. 

Metodo de previsao por ponto de ressuprimento: tipicamente para demanda 

independente. 

Metodo de previsao por MRP: tipicamente para demanda dependente. 

CARACTERISTICAS DE DEMANDA POR TIPO DE ITEM 

TIPODEITEM TIPO DE DEMANDA 

Produtos acabados e pe~as de reposi~ao lndependente 

Opcionais em produtos acabados solicitados Independente 

por clientes 

Subconjuntos Dependente/independente 

Componentes de conjuntos e subconjuntos Dependente/independente 

Material bruto e semiacabados Dependente/independente 

Ferramentas associadas a produ~ao do item Dependente 

Ferramentas de uso geral lndependente 

Suprimentos de uso geral Independente 

Itens para manuten~ao programada Dependente 

Itens para manuten~ao nao programada Independente 
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8.4 MODELOS DETERMINISTICOS E PROBABILISTICOS 

Urn modelo de previsao e dito deterministico quando nao levam em conta dados de 

probabilidade. A previsao de necessidades de urn componente de urn conjunto, a partir do 

programa de produ9ao do conjunto, e feita multiplicando-se a quantidade de conjuntos do 

programa de produ9ao pela quantidade necessaria do componente por conjunto. Como 

exemplo, se ha urn plano de fabrica9ao de 20.000 autom6veis por mes de urn certo modelo, 

em conseqiiencia tem-se a necessidade de 100.000 pneus (5 pneus por autom6vel x 20.000 

autom6veis). Produtos fabricados sob encomenda podem ter uma parte de seus componentes, 

ou mesmo todas as partes, adquiridas somente depois que as encomendas sao confirmadas, 

caracterizando urn modelo deterministico. 

Previsoes baseadas em consumos ocorridos em periodos passados ja entram no campo 

de probabilidades. Modelos que usam dados de periodos do passado sao exemplos de modelos 

probabilisticos. Como exemplo, pode-se prever a demanda diana de urn produto vendido em 

urn supermercado por meio de dados de vendas ocorridas em dias anteriores. 

Ressalte-se que modelos probabilfsticos sao caracterizados pelo uso de probabilidades, 

que nem sempre necessitam de dados de urn passado mais remoto ( evidentemente, todos os 

dados que obtemos sao dados do passado). Como exemplo, previsoes de quantos espectadores 

estao assistindo a urn canal de TV sao feitas a partir de amostragens e extrapoladas para o 

universo dos espectadores. Como utilizam tecnicas de probabilidades entao sao, tambem, por 

modelos probabilfsticos, sem necessitar de dados de muitos periodos do passado. 

Muitas vezes urn modelo de previsao tern de levar em conta uma parte determinfstica e 

outra probabilfstica. Como exemplo, em uma revisao programada de urn motor diesel de 

onibus, alguns componentes podem ser de troca obrigat6ria naquele tipo de revisao (como por 

exemplo, o filtro de ar), enquanto outros sao inspecionados e, se apresentarem defeito, serao 

trocados (como por exemplo, uma mangueira que apresenta sinais de vazamento ). Os 

componentes de troca obrigat6ria tern sua previsao determinada pelo programa de revisoes 

(modelo determinfstico ), enquanto os componentes que podem apresentar defeito tern sua 

previsao baseada em dados do passado (modelo probabilfstico ). Outro exemplo: nos 

programas de fabrica9ao sempre ocorrem perdas de alguns materiais e geralmente urn 

percentual de perdas e acrescido na determina9ao de necessidades de materiais. Esse 

percentual e uma previsao usando dados do passado, caracterizando urn modelo 
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probabilistico, que sera usado conjuntamente com o modelo deterministico do programa de 

fabricac;ao. 

8.5 CONSEQUENCIAS DE MAS PREVISOES 

Previs6es sujeitas a erros elevados trazem problemas para a organizac;ao. Se as 

previs6es ficam muito acima da realidade, podem ocorrer: 

• falta de caixa por excesso de produc;ao e falta de vendas correspondentes 

• utilizac;ao indevida da capacidade de produc;ao, produzindo-se o que nao vai ser vendido e 

deixando-se de produzir o que poderia ser vendido 

• necessidade de demiss6es para reequilibrar a produc;ao 

• etc. 

Por outro lado, se as previs6es ficam muito abaixo da realidade, podem ocorrer: 

• falta de materiais, cuja conseqiiencia tern urn custo para a organizac;ao (perda de vendas, 

perda de clientes, paralisac;ao ou reduc;ao da produc;ao etc.) 

• excesso de estoque de seguranc;a, que se reflete em urn custo de imobilizac;ao de estoques. 

etc. 

8.6 DEMANDA X VENDAS, DEMANDA X UTILIZA<;AO 

E necessario utilizar-se corretamente dados hist6ricos para a medida da demanda, 

tanto na comercializac;ao como na produc;ao, na manutenc;ao e no consumo intemo. 

Em vendas, por exemplo, e possivel ocorrer uma demanda superior as vendas 

efetuadas, pois muitas vezes nao temos o produto para ser vendido no instante em que existe a 

demanda. 

Em materiais requisitados para a produc;ao, pode ser fomecida apenas uma parte das 

necessidades por estar faltando material no estoque. Usar os dados de quantidades fomecidas 

para fazer previs6es futuras pode induzir a erro, pois a demanda, nesse caso, e superior a 

quantidade fomecida. 
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Igualmente, na manuten~ao de equipamentos as vezes ha falta de urn item que deveria 

ter sido trocado em certa epoca. 0 item nao foi trocado e gerou urn historico falso de 

necessidades. 

8.7 PERfODO DE COLETA DE DADOS 

Uma outra considera~ao que deve ser feita e a escolha do perfodo de coleta de dados. 

0 ideal seria que tivessemos uma coincidencia entre o perfodo de coleta de dados do item e o 

perfodo de previsao de demanda que nos interessa, que e o proximo tempo de ressuprimento a 

partir do instante em que foi detectado o ponto de ressuprimento. Isto, raramente ocorre, dado 

que os sistemas de controle tern o mesmo perfodo de coleta para todos os itens e o tempo de 

ressuprimento pode variar bastante de item para item. Alem de termos que fazer uma especie 

de corre~ao para podermos adaptar o perfodo de coleta com o de previsao, temos ainda que 

escolher urn perfodo de coleta que nao seja excessivamente diferente do perfodo de previsao. 

Perfodos de coleta muito longos, por exemplo, anuais quando o tempo de ressuprimento for 

inferior a 1 mes, podem encobrir varia~oes sazonais mensais; e, tambem, os dados do passado 

ficam muito distantes do presente quando se esta proximo do fim do perfodo de coleta. 

Perfodos de coleta muito curtos trazem problemas de administra~ao de muitos dados e 

mostram flutua~oes que nem sempre tern importancia .. Em geral dados semanais ou mensais 

sao suficientes para a administra~ao de materiais. Nos grcificos abaixo temos o 

comportamento da demanda de urn mesmo item com dados trimestrais (a esquerda) e mensais 

(a direita). 
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Note-se que o gnifico a esquerda pode induzir a ideia de uma demanda quase 

constante, com variabilidade muito pequena, porem o gnifico a direita, mais detalhado, 

demonstra que isto nao e verdade. 

8.8 MODELOS BASICOS DE PREVISAO- MODELO PROBABILISTICO 

Os modelos basicos de previsao, dos quais os outros modelos se deduzem atraves de 

combina~oes de modelos, sao: 

• modelo horizontal - quando os dados se distribuem ao redor de uma linha horizontal. 

• modelo de tendencia - quando os dados se distribuem ao redor de uma curva crescente ou 

decrescente. 

• modelo sazonal - quando os dados se distribuem oscilando para cima e para baixo 

periodicamente. 
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MESES 

8.9 MODELO HORIZONTAL- ALISAMENTO EXPONENCIAL 

0 modelo horizontal nos permite fazer previsoes adotando-se uma media de perfodos 

anteriores, sem a preocupa~ao de encontrar tendencias ou sazonalidades. Dentre os varios 

tipos de media o alisamento exponencial se apresenta como urn modelo simples, que exige o 

arquivamento de poucos dados e poucos cruculos. Alem disso, nos da uma pondera~ao dos 

perfodos passados, com pesos maiores para os perfodos mais recentes e pesos menores para os 

perfodos mais distantes, o que parece ser bastante razoavel. 

MODELO BASICO: Pn = P n-1 + <D ( D n-1 - P n-1) 

p n = previsao para 0 perfodo n 



EXEMPLO: 

P n-1 = previsao feita para o periodo n -1 (imediatamente anterior) 

D n-1 = demanda ocorrida no periodo n -1 

ci> = coeficiente de alisamento, com valor entre 0 e 1 

DEMANDA DE MARc;O = 280 PEc;AS 

previsao feita em mar~o = 300 pe~as 

coeficiente de alisamento = 0,2 

previsao de abri1 = ? 
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Resultado: Pabr = Pmar + ci> ( Dmar- Pmar ) = 300 + 0,2 ( 280- 300) = 300 + 0,2 (-

20 ) = 300 - 4 = 296 pe~as 

Outra forma do mesmo modelo: 

Pn = ( 1 - <J? P n-1 + ci> D n-1 = (1 - 0,2) . 300 + 0,2 . 280 = 0,8 . 300 + 56 

= 240 + 56 = 296 pe~as 

8.10 CALCULO DO ESTOQUE DE SEGURAN<;A PARA COMPENSAR ERROS DE 
PREVISAO DE DEMANDA (BASEADO NO CRITERIO DE QUANTIDADE NAO 
A TEND IDA) 

ES=k.MADm 

ESTOQUE DE SEGURAN<;A 

ES = estoque de seguran~a para os erros de previsao de demanda 

k = fator de servi~o ou fator de seguran~a 

MADTR = MAD relativo ao tempo de ressuprimento 

0 MAD (Mean Absolute Deviation = Desvio Medio Absoluto ), tal como o DESVIO 

PADRAO, e uma medida de dispersao, que serve para se determinar a variabilidade da 

demanda real em rela~ao a demanda prevista. No Iugar do MAD pode ser usado o DESVIO 

PADRAO, que tern o mesmo efeito, desde que a tabela da fun~ao de servi~o k x f(k) (ver 

abaixo) seja construfda com val ores adequados. 
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0 fator de servi~o e obtido atraves da tabela da fun~ao de servi~o. Esta, por sua vez, 

depende do valor do MAD TR. 0 primeiro pas so, portanto, e calcular MAD TR. 

CALCULO DO MADTR 

Para se medir os erros de previsao da demanda ha necessidade de dois dados basicos: 

o valor da previsao de demanda em urn determinado periodo (por exemplo, em 1 mes) e o 

valor da demanda real ocorrida no mesmo periodo. A diferen~a entre os dois valores e o erro 

de previsao no periodo ou o desvio da demanda em rela~ao a sua previsao naquele periodo. 

Para o cruculo do MADTR devem ser utilizados valores da demanda prevista e 

demanda real em rela~ao ao tempo de ressuprimento. Entretanto os sistemas de informa~ao 

coletam dados normalmente em periodos fixos (por exemplo, mensais ), implicando na 

necessidade de se efetuar urn ajuste dos dados do periodo de coleta para o tempo de 

ressuprimento. 

0 processo de cruculo do MADTR envolve, portanto, primeiramente 0 cruculo do 

MADTP, que e 0 desvio medio absoluto relativo ao periodo de coleta de dados de demanda e 

de previsao de demanda; em seguida deve ser feito urn ajuste do MAD para o tempo de 

ressuprimento. 

Uma maneira simples de se obter o MADe atraves do alisamento exponencial, com 

distor~ao minima em rela~ao ao modo tradicional: 

MADatual = MADanterior + ...J ( I desvio atual I - MAD anterior ) 

desvio atual = demanda real - demanda prevista 
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CONCLUSAO 

0 intuito deste estudo e demonstrar que atraves dos metodos tradicionais existentes e 

possfvel que pequenas e medias empresas elaborem e fac;am suas adaptac;oes em suas polfticas 

de estoques, a fim de proporcionar em suas empresas uma competitividade e urn melhor 

desempenho no mercado. 

Atraves deste estudo e possfvel verificar tecnicas e ferramentas, como o MRP, onde se 

podem criar sistemas informatizados de forma simples e nipida que ajudam as empresas a 

planejar decisoes com antecedencia e voltadas para as necessidades futuras. Sendo possfvel 

tambem que empresas criem seu programa mestre de produc;ao, mostrando a importancia do 

planejamento e controle, constituindo a principal entrada para o planejamento das 

necessidades de materiais. 

Na logfstica de estoques, observa-se a necessidade de identificar nao s6 como devem 

ser movimentadas as mercadorias, mas tambem, quando as mercadorias devem ser 

movimentadas e apresentando metodo de direc;ao e gestao, sendo possfvel determinar o grau 

de utilizac;ao das instalac;oes, volume de estoque, disposic;ao a fomecer, e ainda aborda-se a 

relac;ao aos centros de alimentac;ao e aos pontos principais de venda, o tamanho do armazem e 

sua distribuic;ao intema. Para que ficasse compreensfveis tecnicas e assuntos, foram 

explorados calculos de controle de estoques como: calculo do ponto de ressuprimento, calculo 

de custos basicos, custo da demanda, custo de compra, custo da estocagem e lote economico. 

Podemos observar que uma gestao de estoque depende de urn comprometimento entre 

todos os setores de uma organizac;ao e de seus administradores, uma vez que se toma diffcil a 

aplicabilidade de metodos tradicionais em empresas de pequeno e medio porte, levando em 

conta fatores como: dificuldade de manter urn controle rfgido e permanente dos estoques, 

devido ao elevado numero de diferentes itens transacionados; existencia de vanos pontos de 

estoques com os mesmos produtos; dificuldade de valorizac;ao dos estoques ao custo, 

decorrente ao elevado numero de compras; e custo de manutenc;ao dos controles superior aos 

beneffcios oferecidos. 

Levando-se em conta algumas dificuldades empresariais, o trabalho procura oferecer 

uma base para que as empresas possam utilizar tecnicas para realizar uma previsao para os 

estoques, assim foram apresentadas tecnicas para estimativas futuras, tecnicas para a previsao 

do consumo, tempo de reposic;ao, estoque mfnimo e maximo. Sabendo da importancia de se 

realizar previsoes corretas as empresas foram apresentadas noc;oes de previsao intrfnseca e 

extrfnseca, demanda dependente e independente e modelos probabilfsticos e determinfsticos. 
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