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RESUMO 

Laurencio, Viviane de Amorim. A lmportancia das Ferramentas de Gestao 
de Estoques para as Empresas. Com o passar dos anos surgiram novas 
tecnicas para o gerenciamento das atividades relacionadas aos estoques. Em 
virtude da globalizagao e outros fatores, grandes empresas adotaram novas 
metoda estrategicos a tim de atingir um grau elevado de eficiencia ao Iongo da 
cadeia de abastecimento. Conforme estudo, grandes parte das empresas estao 
desempenhando suas atividades em conjunto com seus principais 
fornecedores e cliente, formando parcerias ou ainda se fundindo. lsso porque o 
mercado em geral esta acirrado no que tange as transag6es comerciais e cada 
vez mais aumenta o grau de dificuldade para qualquer empresa que queira 
sobreviver num ambiente em constantes mudangas. Face essas quest6es as 
empresas estao se voltando a ferramentas tecnol6gicas, sobretudo no que diz 
respeito a implantagao das ferramentas de gestao de estoques, porque para 
acompanhar os nfveis de estoque e uma tarefa um tanto complicado, devido a 
enorme quantidade de produtos, sem contar os novas langamentos que 
adentram o mercado. Todavia a gestao de estoques precisa ser encarada de 
forma muito seria, porque se o cliente nao encontrar seu produto ele vai correr 
atras do concorrente. Portanto, ha a necessidade de acompanhar com maxima 
precisao os nfveis de estoques e os demais fatores pertinentes, buscando 
assim suas melhorias. 
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1 INTRODUQAO 

1.1 Apresentac;ao do Tema 

Diante da crescente pressao competitiva acredita-se que muitas 

empresas estao se obrigando a buscar alternativas para lhes proporcionar 

tanto a redugao nos prazos de atendimento, quanta a redugao de custos, tais 

objetivos somente serao alcangados se as empresas obtiverem uma poHtica de 

estoques adequada. 

Os estoques representam parcela substancial do ativo da empresa, 

portanto devem ser encarados como urn tater potencial de geragao de 

neg6cios e de lucros. 

0 administrador financeiro nao esta ligado diretamente ao estoque, mas 

cabe a ele controlar se o mesmo esta apresentando retorno sabre o capital 

nele investido, sendo assim possfvel fornecer orientagao para o processo de 

gerenciamento e tomada de decis6es. 

Deve-se levar em consideragao que a analise detalhada dos estoques e 

uma exigencia da sua atividade. Essa atitude deve ser focada em face dos 

elevados custos que envolvem os estoques, o valor do capital imobilizado, e 

principalmente pela vantagem competitiva por meio da otimizagao da 

administragao de estoques, dispondo de mais rapidez e precisao no pleno 

atendimento ao mercado e consequentemente buscando a satisfagao do 

cliente. 

Assim, pensa-se, por exemplo, na epoca de inflagao alta, manter 

estoques elevados poderia ser a forma mais adequada para obter grandes 

lucros, pois a reposigao dava-se a pregos maiores. Em uma economia mais 

estavel e de baixa inflagao, isso nao e verdadeiro, uma boa administragao dos 

estoques podera ser responsavel pelo lucre. A falta e o mau planejamento de 

uma polftica de estoques adequada na empresa, gerada pela deficiencia de 

conhecimentos de ferramentas de gestao de estoques, gera a falta constante 

de espago de armazenagem; incapacidade de cumprir promessas de entregas; 

crescimento do estoque quando a demanda for inferior ao previsto; aumento 

dos itens de materiais obsoletes. 
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Os capftulos estao ordenados de modo a descrever em primeiro Iugar a 

questao central: 

"Qual a importancia das ferramentas de gestao financeira de estoques 

para as empresas?" 

Em muitas empresas o estoque e criado como uma simples extensao da 

produgao, seja antes ou depois deste e isto acaba acarretando muitas vezes ou 

excesso ou falta de estoque. lsto vern da concepgao erronea que a produgao 

atende o consumidor, onde, o que realmente atende ao consumidor final e 
justamente o estoque de produtos finais. Este estoque de produtos finais 

demanda uma certa produgao, que demanda urn certo estoque de materia 

prima. 

Em geral nas empresas, os estoques formam um elo entre as etapas de 

aquisigao, transformagao e venda. A manutengao dos estoques em qualquer 

um dos momentos do processo formado par essas etapas e uma condigao 

extremamente importante para a flexibilidade operacional da empresa. 

1.2 Defini'!ao dos Objetivos da Pesquisa 

1 .2.1 Objetivo Geral 

ldentificar a Forte lnfluencia da Gestao Financeira de Estoques nas 

empresas, focando "Qual a importancia das ferramentas de gestao de estoques 

para as empresas?" 

1 .2.2 Objetivos Especfficos 

Descrever as atividades de estoques; Relatar conceitos de estoques no 

ambiente produtivo; Relatar conceitos de estoques na !oglstica; Avaliar os 

objetivos de estoques; Comparar os tipos de estoques; Descrever a 

importEtncia dos sistemas de informag6es para o controle de estoques; Mostrar 

a importancia da polftica de estocagem em relagao ao departamento de 

compras; lnterpretar Planejamento e Controle de Estoques; Apontar as 

tecnicas de gerenciamento de estoques; 
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2 JUSTIFICATIVA TEORICA E PRATICA 

2.1 Conceito Financeiro 

Do ponto de vista financeiro, os estoques sao vistas, ao mesmo tempo, 

como necessaries "ao funcionamento dos processos de produr;ao e venda" e 

como fator que "exige o comprometimento de recursos que a empresa poderia 

aplicar em outras alternativas rentaveis" (GITMAN, 1997, p. 713 e 714). Oaf o 

porque da necessidade das empresas dimensionarem o nfvel das quantidades 

6timas de cada item de insumos e mercadorias a serem mantidos estocados. 

Se nao considerado o caso muito especial de especulagao financeira com os 

estoques pratica rara e desaconselhavel em epocas de inflagao desacelerada e 

de pouca expressao, tem-se duas situag6es nao recomendaveis: 1 a 

manutengao de quantidades em estocagem acima do necessaria acarreta um 

maior custo e impossibilita uma maior rentabilidade dos capitais utilizados pela 

empresa; 2° estoques abaixo do nfvel necessaria exigem comprar ou fabricar 

pequenos lotes em maior numero de vezes, implicando em mais trabalho para 

o setor de compras, alteragao na programagao da produgao, ajustes de 

maquinas etc., alem do que, a empresa corre o risco de nao dispor do insumo 

ou da mercadoria em momentos crlticos, implicando na paralisagao da 

produgao ou mesmo das vendas. 

0 grande desafio para o setor financeiro esta no fato de que os estoques 

precisam ser adquiridos antes da realizagao das vendas. Alem do mais, nao ha 

certeza absoluta da realizagao das vendas desses bens, a menos que se trate 

de produgao ou aquisigao com venda pre-estabelecida. Esses dois fatores 

tornam incertos quaisquer nlveis preestabelecidos para os itens estocados. A 

melhor solugao financeira seria aquela em que as vendas impulsionassem a 

produgao e esta, por sua vez, motivasse as compras de insumos e produtos. 

Acontece que o movimento da realidade vai ao contra fluxo dessa 

probabilidade. Oaf o porque de sempre os estoque representarem um 

investimento financeiro de realizagao incerta. Cabe ao setor que cuida da 

administragao financeira proporcionar meios para garantir as operag6es de 

produgao e venda, porem, sem descuidar do controle dos nfveis dos estoques. 

Em quaisquer condig6es, um nfvel de estoques acima do recomendavel 
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encarece o produto final da empresa, podendo reduzir resultados ou inviabilizar 

a presenga de urn ou mais produtos da organizagao no mercado (BRIGHAM, 

1999, p. 577 a 579), abrindo brechas para que os concorrentes "roubem" seus 

clientes. 

2.2 Gerenciamento Financeiro 

A gestao financeira das organizag6es e tema que sustenta boa parte das 

discuss6es cientfficas da atualidade. A tradicional e a contemporanea literatura 

de administragao financeira ratifica constantemente a importtmcia da area e 

dos profissionais envolvidos. Brigham (1999), afirma que os gestores 

financeiros decidem as condig6es de credito sob as quais os clientes devem 

comprar, o volume de estoques que as empresas devem ter, quanto de caixa 

deve manter, se a empresa deve analisar fus6es e aquisig6es e quanto dos 

lucros deve ser reinvestido no neg6cio, em vez de pagos como dividendos. 

Conforme Welsch (1993), a essencia das fungoes administrativas baseia-se em 

algumas nog6es fundamentais ou filos6ficas do verdadeiro papel da gestao em 

determinado empreendimento. Para garantir o exito em iongo prazo, uma serie 

de decis6es administrativas deve gerar pianos e ag6es destinadas a assegurar 

os influxos essenciais a sustentagao dos fluxos de safda planejados pela 

empresa, para que sejam obtidos nfveis realistas de lucros e retorno dos 

investimentos. A literatura cientffica a respeito da gestao financeira e diversa e 

com evo!ugao de abordagens pertinentes a gestao contemporanea. Desde o 

trabalho pioneiro publicado por Baumol (1952), o desenvolvimento de modelos 

para gerenciamento dos saldos de caixa das firmas tem atraldo o interesse de 

respeitavel contingents de pesquisadores das areas de finangas e economia. 

Atualmente os gestores financeiros disp6em de inumeros recursos para 

solucionar os mais diversos problemas empresariais. No entanto, de acordo 

com Groppeli e Nikbakht (2002), nem sempre foi assim. Antes dos anos 70, a 

enfase incidia sobre as novas formas de atingir eficacia na administragao do 

capital de giro, melhorando os metodos para manutengao de registros 

financeiros e de interpretagao dos balangos patrimoniais e de demonstratives 

de resultados. 
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Segundo ASSAF NETO, Alexandre Ed. Atlas S.A.- 2002 sao varias as 

razoes que levam ao investimento em estoques, segundo ele possuir estoques 

tem a importante fungfw de tornar o fluxo de economico continuo. !nvestir em 

estoques geralmente e confrentado com investir em ativos monetarios, 

particularmente aplicagoes financeiras. 

Ve se que a gestao financeira pode ser definida como a gestao dos 

fluxos monetarios derivados da atividade operacional da empresa, em termos 

de suas respectivas ocorrencias no tempo. Ela objetiva encontrar o equilfbrio 

entre a "rentabilidade" (maximizac;ao dos retornos dos proprietaries da 

empresa) e a "liquidez" (que se refere a capacidade de a empresa honrar seus 

compromissos nos prazos contratados). lsto e, esta implfcita na necessidade 

da Gestao financeira a busca do equilfbrio entre gerar Iueras e manter caixa. 

Assim sendo, pode-se dizer que a gestao financeira esta preocupada com a 

administragao das entradas e safdas de recursos monetarios provenientes da 

atividade operacional da empresa, ou seja, com a administragao do fluxo de 

disponibilidade da empresa. 

2.3 Gestae de Estoques 

A gestao de estoques em ambiente produtivo e na logfstica. Na logfstica, 

destaca-se 0 seu papel operacional, isto e, de investimento financeiro e de 

integragao. No ambiente predutivo, destacam-se os principais parametres 

utilizados na polftica classica de gerenciamento de estoque em ambiente 

predutivo. Estes parametres sao: custos incorridos no seu gerenciamento, 

ferramentas de controle como a "curva ABC", padrfw de consumo de 

componente, grafico tipo dente de serra, late economico, sistemas de 

reposigao para o padrao de demanda independente e determina-se o estoque 

de seguranga. Alem disso, discute-se a fungao do MRP no sistema de 

reposigao para demanda dependents e tambem dos parametres nao classicos 

na gestao de estoques. 

Segundo (Correa et al., 2001), urn dos principais aspectos presentes na 

administragao da predugao e o conceito de estoques, uma vez que se trata de 

um elemento fundamental no gerenciamento das empresas da atualidade. lsto 
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nao ocorre somente dentro do ambiente produtivo, mas ao Iongo de todos os 

nfveis que compoe a cadeia de suprimentos de uma determinada empresa. 

No gerenciamento, busca-se a otimizagao do numero de componentes 

em estoque atraves da redugao de custos e investimentos financeiros, visando 

atender sempre as necessidades da produgao e dos clientes. lnicialmente, 

deseja-se obter uma estrategia que otimize o numero de componentes em 

estoque (gestao de estoque) em fungao de alguns fatores: compreensao das 

fungoes e objetivos do armazenamento, conhecimento do organismo gestor, 

determinagao de sua localizagao e grau de comprometimento dentro da cadeia 

de suprimentos e, por fim, a determinagao das ferramentas de planejamento e 

controle necessarias a seu funcionamento. Posteriormente, faz-se a analise da 

estrategia definida inicialmente, atraves de indicadores de planejamento e 

controle, tais como: 

• lnvestimento financeiro e custo de gerenciamento; 

• Quantidade de materia-prima no abastecimento; 

• Pedido de abastecimento; 

• Precisao dos dados de demanda prevista; 

• lncertezas do mercado; 

• Duragao das fases de produgao e abastecimento; 

• Objetivo e posigao de estoque. 

Finalmente, busca-se urn ponto de operagao que integre a estrategia de 

otimizagao composta das ferramentas de planejamento e controle com a 

informagao operacional a fim de satisfazer as necessidades do cliente, com o 

menor custo de produgao e transporte. Neste ponto, o estoque assume a sua 

real importancia que e a de garantir o fluxo produtivo operando com baixa 

quantidade de componentes e auxiliar na redugao dos custos e investimentos 

financeiro. A Figura 2.1 contem alguns dos processos descritos que contribuem 

para execugao de uma boa gestao de estoques. 



Custos de 
estoque 

Controle via 
MRP 

~ I Estoque de 

Classifica9ao 
ABC 

~ seguran9a 
............. Gestao \..-_____ ._.....~ 

~--------~ de 
., estoques ~ Sistema de 

/~ reposi9ao continua ...------..... t "-- e peri6dica 
Comportamento ·""' 

da demanda I I Lote economico 
Graficos dente · · 

de serra 

Figura 2.1: Atividades da gestao de estoques. 

2.4 Conceitos de Estoque no Ambiente Produtivo 
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Os estoques podem ser definidos como acumulos de recursos materiais 

em fase especfficas do processo de transformagao (Correa et ai., 2000). Nesta 

definigao, entende-se que estoque nao esta relacionado somente a uma fase 

do processo produtivo, mas todo o recurso a ser armazenado. Dentro da 

concepgao de produgao, pode-se entender que estoques posicionados 

estrategicamente entre fases produtivas (de produgao ou montagem), 

funcionam como elementos necessaries para se evitar interrupg6es 

indesejaveis e proporcionando independencia entre as fases. Em outra 

definigao os estoques sao caracterizados como recursos materiais distribufdos 

em fases especfficas do processo produtivo (Slack et a/., 1999). Observa-se 

nesta definigao que nao ha importancia quanta ao seu posicionamento durante 

as operag6es produtivas, a sua existencia se deve a uma diferenga entre a 

quantidade produzida, quando baseada em uma demanda prevista e a 

demanda real por um produto ou components. Caso a produgao consiga suprir 

toda a demanda nao ha necessidade de estoques. 



Taxa de fornecimento do 

_____ ;: ___ .....,. \ processo de entrada 

I 

Estoque 

Estoque 

Taxa de fornecimento do 
processo de saida 

(Consumo) 

Figura 2.2: 0 estoque serve para compensar a diferen~a entre ritmo e demanda. 
Fonte: (Slack eta/., 1999). 
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A Figura 2.2 ilustra, atraves da comparagao de urn ambiente produtivo 

com um sistema de fluxo de agua com armazenagem, a necessidade de 

estoques e seu gerenciamento. Para se manter urn determinado nfve! de agua, 

par exemplo, definido a priori, algumas informagoes relevantes devem ser 

consideradas tais como: taxa de fornecimento de agua na entrada, taxa de 

consumo de agua na safda e nfvel inicial de agua. Sao formuladas tres 

hip6teses para explicar a funcionalidade do estoque: taxa de fornecimento 

igual, menor e maior que a taxa de demanda. Na primeira hip6tese, o nfvel de 

agua permanece constante igual ao valor definido inicialmente. Na segunda 

hip6tese, como passar do tempo, o tanque se esvaziara. Na terceira hip6tese, 

tem-se a tendencia do tanque transbordar. Ao se fazer esta analogia entre urn 

ambiente produtivo eo fluxo de agua atraves do tanque, a posigao de estoque 

esta sujeita a urn fluxo de fornecimento de componentes no estoque e a urn 

fluxo de demanda do estoque. De forma semelhante se a demanda por urn 

determinado components ou produto for maior que a taxa de reposigao, havera 

a ruptura ou esvaziamento do estoque implicando em prejufzos na produgao, 

atendimento ao cliente, vendas e etc. Entretanto se o estoque nao for bern 

dimensionado podera haver excesso de components e extrapolagao de seu 

valor maximo, com isto trara prejufzos reais aos investimentos financeiros. 
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2.5 Conceitos de Estoque na Loglstica 

Em (Bowersox & Closs, 2001) define-se que, sob a 6tica da logfstica, 

todas as decis6es que envolvem estoques sao de alto risco e de grande 

impacto. Com isto, toda a atividade que comprometer um determinado sistema 

de estoque ou a liberac;ao de produtos para o mercado consumidor no sentido 

de antecipar vendas futuras acarreta em atividades de logfstica. Assim, se um 

sistema de estoque nao for adequado, as vendas feitas pelo departamento de 

marketing nao poderao atender as necessidades dos clientes e com isto as 

perdas sao inevitaveis. Par outro lado, o planejamento de estoque pode-se 

tornar crftico para a produgao. A falta de componentes em estoque pode parar 

a produgao ou interferir na programagao da produgao, com implicac;ao direta 

nos custos e aumento da possibilidade de falta do produto acabado. Pode 

tambem gerar um "nao atendimento" ao cliente, com danos ao planejamento de 

marketing bern como a produc;ao. Porem o excesso de estoque implica em 

problemas, tais como: aumento dos custos ao Iongo de toda a cadeia de 

suprimentos, redugao dos lucros devido a imobilizagao do capital investido, 

obsolescencia e custo de seguro. 

Uma definigao sabre a fungao de sistemas de armazenagem na logfstica 

e encontrada em (Ballou, 2001 ). "Os estoques sao pilhas de materias prim as, 

insumos, componentes, produtos em processo e produtos acabados que sao 

distribufdos ao Iongo de todos os canais logfsticos e de produc;ao". 0 objetivo 

deste tipo de sistema vai alem da diminuigao de custos com os investimentos 

ou garantia do processo de produgao e de transporte. 0 objetivo maior e 0 

atendimento ao cliente. A Figura 2.3 ilustra de forma simplificada o trajeto 

descrito por um produto desde o seu fornecedor de materias-primas ate a sua 

distribuigao aos consumidores. 



Fornecedor 

Materias-primas 1------, 

Industria Transporte das 
materias-primas 

Estoque de 
prod utos tina is 

...----lL...-...:......,. 

Centro 
Consumidor 

Transporte dos 
produtos finais 

Figura 2.3: 0 objetivo da logfstica e o atendimento ao cliente. 
Fonte: (Ballou, 2001). 
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Alem da visao do cliente como o centro da logfstica, o prisma financeiro 

e de investimento tambem possui grande importancia. Segundo as informag6es 

das grandes empresas (ou industrias), os valores investldos em estoques 

muitas vezes chegam a 40% de todo o seu faturamento anual (Ballou, 2001). 

Neste sentido, toda a decisao a ser tomada que envolva estoque deve ser 

cercada de todo o cuidado, pais um erro no dimensionamento pode levar a 

perda de competitividade de mercado. Oeste modo, nos ultimos anos, a 

manutengao e os investimentos em estoques tern sido criticados sob a 

alegagao de desperdfcio. As principais raz6es para estas crfticas sao: 

• 0 super dimensionamento dos estoques para facilitar o gerenciamento 

da produgao, ou seja, justifica-se mais facilmente o seu excesso do que 

a sua falta. 

• A manutengao de estoques ao Iongo da cadeia de suprimentos absorve 

grandes investimentos que poderiam ser destinados a outras atividades 

da industria, como melhorias na produgao ou na competitividade. 

• Os estoques podem mascarar problemas na qualidade. Se as devidas 

correg6es a serem feitas na qualidade utilizarem urn tempo Iongo, os 

estoques sao utilizados para proteger o fluxo de produgao e o capital 

investido. 
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Por outro lado, pode-se citar pontos positivos que explicam a 

necessidade de estoques: 

• Os estoques podem proporcionar economias na produgao e o 

desacoplamento entre a produgao e a demanda, funcionando como 

sistema que amortece variag6es bruscas entre ambas. 

• Devido aos estoques, o setor de compras pode comprar alem das 

quantidades imediatas necessarias a empresa, utilizando descontos nos 

pregos em fungao da quantidade adquirida ou da epoca do ano. 

• No setor de transportes, pode-se reduzir os pregos de fretes em fungao 

da quantidade a ser transportada. Normalmente, quanta maior for esta 

quantidade, menor eo custo por unidade neste caso o estoque absorve 

o excesso. 

• Variag6es do tempo de produgao e de transporte podem afetar em muito 

o desempenho das empresas, implicando em um aumento consideravel 

nos seus custos. Os estoques reduzem os impactos destas influencias 

nos custos. 

• Greves inesperadas de trabalhadores, fatores naturais, variag6es 

bruscas de demanda ou quaisquer medidas polfticas que afetam 

diretamente a produgao. Os estoques reduzem os impactos destas 

influencias na produgao. 

Conceitos de loglstica presentes em (Dias, 1993) incluem: "Para 

melhorar a estrutura industrial e necessaria dinamizar 0 sistema logfstico, que 

engloba o suprimento de materiais e componentes, a movimentagao e o 

controle de produtos e o apoio ao esforgo de vendas dos produtos finais, ate a 

colocagao do produto acabado no consumidor". Esta claro que ha uma 

preocupagao crescente com o conhecimento da cadeia logfstica, ja que o 

enfoque tradicionai era "produza, estoque e venda" esta sendo alterado para 

atender uma nova visao que e "definigao de mercado, planejamento de produto 

e apoio loglstico". Alem destes novos enfoques, os gerentes de suprimentos 

estao reconhecendo que devem tambem coordenar suprimentos, produgao, 

embalagem, transporte, comercializagao e finangas em uma atividade global de 

modo a tornar o sistema logfstico cada vez mais eficiente (menor custo de 
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operagao) e com menor capital investido. Assim, cita-se raz6es pelas quais ha 

urn grande interesse na logfstica: 

• Crescentes custos relatives a servigos, transportee armazenagem. 

• Alterag6es nos canais de distribuigao para os bens de consumo, o 

estoque de materias-primas localizados no fornecedor sao gerenciados 

pelos consumidores, por exemplo, a industria. 

• Complexidade dos sistemas de distribuigao em toda a cadeia de 

suprimento. 

• Desenvolvimento de novas tecnologias para atender a demanda 

crescente de quest6es relacionadas com a iogfstica e etc. 

Oeste modo, conclui-se que os processos que integram o sistema 

logfstico possuem custos e objetivos que em sua maioria sao independentes 

entre si. Com isto, ao Iongo do sistema logfstico os custos relativos a cada 

processo podem interferir nos processos subseqOentes e afetar o seu 

desempenho. Por exemplo, tem-se o departamento de marketing de uma 

industria que esta intimamente ligado as vendas e necessita de estoques 

abarrotados para as negociag6es no mercado. Par outro lado, o departamento 

financeiro necessita que o sistema de logfstica opere com custos e 

investimentos reduzidos, com isto gerando conflitos de interesse quanta a 
minimizagao dos custos. 

2.6 Objetivos de Estoque 

De um modo geral, os estoques existem para absorver problemas do 

sistema de produgao, distribuigao, armazenagem, etc. Os atrasos 

proporcionados por problemas gerados na entrega das materias-primas tern 

sempre uma solugao factivel, mas os causados por fatores sazonais sao em 

maioria insoluveis. Os estoques nao agregam valor ao produto, assim sendo, 

sua eficiencia pode ser medida em termos de sua posigao operacional, ou seja, 

quanta menor for o estoque de modo que perm ita o sistema produtivo continuar 

operando, mais eficiente sera o sistema. Na atualidade, apesar da relevancia 

do problema de administragao de estoques existem diversos exemplos onde 

este tern sido tratado com pouca importancia (Tubino, 2000). 0 que se observa 
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sao sistemas produtivos com baixo grau de eficiencia e uma quantidade 

consideravel de estoques em processamento, acarretando altos custos de 

produgao e estocagem. A partir de pontos de estocagem, produgao e tempo de 

entrega entre outros, ha uma serie de fungoes para as quais os estoques sao 

criados, cita-se a seguir as principais: 

• Garantir a independencia entre as etapas produtivas: o posicionamento 

dos estoques entre etapas produtivas funciona como amortecedores de 

produgao ou na distribuigao da cadeia de suprimentos, tornando-as 

independentes entre si. Qualquer problema que uma etapa apresentar 

nao afetara o funcionamento das subseqOentes. 0 exemplo de estoques 

acabados esciarece estes comentarios. Quando uma industria nao 

possui capacidade de produgao para atender urn crescimento 

inesperado na demanda, o estoque posicionado estrategicamente entre 

produgao e vendas garantira o abastecimento do mercado. 

• Possibilitar o usa de lotes economicos: em algumas etapas do sistema 

produtivo, s6 se permite a utilizagao de lotes fixos que sao maiores que 

as necessidades imediatas para completar a produgao. Com isto, tem-se 

um excedente de produgao que precisa ser administrado com uma certa 

eficiencia. Um exemplo e o caso de maquinas com alto tempo de 

preparagao para o processo de produgao (setup). Nesta situagao, tem

se a necessidade de produzir grandes lotes para compensar o custo de 

produgao. 

• Permitir uma produgao constante: existem sistemas produtivos que 

estao sujeitos a efeitos sazonais, ou seja, variac;6es peri6dicas de 

demanda em func;ao da epoca do ano. Neste caso, o armazenamento de 

produtos acabados ou materias-primas tem o objetivo de evitar que o 

ritmo de produgao seja sobrecarregado durante perlodos de alta 

demanda bern como evitar a falta de produtos em perfodos de demanda 

alta necessita-se de estoques gerados durante o perfodo de demanda 

baixa para que o ritmo de produgao nao seja afetado. No caso de 

materias-primas sazonais, a armazenagem deve ser feita em perfodos 

de alta oferta para que a produc;ao continue a trabalhar quando a oferta 

cair. 
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• Redugao dos tempos de produgao: estoques intermediaries 

posicionados dentro do ambiente produtivo permitem que os prazos de 

entrega dos produtos sejam reduzidos, nao havendo a necessidade de 

se esperar pela produgao ou compra de um componente. 

• Obtengao de vantagens de prego: as industrias compram grandes 

quantidades para estoque. lsto e feito para obter descontos nos pregos 

quando detectam que seus produtos acabados irao aumentar de prego. 

Assim conseguem obter vantagens nas vendas. 

• Fater de seguranga: geralmente sao utilizados estoques de seguranga 

para evitar a falta de produtos ou de componentes quando ha variag6es 

de demanda ou erros na previsao. Na produgao, utiliza-se este fator para 

prevenir situag6es como: quebra de equipamentos, absentefsmo, ma 

qualidade dos produtos, falha na entrega de produtos ou materias

primas por parte dos fornecedores, entre outros. 

2. 7 Tipos de Estoque 

Geralmente, o desequilfbrio existente entre a reposigao de estoque e 

demanda em varios pontos do ambiente produtivo, fazem surgir a necessidade 

de estoques (Slack et al., 1999) {Towill, 1982). Para isto, e necessaria haver 

manutengao de estoque que implica em risco de investimento e a possibilidade 

de obsolescencia (Bowersox & Closs, 2001) (Ballou, 2001). Estes estoques 

podem ser categorizados segundo uma definigao classica, conforme a seguir: 

• Estoque no canal {de distribui98.o): a sua existencia se da quando o 

tempo de deslocamento entre o ponto de fornecimento e o ponto de 

demanda nao e instantaneo, assim considera-se todo o estoque em 

transite como estoque de canal (Slack eta/., 1999). 

• Estoque de especulaQao: sao os estoques formados para a especulagao 

de pregos. Sao formados geraimente, em perfodos alem das 

necessidades da operagao da produgao e fazem parte do estoque total 

que devera ser gerenciado (Ballou, 2001). 

• Estoque de cicfo ou regulador: sao os estoques que tern a fungao de 

cobrir a demanda entre duas reposig6es sucessivas. Sua dependencia e 
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grande em relagao ao tamanho do lote de produgao, das limitag6es do 

espago ffsico do estoque, dos custos de manter os estoques e das 

relag6es existentes entre prego e quantidade (Ballou, 2001 ). 

• Estoque de seguran9a ou isolador: sao os estoques formados com o 

objetivo de garantir o fluxo de produgao eo atendimento ao cliente. Sua 

formagao se deve as incertezas relacionadas com variag6es nos tempos 

para a reposigao de componentes, erros na previsao da demanda do 

mercado, problemas na produgao ocasionados por quebra de 

equipamento entre outros. 

Os estoques tambem podem ser classificados segundo urn criteria 

baseado em sua localizagao na cadeia de suprimentos (Towill, 1982). Podem 

ser: 

• Materia-prima 

• Em processo 

• Produto final 

• Distribuidor ou Atacadista 

• Varejista 

Os processes produtivos de entrada e safda do estoque sao 

apresentados na Tabela 2.1 

Classe Estoques Reposi~ao Demand a 

Materia-prima Fornecedor Produgao 

II Em processo Produgao Produgao 

Ill Produtos finais Produgao Atacadista 

IV Atacadista Manufatura Varejista 

v Varejista Atacadista Clientes 

Tabela 2.1: Classificagao dos estoq ues. 
Fonte: (Towill, 1982) 
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3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUES 

3.1 Custo de Estoque 

Quando se deseja armazenar qualquer tipo de material, pensa-se 

primeiramente em custos para geri-lo. Neste sentido, os custos mais 

importantes sao juros, depreciagao, aluguel, deterioragao ou seguros. Estes 

custos podem ser agrupados em quatro principais modalidades: custos de 

capital, custo de pessoal, custo de edificagao e custo de manutengao. Dentro 

do contexto de quanta pode ser gasto para gerir urn armazem, determina-se 

dois pontos importantes: o tempo de permanencia e as quantidades em 

estoque de urn determinado componente. Ao se utilizar grandes quantidades 

em estoque, necessita-se de uma consideravel quantidade de equipamentos 

e/ou de mao de obra qualificada para movimenta-lo. Nestes casos, tem-se 

custos elevados com pessoal e com manutengao dos equipamentos. No caso 

de estoques superdimensionados, espera-se uma venda muito acima da 

habitual e algumas industrias fazem grandes investimentos em edificag6es e 

equipamentos. Nestes casos, tem-se custos elevados com edificagao, capital e 

manutengao (Dias, 1993). 

Para OS gerentes de produgao, tres quest6es sao importantes no 

momenta da tomada de decisao relativa a necessidade de reposigaa de 

estaque: a quanta pedir, quando pedir e como cantrolar o sistema. 0 quanta: 

dimensionar a quantidade de reposigao em estoque. 0 quando: em que 

momenta ou em qual posigao (i.e., a quantidade de componentes minima que 

dispara urn pedido de reposigao) o pedido de reposigao deve ser calocado. 0 

como cantrolar: quais sao as prioridades, procedimentos e rotinas que devem 

ser executadas para facilitar as tomadas de decisao sobre os estoques. Oeste 

modo, os gerentes de produgao tentam identificar quais sao os custos que 

serao afetados por suas decis6es (do quando pedir, quanta pedir e como 

controlar) e quais sao as margens de erro possfveis que nao prejudicam a 

produgao (Slack et al., 1999). Os custos mais relevantes relacionados com as 

quest6es citadas acima sao: 
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• Gusto de colocagao de pedido: quando se faz um pedido para reposigao 

de estoque, sao necessarias algumas transagoes que representam 

custos para a industria tais como gastos com escrit6rios, documentagao 

e gastos gerais para gerenciar toda a informagao. 

• Custos de desconto de prego: os fornecedores geralmente oferecem 

descontos sob o prego normal de compra quando esta e feita em grande 

quantidade. Par outro lado, podem impor custos extras quando os 

pedidos sao realizados em quantidades reduzidas. 

• Gusto de falta de estoque: se os calculos feitos para reposigao de 

estoques forem conservadores, corre-se o risco da faita de 

componentes. lsto implica em custos e penalidades devido a falta de 

atendimento aos consumidores. 

• Gusto de armazenagem: estao associados ao espago flsico 

comprometido com o armazem propriamente dito. Sao quest6es tais 

como: locagao, iluminagao, temperatura ambiente ou seguranga. 

• Gusto de obsolescencia: sea polftica de reposigao privilegiar a aquisigao 

de grandes quantidades de componentes, pode ocorrer a situagao onde 

os componentes permanecem em estoque durante muito tempo. Com 

isto, tem-se o risco de deterioragao ou obsolescencia (ex.: componentes 

eletr6nicos). 

• Gusto de ineficiencia de produgao: quando uma industria possui grandes 

quantidades em estoque pode-se estar mascarando problemas na 

produgao ou qualidade. Em alguns casas, isto e, este custo s6 sera 

identificado quando o componente for para o mercado consumidor (ex.: 

recall feito pela montadora de autom6veis). 

• Gusto de capital de giro: quando se faz um pedido de reposigao, a 

industria emite notas de pagamentos de seus bens. Ao vender os 

produtos emite-se tambem notas que devem ser pagas pelos 

consumidores. Durante este intervale entre pagar e receber, o caixa da 

industria fica descoberto e, por isto, deve-se ter algum fundo para cobrir 

esta diferenga. Este fundo e tratado no meio financeiro como capital de 
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giro, isto e, 0 capital necessaria para movimentar 0 estoque e a ele e 

inclufdo o custo associado ao mercado financeiro. 

3.2 Curva ABC 

Na atualidade, muitas industrias estao tendo que trabalhar com uma 

grande diversidade de componentes em seus estoques com o objetivo de 

atender a uma variedade cada vez maior de produtos finals. 0 gerenciamento 

destes componentes requer uma atengao especial, pois implicam em 

investimentos. Para isso, e necessaria adotar urn criteria que classifique OS 

componentes pela sua importancia e investimento. 

Assim os componentes que demandam altos investimentos dentro de 

urn perfodo devem ter uma atengao especial, porque quaiquer economia obtida 

no estoque destes componentes pode ser revertida em investimentos em 

outras areas. Nesta analise, nao e somente o lado financeiro que deve ser 

considerado, mas sim todos os criterios que tambem influenciam a produgao 

podem ser considerados como a importEmcia tecnica dos componentes. Oeste 

modo, a aplicagao da metodologia denominada ABC e utilizada em qualquer 

caso de classificagao de componentes, seja qual for a natureza e o criteria 

utilizado (Moreira, 1993). 

A metodologia ABC esta baseada em dividir a composigtw dos 

componentes em estoque nas classes A, Be C, em fungao de sua importancia 

em termos de custos e quantidades. Estas tres classes sao as mais 

encontradas, entretanto, outras. classificag6es podem ser utilizadas. Os 

componentes da classe A sao os mais importantes e devem receber especial 

atengao na fase inicial do estudo, pois podem variar de 50% a 70% do valor 

total investido e de 1 0% a 20% da quantidade total de componentes em 

estoque. Os componentes da c!asse B sao tratados posteriormente ao 

dimensionamento dos componentes da classe A, e a classe intermediaria. Na 

sua c!assificagao, podem variar de 20% a 30% do valor total investido e de 

20% a 30% da quantidade total de componentes em estoque. Os componentes 

da classe C sao os de menor importancia. Embora representem uma 

quantidade muito grande de componentes, possuem pouca importEmcia sabre o 

valor total investido. Na sua classificagao, podem variar de 10% a 20% do valor 



19 

total investido e de 50% a 70% da quantidade total de componentes em 

estoque. Observa-se que a gestao exercida sabre os componentes da classe A 

e a mais rigorosa e recai sabre uma pequena parcela da quantidade de 

componentes. Para medir os seus custos, geralmente utilizam-se as seguintes 

informag6es: armazenagem e reposigao, precisao na demanda, estoques de 

seguranga entre outros. No caso dos componentes da classe C tem-se que sua 

gestao e mais superficial, pais seus custos seriam altos em fungao da 

quantidade de componentes a ser avaliada. Neste caso, procura-se gerir os 

componentes baseados em informag6es aproximadas, par exemplo, da 

quantidade de componentes nos estoques de seguranga entre outras. Na 

classe B usa-se para a gestao de estoque urn meio termo baseado nas classes 

A e C (Pozo, 2001) (Tubino, 2000). A Figura 3.1 contem um exemplo de curva 

ABC. Nesta curva, percebe-se a relevancia de cada classe em termos de valor 

e percentual de componentes em estoque. 

100 
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.._ 50 
0 
ttl 
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Figura 3.1: Gratico da Curva ABC 
Fonte: (Tubino, 2000). 
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3.3 Demanda lndependente e Demanda Dependente 

Dentro de urn processo produtivo, existem dais padr6es basicos para o 

consumo de urn componente durante urn perfodo de produgao. 0 primeiro e 

chamado de demanda independents e o segundo de demanda dependente. A 

partir do entendimento deste dais padr6es, sao implementadas estrategias 

diferenciadas para a gestao de estoques (Moreira, 1993). 
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A demanda de urn cornponente sera considerada independente quando 

ela depender sornente das condig6es de mercado, ou seja, o consume de urn 

outro cornponente qualquer nao tem influ€mcia nesta demanda. Tipicarnente, 

pode-se citar como um componente de demanda independente o componente 

fabricado por uma industria que, normalmente, depende somente do 

comportamento de mercado (Correa eta/., 2001 ). 

A demanda de um componente sera considerada dependente quando 

esta for programada internamente e utilizada na composigao de outros 

componentes do processo produtivo. Esta demanda e programada em fungao 

das expectativas do mercado (previsao de demanda dos componentes 

independentes). Por exernplo, sao componentes de demanda dependente as 

materias-primas, componentes ou pegas para montagem (Moreira, 1993). 

A diferenga basica entre os dois tipos de demanda esta na forma como 

devem ser previstos os seus valores e as reposig6es. No caso de componentes 

com demanda independente, a previsao esta baseada na demanda futura do 

mercado consumidor e a reposigao de componentes finais em estoque. Por 

outro lado o consume do componente de demanda dependente nao necessita 

ser previsto, pois o seu consumo esta baseado na demanda de outro 

componente e a sua reposigao na abordagem de requisigao (Moreira, 1993). 

(a) 

Tempo 

Figura 3.2: (a) Demanda independente e (b) Demanda dependente. 
Fonte: (Moreira, 1993). 

(b) 

Tempo 
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Os sinais tfpicos no tempo que representam as duas demandas 

ilustradas na Figura 3.2 sao bern distintos. lsto se deve ao fato de que, para os 

componentes e pegas de reposigao a demanda independents apresenta 

caracterfsticas de mercado. Por um outro iado as materias primas e pegas para 

montagem tern um comportamento do tipo: produz-se ou nao, caracterlstico da 

produgao em lote e representados pela demanda dependente. Este tipo de 

comportamento pode ser interpretado como intervale de tempo entre o pedido 

de reposigao e a entrega, ou seja, o tempo de produgao. Durante urn 

determinado perfodo da fase produtiva nao ha produgao caracterizando que 

nenhum pedido de reposigao foi efetuado (Moreira, 1993). 

3.4 Grafico Dente de Serra 

0 grafico denominado dente de serra tern como objetivo mostrar a 

evolugao, ao Iongo de urn perfodo produtivo, da quantidade de entrada e safda 

de componentes em estoque. Na composigao do grafico tem-se, na ordenada, 

a quantidade de componentes em estoque, e na abscissa, a variavel "tempo". A 

Figura 3.3 contem um exemplo de grafico tipo dente de serra. A forma dente de 

serra e tipicamente obtida nas situag6es discutidas a seguir. Assume-se que o 

estoque tern urn valor inicial Q (esta quantidade pode assumir o valor do lote 

economico que minimiza os custos em estoque, e sera discutido a seguir) e os 

componentes sao consumidos uniformemente durante urn perfodo de produgao 

ate chegar ao valor zero (estoque sem componentes). A partir de urn 

determim1do tempo (T*), chamado tempo de reposigao, o estoque sera 

abastecido com a mesma quantidade Q instantaneamente, com isto o numero 

de componentes retornara ao seu valor maximo, este cicio de consumo e 

reposigao sera sempre repetido periodicamente se as seguintes condig6es 

forem atendidas: ausencia de alterag6es de consume durante o tempo, 

ausencia de falhas administrativas que provoquem urn problema na solicitagao 

de compra, ausencia de atraso na entrega de componentes pelo fornecedor e 

ausencia de problemas relatives a qualidade dos componentes entregue pelo 

fornecedor. 
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Figura 3.3: Gratico dente de serra. 
Fonte: (Dias, 1993). 
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2T* Tempo 

Na pratica estas quatro condig6es nem sempre ocorrem, isto e, o 

consumo de componentes varia no tempo e os prazos de entrega nem sempre 

sao cumpridos pelo fornecedor. 0 controle de qualidade, ocasionalmente, 

rejeita parcialmente ou totalmente os componentes entregues. Todos estes 

fatores sao suficientes para alterar o comportamento de consumo dos 

componentes dentro de urn estoque, com isto, a Figura 3.3 nao expressa a 

realidade da variagao no tempo do numero de componentes em estoque. 

-Qi* 
T1* 

Figura 3.4: Gratico dente de serra com ruptura do estoque. 
Fonte: (Dias, 1993). 

T*+T1 Tempo 

Se, por algum dos motivos descritos anteriormente, o estoque nao puder 

ser reposto por uma determinada quantidade Q no tempo T*, a sua ruptura, isto 
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e, a falta de componentes em estoque, e inevitavel. Em outras palavras, deixa

se de atender a uma quantidade 01 * que deveria ser consumida no intervale 

de tempo entre T* ate T1*. Este fato e ilustrado na Figura 3.4. 

0 gerenciamento de estoque tern como objetivo evitar esta ocorrencia, 

procurando uma solugao alternativa que, neste caso, pode ser o aumento da 

posigao de estoque. Nem sempre esta solugao e a mais viavel devido aos 

investimentos e obsolescencia, porem e a mais usual. A Figura 3.5 contem esta 

situagao. Nesta figura, a posigao de estoque inicial e incrementada de uma 

quantidade (Qo) de modo que o sistema de armazenamento consegue lidar 

com atrasos na reposigao de componentes sem a ocorrencia de ruptura de 

estoque. 

Desta forma, tem-se um aumento na probabilidade de atendimento a 
demanda de componentes. 

Q+Qo 

Qo 

0 T* T1* T*+T1* Tempo 

Figura 3.5: Grafico dente de serra com estoque minima ou de seguranga. 
Fonte: (Dias, 1993). 

Atraves da Figura 3.5, verifica-se que, na ausencia de incertezas 

relativas a reposigao de componentes, uma posigao de estoque (Qo) nao nula 

estara presente durante todo o perfodo produtivo. Portanto, deve-se ter born 

sensa para prever seu dimensionamento, pois representa capital investido e 

inoperante (Dias, 1993). 
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Para dimensionar o estoque mfnimo citado acima, deve-se ter sempre as 

informag6es basicas de tempo de reposigao, isto e, 0 tempo entre 0 pedido e a 

chegada efetiva de componentes no estoque. Este tempo de reposigao pode 

ser descrito como a soma dos seguintes tempos: 

• Tempo de emissao do pedido: eo intervalo de tempo entre a emissao do 

pedido de compra pela empresa ate o pedido chegar ao fornecedor. 

• Tempo de preparagao do pedido: e o intervalo de tempo que o 

fornecedor leva para fabricar, separar e emitir o faturamento dos pedidos 

ate deixa-los em condig6es de transports. 0 tempo de preparagao nao 

necessariamente esta posicionado ap6s o tempo de emissao conforme 

apresentado na Figura 3.6. 

• Tempo do transports: eo intervalo de tempo entre a safda do fomecedor 

ate o recebimento dos pedidos. 

Estes tempos estao representados no grafico dente de serra atraves da 

Figura 3.6. 
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1-Tempo de emissao do pedido 
2-Tempo de prepara~ao do pedido 
3-Tempo do transporte 

Figura 3.6: Grafico dente de serra com tempo de reposic;ao (T*) e ponte de pedido (Pp) para a 
reposigao de componentes em estoque. 
Fonte: (Dias, 1993). 
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3.5 Lote Economico 

Para se determinar o tamanho do lote de compra ou de fabricagao 

necessaria para suprir a demanda prevista durante 0 perfodo de produgao e 

necessaria analisar os custos envolvidos no sistema de reposigao de 

componentes em estoque. 0 melhor lote de reposigao, conhecido como lote 

econ6mico, sera aqueie que minimiza os custos totais de estoque. No seu 

calculo, comumente, utilizam-se as situagoes descritas a seguir: 

• A entrega do lote de componentes e feita de uma (mica vez. 

• A entrega do lote e feita de forma parcelada. 

Os custos relacionados ao lote de reposigao de componentes para 

compra, fabricagao ou armazenagem, irao determinar o tamanho do lote 

econ6mico adequado (Tubino, 2000). Estes custos sao definidos como: 

• Gusto de Preparagao: sao os custos relacionados com o processo de 

reposigao de componentes atraves da compra ou fabricagao do lote de 

componentes. A sua composigao e feita pelos seguintes custos: de 

materiais, de equipamentos e mao de obra utilizados na confecgao de 

ordens de compra ou fabricagao, custos indiretos do departamento de 

compras, custos administrativos. No caso da fabricagao de 

componentes, adiciona-se o custo relative a preparagao dos 

equipamentos produtivos. 

• Gusto de manutengao do estoque: sao custos que tem sua origem no 

sistema produtivo, isto e, quando ha necessidade de se estocar 

componentes para manter o fluxo de produgao. Estes custos estao 

relacionados com: deterioragao e obsolescencia dos componentes em 

estoque, mao-de-obra para armazenagem e manutengao dos 

componentes, capital investido e gasto administrative com estoque. 

Na Figura 3.7, observa-se que o melhor lote de reposigao (lote 

econ6mico) sera aquele definido pelo ponte Q* onde o custo total da 

quantidade de componentes pedida ou fabricada e mfnimo. Nesta figura, 

consideram-se as hip6teses argumentadas, ou seja, a demanda e o custo 

unitario de fabricagao ou de compra e fixo, nao ha incertezas nas operag6es 

produtivas, a reposigao do estoque e feita de uma (mica vez e considera-se 
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somente um perlodo produtivo. Atraves dos argumentos mencionados pode-se 

concluir que, a reposigao de componentes em estoque (Q) existente no grafico 

dente de serra e 0 proprio lote economico. 

Custo total 

~ Gusto de preparagao 

Q* Tamanho do lote 

Figura 3.7: Gratico de composigao dos custos para manter o estoque 
Fonte: (Tubino, 2000}. 

3.6 Sistema de Reposi~ao Continua e Reposi~ao Peri6dica 

Apresenta as seguintes caracterlsticas: 

• Os componentes em estoque tem monitoramento contfnuo. 

• 0 pedido para reposigao atraves de fabricagao ou compra e feito toda 

vez que o estoque atinge o ponto de pedido (Pp). 

• A quantidade de componentes para a reposigao (exemplificada na 

Figura 3.8) e sempre constante, geralmente assumida igual ao lote 

economico. 

Por necessitar de um acompanhamento constante da posigao de 

estoque, o seu custo administrative e alto e com isto, a sua utilizagao e 
justificada quando o estoque possuir muitos componentes de alto custo 

relative, como os da classe A e B no Gusto ABC. 



Quantidades em estoque 

Qmax 

Qres 

Qo 

0 t1 t2 

Figura 3.8: Gratico de reposigao continua. 
Fonte: (Moreira, 1993). 
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t3 t4 t5 t6 Tempo 

A Figura 3.8 apresenta urn exemplo do sistema de reposigao continua. 

Nesta figura, Qo e o estoque de seguranga ou mlnimo, Qres e o valor para o 

pedido de reposigao em estoque, Q* e o lote econ6mico e a sua reposigao em 

estoque e feita de uma (mica vez com valor constante, Qmax e o valor maximo 

para o estoque e Pp eo ponto de pedido de reposigao. Atraves deste grafico, 

verificam-se alguns aspectos relacionados com a gestae de estoques. Nos 

intervalos de tempo [t1 , t2] e [t5, t6] nota-se uma queda acentuada na posigao 

de estoque devido a uma grande demanda ap6s o ponto de reposigao. Neste 

caso, a presenga do estoque de seguranga e importante para evitar a ruptura 

de estoque. No intervale [t3, t4] nota-se urn aumento no tempo de entrega de 

produtos. Neste mesmo perfodo (e neste exemplo) nota-se uma diminuigao da 

demanda. As duas ocorrencias simultaneas levarao a nao necessidade de 

utilizagao do estoque de seguranga. Entretanto, o valor maximo de estoque foi 

ultrapassado implicando em custos adicionais para manter o estoque. 

0 controle de estoque baseado no sistema de reposigao peri6dica. Este 

sistema apresenta como caracterfstica o monitoramento peri6dico da posigao 

de estoque em fungao do tempo, ou seja, estabelecendo-se datas em que sao 

analisados os estoques e o comportamento da demanda. Tres caracterfsticas 

definem este tipo de sistema: 



28 

• A revisao e a reposigao do estoque e realizada em intervalos fixes. 

• A quantidade do lote de reposigao deve ser suficiente para satisfazer a 

demanda ate a proxima revisao mais o tempo de reposigao do estoque. 

• Uma certa quantidade variavel de reposigao e pedida, de modo a levar a 

posigao de estoque a um valor maximo. 

Por necessitar de acompanhamento em intervalos de tempo definidos 

seu custo administrative e baixo se comparado com a reposigao continua. Com 

isto, a sua utilizagao e justificada quando em estoque possuir componentes de 

baixo custo relative, como o da classe C no Gusto ABC. 

Quantidades em estoque 

Qmax 

Qo 

0 t1 t2 t3 

Figura 3.9: Grafico de reposi~ao peri6dica. 
Fonte: (Moreira, 1993). 

t4 t5 t6 Tempo 

A Figura 3.9 contem um exemplo do sistema de reposigao peri6dica. 

Nesta figura, Qo e o estoque de seguranga ou mlnimo, Qi com i = 1 ,2,3 e a 

reposigao de componentes em estoque que pode assumir valores distintos em 

fungao do tamanho do lote de reposigao e Pp e o ponte de pedido de 

reposigao. Atraves deste grafico, verificam-se alguns aspectos relacionados 

com a gestae de estoques. Nota-se os pontes de pedido de reposigao t1 , t3 e 

t5 estao equidistantes. 0 valor da reposigao Qi pode apresentar variagao. Por 

isso, nao ha lote economico. 0 seu calculo esta baseado na diferenga entre o 

valor maximo de estoque e a posigao de estoque no momenta em que e feito o 
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pedido. No intervale [t3, t4] nota-se um aumento no tempo de entrega de 

produtos em relagao a [t1, t2] e [t5, t6]. Neste mesmo perfodo (e neste 

exemplo) nota-se uma pequena diminuigao da demanda. As duas ocorrencias 

simultaneas levarao a necessidade de utilizagao do estoque de seguranga 

evitando assim a ruptura do mesmo. 

3.7 Planejamento das Necessidades Materiais (MRP) 

0 MRP (Pianejamento das Necessidades Materiais) tem como objetivo 

fazer a conversao da previsao de demanda de um componente de estoque 

com demanda independents em uma programagao das necessidades, isto e, 

datas e quantidades de componentes de demanda dependente em relagao ao 

componente anterior. 0 ponto de partida e a data e a quantidade da demanda 

do produto final. Esta desagregagao ou decomposigao do produto final em suas 

partes componentes e chamado de explosao das necessidades materiais. As 

quantidades de componentes necessaries para a produgao do produto finai 

devem ser compradas, fabricadas ou montadas em uma determinada data tal 

que, estejam disponlveis no momenta exato de sua utilizagao. Assim o MRP e 

visto como um sistema de controle de componentes de demanda dependente. 

Oeste modo, o sistema tende a evitar a manutengao de estoques, a nao ser 

nos casos destinados as incertezas inerentes ao sistema, como o estoque de 

seguranga (Moreira, 1993). Como subsfdios para a sua operagao, o MRP 

necessita de resultados dos seguintes processes: 

• Plano Mestre de Produgao (PMP): o seu objetivo e estabelecer quais 

produtos devem ser feitos e em que datas. Por sua vez, o PMP 

necessita de informag6es de outras partes do ambiente produtivo para a 

sua operagao. Sao informag6es tais como: necessidade de estoques de 

seguranga, carteira de pedidos dos clientes, demanda dos pontos de 

distribuigao, entre outros. 0 tempo de operagao do PMP e de medio 

prazo e deve cobrir todo o tempo de espera envolvido para a produgao 

do componente. E uma ferramenta fundamental na operagao do MRP, 

na determinagao do quanto de cada componente de demanda 

dependente deve ser adquirido e quando deve ser programada a 

produgao para atender o componente de demanda independente 

(produto final). 
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• Lista de Materiais: e uma lista estruturada de todos os componentes que 

estao na composigao final de um produto. 0 seu objetivo e mostrar uma 

estrutura hierarquica do produto e de seus componentes, visando a 

quantidade de componentes necessaries para a unidade de produto 

final. A estrutura hierarquica e tambem conhecida com a.rvore de 

estrutura do produto. 

• Relat6rios de controle de estoque: o seu objetivo e controlar o 

comportamento e o estoque do componente que esta na lista de 

materiais, determinando quando sera necessaria adquirir este 

componente. Usualmente, este controle possui o tempo de espera (de 

reposigao), a posigao atual do estoque, o tamanho do lote de compra 

entre outros dados e devera estar sempre atualizado de forma a facilitar 

o desempenho do MRP. 

Nivel Zero 

Nivel Um 

Nivel Tres 

Figura 3.10: Arvore de estrutura do produto. 
Fonte: (Moreira, i 993). 

Produto P 

A Figura 3.1 0 contem um exemplo de arvore de estrutura do produto. 

Nesta figura, a arvore de estrutura do produto e numerada de forma crescente. 

0 nfvel zero corresponde ao produto final. Ja no nfvel um este produto e 
decomposto em seus respectivos componentes que formam o produto final. No 

nfvel dois os respectivos componentes que formam os componentes do nfvel 

um e assim sucessivamente ate o ultimo componente necessaria ao produto 

final. 0 numero relacionado entre par€mteses indica a quantidade de 

componentes que sao necessaries para formar uma unidade de um 
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components hierarquicamente superior. Como exemplo, tem-se que sao 

necessaries quatro componentes F para formar um components D, um 

componente D com um components E forma um components A que, por sua 

vez sao necessaries dois componentes A na composigao do produto final. 

Como resultado de suas operag6es, o MRP envia informag6es para os 

seguintes processes: controle de estoque dos componentes, programagao da 

produgao de curta prazo para os componentes e planejamento detalhado das 

necessidades de capacidade em nfvel mais acurado do que o definido no 

planejamento agregado. A Figura 3.11 apresenta as entradas e safdas do 

sistema MRP. 

Entrada do 
sistema 

Plano mestre 
de produyao 

~ / 
Usta de .... IJ,!IIio-

materia is MRP 

Relat6rios de / ~ 
controle de 

estoque 

Figura 3.11: OperaQao do MRP com as entradas e safdas do sistema. 
Fonte: (Moreira, 1993). 

3.8 Determinac;ao do Estoque de Seguranc;a 

Saida do 
sistema 

Contro!e de 
estoque 

Programac;ao 
da produc;ao 

Planejamento 
detalhado das 
necessidades 
de capacidade 

Seu objetivo principal e proteger o sistema produtivo contra as 

incertezas de demanda e dos parametres que tratam da reposigao de 

componentes. Por exemplo, o lead time de entrega ou de fabricagao. Durante o 

perfodo de incerteza o estoque de seguranga pode acabar e gerar problemas 

na produgao ou no atendimento ao cliente. Neste caso, o sistema de reposigao 

de estoque quer seja, continuo ou peri6dico torna-se incapaz de operar com 

seguranga. Portanto, quanta maior a incerteza, maior deve ser o estoque de 

seguranga projetado. 
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Usualmente a determinagao do estoque de seguranga, considera o custo 

de manutengao e o custo de falta de componentes, ou seja, quanta maior for a 

necessidade de atendimento ao cliente maior sera o investimento financeiro em 

estoque de seguranga. Na pratica os gestores de estoques nem sempre 

disp6em de grande capital para ser investido. Neste caso, ha necessidade de 

se tomar decis6es considerando o risco que deve ser assumido quando faltam 

componentes em estoque. Este risco e fungao de quantas faltas podem ser 

assumidas durante urn perlodo produtivo e e comumente conhecido como nfvel 

de servigo. Por exemplo, se considerarmos urn sistema de reposigao que 

permita tres faltas dentro de urn perfodo produtivo de doze meses o nfvel de 

servigo calculado e de 75%. Segundo (Correa et al., 2001), as incertezas no 

lead time podem ser modeladas, por exemplo, atraves de uma distribuigao 

Normal. Entretanto, outras distribuig6es tais como Poisson, Uniforme e Student, 

podem tambem ser utilizada. As distribuig6es teriam como media o valor 

esperado para o lead time e o desvio padrao estaria relacionado ao nfvel de 

servigo. Neste contexto em (Evers, 1999), discute-se a determinagao do 

estoque de seguranga baseado no nfvel de servigo do cliente e no desvio 

padrao da demanda durante o lead time de entrega ou fabricagao. Uma 

formulagao matematica foi apresentada para o estoque de seguranga, 

considerando um fator de seguranga baseado no nfvel de servigo para o cliente 

e 0 desvio padrao da demanda e composto dos parametros de media do lead 

time, do desvio padrao da demanda e do lead time durante o perfodo produtivo 

e na media da demanda. 0 valor medio da distribuigao normal esta associado 

como lead time eo desvio padrao como nfvel de servigo. 

3.9 Parametres nao Classicos na Gestao de Estoques 

Na segao 2.5, foram destacados os principais parametros utilizados na 

polftica classica de gerenciamento de estoque em ambiente produtivo. Nesta 

subsegao apresentam-se trabalhos recentes que utilizam parametros nao 

classicos no gerenciamento de estoques. 

A previsao futura da demanda para produtos finais tem sido utilizada 

como ferramenta na gestao de estoques. Uma analise da previsao futura de 

demanda e o estoque de produtos finais e abordado em (Schwitzky, 2001). 

Neste trabalho, destaca-se que empresas que atendem aos clientes e 
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executam o seu planejamento baseado em previsao de demanda necessitam 

de metodos confiaveis, para auxiliar a tomada de decisao. Caso a previsao nao 

seja confiavel, impactos na produgao podem superdimensionar os estoques 

implicando em custos de monitoramento ou provocar a falta de produtos 

gerando custos e penalidades, como atraso nas entregas e nao atendimentos 

aos clientes. Nesta mesma linha (Oliveira, 2002), prop6e uma metodologia para 

ajudar na solugao da questao do controle de estoques na empresas em geral, 

contribuindo para a otimizagao de seus processes, reduzindo custos e 

liberando espagos ociosos nos estoques. Para tanto, destaca-se a utilizagao da 

metodologia Box e Jenkins de previsao de series temporais com base em 

dados passados, a demanda e projetada e esta previsao e utilizada na gestao 

dos estoques. Uma outra abordagem que trata do problema de gerenciamento 

de estoques e encontrada em (Fioriolli & Fogliatto, 2001) (Fioriolli & Fogliatto, 

2002). Neste trabalho, um modelo estocastico orientado para maximizagao dos 

nfveis de servigo (parte da demanda atendida com o estoque disponfvel no 

local onde o pedido e colocado) e a minimizagao dos estoques de urn SHE 

(Sistemas Hierarquicos de Estoque) foram propostos. SHEs sao caracterizados 

pela estocagem dos produtos em varios locais do sistema e pela relagao de 

hierarquia existente entre estes locais. Na sua composigao ha um estoque 

central localizado no nfvel superior, com a finalidade de abastecimento para o 

nfvel imediatamente inferior, e e abastecido por fontes externas. Os estoques 

localizados nos nfveis inferiores sao demandados por fontes internas, de um 

nfvel inferior ou por fontes externas ao sistema. Entao, ha uma relagao de 

interdependencia entre as demandas e os nfveis dos estoques na relagao de 

hierarquia. Oeste modo surge a necessidade de adotar polfticas 6timas 

coordenadas de gerenciamento de estoques, de modo a envolver todos os 

nfveis inseridos no sistema. Como solugao, e proposta a otimizagao de um 

modelo que estabelece os nfveis de estoque alva, os pontos de reposigao de 

estoques, os nfveis de servigos oferecidos aos consumidores finais e o nfvel 

6timo global dos estoques. 
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4 METODOLOGIA 

A caracterizagao da pesquisa, os procedimentos metodol6gicos 

necessaries para alcangar os objetivos propostos e um cronograma das 

atividades. 

4.1 Caracterizac;ao da Pesquisa 

A pesquisa apresentada sera do tipo explorat6ria, focando as ideias do 

projeto em estudo. Sera realizada pesquisa bibliografica. 

4.2 Procedimentos Metodologicos 

Este projeto apresenta uma metodologia para o gerenciamento de 

estoques. A proposigao enfoca aspectos gerenciais das ferramentas de 

estocagem, os quais sao normalmente negligenciados na literatura. A presente 

metodologia contribui de forma significativa para pratica de gestao de estoques 

ao propor uma etapa de feedback, onde indicadores de desempenho permitem 

avaliar o impacto da modelagem de estoques, comparativamente a estrategias 

atualmente em usa nas empresas. A amplitude e complexidade fazem com que 

muitos problemas tenham que ser abordados por partes. Tal e o caso da 

implementagao de um sistema de gestao de estoques que requer a abordagem 

em varias fases, as quais constituira a metodologia sequencialmente proposta. 

4.3 Material e Metodos 

0 foco principal desta pesquisa caracteriza-se como descritiva 

explorat6ria, com a intengao de observar, descrever, registrar, analisar e 

correlacionar os fatos. Os estudos explorat6rios "nao elaboram hip6teses a 

serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores 

informagoes sabre determinado assunto de estudo" (CERVO & BERVIAN, 

1996, p. 49). 

A coleta utilizada para fornecer dados coerentes e verdadeiros foi a 

pesquisa bibliogratica, uma vez que se restrings em examinar o que existe de 

mais recente na literatura em volta do tema abordado. Sendo assim, cabe 

observar e afirmar que de modo algum se objetiva evidenciar ou destacar 

posicionamentos ou pontos de vista, apenas langar-se no desafio de condensar 
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em urn texto a importancia dos conhecimentos e conceitos de gestao 

financeiras direcionadas aos profissionais da area. Na tentativa de se buscar 

tais respostas, e que se prop6e urn levante te6rico tanto de gestao financeira 

quanta na importancia das ferramentas de gestao de estoques entre outros 

aspectos o resgate da literatura de gestao financeira seguido de interpretag6es 

dos autores acerca do tema e das considerag6es finais. 
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5 ANALISE E RESULTADOS 

Os horizontes das finangas se ampliaram e hoje a enfase recai sabre as 

formas de orgar com eficacia os recursos e investir os capitais nos ativos ou 

projetos que apresentam melhor balanceamento de risco/retorno. A atengao 

tern se voltado ao estudo das diferentes alternativas e do efeito de cada uma 

delas sabre o valor da empresa e o foco mais importante sao as opg6es de 

protegao contra os riscos de uso de derivatives financeiros. Ainda, de acordo 

com os autores supra citados, para ter exito, um gestor financeiro precisa se 

envolver com as mudangas que ocorrem no mercado financeiro e adotar 

metodos que permitam urn melhor planejamento num ambiente de crescente 

competitividade, lidando de forma eficiente com as mudangas que ocorrem 

dentro e fora dos limites das organizag6es. 0 desafio emergente da area 

financeira, para empresas de qualquer porte, tern sido gerar valor atraves do 

caixa. Essa assertiva reflete a importancia da gestao financeira que controla os 

fluxos monetarios de uma organizagao. 

0 Controle do estoque e realizado atraves de monitoramento diario, cuja 

finalidade, obviamente e manter itens em estoques de forma equilibrada, ou 

seja, as quantidades de itens precisam estar sempre ou quase sempre em 

conformidades com a demanda respectiva, a qual e obtida mediante previsao 

de venda realizada pelo departamento de vend as e marketing. Esse 

monitoramento (Aferigao da posigfm do estoque) e feito pelo conferente que 

colhe os dados da posigao do estoque junto ao deposito e as encaminha para 

introdugao no sistema gerencial. 

Todavia, o mercado tern exigido profissionais com capacidade de 

analisar e interagir em multiples cenarios organizacionais, gerenciar processes, 

resolver problemas com nfvel cada vez maior de complexidade e participar 

ativamente na busca por maior produtividade com menores custos. Para tanto 

os conhecimentos na area financeira de estoques vern ganhando cada vez 

mais espago entre os profissionais que incorporaram a importancia da gestao 

financeira em suas atribuig6es profissionais. 
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6 CONCLUSAO 

0 presente estudo baseado em pesquisa bibliografica abordou as 

quest6es sobre gerenciamento financeiro e gestae de estoques, bem como seu 

papel na cadeia de abastecimento, de modo a explicar a complexidade dos 

sistemas de abastecimento e reposigao de estoques. De acordo com o 

ievantamento, pode observar que tudo necessita, antes de mais nada, de 

harmonia entre os parceiros de neg6cio, tendo em vista a enorme dificuldade 

para implementagao de sistemas colaborativos que agilizam o fluxo de 

mercadorias. Atualmente, ha necessidades de transacionar as informag6es via 

online para se saber em tempo real a posigao de estoques numa empresa que 

comp6em o elo de ligagao. lsso porque, as organizag6es de modo geral 

precisam ser competitivas e para isso ha de se recorrer a novas ferramentas de 

gestao de estoques. Que incluem planejamento estrategico, execugao, 

operacionalizagao, entre outras. Nao obstante, e sabido analisar pormenores o 

ambiente de negocio onde a empresa atua para se saber ao certo quais 

decis6es tamar quanta a gestao de estoques. Pois entao, diz nas teorias que a 

maioria das empresas precisam de estoques e para isso elas compram 

produtos, os quais necessitam de decis6es relacionadas a quantidade, o tempo 

adequado para aquisigao e a forma de gerenciar o estoque. 

Por outre lado, outros administradores analisam o problema com outra 

visao e advogam a sua minimizagao, alegando que os itens parades nos 

estoques nao agregam valor aos produtos, que sao encarecidos pelos custos 

da manutengao ffsica (seguro, guarda, seguranga e controle), alem dos custos 

meramente financeiros; estes, causados pelo emprego de recursos escassos 

na compra dos produtos estocados, sem retorno em tempo habil. Ha, ainda, 

que se considerar os riscos de encalhe, danificagao e defasagem tecnol6gica. 
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