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Introdução
Diante do cenário econômico atual, com tantas instabilidades e 
incertezas, as empresas estão sendo direcionadas a reduzir os 
custos para que continuem sendo competitivas e se 
mantenham no mercado. Um dos maiores custos nas empresas 
que possuem processos de manufatura são os estoques, pois, 
apesar de serem estratégicos, possuem alto custo de 
manutenção, são representados como capital parado e muitas 
vezes se transformam em perdas devido à obsolescência, avaria 
e outros problemas de gestão. Portanto, ter uma política de 
estoques adequada é essencial para que os estoques sejam 
estratégicos, ou seja, sejam suficientes para atender a 
demanda, sem que haja ruptura. 

Metodologia
O primeiro passo foi calcular a curva ABC para que o trabalho 
fosse priorizado nos produtos ´´A`` que possuem maior 
representatividade para a empresa. Posteriormente, foram 
levantados os volumes de estoque e volumes de vendas, para 
que pudesse ser calculado o volume de estoque de saldo na 
virada de mês. Esses valores foram comparados com os níveis 
de estoques  de segurança na busca de oportunidades de 
redução  dos volumes. Após analises dos volumes, foi proposto 
a redução do estoque de segurança para cada Centro de 
Distribuição, conforme tabela 1.

Objetivos
O objetivo desse trabalho é a revisão da política de estoques 
utilizando alguns conceitos e métodos com o objetivo de 
adequar os estoques para cada produto e para cada Centro de 
Distribuição, sem que haja impacto no Nível de Serviço (falta de 
produto). Com a implementação da nova política de reposição 
de estoques, foi possível verificar uma redução dos estoques

Resultados
Com as análises dos níveis de estoque, foi possível verificar as 
divergências entre os estoques reais e os estoques ideais. Com 
o ajuste dos níveis de estoques de segurança, foi possível 
verificar uma redução dos estoques para os quatro produtos do 
escopo do projeto, conforme tabela 2.

Conclusões
Através da aplicação dos conceitos de gestão dos estoques é 
possível dimensionar o estoque adequado para cada tipo de 
produto e para cada região, conforme a particularidade de cada 
um deles. Desta forma é possível controlar as demandas da 
cadeia, desde a compra de matéria prima até o volume a ser 
produzido para atenderem os estoques conforme níveis 
estratégicos. Para muitos, o conceito de estoque ainda é 
conhecido como desperdício, porém, acabamos de comprovar 
que os estoques só são desperdício desde que estejam acima 
dos estoques ideais, que podem ser calculados pelos métodos 
adequados.
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Tabela  1 – Volumes de redução dos estoques de segurança por Centro de Distribuição e 
para o produto 1 – Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 2: Volumes de redução de estoques para os Produtos1, 2, 3 e 4 em todos os 
Centros de Distribuição, em kilos.

Fonte: Elaborado pelo autor.


