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RES UMO  

Como elemento fundamental para contribuição na redução, controle dos custos totais e, principalmente, 

instrumento para melhoria do nível de serviço oferecido pela empresa, é crescente a importância atribuída à 

gestão para política de estoques. Este trabalho tem como objetivo estabelecer decisões sobre estoques, que 

envolvem o dimensionamento dos estoques de segurança na política para gestão de matérias -primas e o melhor 

momento para planejar o ressuprimento. O problema identificado e resolvido foi à busca pelo equilíbrio dos 

níveis de estoque da empresa, onde, se alto demais compromete o seu capital investido em matérias -primas, ou, 

se baixo demais compromete a disponibilidade de materiais para a produção. O método aplicado foi o cálculo do 

estoque de segurança e o resultado da solução aplicada confirmou um modelo de gestão de estoques viável e 

aplicável à empresa em estudo, além de proporcionar benefícios relevantes sob a ótica do custo/benefício, 

melhorando o nível de serviço ao consumidor sem altos níveis de estoques ou elevados custos de manutenção.  

Palavras-chave: gestão para política de estoques, equilíbrio dos níveis de estoques, melhoria do n ível de serviço 

e custos de manutenção. 

ABSTRACT 

As an important element to contribute to the reduction, total cost control and, mainly, as an instrument to 

improve the level of the company’s service, it´s growing the importance of the stock control. The objective of 

this case is establish decisions about stock, that involve the position of the safety stock in the policy to manage 

the raw materials and the best moment to plan the stock reposition. The identified and resolved problem was to 

find ways to balance the company’s stock levels, which, if too high can affect its raw invested capital, or, if too 

low can interfere in the availability of the production materials. The applied method was to calculate the safety 

stock and the result of this solution confirmed a model of a practical stock management that could be applied to 

the case, besides bringing important costs /benefits, improving the level of the customer service without high 

levels of stock or high maintenance costs.  

Key words: stock policy management, stock level balance, improvement of the service level and maintenance 

costs. 

1. INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de estoques tem função relevante nas organizações, onde o controle de 

custos, a manutenção produtos com maior proximidade dos mercados consumidores, faz parte 
de um dos elementos estratégicos para se manterem competitivas frente aos concorrentes.  

O custo de manter estoques representa capital parado e que poderia ser utilizado em outros 

investimentos. Segundo Guvenir e Erel (1998), cresce dia-a-dia, nas empresas de todos os 
portes, a importância atribuída ao controle de estoques (ou inventários) como elemento 

fundamental para a redução da perda de vendas, controle dos custos e crescimento do nível de 
serviço que é prestado pela empresa.  



O menor nível de estoque significa um menor custo armazenado, portanto as empresas estão 

buscando cada vez mais subsídios para que isso aconteça e fortalecendo ainda mais parcerias 
com fornecedores e clientes, ou seja, firmando ainda mais o conceito de gestão de cadeia. 

A cadeia de suprimentos no mercado brasileiro de bebidas tem crescido muito nos últimos 
anos, devido a sua importância estratégica como processo intermediário (meio), para acessar 
os consumidores. A gestão da cadeia de suprimentos tem fortes impactos na lucratividade, 

eficiência operacional, qualidade, fluxo de caixa, posicionamento de mercado de uma 
empresa, onde manter estoques posicionados entre os elos da cadeia é fundamental para 

manter e/ou até potencializar o nível de serviço de atendimento aos clientes. Ou seja, manter 
estoques é uma questão de sobrevivência e que faz parte da estratégia das empresas, no 
entanto, é comum encontrar nas empresas uma área específica pela gestão dos estoques. No 

setor de bens e consumo (bebidas), que é uma área de atuação bastante dinâmica, isto também 
acontece.  

 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é definir parâmetros para estabelecer uma política de estoques de 
matérias-primas em uma indústria de bebidas, com ênfase no dimensionamento do estoque de 

segurança para equalizar os níveis de estoques, garantindo somente as quantidades 
necessárias. Desta forma, reduzir os excessos e disponibilizar o capital aplicado ou até 
aumentar os estoques que estão insuficientes e garantir o nível de serviço à produção. 

 

1.2. Problema 

O problema observado está em buscar o equilíbrio dos níveis de estoque da empresa, 

comprometendo o capital aplicado em matérias-primas, gerando um desbalanceamento na 
disponibilidade de materiais para a produção, o que provoca recorrentes rupturas (faltas) em 

estoque, gerando reprogramações de produção, solicitações para antecipação de entrega de 
pedidos junto aos fornecedores, transferência de entre fábricas e até ruptura de produto 
acabado. 

 

1.3. Justificativa 

Atualmente os níveis de estoque de matérias-primas da empresa estão desbalanceados, 
impactando o capital investido e/ou gerando falta na disponibilidade de materiais em estoques 
para a produção, que está associado ao modelo atual de definição e gestão das políticas dos 

estoques. 

 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A gestão da cadeia de suprimentos e as necessidades dos estoques 

De um modo geral, a Gestão da Cadeia de Suprimentos é a associação de todas as atividades 
relacionadas à entrega do produto (da matéria-prima até o cliente), incluindo: 

– Compra de matérias-primas e peças; 

– Manufatura e montagem; 

– Armazenagem e acompanhamento de estoques; 

– Entrada do pedido e gestão de ordens; 

– Distribuição ao longo dos canais; 

– Entrega ao cliente. 

 

A figura 1 ilustra a evolução entre tempo e processo da Gestão de Cadeia de Suprimentos, 
onde é possível observar a evolução das estratégias de produção ao longo dos anos, 

aprimoramento das relações entre fornecedores, crescimento de mercado, diversificação de 
itens produzidos, que retroalimenta o tema sobre tamanhos de lotes para produção, entre 
outros. 

 

             Figura 1: Perspectiva histórica na Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: CORRÊA; 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011 

Segundo Corrêa (2011), na década de 60 os estoques eram vistos como acumulo de recursos 
materiais entre as fases específicas do processo de transformação, sem gestão do processo e 

controle e referencia de reposição. A primeira grande evolução ocorreu na década de 70, 
quando a previsão de consumo começou ser influenciada diretamente pelas necessidades da 
área de produção da empresa e considerava as compras em transito como recurso para atender 

parte destas necessidades. Desta forma, a evolução deste processo, conjugado com tecnologia 
foi chamada MRP - ou Planejamento das Necessidades de Materiais.  

Ainda segundo Corrêa (2011), no início da década de 80 o conceito foi novamente ampliado, 

sendo chamado de MRP II. Nesta etapa, além de surgir o conceito de planejamento mestre - 
MPS, Master Plan Scheduling - as áreas produtivas e estoque foram integradas a compras, 



vendas e algumas funções financeiras. Enfim, no final da década de 80 surge o conceito ERP 

e, nos softwares, foram desenvolvidas ferramentas para controlar todas as áreas críticas de 
uma empresa, que se perpetua até os anos atuais, onde critérios para planejamento de estoques 

podem ser atribuídos como parâmetro de entrada, tais como: lead time que é o intervalo entre 
as entradas em estoque; obsolescência que é quando um novo produto toma lugar do antigo; 
tamanho de lote de fornecimento ou lote mínimo que é a quantidade mínima fabrica pelo 

fornecedor, dentre outros. 

Para Ballou (2006), estoques são acumulações de matérias primas, suprimentos ou 
componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos 
do canal de produção de logística das empresas. Este autor distinguiu 5 tipos de estoques 

encontrados nas empresas: 

 Estoque no canal de distribuição, que são estoques em trânsito entre os elos da cadeia 

de suprimentos ou em processo entre operações de produção; 

 Estoques especulativos, cuja compra excede a necessidade de consumo imediata. 
Podem ser por motivos de antecipação de lucros, descontos de preços por quantidades, 
promoções, antecipação de aumentos anunciados ou padrões de vendas sazonais;  

 Estoques reguladores ou estoques de ciclo, que correspondem à demanda média 

durante o tempo transcorrido entre reabastecimentos sucessivos; 

 Estoques de segurança, que funcionam como um pulmão contra a variabilidade da 

demanda e dos tempos de reposição; 

 Estoques obsoletos, ou ainda, estoque morto ou evaporado, que é o estoque perecível, 

com prazo de validade esgotado ou de tecnologia ultrapassada e que deverá ser 
gerenciado até o descarte final.  

Segundo Ballou (2006), os estoques têm a função de regular o fluxo de materiais, servindo 
como amortecedor na diferença entre entradas e saídas de materiais. Os estoques 

proporcionam independência entre as fases do processo produtivo, ou seja, quando há a 
interrupção em uma das fases, a outra não ficará desguarnecida, é uma forma de minimizar 
possíveis gargalos, embora seja uma alternativa de alto custo. 

2.2. Política de reposição dos estoques 

Segundo Wanke (2006), um elemento inerente à gestão de estoques é o trade off de custos 
entre os níveis de estoque e o consumo dos recursos de produção e de distribuição. A figura 2 

ilustra o exemplo de um centro de distribuição, que possuí demanda anual média de 300 
unidades para um determinado produto considera duas políticas de ressuprimento.  

 



 
Figura 2: Exemplificação do trade off de custos (Política 1 e 2) 

                               Fonte: PETER WANKE; 1 ed. São Paulo: Atlas, 2006 

Na primeira política, a empresa incorre num menor custo de oportunidade de manter estoques, 
por operar com um nível médio de apenas 25 unidades. Os gastos com transporte, entretanto, 

são maiores: a conta frete é maior não apenas devido a um maior número de viagens, como 
também se gasta proporcionalmente mais com o transporte por tonelada-quilômetro em 
função da falta de escala na operação com carregamentos fracionados.  

 
Por outro lado, na segunda política, são maiores os custos de oportunidade de manter estoques 

(é mantido um nível médio de 150 unidades de produto em estoque) mas, em contrapartida, 
não apenas a conta frete é menor por ocorrer apenas uma viagem, como também o custo 
unitário do frete é menor, em virtude de possíveis economias de escala decorrentes do envio 

de carregamentos consolidados.  
 

Logo, como o estoque médio é o nível de estoque em torno do qual as operações de compra e 
consumo se realizaram, na política 1 temos um impacto menor em investimento de matéria 
prima (custo de oportunidade) e estoque de ciclo. Dessa forma, concluí-se que, o recebimento 

de uma só vez, representa um investimento em estoque maior que o fracionamento do 
recebimento ou recebimento cadenciado.  

O balanceamento ou a política de ressuprimento ideal é atingido quando está em equilíbrio o 

custo de oportunidade de manter estoques com o custo unitário.  

Na figura 3, o objetivo das cadeias de suprimento com relação à gestão de estoques deve ser a 
determinação do tamanho de lote de ressuprimento mais apropriado ao seu nível de eficiência 
no processo de movimentação de materiais (custo de transporte). Neste exemplo, o equilíbrio 

não se situa nem tanto à esquerda do gráfico, como nos sugere a política 1, nem tanto à 
direita, como nos sugere a política 2.  



 
   Figura 3: Exemplificação do trade off de custos (Política 1 e 2)  

 Fonte: PETER WANKE; 1 ed. São Pau lo: Atlas, 2006  

Na prática, é bastante difícil as empresas analisarem em que ponto do gráfico encontra-se a 

sua atual política de estoques. Entretanto, através de geração de cenários e de análises 
incrementais nos custos de estoques e movimentação de materiais, é possível determinar se 
uma alternativa de operação acarretará um menor custo logístico total.  

2.3. Classificação dos estoques  

Segundo Buzzacott e Shanthikumar (1994), em empresas que operam com grande número de 

itens, o controle do estoque é mais complexo devido à quantidade e variedade de famílias. 
Portanto, é impreterível a classificação dos itens em subgrupos, facilitando a utilização uma 
política de estoque mais consistente para cada tipo de material. A Curva ABC, permite 

dedicar mais atenção aos itens que representam, por exemplo, um alto valor investido em 
estoque. 

Segundo Corrêa, Gianesi e Caonn (2011), os passos para aplicação da técnica ABC são os 
seguintes: 

1. Para cada item do estoque, determinar a quantidade total utilizada no ano anterior 

(quando possível, pode-se trabalhar com as quantidades projetadas para uso futuro); 

2. Determinar o custo médio de cada um dos itens de estoque, usando moeda forte; 

3. Calcular o custo anual total de uso, multiplicando o custo médio de cada item, pela 
quantidade correspondente utilizada; 

4. Ordenar em uma lista todos os itens em valor decrescente do valor de uso;  

5. Calcular os valores acumulados de valor de uso para toda a lista; 

6. Calcular os valores acumulados em termos percentuais relativos ao valor total 
acumulado de valor de uso para o total dos itens; 

7. Plotar num gráfico os valores calculados; 

8. Definir três regiões conforme a inclinação da curva resultante: região A, de grande de 

inclinação; região B, de média inclinação (em torno de 45 graus); região C, de 
pequena inclinação. 



A figura 4 mostra um exemplo para aplicação: de modo geral, 20% dos primeiros itens são 

responsáveis por aproximadamente 80% do valor de uso total dos itens de estoque. Por esse 
motivo, essa curva também é conhecida como curva 80-20. 

                Figura 4: Exemplo de ap licação da Curva ABC   

                Fonte: CORRÊA; 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011  

Na região classificada como A, poucos itens são responsáveis por grande parte do valor de 

uso total. Logo, devem receber maior atenção gerencial, com controles de estoque mais 
precisos e rigorosos. Os benefícios do esforço de redução de estoques médios de itens A são 
muito maiores do que os itens classificados como C, que são responsáveis por uma parcela 

menor do valor de uso total dos itens de estoque.  

2.4. Dimensionando o estoque de segurança 

 

Segundo Ballou (2001), os estoques de segurança existir decorrem das incertezas na previsão 
de vendas e do lead time de fornecimento. Ainda segundo Ballou (2001), se as previsões de 

vendas fossem determinísticas e as reposições fossem instantâneas, não haveria a necessidade 
de manter estoques. 
 

De acordo com Buzzacott e Shanthikumar (1994), uma possibilidade para diminuir as 
incertezas contidas na previsão de vendas é o tempo de segurança que é aplicável a uma 

previsão com boa acuracidade, variando apenas o lead time. Entretanto, oscilações na 
previsão durante o lead time reduzem a sua atratividade por considerar que a previsão é 
constante. Quando a previsão de vendas para um material segue uma distribuição normal, 

calcular o estoque de ressuprimento pode ser feito pelo desvio padrão da soma das 
variabilidades dos lead times da demanda. 
 

Essa reserva de estoque será “acionado” no momento em que houver um grande pico de 
demanda ou uma grande falha no processo de abastecimento de produtos. Logo, o estoque de 

segurança é uma camada de proteção que, eventualmente, será utilizada para acomodar os 
picos de demanda ou falha no abastecimento.  
 

O cálculo do estoque de segurança não deve ser uma tarefa aleatória, baseada apenas no 
feeling ou na experiência do planejador. Devemos buscar modelos quantitativos com solidez 

teórica e de fácil aplicação no dia-a-dia (Wanke, 2006). 
 
Segundo Ballou (2006), a Distribuição Normal é um termo usado em análises estatísticas para 

descrever a distribuição de números nos quais a probabilidade de ocorrência em um gráfico, 
seria uma curva em forma de sino. Este é o modelo de distribuição mais popular para 



determinar probabilidade e provou funcionar bem para prever a variabilidade da demanda 

baseado em informações do histórico. 
 

Segundo Garcia, Lacerda e Arozo (2001), o Estoque de Segurança (ES) determina a 
quantidade mínima que deve existir no estoque, destinada a cobrir eventuais atrasos no 
suprimento e objetivando a garantia do funcionamento eficiente do processo produtivo, sem o 

risco de faltas. Ainda segundo os mesmos autores, apontam algumas causas que podem 
ocasionar estas faltas:  

 
 Oscilações no consumo (considerando também que quanto maior for o tempo de 

reposição maior será a probabilidade de variações da demanda real em relação à 

demanda prevista, dentro do tempo de reposição);  

 Atraso no tempo de reposição;  

 Variação na quantidade, quando o controle de quantidade rejeita um lote, por exemplo;  

 Diferenças de inventário.  
 
A fórmula tradicional para cálculo do estoque de segurança é:  

 

ES = K x σ      (1)  

 
Onde:  

 
· K = fator de serviço que corresponde a uma função de distribuição normal acumulada, que 
indica a probabilidade de ocorrer uma demanda maior que o estoque de segurança projetado, 

considerando-se um determinado nível de serviço ao cliente.  

· σ = desvio-padrão, considerando-se incertezas da demanda durante o tempo de reposição.  

 
Segundo Corrêa, Gianesi e Caonn (2011) há situações em que a variabilidade ocorre tanto na 

demanda como no lead time de ressuprimento. Nessas condições, o cálculo do estoque de 
segurança pode assumir a seguinte formulação (Eppen e Martin, 1988) para desvio-padrão da 
demanda normalmente distribuído durante um lead time também distribuído de maneira 

normal: 
 

ES = K x σ demanda durante o lead time + ∆ fornecimento    (2) 

 

Sendo, 

σ demanda durante o lead time = √(D2 x σ2
lead time) + (LT x σ2

D)    (3) 

 

Onde:  
 

· σ demanda durante o lead time = desvio-padrão da demanda durante o período do lead time; 

· D = demanda média de consumo; 

· σ2
lead time = desvio-padrão do lead time;  

· LT = lead time de ressuprimento; 



· σ2
D = desvio-padrão dos desvios da demanda em relação à previsão; 

· ∆ fornecimento = componente como fator de segurança correlacionado o maior consumo com o 

coeficiente de variação (desvio padrão/média de consumo do item). 

 
2.5. Estoque médio ou objetivo 

 
Segundo Ballou (2006), o Estoque Médio (EM) é definido como a quantidade média em 
estoque de um ou mais itens, num determinado intervalo de tempo. Compreende a quantidade 

de materiais normalmente mantidos em estoque e, após vários ciclos de suprimento, 
corresponderá ao valor médio do lote de ressuprimento (L) e acrescido do estoque de 

segurança (ES), como apresentado a seguir: 
 

EM = (L/2) + ES     (4)  

 

Onde: 

 
· L = corresponde a tamanho que lote de ressuprimento, ou seja, a quantidade que foi 
efetivamente recebida no estoque; 

· ES = estoque de segurança. 
 

A parte equivalente a L/2 no estoque médio faz referência à quantidade média alocada no 
estoque durante um ciclo.  
 

2.6. Estoque de ciclo 
 

Representa o estoque médio mantido ao mês de acordo com o processo 
produtivo/fornecimento. Entretanto, para dimensionamento do estoque de ciclo é necessário 
conhecer o é o lote de ressuprimento (PR) ou lote econômico (LEC), que será abordado logo a 

seguir. 
 

EC = LEC/2      (5)  

 

Onde: 

 
· LEC = lote econômico de ressuprimento ao estoque.  

 
Segundo Slack (2002), o estoque de ciclo acontece quando um ou mais estágios na operação 
não podem fornecer simultaneamente todos os itens que produzem, então, como um produto é 

produzido por vez, geralmente em lotes, os demais aguardam a sua hora. 
 

2.7. Estoque total ou máximo 
 
De acordo com Viana (2002), é a quantidade máxima de estoque permitida para o material. O 

nível máximo pode ser atingido pelo estoque virtual, quando a emissão de um pedido de 
compra. Assim, a finalidade principal do estoque máximo é indicar a quantidade de 

ressuprimento, por meio da análise do estoque virtual. Segundo Pozo (2002), é o resultado da 
soma do estoque de segurança mais o lote de compra.  
 



EMáx = ES + LEC     (6)  

 
Onde: 

 
· ES = estoque de segurança ou estoque mínimo; 
· LEC = lote econômico de ressuprimento ao estoque.  

 
O Estoque Máximo (EMáx) é a maior quantidade de material tolerável em estoque, devendo-

se considerar a área de armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recursos, 
intervalo e tempo de aquisição, perecimento e obsoletismo. 
Para calcularmos o outro parâmetro, o ponto de ressuprimento ou reposição (PR), é 

necessário multiplicarmos a taxa de demanda/unidade de tempo (D) pelo tempo de 
ressuprimento (LT), na mesma unidade de tempo da demanda, acrescentando-se o estoque de 

segurança (ES): 
 

PR = D x LT + ES      (11) 

Onde: 
 

· D = demanda média diária; 
· LT = tempo em dias que se leva para ressuprimento do estoque; 
· ES = estoque de segurança. 

3. MÉTODO 

Este trabalho foi desenvolvido inicialmente por uma revisão bibliográfica dos pontos julgados 

mais pertinentes foi realizada e, a partir do levantamento da realidade atual e de uma 
aplicação de um modelo de cálculo, foi realizado um exercício de verificação do impacto nos 

custos da operação para o grupo a fim de se encontrar a melhor solução para atendimento da 
cadeia. 

Para apoiar a tomada de decisão foi utilizado um modelo de cálculo e um método de trabalho 

adaptado dos passos definidos por Lobão e Porto (1997).  

 Passo 1 – Definição do problema e dos objetivos do estudo: O problema a ser estudado 
e os resultados esperados foram determinados e explicitados na introdução. 

 Passo 2 – Elaboração de um esboço do modelo: Para representar o modelo de forma 

condizente ao atendimento das respostas desejadas, ou seja, comparando com as 
possibilidades de atendimento da cadeia, é importante comparar as quantidades e os 

custos necessários para se ter o estoque atual vs o estoque de segurança adequado de 
matéria-prima. Nesse momento também será definição do ponto de reposição, lote 
econômico de compra (LEC) vs lote mínimo de compra do fornecedor.  

Para efeito de comparação dos custos, a política de estoque do produto acabado não será 

contemplada no modelo, pois o objetivo é o de definir um modelo para configuração da 
política de estoque na gestão das matérias-primas, sem se prender aos paradigmas atuais do 

planejamento da produção, mesmo o cenário atual apresentando restrições na operação, como 
falta de capacidade em linhas de produção e falta de espaço para armazenar a produção atual, 
por exemplo. 



 Passo 3 – Aquisição dos dados: As informações relevantes foram mapeadas e 

levantadas, e são elas: 

- Lista de produtos acabados 

- Lista das matérias-primas utilizadas para cada tipo de produto acabado 

- Listas das matérias-primas que são baixadas no estoque de forma automática, 
através do consumo cadastrado em lista técnica (materiais diretos no processo de 
fabricação) e que são baixadas através de inventários semanais e que não possui 

cadastrado de consumo na lista técnica (chamado de materiais indiretos)  

- Histórico de consumo da matéria-prima para produção dos produtos acabados 

(horizonte do histórico de consumo: 24 meses) 

- Histórico do lead time e quantidades de ressuprimento através dos fornecedores 
(de acordo com o horizonte temporal abordado no histórico de consumo) 

- Lista dos lotes mínimos e múltiplos por tipo de matéria-prima e fornecedor 

- Capacidade de produção dos fornecedores chave para o negócio e também os 

fornecedores que operam exclusivamente no spot 

- A classificação ABC das matérias-primas e associação com o fator de serviço 

- Histórico do evolutivo dos estoques em quantidades (inicio de mês) 

Esta etapa foi composta por duas etapas: Num primeiro momento as informações foram 
levantadas com as áreas responsáveis e, num segundo momento, premissas foram adotadas 
para completar as informações de forma que atendesse ao estudo.  

 Passo 4 – Validação dos dados: Nesta etapa, reuniões com as áreas envolvidas, tanto 

no momento de levantar informações quanto no momento de definição do método e 
dos objetivos, foram realizadas com os seguintes objetivos: validar o método e 

objetivo descritos nos passos 1 e 2; e validar todos os dados levantados no passo 3 
para serem utilizados no modelo. 

 Passo 5 – Construção do modelo: Para calcular a política de estoque de segurança, um 

arquivo do Excel foi preparado com as informações levantadas e validadas, para que 
de acordo com esses dados pudéssemos simular as novas políticas de estoque de 

segurança.  

Após o cálculo da nova política de estoque, também será necessário analisar se a proposta 
calculada não afetará a validade ou shelf-life do material, ou seja, se a proposta está sugerindo 
manter uma política de estoque de segurança maior que a validade da matéria-prima. 

Conforme tabela 1, para casos que a política sugerida representar 50% da validade do material 
em estoque será analisada também a validade do produto acabado que consumirá este 

material, para certificar que ambos terão suas validades espiradas juntamente. Mas, caso 
contrário e também para preservar a qualidade do produto acabado, a sugestão para política de 
estoque para o material será a validade do item (-) a validade do produto acabado que 

consumirá o material. 

         

 

 

 



    Tabela 1: Comparação entre shelf-life do material vs produto acabado em estoque   

Situação 1
Validade 

(Dias)

Pol. Est. 

(Dias)

% Pol. vs 

Validade

Dif. 

(Dias)

Sugestão 

Pol. Est. 

(Dias)

Material 360 180 50%

Produto Acabado 180 N/A N/A

Situação 2
Validade 

(Dias)

Pol. Est. 

(Dias)

% Pol. vs 

Validade

Dif. 

(Dias)

Sugestão 

Pol. Est. 

(Dias)

Material 360 270 75%

Produto Acabado 180 N/A N/A

0

-90 180

180

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 Passo 6 – Validação do modelo: O funcionamento do modelo montado é analisado 
para garantir que ele esteja representando o que foi desenhado, garantindo a qualidade 

das respostas fornecidas por ele.  
 Passo 7 – Projetar o experimento: Para garantir a validade da solução encontrada, 

buscou-se simular apenas o cenário com o modelo aplicado e comparando-o com o 

cenário atual.  
 Passo 8 – Executar o experimento e analisar os resultados: Cada cenário é simulado e 

os resultados encontrados são analisados e documentados para posterior comparação.  
 Passo 9 – Refinar o projeto do experimento: Com a obtenção dos primeiros resultados, 

analises buscam determinar melhorias nos passos anteriores que devem ser executadas 

para incrementar o processo.  
 Passo 10 – Análise final dos resultados e documentação do processo: Fechamento do 

estudo, com a análise dos resultados e escolha da melhor alternativa a ser 
recomendada. 

 

4. APLICAÇÃO PRÁTICA 

Para garantir a confidencialidade das informações obtidas na empresa muitos dos dados 
considerados foram descaracterizados de forma proporcional, tomando o devido cuidado para 
garantir as relações de comparação e, conseqüentemente, a conclusão, porém mantendo em 

sigilo as informações oficiais da empresa.  

4.1. Perfil da empresa 

Fundada a mais de 70 anos, conta com mais de 10 mil colaboradores diretos e mais de 60 mil 
indiretos tendo uma receita bruta anual em torno dos 7,5 bilhões de reais.  

Empresa foi constituída com capital 100% nacional, comprada recentemente por um grupo 

japonês, é uma das maiores produtoras de bebidas do país, com unidades fabris presentes nas 
cinco regiões do Brasil, com capacidade de produção anual de 23 bilhões de litros de cerveja e 

10 bilhões de litros de produtos não alcoólicos (água, refrigerante, bebida mista e sucos), 
garantindo a presença em todo país.  



Possui capital intensivo e alto custo fixo, que opera com um processo produtivo automatizado 

produzindo produtos de baixo valor agregado, mas com elevado volume, por isso adota a 
estratégia de produção make-to-stock, isto é, a produção é realizada a partir de uma previsão 

de demanda, antes da efetiva colocação dos pedidos pelos clientes. 

4.2. Perfil dos produtos 

A demonstração deste estudo de caso foi realizada em uma empresa que produz e 
comercializa bebidas – alcoólicas e não alcoólicas, sendo considerada uma multinacional de 

grande porte com 16,6 % de participação no mercado de bebidas. No portfólio de matérias-
primas totalizam aproximadamente 3.000 itens e no de produto acabado totalizam 
aproximadamente 120 itens. 

O produto do estudo são os insumos (matérias primas) para fabricação do produto acabado.  

Um levantamento dos grupos/famílias das matérias-primas existentes, além dos parâmetros de 
lotes mínimos de compra, lead time para fornecimento, política atual dos estoques, foi 

realizado junto com os times de Suprimentos e PCP. 

Conforme figura 7, através da classificação ABC temos a estratificação do estoque, em valor 
%, para a politica de estoque vigente.  

 
     Figura 7: Classificação ABC 

                               Fonte: Desenvolvido pelo autor 

4.3. Situação atual 

Atualmente, um grande capital está investido em estoque de matérias-primas, que é definido 
de maneira arbitraria pelos analistas de PCP das fábricas e que ao mesmo tempo convive com 

recorrentes rupturas (faltas), pelas variações da demanda e/ou do lead time de entrega dos 
fornecedores, que geram por conseqüência, continuas reprogramações de produção em linha.  

De fato, para os analistas de PCP acaba sendo um processo natural lidar com a 

imprevisibilidade da demanda e/ou do lead time, onde o efeito do desvio é nitidamente 
percebido nos excessos de estoques. Na medida em que os analistas estão realizando o 
planejamento de reposição das matérias-primas, através do MRP, tal ineficiência da previsão 

é acrescida sob a necessidade gerada, de forma a criar uma nova camada ou uma segurança 



maior para cobertura extra do estoque, conforme mostrado na figura 8, entre as camadas dos 

estoques, médio e máximo. 

 
       Figura 8: Modelo atual para cálcu lo do estoque de segurança  

              Fonte: Desenvolvido pelo autor 

A percepção neste caso é um modelo semelhante ao da reposição contínua ou modelo do 

ponto de pedido com demanda incerta. Quando o estoque é reduzido ao ponto em que sua 
quantidade se mostra igual ou menor do que um nível chamado de ponto de pedido, uma 

quantidade econômica de pedido é lançada na fonte de suprimento para repor o estoque. O 
nível eficaz do estoque em um determinado ponto no tempo é a quantidade disponível mais a 
quantidade pedida, menos quaisquer comprometimentos do estoque, tais como pedidos em 

carteira ou alocações a produção ou a clientes.  

Abaixo, tem-se o cálculo para definição da política de estoque para um material. As 
informações contidas na tabela não representam os verdadeiros valores de consumo, que neste 

caso foram simulados para ilustração do exemplo e garantia de confidencialidade dos dados 
de empresa. A tabela 2 apresenta um exemplo do atual modelo do cálculo do estoque de 
segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 2: Modelo atual para cálcu lo do estoque de segurança  

Indices
Elementos para 

cálculo
Descrição do resultado dos elementos

Centro CF1 Localização da fábrica onde está a demanda de consumo

Material 0001 Código sistêmico do material.

Desc. Material XPTO - diam. 33mm Descrição do material

UMB KG Unidade de medida básica 

Grupo Material RESINA Família do material

Média Consumo 

(UMB-mês)
644.875

Média aritmética histórica de consumo/mês – considerando o histórico de 

consumo de 4 meses

Média Consumo 

(UMB-dia)
29.313

Média aritmética histórica de consumo/dia – considerando o calendário de 

produção com 22 dias de operação/mês

Intervalo de 

Suprimento (Dias)
10

Lead time de suprimento do material em dias, que é utilizado como parâmetro 

para dimensionar a demanda durante o intervalo de reposição

Consumo durante 

Intervalo Suprimento 

(UMB)

293.125
Estoque necessário para atender o consumo do material durante o lead time 

de reposição, calculado a partir da previsão de consumo/dia

Est. Seg. Demanda 

(Dias)
10

Fator arbitrado em dias segundo a premissa que, o parâmetro é ajustado pela 

quantidade dos dias de atraso na entrega, onde a variação pelo atraso é tida 

como o nível de serviço do estoque, todavia, já existe uma quantidade pré-

definida que é denominada como índice de “variação da demanda”. 

Adicionado a esses elementos, temos também o fator “intuição”, que é uma 

definida como uma camada extra no estoque, para absorver a ineficiência da 

previsão

Est. Seg. Demanda 

(UMB)
293.125

Estoque necessário para acomodar a variabilidade da demanda de consumo, 

calculado a partir da previsão de consumo/dia

Fator Seg. 

Fornecimento (Dias)
5

Fator arbitrado em dias para acomodar as incertezas do suprimento, por 

influência externa - atrasos no fornecimento, por exemplo

Fator Seg. 

Fornecimento (UMB)
146.563

Estoque necessário para acomodar as incertezas da rede de suprimento, 

calculado a partir da previsão de consumo/dia

Est. Total (UMB) 732.813

Estoque total, que leva em consideração o consumo durante o intervalo de 

reposição, estoque para acomodar a variabilidade da demanda e o estoque 

para acomodar as incertezas da rede de fornecimento

Politica Estoque 

Mínimo

(Dias)

20

Estoque mínimo em dias, que leva em consideração o consumo durante o 

intervalo de reposição, o estoque para acomodar a variabilidade da demanda 

e a média de consumo/dia

Politica Estoque 

Objetivo

(Dias)

23
Estoque objetivo em dias, que leva em consideração a média entre os 

estoques, mínimo e máximo

Politica Estoque 

Máximo

(Dias)

25

Estoque máximo em dias, que leva em consideração o consumo durante o 

intervalo de reposição, estoque para acomodar a variabilidade da demanda, 

estoque para acomodar as incertezas da rede de fornecimento e a média de 

consumo/dia

          Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Um efeito que foi mapeado e que também interfere no aumento dos estoques, são os lotes 
mínimos de fornecimento. Porém, isso está associado à disciplina das fabricas em cumprir o 

calendário para emissão das ordens de compra (planejamento MRP/mensal) e compartilhar 
uma previsão com visibilidade de maior alcance para que os fornecedores também possam se 

planejar.  A perda da janela para colocação das ordens de compra, por conseqüência, gera-se 
“disputa” pelas fabricas em antecipar ou priorizar a entrega das ordens, muitas vezes passando 
a frente de outras ordens das fábricas que se planejaram em tempo e forma. 



Frente à solicitação de antecipação ou priorização imposta pelas fabricas, o fornecedor analisa 

o cenário, replaneja outras ordens de compra e reprograma toda sua produção de acordo a data 
recomendada pela fábrica que fez o follow-up. Temos como conseqüência desta pratica que, o 

efeito sobre o fornecedor reprogramar a produção por conta da prioridade de certa fabrica, 
penaliza toda gestão de estoque das demais fábricas que realizaram seus planejamentos 
respeitando a janela de planejamento, tamanhos de lote, parâmetros de lead time de entrega, 

consumos previstos e cobertura dos estoques, mas que não terão as respectivas entradas em 
estoque conforme planejado e favorece diretamente o aumento da variação do lead time de 

fornecimento. E, principalmente para as fábricas que perdem a janela de planejamento, essas 
abrem mão para adquirir quantidades maiores que o necessário (lote mínimos de produção), 
em razão a reprogramação de produção dos fornecedores.  

A figura 9 ilustra a hierarquia do sistema de planejamento, embora neste caso sem o 

planejamento da distribuição e transporte, que não faz parte do objeto em estudo. Conforme 
contextualizado acima, a necessidade sobre estabelecer um calendário com atividades de 

planejamento MRP é fundamental para manter a metodologia, disciplina, constância de 
propósito no fluxo para execução do processo, tanto para as áreas de Planejamento e 
Suprimentos, como para os Fornecedores e Parceiros.  
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Figura 9: Hierarquia do sistema de p lanejamento 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

É fato que, o excesso ou falta de estoque, prejudica desde a movimentação para 
armazenagem, gera risco de obsolescência, imobilização de recursos e disponibilidade 
financeira para aquisição, problemas de qualidade, favorece reprogramações de produção e 

penaliza o nível de serviço da empresa, tanto para produção como para os seus clientes. 



4.4. Situação futura 

Na situação futura, aplica-se a metodologia descrita na revisa bibliográfica para definição das 

políticas de estoque de segurança, utilizando a ferramenta desenvolvida com suporte de 
aplicativo de planilha eletrônica, como plataforma para suportar os cálculos. Os resultados 

serão apresentados através de exemplos, não sendo os mesmos detalhados por motivos de 
confidencialidade. 

A seguir são apresentadas as premissas utilizadas no desenvo lvimento da planilha de suporte, 

passíveis de ajustes e revisões conforme a necessidade.  

 Calendário de planejamento: utilizado como referência 22 dias úteis, com base no 
calendário de produção; 

 Nível de serviço para o cálculo do estoque de segurança: adotado o critério de 98% 

para itens “A”, 95% para itens “B” e 85% para itens “C”; 
 Coeficiente de ajuste: parâmetros definidos conforme o intervalo de coeficiente de 

variação; 
 Perfil de cobertura: a política de estoque (estoque objetivo) cadastrada no 

SAP/ECC conforme as parametrizações do sistema; 

 Método de planejamento: conforme a existência ou não da lista técnica (BOM – 
bill of material) foram utilizados os métodos descritos a seguir. 

 Itens com lista técnica: previsão de consumo + estoque de segurança 

estatístico ou previsão de consumo + estoque de segurança estatístico + 
maior consumo x coeficiente ajuste; 

 Itens sem lista técnica: ponto de reposição + estoque de segurança fixo ou 

ponto de reposição + estoque de segurança fixo + maior consumo x 
coeficiente ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conforme demonstrado através do gráfico da figura 10, a nova abordagem de cálculo para 

dimensionamento das políticas de estoque de segurança levará em consideração diversos 
fatores relevantes. 
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Figura 10: Modelo proposto para cálculo do estoque de segurança 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Nessa figura os parâmetros para os cálculos são: 

 Nível de serviço que indica a probabilidade de haver uma demanda maior que o 
estoque de segurança projetado; 

 Variabilidades medidas através do desvio-padrão, considerando-se incertezas de 

demanda e fornecimento; 
 A média histórica da demanda/consumo; 

 O intervalo entre as reposições dos fornecedores; 
 Fator de segurança do fornecimento que correlaciona o maior consumo com o 

coeficiente de variação (desvio padrão/média consumo do item), para suportar as 

imprevisibilidades na previsão de consumo. 



Conforme abordado na revisão bibliográfica, segue abaixo um exemplo de aplicação prática 

para definição do cálculo do estoque de segurança para um determinado material que possuí 
as seguintes características:  

 Nível de serviço: 95% - associado à classificação ABC (item B: 95%);  

 Fator de serviço: 1,644853 – número de devios padrão (dos erros da previsão durante 
o lead time), que se deve manter em estoque para garantir o nível de serviço; 

 Média histórica do consumo/mensal: 3.297 peças; 

 Máximo consumo/mensal no horizonte analisado: 4.260 peças; 
 Desvio padrão do lead time: 0,06 mês; 

 Lead time: 0,32 mês; 
 Desvio padrão do consumo: 625 peças; 
 Coeficiente de variação: 18,96% - se o CV for < 85%: fator de segurança de 0,2; se o 

CV for >= 85%: fator de segurança de 0,4. 

ES: (1,644853) x √((3.2972) x (0,062
lead time) + (0,32 x 6252)) + (4.260 x 0,2): 1.518 peças. 

A oportunidade observada na situação atual, que estava associado à definição e implantação 
de um calendário para planejamento de MRP, foi definido através do fluxo da figura 12, onde 

também foi possível capturar resultados isolados: 

 
Figura 11: Linha do tempo para planejamento de MRP 

              Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 Com todas as ordens sendo geradas em um único período do mês, o time de 
Suprimentos aumentou o poder de negociação proveniente da consolidação dos 

pedidos de compras;  
 Melhor atendimento pelo fornecedor, em tempo e forma, e probabilidade da redução 

da variação do lead-time de entrega; 

 Redução das especulações para antecipação das entregas; 



 Eliminação das compras spot, com necessidade de adquirir o lote mínimo de produção 

dos fornecedores; 
 Redução do set-up para os fornecedores, a partir do momento que os pedidos 

estiverem sendo recebidos de forma única para planejamento e programação da 
produção; 

 Ajuste dos estoques aos níveis de cobertura adequados para o negócio, bem como 

contribuindo para redução dos bad-goods;   
 Centralização de compras para itens específicos, através da compra unificada das 

matérias-primas para itens C. 

4.5. Análise dos resultados  

O estudo definiu políticas para gestão de estoques para os insumos de demanda dependente. 
Foram obtidos os parâmetros de quanto se deve manter em estoque, desdobrando entre as 

faixas de estoques de segurança, ciclo, objetivo e máximo, e o ponto de ressuprimento ou 
reposição para os insumos. Essas informações foram dispostas em planilhas do MS Excel, 
sendo detalhada no nível por insumos. 

Fez-se uma avaliação do atual sistema de gestão de compras e estoques, com o objetivo de 

viabilizar alternativas e melhorias a partir da implantação das políticas propostas, fazendo a 
atividade de gestão de estoque ser mais funcional, dinâmica e, principalmente, mais eficiente 

na relação custo-benefício.  

A tabela 3 compara o modelo atual de gestão da política de estoques com o modelo proposto, 
definida a partir da metodologia em estudo. A captura do resultado é 10% sobre o valor total 
dos estoques, onde é observada que a maior parte da redução está nos itens A, em seguida, os 

itens B, e nos itens C, devido à variabilidade inerente, a po lítica foi redefinida acima do que já 
era praticado.  

Para a comparação dos resultados, no caso do modelo atual, utilizou-se o estoque 

médio/mensal e consumo médio/mensal do mesmo horizonte do estudo (24 meses), dividido 
entre os grupos de materiais, A, B e C, e suas respectivas políticas de estoques. Já para o 
modelo proposto, consideramos o mesmo consumo médio/mensal para fazer a projeção do 

estoque médio/mensal, já atrelando a política de estoque revisada para este cálculo.  

A comparação entre os modelos utiliza como referência a diferença entre os estoques 
médios/mensais de maneira absoluta, trazendo a representativa de redução dos grupos de 

materiais sobre o todo (% *). Outra comparação é a redução isolada entre os estoques 
médios/mensais dos grupos de materiais (% **). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Comparação entre o modelo atual e modelo proposto  no período de Ago/12 a Jan/13 

A B C

Estoque Médio/Mensal % 50% 30% 20% 100%

Consumo Médio/Mensal % 47% 32% 21% 100%

Política de Estoque Dias 42 36 37 39

Estoque Médio/Mensal % 45% 29% 25% 100%

Politica Estoque Dias 34 32 42 30

% *

(dif. entre os estoques 

médios, no modelo Atual e 

Proposto, sobre o total 

absoluto dos Grupos)

94% 35% -30% 100%

% **

(dif. entre os estoques 

médios, no modelo Atual e 

Proposto, isolado entre os 

Grupos)

18% 12% -14% 10%

Grupo
Total

Atual

Proposto

Atual vs Proposto Diferença

Modelo Classificação ABC Unid.

 
                         Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

5. CONCLUSÃO 

De acordo com os objetivos estabelecidos, conclui-se que este trabalho viabilizou o 
desenvolvimento e implantação de uma proposta para gestão de estoques viável e aplicável ao 
estudo de caso mencionado, proporcionando benefícios relevantes a mesma sob a ótica do 

custo/benefício, respeitando e garantido os níveis de serviço à produção e ao consumidor, sem 
altos níveis de estoques ou elevados custos de manutenção.  

A proposta de dimensionamento dos estoques de segurança das matérias-primas, bem os 

elementos que definem o cálculo são vistos como principais resultados do estudo.  Comenta-se 
que este benefício também pode ser visto como facilitador de uma possível sistematização e 

padronização da gestão de estoques na empresa. A partir do modelo aplicado, destaca-se os 
principais resultados, que estão associados à redução dos níveis de estoques, melhorias no 
sistema de compras e de gestão de ressuprimento, nível de atendimento à produção e ao 

cliente, desta forma também, contribuindo diretamente para o aumento da competitividade 
empresarial, fundamental para a empresa lançar-se competitiva no mercado atual.  

Foram sugeridos indicadores para medir o desempenho das políticas (cobertura/valor dos 

estoques – aderência acima, entre e abaixo da política de estoque proposta e nível de serviço – 
OTIF), atrelado juntamente com árvore de causas para analisar dos desvios, pois 
consideramos que a gestão preventiva para manutenção do modelo proposto, bem como uma 

prática evolutiva de revisão das políticas dos estoques de segurança, é fundamental para o 
bom planejamento e controle de estoques e, bem como, torná-las sempre eficientes. 

Vale ressaltar também que, independente do modelo de gestão de estoque que seja adotado, 

eles devem ser preparados para sofrer ajustes pontuais, viabilizando a gestão detectar a causa 
sobre as mudanças no estoque, através do acompanhamento dos indicadores de performance  
do processo. A proposta é que o sistema gestão por indicadores possa ser estruturado a partir 

de um modelo lógico de causa-e-efeito, onde os indicadores de custo e nível de serviço 
estejam correlacionados através do modelo adotado.  



Outra recomendação que deve ser analisada futuramente é a utilização do coeficiente de 

variação do lead time e desvio padrão do fornecimento, como pré-requisito durante o processo 
de homologação de um novo fornecedor. O contro le deste indicador o mais próximo possível 

de 0 (zero), ou seja, quanto menor melhor, permitirá uma maior segurança no fornecimento, 
com baixo índice de variabilidade e também uma racionalização no estoque de segurança. 
Porém, chegar a esta perfeição dependerá muito da disciplina e maturidade no processo de 

gestão dos estoques pelo lado da indústria e o nível de serviço pelo lado do fornecedor 
(parceiro). 

Desta forma, concluí-se que, além de possibilitar o controle e acompanhamento dos 

resultados, contribui na identificação de possíveis pontos fracos no processo e, desse modo, 
consegue-se alinhar esforços para a melhoria contínua em todos os aspectos da organização.  

5.1. Recomendações futuras  

Embora o estudo tenha possibilitado uma proposta para gestão dos estoques para matérias-

primas, outras oportunidades foram detectadas ao longo do estudo, que podem trazer 
resultados relevantes para o negócio, e retroalimentar o processo de gestão das políticas dos 
estoques. Portanto, as recomendações a seguir devem ser analisadas e tratadas como propostas 

futuras de trabalho. 

1) Minimizar o impacto da alavancagem financeira na compra de matérias primas:  
aplicação da metodologia proposta possibilitará a redução do investimento em 

estoque, permitindo aplicar o capital em outra atividade, ou simplesmente melhorar o 
fluxo de caixa da organização.  

2) Aumentar a acuracidade da previsão de demanda para mercado sell-in e sell-out: 

Entender os impactos na gestão dos estoques, seja das matérias-primas ou produtos 
acabados, quando a previsão de demanda é construída utilizando como referência as 

vendas no sell-out.  
3) Reorganização da cadeia para centralização dos estoques, com o objetivo de 

reduzir o desvio da variação da demanda sob o saldo de estoque: Este estudo 

analisará como as empresas devem alocar seus estoques, sendo que em alguns casos 
há a necessidade da centralização dos estoques para otimizar os seus lucros, devido as 

matérias-primas ou produtos serem de baixo e médio valor agregado. No caso dos 
itens de alto valor agregado, a oportunidade está em reduzir o desvio da variação de 
demanda sob o saldo de estoque, por conta da descentralização. Com o intuito de 

identificar a real necessidade da centralização dos estoques, tendo em vista o 
crescimento da concorrência entre as empresas, precisamos identificar qual o ponto de 

equilíbrio e qual política de estoque será adotada na alocação dos mesmos.  
4) Desenvolver o LEC (Lote Econômico de Compras): Pelo conceito, o lote 

econômico de compras é a quantidade ideal para ser adquirida em cada operação de 

reposição de estoque, tendo o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos 
de estocagem, é mínimo para o momento. Aplica-se este conceito tanto na relação de 

abastecimento através da manufatura para estoque, recebendo a denominação de lote  
econômico de produção, como na relação de reposição de estoque por compras no 
mercado, passando a ser designado como lote econômico de compras.  

5) Indicadores recomendados: Como sugestão para gerir o processo de gestão das 
políticas de estoques, recomenda-se a utilização de indicadores adicionais, que levam 



em consideração outros elementos que contribuem para aderência do modelo. 

Conforme mostrado na figura 12, um diagrama de causa-e-efeito, desenvolvido a 
partir de indicadores de gestão de estoque, onde, o nível de estoque e o nível de 

serviço advêm da combinação da precisão da previsão de vendas, da confiabilidade e 
do tempo do fornecimento e da confiabilidade da produção. Esta relação de causa e 
efeito apresenta duas contribuições, à medida que viabiliza: a) a identificação das 

causas de movimentos no nível de estoque e; b) a definição das estratégias para 
reduções de estoque sem comprometimento do nível de serviço. Segundo Arozo 

(2004), estando à política parametrizada, ações com o objetivo de melhorar algum 
indicador resultarão automaticamente em reduções de estoque. Neste sentido, as 
políticas para redução dos níveis de estoques devem ser baseadas em indicadores de 

gestão de estoques para a efetivação do delineamento das estratégias que a empresa 
deverá adotar em relação aos estoques. 

 

 
Figura 12: Recomendação de indicadores de desempenho 

    Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 Nível de Serviço – OTIF (%): equalizar a variabilidade do tempo de fornecimento, 
associando também ao volume solicitado; 

 Acurácia na Previsão de Vendas (%): assertividade na elaboração da previsão de 
vendas, que é input para calculo do planejamento mestre da produção (MPS) e, por 

conseqüência, referencia para cálculo do planejamento das necessidades de 
materiais (MRP); 

 Cobertura (dias): aderência da política de estoque entre as faixas limitadas de 

tolerância de variação (acima, entre ou abaixo do estoque definido);  
 Valor dos Estoques (R$): aderência da política de estoque entre as faixas limitadas 

de tolerância de variação (acima, entre ou abaixo do estoque definido), buscando 
soluções em conjunto (áreas de negocio e/ou fornecedor), possibilitando a redução 
do investimento em estoque, permitindo aplicar o capital em outra atividade, ou 

simplesmente melhorar o fluxo de caixa da organização, sem impactar o nível de 
serviço definido. 
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