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RESUMO 

Este trabalho apresentará um estudo de caso realizado em uma empresa do ramo de 

metalurgia, localizada em Juiz de Fora e tem como principal objetivo otimizar a atual política 

de controle de estoques de produtos acabados que tem a demanda puxada pelo mercado, de 

forma a gerar retorno financeiro para a empresa. O enfoque será dado no estudo das causas 

dos problemas com o atual modelo de gestão, para no final do chegar-se a uma nova estratégia 

que se adéqüe ao tipo de fabrica em questão. A empresa em estudo, apesar de ser de grande 

porte e representatividade, apresenta algumas oportunidades de melhoria com relação a 

estoque de produtos acabados, o que será o principal objeto de estudo. Essas oportunidades 

estão relacionadas à falta de uma maior interação entre os setores comercias e de PCP, 

inventários imprecisos e a produção maior do que a orçada pelo PCP. Com a otimização dos 

recursos alocados a sua real necessidade poderá chegar-se a um nível seguro de estoques, para 

que os produtos não faltem no mercado e ao mesmo tempo diminuir os custos de manutenção 

e armazenagem, e principalmente aumentar o capital de giro da empresa, que terá menos 

capital empregado em estoque desnecessariamente. Para isso serão utilizadas ferramentas do 

PCP e da qualidade para facilitar a análise dos dados.  

 

Palavras-chave: Estoques, custos, otimização. 



 

ABSTRACT 

The objective of this work is to show a study realized in a Metal Working Firm, located in 

Juiz de Fora and has as main objective optimize the current policy of stock of products control 

that has a great demand in the market, so it can generate financial return for the company. The 

focus will be to study the problems causes with the current management model, to finally get 

at a new strategy that suits the type of plant in question. The company under study, although 

large and representative, presents some opportunities for improvement regarding the stock of 

products, which will be the main object of study. These opportunities are related to the lack of 

a better interaction between the commercial and Planning and Control of Production, 

inaccurate inventories and production greater than budgeted by the Planning and Control of 

Production.  The optimization of resources allocated to its real needs could get to a safe level 

of stocks, so the products would not be missed at the market. At the same time can reduce 

costs-care and storage, and mainly to increase the working capital of the company, which will 

have less capital invested in stock unnecessarily. To be successful, we shall use tools from 

Planning and Control of Production and quality to facilitate data analysis. 

 

Keywords: Stocks, costs, optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A gestão de estoques é um fundamento considerado básico nas empresas de grande 

porte, mas mesmo assim ainda existem falhas ou oportunidades de melhoria relativas ao 

assunto.   

Altos níveis de estoque aumentam custos com armazenagem e diminuem o capital de 

giro das empresas, por outro lado baixos níveis de estoque colocam as fabricas em risco de 

perder clientes importantes pela falta de produtos no mercado, quando, por exemplo, surgem 

vendas inesperadas.  

È nesse contexto citado acima que entra a política de gestão dos estoques, que terá 

como principal desafio adotar os melhores modelos de controle que se adéqüem aos 

específicos tipos de negocio, de forma a minimizar custos com manutenção e armazenagem e 

evitar que faltem os produtos no mercado. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O tema abordado foi escolhido devido ao contato e interesse de estudo que tenho há 

mais de um ano com o PCP e Logística, tanto no estágio quanto na faculdade. Dentro desta 

disciplina, a gestão de estoques me chamou atenção, pois mesmo estagiando em uma grande 

empresa pude perceber que existem problemas com os estoques de produtos acabados, seja 

por parte do lead time de entrega, por falta de comunicação entre setores ou por ausência de 

um modelo definido para gestão dos mesmos, com adoção de técnicas especificas para analise 

de dados e propostas para redução desses estoques sem afetar o atendimento ao cliente. Além 

disso, a gestão dos estoques feita de maneira técnica e de forma correta pode representar 

maiores retornos financeiros para empresa, como é o caso do aumento do capital de giro. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O estudo em questão será realizado em uma empresa de grande porte, instalada na 

cidade de Juiz de Fora. A planta possui um setor de PCP bem definido e estruturado, mas 

ainda sim, por alguns motivos ainda a serem analisados mais profundamente, apresentam 
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oportunidades de melhoria quanto à gestão de estoques. O trabalho apresentará alguns 

modelos de gestão de estoques mais utilizados pelas empresas e terá como objetivo estudar as 

principais causas do excesso de estoque de produtos na planta que acabam impactando no 

capital de giro da empresa e se possível propor soluções para as causas encontradas. O 

trabalho utilizará ferramentas de PCP e qualidade para auxilio nas analises dos dados que 

serão coletados. 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

Um novo modelo de gestão de estoques de produtos acabados trará realmente 

benefícios significativos para a empresa? 

O fato é que o atual cenário de controle de estoques não está atendendo 

perfeitamente as necessidades da fabrica, seja por algumas vezes colocar em risco o não 

atendimento da demanda ou por outras vezes passar os meses com estoques elevados 

desnecessariamente. Nesse contexto, um novo modelo de gestão mais técnico poderia 

contribuir para tentar minimizar essas falhas e conseqüentemente reduzir os custos com 

estoques, aumentando o capital de giro da empresa. 

1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Este estudo tem como principal objetivo mostrar a importância da gestão dos estoques 

para de redução de custos com estoques de produtos para venda, de forma a gerar retorno 

financeiro para a empresa. Além disso, será a proposto um novo modelo de gestão de estoques 

que melhor se adéqüe a fabrica em estudo, para que se comprovado que o mesmo possa 

realmente dar retorno, possa ser implantado na empresa. 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O trabalho terá inicio com o estudo da situação da empresa com relação àquilo que se 

deseja otimizar, ou seja, a atual gestão de estoques. A partir de então será feita a revisão 

bibliográfica, buscando o que há de melhor em relação a fontes de pesquisa que melhor se 

adéqüem ao estudo de caso em questão. 
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Após a fase de estudo da empresa e seleção de material para pesquisa, serão 

realizadas visitas a empresa para coleta de dados e para dar continuidade a observação da 

situação em que a planta se encontra em relação aos itens de controle. Vale ressaltar que a 

empresa não apresentará qualquer problema no fornecimento dos dados e estará sempre 

disponível para visitas, o que facilitará os cumprimentos objetivos do trabalho. 

Com os dados coletados, poderá começar o processo de análise. Esta será uma das 

principais etapas, pois será o momento que poder-se-á chegar a conclusões sobre as causas 

dos problemas encontrados e também será a hora de pensar em possíveis soluções para o 

empreendimento.   

A última etapa trata-se da elaboração do relatório que deve ser apresentado ao final 

do semestre. Segue abaixo o cronograma para a realização das atividades descritas. 

. 

 

Figura 1: Metodologia de pesquisa  

Fonte: O autor 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No capítulo 1, Introdução, o assunto é descrito em linhas gerais, são introduzidos os 

objetivos do trabalho, o escopo e a metodologia. São expostas as justificativas para a 

realização do mesmo e formulada a hipótese que se deseja provar com o desenvolvimento do 

trabalho em questão. 

O capítulo 2, Revisão de Literatura, apresenta conceitos e teorias sobre estoques. 
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No capítulo 3 será feita a descrição das características gerais da empresa a ser 

analisada, que será inserida no contexto teórico referenciado no capítulo 2 e posteriormente 

será apresentado o estudo de caso. 

O capítulo 4 mostrará os resultados encontrados no capítulo 3 e serão feitas as 

conclusões e as considerações finais sobre o resultado alcançado.  

 

 

Figura 2: Estrutura do Trabalho 

Fonte: o autor 
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1.8 CRONOGRAMA 

Para a realização das atividades propostas para a conclusão do trabalho será seguido 

o cronograma indicado no esquema abaixo: 

 

Figura 3: Cronograma de atividades 

Fonte: O autor 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo se inicia a revisão bibliográfica. Como o estudo de caso a ser feito 

posteriormente será realizado em uma empresa do setor metalúrgico, analisando o cenário 

atual de como é feita a gestão de estoques e medindo seu desempenho, agora serão 

introduzidos conceitos e informações gerais sobre planejamento e gerenciamento de estoques 

em uma cadeia de suprimentos. 

2.1 PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS ESTOQUES 

Segundo Lustosa et al. (2006), uma importante propriedade dos estoques é a 

independência que eles criam entre as operações que ocorrem ante e depois deles nos 

processos produtivos e na distribuição dos produtos. Desta forma destacam-se algumas de 

suas principais funções, tais como: 

 Pronto atendimento: Garantir o atendimento da demanda com o menor prazo 

possível. Produtos acabados e materiais em processo que antecedem o gargalo são 

exemplos de estoques com esse tipo de função (LUSTOSA et al., 2006). 

 Ganho de escala: São utilizados para permitir maior eficiência de certos processos de 

produção e transporte (LUSTOSA et al., 2006).  

 Proteção: Proteger partes da cadeia de suprimentos da falta de itens, muitas vezes 

provocada pelas flutuações não previstas do suprimento e da demanda. Estoques com 

esse fim são denominados estoques de segurança. Podem existir tanto no chão de 

fabrica para alimentar linhas de produção que não podem parar assim como de 

produtos acabados (LUSTOSA et al., 2006). 

 Antecipação: Atender uma demanda futura prevista, utilizando a capacidade de 

abastecimento atual. São os casos de sazonalidade, manutenções programadas, entre 

outros (LUSTOSA et al., 2006). 

 Especulação: Mitigar os riscos relacionados e ao cambio e variações bruscas de 

preços futuros. Nesse caso o foco é preço dos itens, geralmente, commodities 

(LUSTOSA et al., 2006). 

 



18 

 

2.2 CUSTOS: 

De acordo com falcão (2006), os estoques são drenos, às vezes imperceptíveis, do 

fluxo de caixa das empresas, podendo ser os grandes responsáveis por problemas financeiros 

e falta de liquidez. 

Os principais custos com os estoques, segundo Vollmann et al. (2006) são: 

 Preparação do pedido: Ocorrem a cada vez que um pedido de reposição é colocado. 

Estão incluídos os custos variáveis de funcionários associados ao uso de material de 

trabalho mais quaisquer custos eventuais envolvidos, como por exemplo, transportar 

mercadorias entre plantas e centros de distribuição. Ainda existem outros custos mais 

sutis, as empresas apresentam custos de manter arquivos, controlar a qualidade e 

verificar a exatidão dos recebimentos, bem como outros custos escondidos, por 

exemplo, pode haver um custo fixo para preencher um formulário e um variável para 

efetuar uma ligação para um fornecedor (VOLLMANN et al., 2006). 

 Manutenção: O estoque compromete o gerenciamento de certos custos relacionados à 

quantidade de estoque, ao valor de itens e ao tempo de manutenção do estoque. 

Comprometendo o capital de giro com o estoque uma empresa renuncia ao uso desses 

fundos para outras finalidades, como investimento em novas máquinas, 

desenvolvimentos de novos produtos, dentre outros. Nesse caso o estoque é tido como 

um investimento. Outros custos são variáveis, como taxas e seguros de estoque 

(VOLLMANN et al., 2006). 

 Faltas: Ocorre quando a demanda excede a quantidade de itens disponíveis em 

estoque. È um custo mais difícil de medir do que o de preparação de pedido e 

manutenção. Nesse caso a empresa estará deixando de aumentar sua receita com os 

produtos quês poderiam estar sendo vendidos e ainda correm o risco de perdem seus 

clientes para a concorrência. Este custo está diretamente relacionado ao nível de 

serviço ao cliente que pode ser encarados como substitutos do custo da falta de 

estoque, por serem mais fáceis de ser quantificados. O nível de serviço também está 

interligado ao estoque de segurança, pois quanto maior o estoque de segurança maior 

será o nível de atendimento ao cliente (VOLLMANN et al., 2006) . 

Segundo Chopra e Meindl (2003), outros custos ainda devem ser considerados dentro 

dos custos de manutenção de estoques, são eles: 
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 Obsolescência e depreciação: estima a taxa como que o valor do produto observado 

cai. Por exemplo, produtos são perdidos quando passam da validade ou também 

quando não são mais aceitos pelo mercado e tem de ser substituídos por novos 

produtos (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

 Armazenagem: São os custos de recebimento e estocagem. Variam de acordo com o 

volume do produto recebido. Muitas vezes a fabrica não possui espaço disponível para 

estoques, então estão envolvidos custos com movimentos de estoques entre centros de 

produção e ainda terceirização de depósitos para armazenar os estoques excessivos 

(CHOPRA; MEINDL, 2003). 

 Ocupação: Muitas vezes a fabrica não possui espaço disponível para estoques, então 

estão envolvidos custos com movimentos de estoques entre centros de produção e 

ainda terceirização de depósitos para armazenar os estoques excessivos (CHOPRA; 

MEINDL, 2003). 

 Capital (WACC, weighted average cost of capital): È o custo de oportunidade do 

capital. Leva em consideração o retorno exigido sobre o patrimônio da empresa e as 

dividas a pagar, ou seja, seria como um investimento deixado de fazer em função da 

manutenção dos estoques. Vale lembrar que cada empresa possui um WACC diferente 

em função do seu patrimônio e de suas dividas (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

Para Alves, Gomes e Maia (2008), a redução desses custos vem sendo alvo das 

atenções das organizações, pois aumentam a lucratividade e tem grande impacto sobre o 

retorno do investimento dos acionistas. 

2.3 LOTE ECÔNOMICO DE COMPRA (LEC): 

De acordo com Vollmann et al. (2006), a decisão do tamanho do lote de pedido é 

formalmente determinada no modelo do LEC. A equação relaciona os principais custos 

(pedido e manutenção) e o lote do pedido. Apesar de simples e fácil visualização o modelo 

necessita de algumas premissas para que possa ser aplicado. Mesmo com essas restrições o 

modelo fornece direcionamentos úteis para as decisões dos pedidos. As premissas são: 

 

 A taxa de demanda é constante; 

 Os custos não mudam; 

 Capacidades de produção e estoques são ilimitados. 
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A equação que determina o lote ótimo é a seguinte: 

 

Q* = hCRS /2  

 

Onde: 

Q*: LEC 

R: Demanda 

S: Custo fixo do pedido 

C: Custo por unidade 

h: Custo de manutenção de estoques por ano como fração do custo do produto 

Como pode ser observado no gráfico abaixo o LEC se dá quando os custos de 

manutenção e de pedido são iguais. 

 

Figura 4: Gráfico de Custos no LEC 

Fonte: www.logisticadescomplicada.com 

 

Para finalizar, o Custo total nada mais é do que a soma dos custos de aquisição, 

manutenção e pedido (VOLLMANN et al. (2006). 

 

CT = CR + (Q/2)hC + (R/Q)S 
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2.4 ESTOQUE CÍCLICO: 

Segundo Chopra e Meindl (2003), o Estoque cíclico é o estoque médio construído na 

cadeia de suprimento quando uma unidade da cadeia produz ou compra lotes maiores do que 

o necessário para atender à demanda do cliente. Quando a demanda é constante, estoque 

cíclico e tamanho do lote se relacionam de acordo com a equação: 

Estoque cíclico = tamanho do lote/2 = Q/2 

 

O perfil do estoque cíclico está representado abaixo: 

 

Figura 5:  Gráfico perfil do estoque cíclico 

Fonte: Chopra e Meindl (2003). 

 

Tamanhos de lote e estoque cíclicos influenciam no tempo de fluxo médio dentro da 

cadeia de suprimentos. O tempo de fluxo médio pode ser visto como uma medida de 

desempenho para cada estágio da cadeia, pois quanto menor o tempo de fluxo médio menor o 

estoque cíclico ou maior é a demanda, como pode ser observado na equação abaixo 

(CHOPRA; MEINDL, 2003): 

 

Tempo de fluxo médio = estoque cíclico/taxa de fluxo médio 

  

 Sendo que para qualquer cadeia de suprimento a taxa de fluxo média é igual à 

demanda, logo: 

 

Tempo de fluxo médio = estoque cíclico/demanda = Q/2R 
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 Vale ressaltar que o estoque cíclico é essencialmente mantido para explorar economias 

de escala. O aumento do lote de compra muita vezes faz com que o vendedor reduza o preço 

médio unitário. Por exemplo, se um fabricante de Jeans vende a 20 reais por calça para lotes 

menores do que 500 unidades, ele cobraria 18 reais para lotes acima de 500 unidades 

(CHOPRA; MEINDL, 2003). 

2.5 POLITICAS DE RESSUPRIMENTO: 

De acordo com Chopra e Meindl (2003), políticas de ressuprimento são as decisões a 

respeito de quando fazer novamente um pedido e de quanto será esse pedido (Q). Essas 

decisões determinam o estoque cíclico e o estoque de segurança. Existem inúmeras maneiras 

de criar políticas de ressuprimento, porém, Chopra e Meindl (2003) citam duas principais, são 

elas: 

 Revisão Continua: O estoque é continuamente acompanhado e um pedido de compra 

de tamanho Q é feito toda vez que o estoque chegar no ponto de reposição de pedido 

(ROP), que é um ponto determinado de estoque para suprir a demanda durante o lead 

time de entrega do novo lote pedido 

 Revisão periódica: O nível do estoque é checado periodicamente e um pedido é feito 

para elevar o estoque a um patamar predeterminado, chamado de nível de referência. 

Chopra e Meindl (2003) deixam claro que essas duas políticas não são completas, todavia, 

são as mais utilizadas pelas empresas e são suficientes para ilustrar questões gerencias 

quanto a estoques de segurança. 

2.6 ESTOQUE DE SEGURANÇA:  

Segundo Vollmann et al. (2006), determinação do ponto de pedido é influenciada por 

quatro fatores principais, tais quais: a taxa de demanda, o tempo necessário para repor o 

estoque (lead time de entrega), incertezas da demanda e do lead time e a política de pedidos. 

Ainda seguindo a linha de raciocínio de Vollmann et al. (2006), quando não existem 

incertezas na demanda e nem no prazo de entrega, o estoque de segurança não é necessário e 

o ponto de reposição é de fácil determinação. Por exemplo, se a demanda de um item B é x 

unidades por dia e que o tempo de pedido seja exatamente um dia, um ponto de pedido de x 

unidades é suficiente para cobrir a demanda durante o período de ressuprimento. 



23 

 

Tudo que foi descrito acima seria perfeito se acontecesse, mas na pratica é bem 

diferente. As restrições de demanda fixa e prazo de entregas firmes raramente ocorrem em 

situações reais. As flutuações na demanda e a instabilidade dos prazos de entrega dos 

fornecedores são o que freqüentemente acontecem na pratica. São esses dois fatores que 

fazem com que as empresas adotem o chamado Estoque de Segurança. A diferença entre o 

ponto de pedido adotado e a demanda média durante o lead time é o estoque de segurança 

(ES) (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

ES = ROP – RL 

Onde: 

ES: Estoque de segurança 

ROP: Ponto de ressuprimento 

R: Demanda média 

L: lead time 

 Segue abaixo o gráfico ilustrativo da adoção do estoque de segurança: 

 

 

Figura 6: Gráfico perfil do estoque de segurança 

Fonte: Chopra e Meindl (2003). 

 Para Chopra e Meindl (2003), o nível de estoque de segurança é impactado por dois 

fatores determinados, são eles: 

 Incerteza de demanda ou de ressuprimento: À medida que a incerteza de 

suprimento ou de demanda cresce o nível de estoque de segurança também cresce. 

Conseqüentemente se as previsões de demanda forem mais firmes é possível reduzir o 

estoque de segurança, assim como o lead time de entrega, pois tanto reduzindo seu 

tempo como sua incerteza é possível diminuir o estoque de segurança. 
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 Nível desejado de disponibilidade do produto: De forma semelhante, quanto maior 

o nível de disponibilidade desejado, maior será o estoque de segurança. O atual 

desafio dos gestores de estoques é reduzir o estoque de segurança, sem afetar a 

disponibilidade do produto, para que isso ocorra é preciso conseguir o controle dos 

itens citados logo acima. 

Chopra e Meindl (2003), também levam em consideração na obra, a importância das 

políticas de ressuprimento sobre o estoque de segurança. Como visto anteriormente no tópico 

2.5 existem duas principais políticas, revisão continua e revisão periódica.  

Ao adotar uma política de revisão continua, os gestores devem se preocupar apenas 

com a incerteza da demanda durante o Lead Time . Isso é possível, pois permite que os 

gestores ajustem o período do pedido de ressuprimento dependendo da demanda apresentada. 

Se a demanda estiver alta, rapidamente o ponto de reposição será atingido e um novo pedido 

será feito. No caso de demanda baixa, o estoque demorará mais para atingir o ponto de 

reposição, levando a um pedido de ressuprimento defasado (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

Por outro lado, se for adotada a política de revisão periódica a mesma será de mais 

fácil implantação, pois, não exige monitoramento continuo de estoque e também facilita para 

os fornecedores devidos aos pedidos regulares. O único, porém é que adotada essa política o 

estoque de segurança será obrigatoriamente maior do que o da revisão continua. Esse fato se 

acontece porque enquanto o estoque de segurança da revisão continua deve suprir apenas a 

demanda durante o lead time, o estoque de segurança da revisão periódica deve suprir a 

demanda durante o lead time e a demanda entre os intervalos de revisão (CHOPRA; MEINDL, 

2003). 

2.7 IMPLEMENTANDO O ESTOQUE DE SEGURANÇA NA PRÁTICA:  

De acordo com Chopra e Meindl (2003), algumas questões devem ser levadas em 

consideração ao colocar na pratica as idéias apresentadas sobre o estoque de segurança. Sejam 

estas listadas e ponderadas abaixo: 

 A demanda da cadeia de suprimentos sofre alterações: Na prática, um fabricante 

ou um distribuidor compra quantidades significativas nos lotes. Dessa forma a 

demanda entre diferentes estágios da cadeia de suprimentos costuma oscilar. Essa 

oscilação fortalece ainda mais a variabilidade da demanda, o que não importa para o 

caso de política de revisão periódica. No entanto se a revisão for continua, pode 
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ocorrer uma diminuição no estoque muito abaixo do ponto de reposição antes que o 

pedido de ressuprimento seja feito. As oscilações podem ser controladas, na prática, 

aumentando o estoque de segurança (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

 Demanda sazonal: Se a demanda for sazonal, as políticas de reposição devem ser 

ajustadas. Normalmente as demandas são sazonais com média e desvio padrão 

variando de acordo com a época do ano. Dessa forma os gestores devem incluir a 

sazonalidade da demanda na hora de determinar os pontos de reposição de pedido e 

estoques de segurança. Esses devem ser revistos ao longo do ano de acordo com o 

comportamento da demanda (CHOPRA; MEINDL 2003). 

 Simulações para testar as políticas de estoques: é aconselhável testar e ajustar as 

políticas de estoque fazendo simulações em computador, sabendo-se que a demanda 

pode não ser perfeitamente normal. A simulação deve adotar um padrão de demanda 

que reflita a situação real, levando em conta as oscilações e sazonalidade. Identificar 

os problemas com as simulações pode poupar tempo e dinheiro ao invés de enfrentar 

esses problemas na prática após a implementação (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

 Começar com um piloto: Mesmo com as simulações feitas, é aconselhável começar 

devagar. Primeiramente podem ser feitos testes com poucos produtos ou insumos 

menos importantes para poder encontrar na prática alguns possíveis desvios que não 

tenham sido encontrados nas simulações computacionais (CHOPRA; MEINDL, 

2003). 

 Monitorar os níveis de serviço: Partindo do principio que uma política já está sendo 

adotada na prática é crucial monitorar seu desempenho. Dessa forma é possível 

identificar quando a política não está indo bem de acordo com a cadeia de 

suprimentos na qual a empresa está inserida e que possam ser feitos os ajustes 

necessários para a adequação do modelo adotado (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

 Concentrar-se na redução dos estoques de segurança: Como o estoque de 

segurança é quase sempre uma boa parte do estoque total da cadeia de suprimentos, 

sua redução pode aumentar a lucratividade da empresa, tendo visto ao longo deste 

capitulo 2 todos os custos referentes a estoques. No item 2.6 deste capitulo foram 

citadas algumas das principais formas de se reduzir os estoques de segurança sem 

afetar a disponibilidade do produto. São nesses fatores que os gestores devem focar 

suas atenções para reduzirem seus estoques de segurança (CHOPRA; MEINDL, 

2003). 
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2.8 FERRAMENTAS ESTATISCAS PARA ANÁLISE DE CAUSAS 

Segundo Vollmann et al. (2006), as ferramentas estatísticas não somente são usadas 

pelos setores de qualidade como também são fundamentais para auxiliar as analises de causa 

de problemas relacionados a outros setores, como é o caso do PCP, onde essas ferramentas 

podem expor melhor os problemas de gestão de estoques. Abaixo seguem algumas delas: 

 Diagrama de Ishikawa: Também conhecido com espinha-de-peixe pelo seu formato, 

o sistema permite estruturar hierarquicamente as causas potênciais de determinado 

problema ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade dos 

produtos. Permite também estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de 

forma gráfica e sintética, isto é, com melhor visualização (TRIOLA, 2006). 

 

Figura 7: Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Rissi (2007). 

 Gráfico de Pareto: È um gráfico de barras para dados qualitativos com as barras 

dispostas em ordem de freqüência. Pelo arranjo das barras o gráfico de Pareto chama a 

atenção para as categorias mais importantes, ou seja, aquelas que devem ser tratadas 

primeiro no caso das falhas (TRIOLA, 2006). 
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Figura 8: Gráfico de Pareto 

Fonte: Rissi (2007) 

 Matriz de Esforço-Impacto: È uma matriz de quatro quadrantes que permite pontuar 

o impacto que a resolução da causa terá para o projeto em desenvolvimento e o 

esforço que se tem que fazer para realizá-la. Devem-se “atacar” primeiramente as 

causas que apresentam maior impacto e menor esforço (RISSI, 2007). 

 

Figura 9: Matriz de Esforço-impacto 

Fonte: Rissi (2007) 

 Cartas de Controle: È um gráfico de linha seqüencial que contem amostras 

periódicas que permitem ver se o processo está dentro ou não dos limites de 

especificação (RISSI, 2007). 
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Figura 10: Carta de Controle 

Fonte: Rissi (2007) 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA EM ESTUDO 

O Grupo Votorantim é um dos maiores conglomerados empresariais da América 

Latina, com atuação cada vez mais global. Controla diversificado portfólio de negócios de 

capital intensivo com parte aberta a bolsa de valores e tecnologia de ponta, reunido em três 

grandes segmentos: Industrial, Financeiro e Novos Negócios. 

Na área industrial, mantém operações nos mercados de cimento e concreto, metais 

(alumínio, zinco, níquel e aço), celulose e papel, suco de laranja concentrado, especialidades 

químicas, autogeração e distribuição de energia elétrica. No setor financeiro atua com a 

Votorantim Finanças(Banco Votorantim-BV) e, em Novos Negócios, investe em empresas de 

biotecnologia e tecnologia da informação. 

É presente em 20 estados e cerca de 100 municípios brasileiros, além de operar em 

mais de 14 países com a aquisição de empresas e participações acionárias nos Estados Unidos, 

China, Argentina e Colômbia. Atualmente, o grupo gera mais de 60 mil empregos diretos. 

A Votorantim Metais surgiu em 1996, a partir de uma reorganização do modelo de 

gestão do Grupo Votorantim, que agrupou empresas de acordo com o foco de mercado. A 

partir de então, a Votorantim Metais passou a ser responsável pelo controle estratégico de três 

Unidades de Negócio: Aço, Níquel e Zinco. A Unidade de Negócio estudada no presente 

trabalho será a Unidade Zinco. 

A Votorantim Metais é a terceira maior produtora de Zinco, líder mundial em óxido 

de zinco e segunda no ranking global de pó de zinco. Possui minas próprias que lhe garantem 

a produtividade e, principalmente, competitividade. No Brasil, os concentrados de silicatados 

e sulfetados saem das minas de Vazante e Morro Agudo para abastecer as unidades 

produtoras de zinco em Três Marias e Juiz de Fora que também recebe o concentrado 

proveniente de minas do Peru (também da Votorantim), ambas em Minas Gerais. No exterior 

possui duas unidades fabris no Peru, cinco fábricas nos Estados Unidos e uma na China. 

Além do Zinco SHG (Special High Grade), que atende os mais altos padrões de 

exigência do mercado (99,995% de pureza), a empresa produz óxido de zinco, além de outros 

itens considerados como produtos agregados da produção de Zinco como cádmio em bastão, 

sulfato de cobre, concentrado de chumbo-prata, dióxido de enxofre e ácido sulfúrico. 
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Os principais consumidores desses produtos são as usinas siderúrgicas de aços planos 

e aços longos, galvanizadores e indústrias de pneus e borrachas, cerâmica, de artefatos e 

ferragens de Zamac(liga formada por Zinco,Magnésio e cobre), de latão e micronutrientes. 

A Votorantim Metais Zinco Juiz de Fora se localiza no bairro de Igrejinha, na 

Rodovia BR-267 e conta com uma média de 500 colaboradores diretos de um total de 

aproximadamente 800 que trabalham na planta. 

O Setor de PCP da Votorantim é o responsável por fazer a programação da produção, 

assim como garantir o seu bom andamento sem interrupções não programadas. Para isso é de 

responsabilidade do PCP a gestão dos estoques de insumos e matérias-primas para que a 

produção nunca pare por falta desses itens, mas ao mesmo tempo para que não se tenha 

grandes quantidades em estoque e dessa forma prejudicar o capital de giro da empresa.  

3.2 CONTEXTO DO PROBLEMA 

A unidade de Juiz de Fora produz um mix de seis produtos finais e um agregado, 

conforme necessidade do mercado, sendo eles: Grânulos de Zinco, Zinco HG (high grade), 

Ligas(Zamac 3, Zamac 5, Zamac 8 e LP) e Cádmio em bastão . Essa variação gera um custo 

elevado de produto em estoque ao final de cada mês. Os altos níveis de produtos acabados que 

estão sendo mantidos aumentam os custos com manutenção dos mesmos e impactam no 

capital de giro da empresa. 

Considerando as pequenas quantidades planejadas, tem-se a necessidade de produzir 

uma quantidade maior que o pedido deixando assim material em estoque para venda em um 

período de 2 a 5 meses. 

Para os Grânulos de Zinco tem-se um estoque de segurança mensal de 78 toneladas, 

solicitadas no passado devido a instabilidade no processo de produção e para este produto a 

Votorantim possui apenas um grande cliente (Usiminas). Para as ligas, (Zamac3, Zamac8, Zn 

LP) temos a necessidade de produção maior que o planejado uma vez que o tempo e custo 

para realização do Setup não cobre o preço de venda, tornando inviável a produção apenas 

para atendimento da demanda. O Cádmio por ser um produto agregado da produção possui 

produção empurrada pela de Zinco e não puxada pelo mercado como os demais produtos em 

questão e tem uma produção média de 20t/mês, portanto este caso não será objeto de estudo. 

Já o Zamac 5 é produzido em maior quantidade e tem um mercado mais instável, mas vale 

lembrar que também é feito por pedido. A figura 11 serve para ilustrar a vista de diferentes 
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setores sobre os estoques, no caso da comercial que quer de toda forma atender todos os 

clientes e do ponto de vista da fabrica que é onde os custos e os problemas com os grandes 

estoques são aparentes: 

•Retrabalho;

•Manutenção;

•Movimentações;

•Espaço Físico insuficiente;

•Capital parado; 

•Risco de Obsolescência.

•Depreciação;

Mão de Obra

Custos

Mercado •Material disponível;

 

Figura 11: Visão geral do estoque 

Fonte: O autor 

3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados via sistema, que no caso da Votorantim Metais é o SAP. 

Toda a analise vai ser baseada em dados históricos dos últimos 12 meses antes da coleta, ou 

seja, dos meses de outubro de 2009 a setembro de 2010. Abaixo estão representadas as 

quantidades médias de estoques de todos os sete produtos em estudo nesses meses, assim 

como o valor dos mesmos atravancado em estoque. 
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Zamac 3 

Estoque Médio(t) Valor em Estoque

out/09 10,59 56.550,04R$           

nov/09 25,75 137.541,89R$        

dez/09 75,52 403.449,98R$        

jan/10 117,14 625.803,58R$        

fev/10 86,17 460.376,67R$        

mar/10 28,75 153.569,30R$        

abr/10 0,29 1.546,65R$             

mai/10 33,33 178.048,50R$        

jun/10 43,77 233.829,23R$        

jul/10 10,45 55.807,44R$           

ago/10 0,01 26,71R$                   

set/10 0,00 13,36R$                   

Média: 35,98 192.213,61R$         

Quadro 1: Estoque Médio e Valor do Estoque de Zamac 3 

Fonte: Sistema SAP-Votorantim Metais 

Zamac 5 

Estoque Médio(t) Valor em Estoque

out/09 41,37 244.274,85R$             

nov/09 75,77 447.345,71R$             

dez/09 195,61 1.154.868,69R$         

jan/10 212,57 1.255.032,92R$         

fev/10 121,08 714.832,12R$             

mar/10 73,91 436.352,47R$             

abr/10 45,31 267.504,12R$             

mai/10 38,79 228.992,36R$             

jun/10 59,03 348.512,83R$             

jul/10 117,98 696.579,92R$             

ago/10 112,36 663.381,75R$             

set/10 255,03 1.505.716,55R$         

Média: 112,40 663.616,19R$              

Quadro 2: Estoque Médio e Valor do Estoque de Zamac 5 

Fonte: Sistema SAP-Votorantim Metais 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Zamac 8 

Estoque Médio(t) Valor em Estoque

out/09 11,30 69.945,97R$           

nov/09 14,10 87.242,94R$           

dez/09 43,88 271.550,04R$        

jan/10 49,31 305.160,00R$        

fev/10 16,79 103.927,25R$        

mar/10 0,01 34,04R$                   

abr/10 19,31 119.528,56R$        

mai/10 27,03 167.288,61R$        

jun/10 18,09 111.938,31R$        

jul/10 35,91 222.230,47R$        

ago/10 26,62 164.760,59R$        

set/10 14,39 89.060,83R$           

Média: 23,06 142.722,30R$         

Quadro 3: Estoque Médio e Valor do Estoque de Zamac 8 

Fonte: Sistema SAP-Votorantim Metais 

Grânulos de Zinco 

Estoque Médio(t) Valor em Estoque

out/09 85,80 394.601,30R$        

nov/09 94,20 433.243,70R$        

dez/09 34,80 160.051,81R$        

jan/10 40,20 184.887,44R$        

fev/10 60,60 278.710,91R$        

mar/10 79,45 365.405,65R$        

abr/10 120,50 554.202,40R$        

mai/10 90,60 416.686,61R$        

jun/10 20,15 92.673,68R$           

jul/10 40,80 187.646,95R$        

ago/10 102,80 472.796,73R$        

set/10 117,60 540.864,74R$        

Média: 73,96 340.147,66R$         

Quadro 4: Estoque Médio e Valor do Estoque de Grânulos de Zinco 

Fonte: Sistema SAP-Votorantim Metais 
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Zinco LP 

Estoque Médio(t) Valor em Estoque

out/09 50,00 256.306,00R$        

nov/09 45,00 230.675,40R$        

dez/09 35,00 179.414,20R$        

jan/10 25,00 128.153,00R$        

fev/10 15,00 76.891,80R$           

mar/10 5,00 25.630,60R$           

abr/10 25,00 128.153,00R$        

mai/10 45,00 230.675,40R$        

jun/10 35,00 179.414,20R$        

jul/10 25,00 128.153,00R$        

ago/10 15,00 76.891,80R$           

set/10 5,00 25.630,60R$           

Média: 27,08 138.832,42R$         

Quadro 5: Estoque Médio e Valor do Estoque de Zinco LP 

Fonte: Sistema SAP-Votorantim Metais 

Zinco HG 

Estoque Médio(t) Valor em Estoque

out/09 7,94 97.702,96R$           

nov/09 7,94 97.702,96R$           

dez/09 7,94 97.702,96R$           

jan/10 7,94 97.709,12R$           

fev/10 7,94 97.715,27R$           

mar/10 7,94 97.715,27R$           

abr/10 7,94 97.715,27R$           

mai/10 7,94 97.715,27R$           

jun/10 7,94 97.715,27R$           

jul/10 3,97 48.863,79R$           

ago/10 30,22 371.953,22R$        

set/10 60,43 743.887,97R$        

Média: 13,84 170.341,61R$         

Quadro 6: Estoque Médio e Valor do Estoque de Zinco HG 

Fonte: Sistema SAP-Votorantim Metais 

 Com um calculo simples, somando todas as médias de estoque em toneladas e em 

valor monetário tem-se em média 293t de um total médio de 1500t produzidas de produtos 

acabados em estoque por mês o que representa 19,5% da produção, gerando um capital 

parado médio de 1.735.326 reais. 
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3.4 OPORTUNIDADE DE GANHO EM CAPITAL DE GIRO 

Como visto no capitulo 2, cada empresa possui um WACC, que no caso da 

Votorantim Metais é de 9,4% ao ano. Para os cálculos ainda deve-se levar em conta que os 

estoques da empresa tem uma taxa de depreciação (D) 5% aa totalizando 14,4% de taxas 

sobre o valor dos estoques a serem recuperadas em parte após o estudo. Após muita conversa 

com o setor comercial foi constatados que dentre esses seis produtos e um subproduto em 

questão apenas o Zamac 5 precisaria de estoque de segurança devido a demandas de ultima 

hora. Ainda segundo a comercial já existe um estoque de segurança determinado pelos 

padrões coorporativos que é de dois dias de produção, o que totalizaria 80 t para o caso do 

Zamac 5 gerando um capital parado de 472.319,61. Dessa forma abaixo estão apresentados os 

cálculos dos possíveis ganhos com (WACC + D)*valor em estoque: 

Zamac 3: 

Ganho = 0,144*192.213,61 = 27.678,76 reais 

 

Zamac 5: 

Ganho = (0,144*663.616,19) – (0,144*472.319,61) = 27.546,71 reais 

 

Zamac 8: 

Ganho = 0,144*142.722,30 = 20.552,01 reais 

 

Grânulos de Zinco: 

Ganho = 0,144*340.147,66 = 48.981,26 reais 

 

Zinco LP: 

Ganho = 0,144*138.832,60 = 19.991,87 reais 

 

Zinco HG 

Ganho = 0,144*170.341,61 = 24.529,19 reais 

 

Consolidado 

Ganho Total Estimado = 27.678,76 + 27.546,71 + 20.552,01 + 48.981,26 + 19.991,87 + 

24.529,19 = 169.279,80 reais 
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Figura 12: Gráfico de Ganho Médio Esperado 

Fonte: Votorantim Metais 

3.5 ANÁLISE DO PROBLEMA 

Como visto acima fazendo uma boa gestão dos estoques dos produtos acabados que 

tem a demanda puxada é possível haver um ganho financeiro significativo. Dessa forma fica 

provado que vale a pena estudar as causas pelas quais os estoques se mantêm elevados dessa 

forma para posteriormente encontrar-se as possíveis soluções para o problema e de fato atingir 

os ganhos previstos. Para iniciar a fase de analise foi usada a ferramenta de qualidade 

diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe como é popularmente conhecida. O diagrama foi 

deixado em cada setor envolvido no processo para que os colaboradores pudessem opinar 

livremente sobre quais motivos achassem pertinentes para os elevados estoques de produtos 

acabados. Os setores considerados envolvidos foram: O PCP da fabrica de Juiz de Fora por 

todas as responsabilidades já descritas anteriormente, a operação que são os responsáveis 

diretos pela produção, o setor comercial que lida direto com o cliente para tratar as vendas, a 

estratégia coorporativa que determina ou não a existência dos estoques, o PCP comercial que 

é responsável por absorver as informações com o setor comercial e alinhar com o PCP da 

planta e por fim a Logística como ultimo elo da empresa que expede os produtos para os 

clientes ou centros de distribuição. Segue o diagrama com os resultados apurados nos setores 

envolvidos:  



37 

 

 

Figura 13:Diagrama de Ishikawa para o problema de estoques elevados 

Fonte: Votorantim Metais 

 Dando seqüência as analises após o preenchimento completo do Ishikawa e dessa 

forma terem sido levantadas as principais causas originárias do alto volume de estoques de 

produtos acabados na planta foi feita uma matriz de causa e efeito, mais uma ferramenta da 

qualidade, para poder apurar quais dessas causas encontradas são de fato as que mais afetam o 

problema em estudo. A matriz foi enviada a cada responsável pelos setores envolvidos e cada 

um pontuou a matriz individualmente para que não fosse influenciado. A pontuação foi a 

seguinte: 5 para correlação forte, 3 para moderada e 1 para fraca. Então cada causa era 

multiplicada pelo peso e no fim somam-se as notas de todas as partes envolvidas para analisar 

quais as mais impactantes. Segue a matriz consolidada com as pontuações de todos os 

participantes: 



38 

 

 

Figura 14: Matriz de Causa e Efeito 

Fonte: Votorantim Metais 

 Continuando com a análise de dados, depois de apurar os resultados gerados pela 

matriz de causa e efeito acima se constatou que as três principais causas dos problemas com 

estoque são a falta de alinhamento entre os PCPs comercial e da planta, a imprecisão da 

demanda e o acompanhamento do ritmo de produção ao longo do mês com as vendas que já 

foram feitas e os pedidos que ainda estão no sistema. Para facilitar a visualização das causas 

bem como quantificar quantas dessas causas devem ser tratadas para mitigar o problema foi 

utilizado um gráfico de Pareto, com a indicação de 75% das causas para serem tratadas. È 

importante destacar que este não ficou um gráfico de Pareto comum em que 80% do problema 

é gerado por 20% das causas, isso se deve ao fato de cada setor envolvido ter visões diferentes 

do problema e na hora de votar tender a defender o próprio setor julgando que os maiores 

pesos estão atribuídos aos outros setores, sendo assim as causas “parecem” ter todas 

praticamente os mesmos pesos finais. Por fim, encerrando a etapa de análise foi feita uma 

matriz de Esforço-Impacto para mostrar na pratica quais as causas serão tratadas para 

solucionar os problemas com estoque. Como visto na revisão de literatura deste trabalho, as 

causas mais indicadas para se “atacar” primeiro são aquelas que apresentarem maior impacto 

para o projeto e tiverem que fazer um menor esforço para serem alcançadas. Depois deve-se 

atacar as outras causas que também sejam consideradas criticas para o projeto e que tem que 

ser resolvidas de toda maneira, mesmo que tenha que haver algum investimento financeiro. 

Seguem na seqüência o Gráfico e também a Matriz de Esforço-Impacto: 
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Figura 15: Gráfico de Pareto para o problema dos elevados estoques 

Fonte: Votorantim Metais 

 

Figura 16: Matriz de Esforço-Impacto com as causas de atuação 

Fonte: Votorantim Metais 
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3.6 PROPOSTAS PARA MELHORIA 

Depois de entendido o histórico do problema que vinha ocorrendo com os estoques 

de produtos acabados e de analisar as causas, resta agora começar a descrever soluções 

práticas para melhorar o cenário atual de estoques na planta de Juiz de Fora. Para isso, serão 

estratificadas abaixo as estratégias a serem adotadas para cada produto na tentativa de reduzir 

os estoques e chegar aos ganhos de capital de giro estimados na fase de coleta de dados. 

 Zamac 3 e Zamac 8: Como estas ligas são produzidas em menor volume e possuem 

uma demanda mais precisa, a estratégia seria realizar o Set Up para produzi-las na 

segunda quinzena do mês, pois dessa forma aumentariam os pedidos firmes em 

carteira e conseqüentemente a confiabilidade de demanda que não precisaria ser tão 

estimada como hoje é feito no final do mês anterior. Ainda haveria um ganho paralelo 

que seria a melhoria da programação de compra de insumos por parte do PCP que 

passaria a ter mais tempo para planejar a compra e para pedir uma quantidade mais 

precisa de insumos e assim evitar a super estocagem de insumos também. Como 

vimos na fase de análise outra causa do excesso de estoques é a produção dessas ligas 

acima do planejado pelo PCP, ou seja, o que é planejado é vendido e o que passa disso 

acaba ficando em estoque, então outra estratégia passa a ser o maior controle e 

alinhamento da produção com a operação. A seguir estão representados o atual cenário 

de produção de Zamac 3 e a proposta de um novo cenário com a produção liberada pra 

vendas a partir do 15 do mês: 

 

Figura 17:Cenário atual de expedição de Zamac 3 

Fonte: Votorantim Metais 
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Figura 18: Cenário desejado para expedição de Zamac 3 

Fonte: Votorantim Metais 

 Zamac 5 : Como está liga é a que mais vende ao longo do mês todo sua produção é 

continua até que haja a necessidade de Set Up, por isso a estratégia PA este produto é 

nivelar as expedições com a produção. O que ocorria com este produto é que as 

vendas se concentram muito no começo do mês o que faz com que os estoques mais 

pro final do mês anterior fiquem muito elevados para atender essa demanda inicial. 

Então ficou acordado com a comercial de tentar quebrar ao máximo esses pedidos do 

começo e nivelá-los ao longo do mês. Por exemplo, se um cliente importante faz um 

pedido de 80 t para dia 01 a comercial tentaria negociar para tirar 20 t por dia nos dias 

01, 02, 03 e 04, sendo que o que sai em uma carreta é mais ou menos 20 t não afetaria 

nos valores de frete e o cliente será atendido da mesma forma. Essa proposta dando 

certo ajudaria também a expedição, pois facilitaria o carregamento por não haver dias 

de pico de entregas que tenha até que se fazer hora extra para atender o mercado e os 

estoques ficariam mais controlados e gerenciáveis. Os gráficos a seguir representam o 

cenário atual de expedições que é bem desnivelado e também o cenário desejado, mais 

nivelado, com limite superior de 80 t e inferior de 40 t que são entre dois e um dia de 

produção respectivamente, sendo que nos fins de semana a produção não para, mas 

não há carregamento para clientes. 
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Figura 19: Cenário atual de expedição de Zamac 5 

Fonte: Votorantim Metais 

 

Figura 20: Cenário desejado de expedição de Zamac 5 

Fonte: Votorantim Metais 

 

 

 



43 

 

 Grânulos de Zinco: Como visto no histórico do problema os Grânulos são vendidos 

para apenas um cliente, ou seja, a demanda é bem precisa e é fácil de gerenciar o 

estoque. O fato é que antigamente havia muitas quebras de maquina, a produção não 

era uniforme e, além disso, o volume diário de produção era mais baixo, não se 

conseguia produzir mais de 20 t por dia. Por isso a Votorantim entrou em acordo com 

o cliente e viu a necessidade de manter um estoque de aproximadamente 76,8 t, o que 

garantiria o carregamento de dois Bi- trens para o cliente que não parasse a produção. 

Atualmente a produção pode chegar a 38 t/dia e as quebras quase não existem mais 

devido aos programas de manutenção existentes na fábrica, sendo assim não se faz 

mais necessária a existência desse estoque de segurança, o que trará um bom ganho 

financeiro para a empresa. Resumindo, a estratégia para este produto é acabar com o 

estoque de segurança. 

 Zinco HG (High Grade): Esse produto só aparece disponível para venda caso haja 

algum problema com a produção, pois o normal é o Zinco SHG (Special High Grade) 

que apresenta 99,995% de pureza. Se essa porcentagem for inferior a esse numero o 

produto não pode ser denominado mais SHG e passa a ser HG, que tem a pureza um 

pouco inferior, mas ainda sim é um produto de altíssima qualidade. Para padrões 

internacionais de exportação as empresas não aceitam o Zinco HG, porém o mercado 

interior é capaz de absorver esse material. O que vinha acontecendo na Votorantim é 

que quando esporadicamente o Zinco HG aparecia nos relatórios de estoque este era 

praticamente ignorado pelo setor de vendas e ficava meses e meses no estoque. A 

estratégia para esse produto é bem simples, basta alinhar com a comercial para que 

tente negociar com os clientes de mercado interno a venda deste material quando por 

ventura o mesmo “aparecer” em estoque. 

 Zinco LP: O LP é um produto com nome peculiar da Votorantim Metais, LP significa 

lingote pequeno. O produto principal da Votorantim unidade Juiz de Fora é um Zinco 

SHG em lingotes de 25 kg, o LP nada mais é do que o próprio SHG, mas em lingotes 

menores de aproximadamente 8 kg. Alguns pouquíssimos clientes preferem comprar o 

Zinco LP justamente pelo formato menor, por facilitar a entrada nos processos de 

produção deles e etc. Para Votorantim não é vantagem alguma fazer o LP porque gera 

um Set up muito longo e trabalhoso para uma venda muito pequena, que 

financeiramente não compensaria, mas que hoje é feito para não perder um cliente 

importante em outros segmentos. A estratégia para esse produto é tentar estudar junto 
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ao cliente a possibilidade de colocar os Grânulos de Zinco na linha de produção deles, 

ou algum outro material de Zinco que possua outro formato como os Zamacs que 

também são em Lingotes de 25 kg. Resumidamente a ação seria retirar este produto do 

portfólio da Votorantim Metais. 
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4. RESULTADOS 

Este Capítulo abordará os principais resultados atingidos pelas estratégias que vem 

sendo adotadas pelo PCP para a melhor gestão dos estoques de produtos acabados da unidade 

Juiz de Fora. Será que o processo está mesmo dando certo?Vale mesmo à pena gerenciar 

dessa forma? 

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

As propostas de melhoria estão sendo implementadas na empresa, pois as estratégias 

tiveram aprovação dos diversos setores envolvidos. Ainda não é possível medir o retorno 

financeiro, esse só poderá ser aferido para que se possa chegar aos verdadeiros ganhos ao 

final do período de doze meses. No entanto alguns resultados já são visíveis e alguns deles 

serão apresentados a seguir: 

 Zamac 5: Os gráficos abaixo representam as expedições de Zamac 5 antes da 

estratégia de nivelamento e após. È possível notar que as expedições já não 

ultrapassam mais o limite superior que era o maior desafio para o projeto, além disso 

as expedições já se encontram bem mais lineares e muito próximas aos limites de 

controle. 

  

Figura 21: Cenário de expedição de Zamac 5 antes do projeto 

Fonte: Votorantim Metais 
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Figura 22: Expedições de Zamac 5 após o inicio do projeto 

Fonte: Votorantim Metais 

 

 Demais Produtos: Para os demais produtos, incluindo o Zamac 5, os estoque médios 

começaram a diminuir consideravelmente e é possível ver este resultados nos pátios de 

estocagem ao longo do Mês de janeiro de 2011. Antes das ações serem tomadas os 

pátios estavam abarrotados de estoque, tinham que colocar material acabado até em 

locais inapropriados por falta de espaço, o que agora não vem ocorrendo mais, como 

pode-se ver nas fotos abaixo. Seguem também alguns dados de estoque médio 

comparativos com o mês de outubro de 2010 que foi o ultimo mês antes do inicio do 

estudo de gestão de estoques dos produtos acabados. 
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Figura 23: Depósito improvisado devido aos altos estoques 

Fonte: Votorantim Metais 

 

Figura 24: Depósito adequado com baixo nível de estoques 

Fonte: Votorantim Metais 
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Quadro 7: Comparação dos estoques antes e depois do estudo 

Fonte: Sistema SAP-Votorantim Metais 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Até o momento os resultados vêm sendo satisfatórios para a empresa e partes 

envolvidas. Os ganhos financeiros devem ser superiores aos estimados, pois não foi foco do 

estudo os ganhos paralelos com a compra desnecessária de insumos quando não havia 

demanda suficiente, pois por mais que os insumos sejam utilizados posteriormente também 

geram capital parado em estoque diminuindo capital de giro. Algumas dificuldades também 

foram encontradas como as flutuações do mercado, por exemplo, o de Zamac 8, que em 

janeiro tiveram de ser feitos dois set ups para atender uma demanda de ultima hora e que por 

fim acabou nem absorvendo todo o material deixando 50 t em estoque. De um modo geral a 

Votorantim mostrou-se muito favorável a iniciativa e já visa expandir essas estratégias para 

outras unidades de produção. 
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5. CONCLUSÕES 

A proposta inicial do trabalho foi mostrar a importância da gestão de estoques para a 

otimização dos retornos financeiros para a empresa, reduzindo custos e aumentando o capital 

de giro da mesma. 

O estudo realizado cumpriu com o objetivo proposto mostrando as deficiências no 

atual modelo de gestão, bem como propôs as novas estratégias a serem adotadas para cada 

produto para que no fim do ciclo anual a empresa atinja o ganho financeiro estimado em 

aproximadamente 170 mil reais. 

Pode-se dizer ainda que o estudo superou as expectativas inicias que se restringiam 

apenas ao âmbito financeiro, pois além disso com o andamento do processo foi possível 

aumentar muito a integração entre o setor comercial situado em São Paulo e o PCP da planta 

de Juiz de Fora. Ainda deve-se destacar a importância que a empresa deu ao estudo 

mostrando-se interessada a expandir o projeto para outras unidades do grupo. 

Para trabalhos futuros é importante ressaltar a importância do estoque de segurança 

que não pode ser confundido com estoque em excesso. Cada caso é um caso particular, não 

porque na Votorantim unidade de Juiz de Fora existe a possibilidade de ficar com estoque 

médio próximo de zero que todo lugar será assim. Ter um estoque de segurança adequado 

contribui muito para aumentar o nível de atendimento ao cliente. 
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