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RESUMO 

O mercado têxtil brasileiro sofre grandes concorrências e instabilidades no preço da matéria-

prima. Tal fato estimula o uso mais eficiente de processos de gestão a fim de mitigar esses 

impactos, aumentando a competitividade das empresas. A gestão de estoques é vista como 

parte principal da gestão estratégica de uma organização, pois em muitos casos requer um 

grande investimento financeiro. No mesmo sentido, é a principal responsável por manter a 

empresa presente no mercado, visto que, com o bom manejo de sua gestão, a empresa poderá 

atender o cliente na quantidade e no momento requerido. O seguinte trabalho irá apresentar 

como esse assunto é visto por grandes autores nos âmbitos estratégicos e ferramentais. Esta 

monografia irá desenvolver estratégias logísticas para gestão e controle de matérias-primas de 

uma empresa do ramo têxtil. Após a coleta de dados pertinentes na empresa, classificaram-se 

os produtos segundo a análise ABC, visto a multiplicidade de itens usados pela organização 

na composição de seus produtos finais. A partir daí, o trabalho estuda o comportamento do 

lead time de entrega de cada fornecedor no tempo, concedendo uma independência na 

emissão das ordens de compra. Ao final o estudo fornecerá um programa em Excel® 

informando a melhor maneira de realizar as ordens de compra de certas matérias-primas, 

priorizando a economia financeira e um alto nível de serviço. 

 

Palavras-chave: Gestão de cadeia de suprimentos, custos, otimização, atendimento ao cliente. 



 

ABSTRACT 

The brazilian textile market is affected by great competition and constant instability in the 

price of raw materials. This fact encourages the use of more efficient management processes 

in order to mitigate these impacts and make companies more competitive. The inventory 

management is seen as the main part of the strategic management of an organization, because 

in many cases it requires a large financial investment. Likewise, this is primarily responsible 

for keeping the firm in the market since, with proper management of its assets, the interprise 

will be able to meet the customer`s needs in time and as required. The following paper will 

present how this issue is seen by major authors in the areas of strategies and tooling. This 

monograph will develop strategies for logistics management and control of raw materials for a 

textile company. After collecting relevant data in the company, the products were classified 

according to the abc analysis due to the multiplicity of items used by the organization in the 

composition of its final products. Thereafter, the paper studies the behavior of the lead time 

from each supplier at delivery, granting independence in the issuance of purchase orders. At 

the end of the study, it will provide a set of procedures stating the best way to carry out orders 

to purchase certain raw materials, prioritizing financial savings and a high level of service. 

Keywords: Supply Chain Management, Cost, Optimization, Customer Service. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A história da indústria têxtil mundial teve início juntamente com a revolução 

industrial, com a mecanização do tear, aumentando significativamente a produtividade das 

empresas da época. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2007) a indústria têxtil-vestuário é uma das mais especializadas do mundo, representando 

importante fonte de renda e de emprego para muitos países, em particular os em 

desenvolvimento. 

No Brasil o setor têxtil apresenta-se como um dos mais importantes apresentando 

cerca de 30 mil empresas e empregando aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores. Em 

2004, o valor da produção da cadeia têxtil representou cerca de 4% do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro e 17% do PIB da indústria de transformação (MAPA, 2007). 

A competição entre as empresas deste setor é muito grande, visto que o mercado 

continua muito promissor, podendo gerar muitos dividendos. Muitas delas são de pequeno e 

médio porte, e têm uma deficiência no fluxo de informação entre os elos da cadeia (GORINI, 

2010). 

Neste contexto competitivo muitas organizações brasileiras caracterizam-se por usar 

o empirismo nas estratégias, como por exemplo na gestão de estoques. O presente trabalho 

visa diferenciar a empresa C.R.B. Malhas no âmbito de tomadas de decisões mais centradas 

em estudos matemáticos e estatísticos. Para isso o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

(GCS) mostra-se a principal linha de pensamento quando pensa-se neste assunto. 

O GCS é um campo de estudo recente que tem como um de seus objetivos encontrar 

o ponto ótimo de quanto (tamanho do lote) e quando pedir (momento). Este assunto conta 

com o dilema de apesar dos custos e outras desvantagens associadas à manutenção dos 

estoques, eles facilitam a conciliação entre fornecimento e demanda, principalmente em um 

ambiente complexo e incerto (SLACK, 2007). 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Na década de 1980 as empresas descobriram novas estratégias de produção, como 

just in time, kanban, produção enxuta entre outras, que permitiram a redução de custos e 
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aumento da competitividade. No entanto, nos últimos anos tais estratégias tornaram-se óbvias, 

fazendo com que empresas sentissem a necessidade de reduzir seus custos com uma eficaz 

GCS. Tal gestão foi vista como o próximo passo para o aumento de lucro e de participação no 

mercado (SIMCHI-LEVI, 2003). 

A dificuldade na implantação de uma boa GCS se dá por ser caracterizada como 

sendo uma estratégia de otimização externa, pois para ter eficácia necessita-se de informações 

de diferentes elos da cadeia. 

Simchi-Levi (2003) define GCS como o conjunto de abordagens utilizadas para 

integrar fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns, de forma que a mercadoria seja 

produzida e distribuída na quantidade certa, para o local certo no tempo certo, minimizando 

os custos globais do processo e ao mesmo tempo atingindo o nível de serviço desejado. A 

cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo e transformação 

de mercadorias desde o estágio da matéria-prima (extração) até o usuário final, bem como os 

respectivos fluxos de informação. Materiais e informações fluem tanto para baixo quanto para 

cima na cadeia de suprimentos (Ilustração 1). O gerenciamento da cadeia de suprimentos é a 

integração dessas atividades, mediante relacionamentos aperfeiçoados na cadeia de 

suprimentos, com o objetivo de conquistar uma vantagem competitiva sustentável. 

 

 

Ilustração 1 – Escopo da cadeia de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Ballou (2006). 

 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é destacado pela integração do 

departamento de vendas, compras e produção, ou seja, uma gestão coordenada de atividades 

inter-relacionadas torna-se vital para o desenvolvimento de uma GCS eficiente e eficaz 

(BALLOU, 2006). Tal fato é evidenciando quando a logística deixa de ser um ato coadjuvante 

no processo produtivo e passa a ser um serviço essencial para satisfação do cliente e 
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consequentemente aumento das vendas. Do mesmo modo a GCS baseia-se na idéia de que 

empresas devem estar estratégica e holisticamente integradas com os seus fornecedores e 

clientes. No mesmo caminho uma boa GCS pode gerar ganhos financeiros significativos, 

como por exemplo, aumento do fluxo de caixa e diminuição do custo de manutenção dos 

estoques. 

O foco na satisfação do cliente final determina desafios de integração e coordenação 

entre todas as empresas pertencentes à cadeia produtiva. O chamado efeito “chicote” é 

originado pela flutuação de demandas finais, associadas a um fluxo deficiente de informações 

entre as empresas. Tais problemas possuem seus impactos amplificados conforme se caminha 

a montante na cadeia, ou seja, até uma pequena mudança na demanda pode ser a causa de um 

atraso significativo de mercadorias para o cliente. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho será desenvolvido na empresa C.R.B. Malhas LTDA situada na cidade de 

Juiz de Fora (MG), que se destaca na produção têxtil com pequenas e médias malharias. A 

organização em questão conta com fornecedores nacionais, nos quais muitos deles contam 

com suprimentos vindos de outros países. Fatores como flutuações cambiais e preço de 

commodities influenciam diretamente o preço pago pela empresa em suas matérias-primas. O 

trabalho, na medida do possível, envolverá a empresa estudada e os elos vizinhos da cadeia 

produtiva na qual pertence, já que muitas informações de alguns fornecedores e clientes são 

sigilosas. 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

A hipótese verificada nesse estudo é que a empresa pode se especializar em GCS e se 

diferenciar de seus concorrentes com a aplicação desse conceito. Como consequência a 

empresa poderá visar o ganho de mercado, já que o custo final dos produtos será inferior aos 

dos concorrentes. Um modelo de gestão mais técnico pode contribuir para o aumento de 

capital de giro, sem deixar de atender a demanda requerida. 
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1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O presente trabalho tem o objetivo de estudar os impactos e benefícios de uma 

efetiva GCS da empresa estudada através de três vertentes principais: tempo de entrega dos 

pedidos de matérias-primas, demanda interna de materiais e demanda externa de produtos 

finais. Ao final será possível o desenvolvimento de um programa que fará com que a ordem 

de compra seja feita da melhor maneira possível no melhor momento. 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho terá início com a criação da necessidade de 

implantação da melhoria sugerida. A metodologia de pesquisa baseou-se nos seguintes pontos 

chave: 

 

Ilustração 2 – Metodologia de pesquisa  

Fonte: o autor 

Com o intuito de dar mais veracidade ao tema em destaque, fez-se uma revisão 

bibliográfica a fim de mostrar o que a academia tem apresentado de mais novo no âmbito de 

gestão de suprimentos. Compreende-se à essa fase a apresentação da empresa em termos 

gerais, mostrando o mercado no qual a organização está inserida e sua participação na cadeia. 

Após essa fase inicial, coletou-se dados da empresa para analisar como a gestão de 

estoques é tratada na organização. Os dados foram analisados e um método foi escolhido para 

ser aplicado na situação. A ilustração 3 mostra a estrutura de desenvolvimento do estudo: 
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Ilustração 3 – Estrutura de desenvolvimento do trabalho  

Fonte: o autor 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho conta com cinco capítulos de estudo. São eles: 

O primeiro capítulo é uma parte introdutória informando um pouco da área de 

atuação da empresa e do tema GCS. Apresenta também o objetivo do estudo, com uma 

justificativa e relevância do tema nos dias atuais. Este capítulo mostra a metodologia usada 

para o desenvolvimento do trabalho, limitações e hipóteses levantadas para discussão. 

O segundo capítulo conta com a explicitação da bibliografia mais relevante para o 

problema apresentado. 

O terceiro capítulo caracteriza a empresa em estudo, apresentando o protocolo de 

pesquisa. 

O quarto capítulo mostra e critica os resultados obtidos do novo sistema de GCS 

adotado pela empresa. 

O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais do estudo e 

recomendações futuras, dando uma abertura para estudos posteriores. 
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1.8 CRONOGRAMA 

Para a realização do trabalho o seguinte cronograma de atividades foi proposto a fim 

de direcionar a efetivação do mesmo: 

Ilustração 4 – Cronograma de atividades  

Fonte: o autor 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Esse capítulo apresenta uma revisão bibliográfica a fim de expor as terminologias e 

métodos utilizados no estudo do gerenciamento da cadeia de suprimentos com o intuito do 

aprofundamento no caso antes de aplicá-lo na empresa em análise. 

2.1 LOGÍSTICA 

De acordo com Simchi-Levi (2003) a intensa competição nos mercados globais, a 

diversidade de produtos com ciclos de vida reduzidos e a grande expectativa dos clientes são 

formas de forçar as empresas no investimento de estudos da cadeia de suprimentos. Avanços 

em tecnologia da informação e transportes promoveram a evolução do tema e facilitou a 

aplicação nas organizações. Uma integração entre fornecedores, fabricantes e depósitos 

mostra-se importante para que a informação divulgada tenha certa confiabilidade, facilitando 

a gestão da cadeia de suprimentos. Além da economia financeira, uma gestão eficiente e 

eficaz traz qualidade e rapidez no processo logístico, facilmente percebido pelo cliente final. 

Deixando-o mais satisfeito, o aumento no consumo será uma consequência esperada, gerando 

maiores receitas para a empresa. 

Segundo Ballou (2006) a logística trata da criação de valor tanto para os clientes e 

fornecedores da empresa quanto para todos que tem interesse na cadeia. Este valor se 

manifesta em termos de tempo e lugar. Produtos ou serviços não têm valor quando não estão 

em posse dos clientes em quando (tempo) ou onde (lugar) eles pretendem consumir. Na boa 

administração logística cada atividade na cadeia de suprimentos é interpretada como 

contribuinte no processo de agregação de valor do produto ou serviço (BALLOU, 2006). 

Ainda segundo o mesmo autor, logística é o processo de planejamento, implantação e 

controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde 

o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos 

clientes. 

A existência de estoques se dá devido a diferença de ritmo entre fornecimento e 

demanda. Em uma situação de just in time o item é fornecido exatamente no momento em que 

é demandado, não gerando estoques (SLACK, 2007).  

Ballou (2006) inclui três objetivos principais para uma estratégia logística: 
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i. Redução de custos é a estratégia voltada para o enxugamento de custos variáveis 

relacionados ao transporte e armazenagem. 

ii. Redução de capital posiciona-se como a estratégia que reduz o nível de 

investimento nos sistemas logísticos a fim da maximização do retorno sobre os 

ativos logísticos. 

iii. Melhorias de serviços é a estratégia que faz com que o produto da empresa se 

diferencie dos concorrentes, no melhor atendimento do cliente. 

2.2 TIPOS DE ESTOQUE 

Segundo Slack (2007) as diversas razões para o desequilíbrio entre o fornecimento e 

a demanda em diferentes pontos das operações levam a diferentes tipos de estoques: 

 Estoque de proteção: objetivo de compensar as incertezas inerentes a 

fornecimento e demanda. A previsão de demanda, por mais estudada que seja, 

nunca vai ser o valor exato real. No mesmo sentido de incerteza, o lead time de 

entrega do material pelo fornecedor pode variar de alguma maneira, 

necessitando ter um estoque de proteção, para que o cliente final não seja 

prejudicado com a falta do material (SLACK, 2007). 

 Estoque de ciclo: criado em virtude do ciclo econômico da produção. Um ou 

mais estágios da produção não podem oferecer simultaneamente todos os itens 

produzidos pela organização, ou seja, as máquinas não podem produzir todos os 

itens no mesmo momento, sendo necessário o estoque (SLACK, 2007). 

 Estoque de antecipação: normalmente usado quando as flutuações de demanda 

ou fornecimento são significativas, mas relativamente previsíveis (SLACK, 

2007). 

 Estoque no canal de distribuição: materiais não podem ser transportados 

instantaneamente, por isso o item que está em transito é conhecido como estoque 

no canal de distribuição (SLACK, 2007). 

2.3 PLANEJAMENTO DA GESTÃO DE ESTOQUES 

Diversas decisões precisam ser tomadas no momento do planejamento. Dentre elas 

as mais importantes seriam quanto pedir (tamanho do lote) e quando pedir (momento). Outra 
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medida estratégica seria a medição do desempenho do sistema de estoque (VOLLMANN, 

2006). Para isso usa-se o giro de estoque, que relaciona os níveis de estoque com o volume de 

vendas do produto. O giro de estoque é dado pela formula abaixo: 

 

Giro de estoque = Vendas anuais ($) / Estoque Médio ($) 

 

Um alto giro de estoque sugere uma alta taxa de retorno do investimento em estoque. 

Embora esse índice relaciona o nível de estoque à atividade de vendas, ele não reflete os 

benefícios de ter estoque. Uma outra crítica ao índice de giro de estoque é a presença do 

tempo de ciclo “cash-to-cash”, que seria a diferença em tempo entre o momento que se paga o 

estoque tem e o momento em que se tem a receita da venda do produto final (CHOPRA, 

2003). Muitas vezes essa diferença pode ser significativa para o cálculo do giro de estoque, 

enfraquecendo o indicador. 

Com o intuito de detectar o benefício do estoque, algumas empresas utilizam o índice 

de atendimento do cliente. Esse identificador aponta a porcentagem de vezes que o cliente 

requereu o produto e foi efetivamente atendido, por exemplo, um índice de atendimento de 

95% significa que 5% das unidades requeridas não estavam disponíveis no momento que o 

cliente solicitou. Com o conhecimento desse valor, as organizações podem focar atenção para 

melhorar o atendimento ao cliente. 

Para um bom gerenciamento dos estoques, há a necessidade de um bom 

gerenciamento dos custos relacionados a essa operação. Segundo Bowersox (2006) 

antigamente os gestores se concentravam tradicionalmente na minimização de custos 

funcionais, como transporte, com a expectativa de que tal esforço poderia levar ao menor 

custo total combinado. A partir de 1956, pesquisadores começaram a relacionar todos os 

custos relativos ao estoque em uma mesma análise, ou seja, além do custo de transporte 

acrescentou-se os custos do pedido, custo de manutenção e custo de faltas. O grande desafio é 

a implementação de um custeio efetivo no processo como um todo, a fim de minimizar o 

custo total. A seguir há uma breve descrição de cada custo mencionado (VOLLMANN, 

2006): 

 Custo de transporte é aquele que incide sobre a atividade de transportar a 

mercadoria do fornecedor para a organização. Combustível, mão de obra, 

manutenção do veículo, são exemplos de despesas associadas a esse custo. 
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 Custo de colocação do pedido (CP) incorre cada vez que um pedido de 

reposição é feito. Caracteriza-se por não ser influenciado pelo tamanho do lote a 

ser pedido. Incluem as tarefas do escritório de preparo do pedido e toda a 

documentação associada com esse processo. Compreende-se também os custos 

variáveis dos funcionários associados na formulação do pedido. Pode ser 

calculado como: 











Q

R
SCP

 

Onde, R/Q é o número de vezes que o pedido é realizado durante o período.  

S: custo de colocação do pedido (supostamente fixo quanto ao número de 

pedidos). 

R: demanda no período 

Q: quantidade pedida durante o período. 

 

 Custo de manutenção de estoques (CM) corresponde às despesas para manter 

o inventário, relacionando a quantidade de mercadoria e o tempo decorrido. 

Dentre os fatos que correspondem esse custo estão: 

a)  Custo de capital: custo de oportunidade do capital investido no estoque. 

Considera-se o retorno do capital investido no estoque comparado com a perda 

de oportunidade de investir o mesmo capital em outra aplicação. 

b)  Impostos: é a taxação normalmente atribuída aos estoques das organizações. 

Em alguns casos é atribuída uma taxa na diferença de estoques de um período 

para o outro. 

c)  Obsolescência: custos derivados da deterioração do produto durante o 

armazenamento. Esta despesa é o percentual do valor do inventário médio 

declarado obsoleto a cada ano. 

d)  Estocagem: refere-se com as despesas de instalação, variando em função do 

tamanho do lote. À esse custo é agregado os custos de armazenagem física dos 

bens, localização, climatização, iluminação. 

Com o intuito de simplificar a fórmula, supõe-se que o custo de manter o estoque é 

diretamente proporcional ao nível de estoque. Essa premissa enfraquece o modelo (CHOPRA, 

2003), mas, por outro lado, simplifica a modelagem e obtenção da quantidade ótima que 
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minimiza os custos totais (a demonstração do cálculo da quantidade ótima está descrita em 

detalhes na seção 2.5). 

Ch
Q

CM 
2

 

h: custo de armazenagem por unidade por ano 

C: é o preço de cada unidade. 

 

 Custo de faltas é tratado como sendo a falha de atendimento do cliente caso 

algum item do pedido do comprador não tenha no estoque. Essa falha é 

proveniente de uma decisão errada na quantidade a ser comprada dos produtos. 

Por ser um custo de caracterização não numérica, pode ser tratado com uma 

limitação do método, já que não é considerado nos cálculos.  

Os custos se relacionam entre si, determinando um ponto ótimo, onde o custo total 

será mínimo. 

Nas estratégias levam-se em conta também o modelo de gestão de estoques mais 

indicado para o objetivo da empresa. Tais modelos serão explicitados posteriormente.   

Uma vez planejadas e implementadas as estratégias da cadeia de suprimentos, a 

gerência precisa avaliar a fim de comparar os resultados esperados e os que afetivamente 

aconteceram. Para isso Ballou (2006) cita três mensurações mais úteis:  

 Fluxo de caixa: volume financeiro da estratégia de controle. Se o fluxo de caixa 

resultar numa diminuição do valor gasto, isso significa que a estratégia foi bem 

executada, e que esse dinheiro pode ser usado para investimento em outros 

empreendimentos. 

 Economias: são as mudanças em todos os custos relevantes relacionados com 

uma determinada estratégia. Contribuem para lucros periódicos do negócio. Uma 

boa estratégia gera significativas melhorias econômicas. 

 Retorno sobre investimento: indicador que mostra uma eficiente utilização do 

capital investido na estratégia. A mensuração é a razão entre economias anuais 

decorrentes da estratégia e o investimento efetuado nessa mesma estratégia. 
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2.4 SISTEMA DE ANÁLISE ABC 

Em um estoque com mais de um produto, como é o caso da empresa em estudo, há 

uma prática comum no controle agregado de estoques que é a divisão dos produtos em 

categorias, a fim de aplicar diferentes estratégias para cada grupo. Tal fato faz sentido quando 

nem todos os produtos têm a mesma importância para a empresa em termos de gerar valor 

financeiro para a mesma.  Segundo Ballou (2006) aplicando-se de maneira dirigida essas 

estratégias de gestão de inventário para os diferentes grupos, a empresa passa a ter a 

capacidade de atingir metas de serviço com níveis de estoque menores do que se aplicar uma 

estratégia conjunta para todos os produtos.  

Um importante princípio que serve com base para a aplicação da classificação ABC é 

o chamado princípio 80-20 que sugere que cerca de 80% dos dividendos conquistados pela 

empresa são provenientes da venda de apenas 20% dos produtos desenvolvidos pela mesma 

(BALLOU, 2006). Raramente essa proporção exata é encontrada, porém o fato desta 

disparidade apresenta-se bastante comum entre as empresas. Este fato é observado quando se 

leva em conta o ciclo de vida dos produtos, que no seu início encontra-se índices reduzidos de 

vendas. Há um significativo aumento em sua parcela de participação nas vendas no período 

“crescimento”, mantêm-se num patamar elevado por um tempo e depois declinam. Os 

produtos das empresas encontram-se em etapas distintas em um mesmo momento, gerando 

essa disparidade do volume de vendas entre os produtos. A curva que exemplifica esse ciclo 

de vida pode ser melhor observada na ilustração 5: 

 

 

Ilustração 5 – Curva generalizada do ciclo de vida dos produtos  

Fonte: Adaptado de Ballou, 2006. 
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O presente trabalho visa classificar as matérias-primas presentes nos produtos finais 

que geram uma maior receita final para a organização. Vollmann (2006) define os grupos da 

análise ABC em: 

 Grupo A: grupo de itens mais importantes, que corresponde a um pequeno 

número de produtos que representa aproximadamente 70% da receita da empresa. 

Tais produtos representam uma atenção especial, pois estão presentes na 

composição dos produtos finais de maior importância na geração de valor 

financeiro para a organização. 

 Grupo B: grupo intermediário, exigindo um controle menos rígido do efetuado 

para os produtos do grupo A. Normalmente correspondem a uma contribuição de 

aproximadamente 20% da receita da empresa. 

 Grupo C: grupo menos importante. Normalmente é uma parcela grande de 

diferentes produtos que geram cerca de 10% de valor para a empresa. Esse grupo 

necessita de uma atenção ainda menor. 

 

 

 

Ilustração 6 – Gráfico ABC  

Fonte: Adaptado de Vollmann, 2006. 
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2.5 POLÍTICAS DE GESTÃO DE INVENTÁRIO 

Na gestão de inventário, uma abordagem reativa ou “puxada” usa a demanda dos 

clientes para “puxar” o produto ao longo do canal de distribuição. Uma abordagem de 

planejamento, vista como uma filosofia alternativa aloca o estoque do produto com base na 

demanda prevista e na disponibilidade da mercadoria. Uma terceira e última abordagem seria 

a híbrida, mesclando conceitos de estratégias “puxada” e “empurrada” (BOWERSOX, 2006).  

Dentro das políticas de gestão de estoque estão estratégias de rastreamento e controle 

do inventário da organização. Tal controle define com que frequência os níveis de estoque são 

revisados, com o intuito de determinar quanto e quando comprar. Os autores dividem em duas 

formas principais de verificação: revisão continua e periódica. 

2.5.1 Revisão Contínua 

Em um sistema de revisão contínua, o nível de estoque é acompanhado diariamente 

com o intuito de não perder o momento em que o pedido tem que ser feito. Segundo 

Bowersox (2006) a revisão continua é implementada por um ponto de reposição e quantidade 

do pedido. 

ESTDPR   

 

PR: Ponto de reposição, em unidades 

D: Demanda diária média, em unidades 

T: Duração média do ciclo de desempenho, em unidades 

ES: Estoque de segurança, em unidades 

 

A definição de quando pedir se dá por uma contínua análise do inventário disponível 

e o encomendado com o ponto de reposição. Se a quantidade disponível mais a encomendada 

for menor que o ponto de reposição, o pedido será realizado.  

 

Se I + Q0 ≤ PR, então o pedido será realizado. 

 

I: Inventário disponível 

Q0: Inventário encomendado a fornecedores 

PR: Ponto de reposição 
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2.5.2 Revisão Periódica 

Nesta política o estoque é revisado em intervalos fixos de tempo, e toda vez que é 

revisto, é tomada uma decisão sobre o tamanho do pedido. Em situações de múltiplos itens tal 

política mostra-se vantajosa visto que os produtos são revisados no mesmo momento, e 

consequentemente encomendados no mesmo tempo, concretizando economias de produção, 

transporte e aquisição. No mesmo sentido de pensamento, este modelo tende a ter um estoque 

de segurança maior, aumentando os custos de manutenção do inventário (CHOPRA, 2003).  

Quando a demanda é muito instável e sua estimativa gera muitas incertezas, o 

modelo de revisão periódica vai perdendo a força, visto que o período incerto aumenta 

consideravelmente, podendo ocasionar um não atendimento do cliente.   

 

 

Ilustração 7 – Método de revisão periódica  

Fonte: Adaptado de Ballou, 2006. 

2.6 LOTE ECONÔMICO DE COMPRA (LEC) 

Uma das mais importantes decisões tomadas em uma gestão de estoques é a 

determinação de quanto pedir. Tal decisão reflete diretamente na determinação do custo total. 

Em uma situação de demanda linear o estoque médio é a metade da quantidade do pedido, ou 

seja, quanto maior a quantidade do pedido, maior o estoque médio e, consequentemente maior 

o custo de manutenção. A relação básica de custos associa os custos de manutenção de 

estoque e o custo de pedido com o intuito de minimizar os custos totais. 
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Ilustração 8 – Relação entre quantidade e custo total no LEC  

Fonte: adaptado de Bowersox (2006) 

Segundo Bowersox (2006) o LEC é a prática de reposição que minimiza o custo 

combinado de pedido de manutenção. Tal escolha supõe que a demanda e os custos sejam 

relativamente estáveis durante todo o ano.  

Para a determinação do LEC pode ser feito um cálculo diferencial simples como 

segue adiante: 

Custo total = Custo de manutenção + custo de pedido 
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Logo, o valor do Q* é a quantidade de itens que serão pedidos em cada momento. 
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Para aplicações reais do LEC deve-se fazer outras considerações. Tais considerações 

referem-se aos vários ajustes necessários para aproveitar situações de compra especiais e 

características da unificação. Bowersox (2006) cita três principais ajustes típicos: 

 

 Tarifa de transporte de volumes: Na determinação do Q* apresentada 

anteriormente, omitiu-se qualquer consideração ao impacto do custo do 

transporte sobre a quantidade do pedido. Essa consideração somente se justifica 

quando o valor do transporte é custeado pelo comprador. Normalmente quanto 

maior o peso do pedido efetuado, menor será o frete por quilograma, ou seja, a 

quantidade do pedido pode ser diferente quando se aplica a fórmula de 

determinação usando a metodologia do LEC. No mesmo sentido quando se 

aumenta o tamanho do lote, por exemplo, diminuem-se a quantidade de vezes 

que o pedido será solicitado para o fornecedor, oferecendo economias no 

transporte. 

Para a determinação do tamanho do lote em uma situação mais real, portanto 

deve-se considerar o tamanho do lote que minimize os custos totais 

considerando o impacto do transporte sobre o valor unitário do produto. 

 Desconto por quantidade: Essa extensão se caracteriza como sendo uma 

estratégia do fornecedor, que pode gerar benefícios para o comprador. Em 

muitos casos, quando a quantidade do produto vai aumentando o custo de 

produção unitário vai diminuindo, gerando redução no valor final do produto. 

Tal benefício muitas vezes é repassado para o cliente. 

Isso pode acontecer, por exemplo, em empresas que produzem produtos 

personalizados e que o tempo de setup da máquina é consideravelmente grande 

em relação ao tempo total de produção. Quanto menores forem os setups que a 

máquina ficará sujeita, menor é o custo unitário do produto. Chopra (2006) 

adverte que o desconto por quantidade pode aumentar a especulação na cadeia 

de suprimentos e também o tempo médio do material dentro da cadeia de 

suprimentos. 

 Compra de múltiplos produtos no mesmo pedido: Este fator deve ser 

considerado quando se compra diferentes produtos do mesmo fornecedor. Em 

uma situação usando o método do LEC mostrado anteriormente, cada produto 

terá um tamanho de pedido, resultado de sua demanda e do custo unitário de 
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cada um. Já em uma situação de múltiplos produtos, a economia se dá no valor 

do custo do pedido e custo do transporte, em detrimento do custo de manutenção 

que aumenta em alguns produtos. 

2.7 ADMINISTRANDO A INCERTEZA NA GESTÃO DE ESTOQUES 

Em uma condição empresarial a estrutura do ciclo de segurança, condições 

operacionais e a quantidade das operações logísticas combinadas aleatoriamente introduzem 

uma grande variância operacional. Um dos principais objetivos da logística é reduzir os níveis 

de incertezas presentes nesse sistema (BOWERSOX, 2006). A incerteza do ciclo de 

desempenho diz respeito à variação no total de dias necessários para reposição dos itens, 

desde a transmissão dos pedidos até a entrega ao cliente. A ilustração a seguir explicita um 

exemplo de como essa incerteza está inserida em um ciclo de desempenho: 

 

 Ilustração 9 – Incerteza no ciclo de desempenho  

Fonte: adaptado de Bowersox (2006) 

O exemplo retratado na ilustração 9 reflete estatisticamente a história do desempenho 

para cada tarefa em um ciclo de desempenho comum. A variação operacional ocorre devido 

ao uso de diferentes meios para se fazer uma determinada atividade, por exemplo, a 

transmissão de pedidos pode ser feita por um sistema eletrônico, por telefone, correios, 
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caracterizando diferentes tempos de realização. Se a incerteza do ciclo de desempenho não 

apresentar uma variação significativa em termos estatísticos, a prática mais comum é basear 

as necessidades de estoque de segurança no tempo de reposição planejado. 

Como visto anteriormente, de uma maneira mais realista, a formulação de um 

controle de estoques deve-se levar em conta a incerteza.  

Basicamente a previsão de vendas avalia a demanda por unidade durante o ciclo de 

reposição de mercadorias. Tal previsão, mesmo quando sugere uma boa avaliação da 

realidade, dificilmente informa o real valor. Por esse motivo, a fim de proteger as empresas 

nos momentos em que a real demanda foi além da prevista, uma estratégia voltada para a 

presença do estoque de segurança (ES) mostra-se importante. Nesses casos o estoque médio 

(EM) pode ser calculado como sendo a metade de um pedido (Q) acrescido pelo estoque de 

segurança: 

ES
Q

EM 









2
 

Em um estudo baseado na frequência histórica de uma demanda, o cálculo do 

estoque de segurança é possível de se realizar, a fim de oferecer um grau específico de 

proteção contra a falta de estoque. A probabilidade de ocorrência admite um padrão em torno 

de uma média de tendência central gerando uma curva de probabilidade. Para cálculos gerais, 

utiliza-se a distribuição normal, que se caracteriza como tendo valores iguais para média, 

mediana e moda. 

Em um caso de distribuição de probabilidades para uso na gestão de estoque, as 

únicas preocupações são as que referem a probabilidades de eventos que excedem a média, 

não havendo problema de abastecimento quando os valores das vendas forem iguais ou 

menores que o valor médio. Isso caracteriza o uso unicaudal da distribuição normal. 

Com o intuito de determinar o tamanho real do estoque de segurança, há a 

necessidade da definição do nível de serviço de ciclo (CSL), que corresponde à meta de 

desempenho especificada pela administração. O CSL corresponde a um valor em 

porcentagem e pode ser melhor visualizado na ilustração a seguir: 
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Ilustração 10 – Nível de serviço de ciclo (CSL)  

Fonte: adaptado de Bowersox (2006) 

O ponto de ressuprimento (PR) é determinado pela quantidade de itens no estoque 

que indica o momento de se fazer um novo pedido de compra. Com isso, o estoque de 

segurança é facilmente encontrado na seguinte fórmula: 

 

mES  

 

m: número de desvios padrões dado em função do nível de serviço pretendido. 

σ: desvio padrão da demanda durante o tempo médio de ressuprimento. 

 

A proteção dada pela presença do estoque de segurança não impede que haja faltas 

de disponibilidade de mercadoria no momento que o cliente as solicita. As faltas acontecerão 

em momentos em que a demanda é maior que o ponto de ressuprimento, por isso para o valor 

das faltas esperadas é determinado por uma integral cujos limites de integração são 

determinados pelo valor do ponto de ressuprimento (limite inferior) e o máximo valor da 

distribuição (limite superior – sendo distribuição normal o valor é infinito positivo).  O 

cálculo das faltas esperadas é feito da seguinte forma: 





PR

dxxfPRXFes )()(
 

Como a fórmula acima abrange apenas demandas maiores do que PR, e X representa 

os possíveis valores desta demanda, a expressão (X – PR) determina a quantidade de 

mercadoria que efetivamente faltou, que é multiplicada pela função densidade da curva 

determinada pela distribuição f(x). Esta expressão pode ser usada para qualquer tipo de 

distribuição, sendo que para cada uma há a mudança dos limites de integração e da função 

densidade da respectiva curva. 
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Outro conceito importante quando há incerteza é o grau de atendimento, que é 

definido como sendo o percentual de unidades que podem ser suprimidas quando solicitadas 

ao estoque disponível, ou seja, a magnitude de uma falta de estoque em vez de sua 

probabilidade (BOWERSOX, 2006).  

 

Ilustração 11 – Impacto da quantidade do pedido sobre a magnitude da falta de estoque 

Fonte: adaptado de Bowersox (2006) 

Os dois diagramas da ilustração anterior apresentam iguais valores de desvios-

padrões, faltas esperadas. Porém, durante o período de 20 dias, a ilustração apresenta duas 

diferentes ocasiões. Na segunda situação o tamanho do pedido foi dobrado em relação à 

primeira situação, logo o sistema passa a apresentar possibilidade de faltar mercadoria apenas 

uma vez. Desta forma, embora em ambas as situações enfrentem o mesmo padrão de 

demanda, a primeira tem mais possibilidade e potencial para falta de estoque. Isso explica a 

expressão que determina o valor do grau de atendimento (GR): 

*
1

Q

Fes
GR   

2.7.1 Incerteza de lead-time 

Na seção anterior considerou-se somente as incertezas da demanda. Porém em 

muitas situações práticas, a incerteza do tempo de suprimento também possui um papel 

significativo na análise da gestão de estoque (CHOPRA, 2003). Com isso o desvio padrão 

usado na expressão que define o tamanho do estoque de segurança, sofre uma alteração, sendo 

calculado da seguinte forma: 

222

lttd DL    
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L: lead time médio para ressuprimento 

σd: desvio padrão da demanda por período 

Dt: demanda média por período 

σlt: desvio padrão do lead time 

 

Essa fórmula enfatiza o impacto da variabilidade do lead time sobre as necessidades 

de estoque de segurança. Nesse mesmo sentido, programas focados em reduzir a variabilidade 

do lead time trazem muitos benefícios para a empresa, melhorando as entregas. A fórmula 

apresenta por si só uma fraqueza de unidades, pois explicita uma soma de duas parcelas que 

apresentam unidades diferentes. 

Segundo Chopra (2003) a variabilidade do lead time de suprimentos na prática pode 

ser causada por ações realizadas pelo fornecedor e pelo responsável pelo recebimento do 

pedido. Quando o problema é detectado no fornecedor, muitas vezes este possui ferramentas 

de planejamento deficientes que não o permite desenvolver um cronograma de produção que 

possa ser executado no tempo pretendido. Por outro lado, quando o responsável do 

recebimento é o alvo do problema, normalmente é causado por acúmulos de entregas de 

diversos pedidos em um único dia de trabalho, impossibilitando o recebimento de todos os 

itens programados. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

Neste item é apresentado o protocolo da pesquisa que visa garantir que o 

desenvolvimento do trabalho apresentou os termos definidos na metodologia de pesquisa. 

Após a revisão bibliográfica feita pelos temas relevantes que foram diretamente abordados 

nesse estudo, a coleta de dados mostra-se importante. Dentro desta fase definiu-se o período 

de utilização dos dados, de modo que os mesmos pudessem condizer de forma satisfatória a 

situação atual da organização. No mesmo sentido, através de uma análise de classificação 

ABC, as informações foram tratadas com o intuito de fornecer 3 (três) grupos distintos de 

matérias-primas, resultando em 3 (três) diferentes estratégias. O enfoque maior será dado ao 

grupo A, o motivo desta decisão será discursado posteriormente. Com essa coleta, análises 

estatísticas foram traçadas. Isso possibilitou uma maior fidedignidade na determinação do 

método a ser aplicado no decorrer do trabalho. 

Logo em seguida, há a explicitação dos resultados encontrados, mostrando os pontos 

de melhorias que o desenvolvimento deste estudo pode provocar na obtenção de resultados 

positivos por parte da organização. Como principal resultado fornecido por esse trabalho é um 

programa desenvolvido na plataforma instaurada no Microsoft Excel®, que visa fornecer 

informações referentes às ordens de compra, como quantidade a ser comprada e momento de 

se efetuar o investimento em matéria-prima. 

3.2 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE 

O estudo foi realizado na C.R.B. Malhas LTDA situada na cidade de Juiz de Fora 

Minas Gerais. A empresa foi fundada no ano de 1987 por dois irmãos que se uniram a fim de 

lançar produtos diferenciados e com uma boa visibilidade no mercado que a organização se 

propôs em atuar. Durante esses 25 anos de existência, a marca vem mostrando sua força 

perante as instabilidades do mercado. Andando paralelamente, o avanço tecnológico fez com 

que a produtividade aumentasse e que a qualidade dos produtos fosse cada vez mais um foco 

para a organização. 
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Atualmente a empresa conta com aproximadamente 50 colaboradores diretos e, 

através de representações comerciais, atende 12 estados brasileiros em todas as regiões do 

país. 

No fornecimento de matérias-primas, 9 (nove) empresas atendem as necessidades de 

abastecimento. Algumas delas são multinacionais, outras são empresas nacionais de grande 

porte e ainda outras que trabalham no sistema de cooperativismo. Isso remete que cada 

modelo de empresa apresenta distintas formas de abastecimento, com características de 

pedidos diferentes, corroborando com a importância do desenvolvimento desse estudo. 

No setor de suprimentos, a empresa conta com um depósito com aproximadamente 

354 m
2
, um colaborador responsável pela marcação de entrada e saída de matéria-prima no 

estoque. A planta baixa do galpão está explicitada na ilustração a seguir: 

 

 

Ilustração 12 – Planta baixa do estoque de matéria-prima 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 

3.3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Como é de conhecimento geral, um bom e eficiente Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos pode fazer com que a empresa gere mais valor ao produto, com meios de 

otimizar as ordens de compra de matérias-primas. O giro de capital também pode ser 

alavancado com o gasto estratégico do dinheiro, dando a oportunidade do uso dos recursos em 

outros setores da organização. Além do mais, com um maior controle do estoque, espaços 
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físicos utilizados para fins de armazenamento de matéria-prima podem passar a ser utilizados 

em outros projetos. 

De maneira estratégica, atualmente a empresa trabalha no sistema de produção 

empurrada, muito devido a grande sazonalidade presente nas vendas de seus produtos finais. 

Com isso, a organização adota a utilização de estoques de matérias-primas e produtos finais 

para suprir as necessidades de produção e vendas. Há alguns fatores que fazem a empresa 

optar por esta estratégia de utilização de um estoque de segurança de materiais. São eles: 

 Uso do modal rodoviário: A empresa conta com fornecedores de diversos 

lugares do país, e todos fazem o uso do transporte rodoviário para deslocamento 

de produtos. É de conhecimento geral que o transporte rodoviário no Brasil pode 

ser um entrave devido à má qualidade das estradas. Do mesmo modo, a grande 

extensão territorial brasileira pode fazer com que a mercadoria fique um longo 

período em trânsito, até chegar ao destino final. 

 Instabilidade dos preços: Os produtos utilizados como matérias-primas, são 

exclusivamente derivados de commodities, como o petróleo e a pluma de 

algodão. Isso faz com que haja uma instabilidade constante no preço final pago 

pelos suprimentos. A manutenção de um estoque de segurança vem de modo a 

diminuir o risco que a empresa corre na compra de uma matéria-prima quando 

esta está supervalorizada. Concedendo um preço de compra médio, diminuindo a 

necessidade de aumento de preços dos produtos finais. 

 Sazonalidade de demanda do produto final: O produto manufaturado pela 

empresa conta com uma sazonalidade de demanda, que basicamente acompanha 

as variações climáticas. Esse fato faz com que no período de demanda alta, os 

fornecedores ficam com problemas no abastecimento, aumentando a chance de 

falta, contribuindo para aumentar a incerteza no processo de compra. 

A organização detém de um espaço no galpão que é usado como um estoque 

intermediário, vide ilustração 12. Esse estoque intermediário conta com os produtos que já 

deram saída no estoque e que não estão sendo efetivamente usados na produção. Serve para 

dar a mobilidade para os empregados (tecelões) no abastecimento das máquinas que estão 

operando. Ou seja, somente uma pessoa é encarregada a retirar produtos do estoque. Esse 

procedimento confere maior confiabilidade aos dados. 

Atualmente o encarregado do estoque realiza atividades de entrada e saída de 

matérias-primas no estoque. Tais atividades passam pelas seguintes etapas: 
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Entrada de matéria-prima Saída de matéria-prima 

Conferência com o pedido. Verificação da necessidade dos tipos de 

matéria-prima no estoque intermediário. 

Alocação do produto no galpão. Localização das mesmas no estoque. 

Marcação no documento “Entrada de Fios” 

do número da nota fiscal, descrição do 

produto, quantidade líquida em quilograma, 

quantidade de caixas. 

Marcação no documento “Saída de Fios” da 

descrição do produto e o peso líquido de cada 

caixa. 

Entrada dos dados no computador. Entrada dos dados no computador. 

Quadro 1 – Descrição das atividades do estoquista 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda 

 

Os documentos “Entrada de Fios” e “Saída de Fios” foram desenvolvidos para 

facilitar o entendimento e transposição dos dados do papel para planilhas eletrônicas. As 

ilustrações 13 e 14 mostram os documentos com um exemplo de marcação em cada um deles 

 

 

Ilustração 13 – Exemplo de marcação documento “Saída de fios” 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 
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Ilustração 14 – Exemplo de marcação documento “Entrada de fios” 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 

 

Após o preenchimento dos documentos, há a inserção dos dados em planilhas 

eletrônicas, mantendo os dados organizados e dando a possibilidade de um estudo mais 

aprofundado no gerenciamento do estoque. 

As ordens de compra são feitas a partir da percepção do departamento de compras, 

que utilizam experiência na atividade para realizá-la. Em muitos casos, uma compra excessiva 

de matéria-prima é percebida. O objetivo do trabalho é exatamente diminuir o uso da 

percepção das pessoas e basear a ordem de compra em dados históricos e análises estatísticas. 

3.4 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se baseou nos arquivos históricos que a empresa possui. Os dados, 

em sua totalidade estavam presentes em planilhas do Microsoft Excel®, fato que facilitou o 

manejo das informações e um estudo mais aprofundado no caso. Foi-se usado o período de 

ciclo de um ano, visto que o produto final produzido pela empresa tem caráter sazonal com 

um ciclo de um ano. 

Em relação à escolha dos dados a serem estudados, teve-se a preocupação que fosse 

uma situação mais próxima com a que a empresa vive na atualidade. Por essa razão, escolheu-

se o parâmetro de análise toda a extensão do ano de 2011. Praticamente todos os fornecedores 
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se mantiveram e as matérias-primas utilizadas pela a organização se assemelham com as 

usadas atualmente. 

Segue a lista dos dados coletados para o estudo: 

 Lista dos fornecedores. 

 Lead Time de produção de cada fornecedor. 

 Lista das matérias-primas. 

 Ordens de compras do ano de 2011 contendo o tipo de matéria-prima, o dia 

solicitado, o dia prometido de entrega pelo fornecedor e o dia efetivo de 

entrega. 

 Histórico de demanda de matéria-prima. 

 Composição dos produtos. 

 Histórico de demanda de produtos finais. 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados se trata em usar as informações disponíveis na empresa a favor 

dos objetivos traçados neste trabalho. Praticamente todos os produtos manufaturados na 

empresa são compostos pelos mesmos conjuntos de tipos de matérias-primas: 

 Fibra de algodão: fornece as diferentes tonalidades presentes no corpo da meia. 

Por esse motivo, a falta de uma cor qualquer não impossibilita a produção do 

produto. Esta cor pode ser substituída por outra que está presente no mesmo 

gênero de produtos. As únicas exceções são as cores Branca e Preta, que 

necessitam um tratamento individual. 

 Fibras de Poliamida ou Poliéster: responsável pela elasticidade presente no 

corpo da meia. Importante para fazer que o produto seja adaptável a diferentes 

formatos de pés. Aliada à fibra de algodão, confere a textura e macies do 

produto. 

 Fibras de Elastano ou Elastodieno: oferece firmeza ao produto final, fazendo 

com que a meia fique presa no calcanhar e não incomode com o andar do 

usuário. 

 

Conforme o explicado anteriormente, sentiu-se a necessidade de agregar alguns dos 

produtos usados na confecção da meia, principalmente as fibras de algodão, que em alguns 
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casos podem ser substituídas por outras, não acarretando grandes problemas produtivos. A 

lista dos 15 conjuntos de produtos está descrita no quadro a seguir. 

 

Grupo Produtos 

1. Fibra Poliamida crua Fibra Poliamida crua 

2. Algodão Desfibrado Branco Algodão Desfibrado Branco 

3. Algodão Desfibrado Preto Algodão Desfibrado Preto 

4. Algodão Desfibrado Cores 

Algodão Desfibrado Mescla Claro 

Algodão Desfibrado Mescla Escuro 

Algodão Desfibrado Chumbo 

Algodão Desfibrado Mescla Marrom 

5. Fibra Algodão 100% Branco - 16/1 Fibra Algodão 100% Branco - 16/1 

6. Fibra Algodão 100% Cores - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Agreste - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Petróleo - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Neve - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Castanho - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Rosa Claro - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Petúnia - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Lilás - 16/1 

Fibra Algodão 100% Cor Maça - 16/1 

7. Fibra Algodão 100% Branco - 20/1 Fibra Algodão 100% Branco - 20/1 

8. Fibra Algodão 100% Cores - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Chumbo - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Prata - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Celeste - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Verde Claro - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Rosa Bebê - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Lilás - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Amarelo - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Eucalipto - 20/1 

Fibra Algodão 100% Cor Delavê - 20/1 

9. Fibra Algodão 100% Crú - 16/1 Fibra Algodão 100% Crú - 16/1 

10. Fibra Poliéster crua Fibra Poliéster crua - 167/48 

11. Fibra Poliéster Preto Fibra Poliéster Preto - 167/48 

12. Fibra Elastano – 2816 Fibra Elastano – 2816 

13. Fibra Elastano – 2075 Fibra Elastano – 2075 
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14. Fibra Elastodieno - 3031 Cru Fibra Elastodieno - 3031 Cru 

15. Fibra Elastodieno - 3031 Preto Fibra Elastodieno - 3031 Preto 

Quadro 2 – Divisão dos produtos em grupos. 

 

O cenário encontrado no trabalho é um estoque de múltiplos itens, fato que solicita a 

utilização da classificação ABC. Para tal análise, utilizou-se os dados da demanda do ano de 

2011 das matérias-primas e o preço médio pago pelas mesmas. 

Dispondo desses dados, a análise da curva ABC foi desenvolvida com base na 

geração de valor das matérias-primas para a empresa. O resultado é o seguinte: 

 

Grupo Número de grupos 

de matérias-primas 

% do valor do 

estoque 

% do número de 

itens 

A 5 67,99% 33,33% 

B 4 27,51% 26,67% 

C 6 4,50% 40,00% 

Quadro 3 – Distribuição do percentual do valor do estoque e do número de itens. 

Fonte – o autor 

 

A análise gráfica do resultado está apresentada a seguir: 

 

 

Ilustração 15 – Gráfico da classificação ABC 

Fonte – o autor 
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Ilustração 16 – Gráfico % acumulada (classificação ABC) 

Fonte – o autor 

 

Com o resultado encontrado no estudo da classificação ABC decidiu-se que o 

trabalho irá se concentrar na produção de um uma alternativa destinada para as matérias-

primas contidas no grupo A. A partir daí, uma análise do comportamento da demanda desses 

produtos durante o ano de 2011 mostra-se importante para ter uma resposta de como esses 

dados se comportam no tempo. Nas ilustrações seguintes as demandas das matérias-primas 

pertencentes ao grupo A estão mostradas. Os dados foram agregados em um período de tempo 

de 15 dias, logo o eixo X retrata, no primeiro número, a quinzena, e no segundo, o mês. 

 

 

Ilustração 17 – Demanda quinzenal da fibra Algodão Desfibrado Branco 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 
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Ilustração 18 – Demanda quinzenal da fibra Algodão Desfibrado Cores 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 

 

 

Ilustração 19 – Demanda quinzenal da fibra Poliéster Crú  

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 

 

Ilustração 20 – Demanda quinzenal da fibra 100% Alg. Branco 16/1 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 
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Ilustração 21 – Demanda quinzenal da fibra 100% Alg. Cores 16/1 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 

 

Algumas observações referentes aos dados encontrados nos gráficos devem ser 

feitas: 

 As demandas baixas proporcionais repetidas em todas as fibras nos tempos 1-1; 

1-3; 2-12; referem-se ao período de férias coletivas que a empresa forneceu para 

seus colaboradores. 

  As demandas altas proporcionais repetidas em todas as fibras nos tempos 2-6; 1-

7; 2-7; 1-8; 2-8; são explicadas pela utilização de horas extras de trabalho, 

proveniente da alta demanda de produtos finais. 

Em todas as análises para se determinar o momento em que se deve pedir, há o 

julgamento dos dados históricos das ordens de compra efetuadas pela empresa. Com isso há a 

possibilidade de determinar o tempo que cada fornecedor demora para entregar efetivamente a 

mercadoria. Para tal utilizou-se os dados históricos das ordens de compra emitidas pela 

organização do ano de 2011. Tais ordens de compras detêm das seguintes informações: 

 Data do pedido; 

 Produto solicitado; 

 Quantidade; 

 Data prometida pelo fabricante; 

 Data efetiva de entrega. 

 



44 

 

O quadro a seguir conta com a lista dos fornecedores das matérias-primas listadas no 

grupo A. Nota-se que estes são denominados apenas com nomes de fornecedores 1, 2, 3, visto 

que a empresa acredita que esse seja um dado estratégico, restringindo sua informação. 

 

MATÉRIA-PRIMA FORNECEDORES 

Fibra Algodão Desfibrado Branco  Fornecedor 1 

Fibra Algodão Desfibrado Cores  Fornecedor 1 

Fibra Poliéster Crú  Fornecedor 2 

Fibra 100% Alg. Branco 16/1  Fornecedor 3 

Fibra 100% Alg. Cores 16/1  Fornecedor 3 

Quadro 4 – listagem de fornecedores por matéria-prima 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 

 

A partir dai estudou-se a diferença entre o dia programado para entrega e o dia que a 

mercadoria efetivamente chegou à empresa. Com isso foi feito um estudo estatístico no qual 

mostra o desvio-padrão e a média da diferença entre o planejado e o executado. O resultado 

desta análise está mostrado a seguir: 

 

FORNECEDOR DESVIO-PADRÃO (dias) MÉDIA (dias) 

Fornecedor 1 1,76 2,64 

Fornecedor 2 2,03 2,47 

Fornecedor 3 2,32 2,7 

Quadro 5 – Resultado da análise do desvio-padrão e média entre o planejado e o executado 

Fonte – C.R.B. Malhas Ltda. 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

4.1.1 Determinação do tamanho do pedido 

O panorama atual da empresa é o controle de estoque de modo contínuo de 

atualização dos dados, visto a facilidade de controle pelo avanço da tecnologia. Neste sentido, 

a empresa conta com dados diários de demanda das matérias-primas. A definição do método 

veio aliada com o intuito de ter um custo totalmente reduzido para o processo de controle da 

cadeia de suprimentos. Por esse motivo o método utilizado será o Modelo de Lote 

Econômico. Como explicado no capítulo 2 deste trabalho, o referido método calcula a 

quantidade do pedido de ressuprimento que minimiza a soma dos custos de manutenção de 

estoque e de emissão e colocação de pedidos. 

Para determinação do custo de colocação do pedido considerou-se os custos fixos de 

escritório como contas de telefone, percentual da conta de energia e salário dos responsáveis 

pela compra de matérias-primas. Resultou-se em R$ 24,66 o custo de colocação de um 

pedido. Assim a definição do tamanho do lote se deu utilizando a fórmula 4 apresentada no 

capítulo 2. Segue o resultado: 

 

Produto LEC (Kg) 

Algodão Desfibrado Branco 931,85 

Algodão Desfibrado Cores 886,95 

Fibra Poliéster Crú 789,09 

Fibra 100% Alg. Branco 16/1 610,12 

Fibra 100% Alg. Cores 16/1 304,27 

Quadro 6 – Lote Econômico de compra por produto 

Fonte – O autor 

 

4.1.2 Determinação de quando pedir 

Para a determinação do momento de se efetuar o pedido, leva-se em conta o nível de 

serviço que a empresa quer ter para atendimento do cliente e o lead time total de cada 

fornecedor. Para o atual trabalho, considerou-se um nível de serviço de 95%, sendo este um 

valor satisfatório levando em conta toda a cadeia de produção que a empresa está inserida. 
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Para facilitar a determinação do estoque de segurança, determinou-se que todas as demandas 

de matérias-primas se aproximassem de uma distribuição normal. O cálculo do estoque de 

segurança requer alguns dados, que podem ser bem visualizados na tabela a seguir: 

 

Produto Desvio padrão da 

demanda 

Demanda média mensal (Kg) 

Algodão Desfibrado Branco 549,30 1562,16 

Algodão Desfibrado Cores 486,64 1515,25 

Fibra Poliéster Crú 330,30 1099,13 

Fibra 100% Alg. Branco 16/1 273,93 994,29 

Fibra 100% Alg. Cores 16/1 135,39 332,32 

Quadro 7 – Dados para calcular o Estoque de Segurança 

Fonte – O autor 

 

Assim o estoque de segurança (ES) de cada produto foi calculado utilizando a 

fórmula 6 do capítulo 2, tendo acrescido ao valor final 10%, representando a especulação 

inserida na cadeia produtiva que a empresa está inserida. O resultado foi o seguinte: 

 

Produto ES (Kg) 

Algodão Desfibrado Branco 990,93 

Algodão Desfibrado Cores 877,88 

Fibra Poliéster Crú 595,85 

Fibra 100% Alg. Branco 16/1 494,16 

Fibra 100% Alg. Cores 16/1 244,23 

Quadro 8 – Estoque de Segurança por produto 

Fonte – O autor 

 

A determinação do Ponto de Ressuprimento (PR) leva-se em conta o lead time (LT) 

de cada fornecedor. Foi-se usado a diferença de tempo entre o prometido de entrega e a 

entrega efetiva somado com o tempo de produção informado por cada fornecedor. Para o 

cálculo usou-se a fórmula 3. O resultado está descrito abaixo. 
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Produto LT do fornecedor Demanda no LT ES PR (Kg) 

Algodão Desfibrado Branco 6,64 345,75 990,93 1336,68 

Algodão Desfibrado Cores 6,64 335,37 877,88 1213,25 

Fibra Poliéster Crú 5,47 200,40 595,85 796,25 

Fibra 100% Alg. Branco 16/1 7,70 255,20 494,16 749,36 

Fibra 100% Alg. Cores 16/1 7,70 85,29 244,23 329,52 

Quadro 9 – Ponto de Ressuprimento por produto 

Fonte – O autor 

 

4.1.3 Programa de ordens de compra 

O resultado final deste trabalho é o desenvolvimento de um programa da plataforma 

do Microsoft Excel® que determine o momento exato de se fazer a ordem de compra. Ao 

mesmo tempo, os valores de lead time dos fornecedores vão sendo atualizados 

automaticamente com a realização dos pedidos. Tal fato pode melhorar o desempenho da 

empresa quando seu fornecedor tenta diminuir o lead time de fornecimento. O cálculo do 

ponto de ressuprimento é também um valor que vai variando dependendo do comportamento 

da demanda das matérias-primas no tempo. 

A escolha de se usar dados que vão variando foi feita para fazer com que o resultado 

final do programa descreva a realidade momentânea da empresa, que se mostra variável 

durante os meses do ano. 

O programa conta com 4 abas de planilhas. São elas: 
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Ilustração 22 – Exemplo da aba “Entrada e saída de matéria-prima” 

Fonte – O autor 

 

 

Ilustração 23 – Exemplo de marcação da aba “Ordens de Compra” 

Fonte – O autor 
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Ilustração 24 – Aba auxiliar de cálculo do lead time dos fornecedores 

Fonte – O autor 

 

 

Ilustração 25 – Aba de Resumo e informação da ordem de compra 

Fonte – O autor 

 

As planilhas que receberão inputs de dados são as que recebem as informações de 

entrada e saída de fios e a que organiza as ordens de compra. As outras abas são resultados 

dos cálculos efetuados com os dados anteriormente expostos. 

A ilustração 25 expressa o principal resultado do programa que é a formação do 

pedido. O pedido será dividido por fornecedores e será automaticamente atualizado segundo 

os dados informados na aba “Entrada e Saída”. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O modelo de gestão de estoques proposto pelo trabalho, como qualquer modelo 

teórico, quando aplicado na realidade, pode não ser seguido em todos seus detalhes visto à 

impossibilidade de modelar todas as restrições e variáveis presentes na realidade. De qualquer 

forma, o programa desenvolvido neste estudo visa diminuir o volume de estoque dentro da 

empresa, aumentando o giro de capital. No mesmo sentido, tal modelo tende cadenciar melhor 

as ordens de compra destinadas na organização. Assim os fornecedores podem se planejar 

para melhor atender a demanda requerida. 

O programa desenvolvido tem atualização automática, ou seja, alguns inputs como 

lead time de fornecedores, estoque de segurança, e ponto de ressuprimento são atualizados 

conforme o passar do tempo, conforme marcações de demanda de matéria-prima e ordens de 

compra. Isso pode ser um bom indicativo para o próprio fornecedor, que pode usar esses 

dados para melhoria de suas operações internas de produção e externas de transporte. 

Analisando os dados históricos da organização, durante os anos de 2010 e 2011 a 

empresa teve em média 39.800 kg de matéria-prima no estoque. Com a adoção do modelo 

proposto no estudo, espera-se que seja diminuído para aproximadamente 7.500 kg, que seria a 

soma da metade dos LECs de todas as fibras do grupo de classificação A, os Pontos de 

Reposição de todos os fios do grupo A, e com aproximadamente 2.500 kg de outras fibras 

(pertencentes aos grupos B e C). O resultado daria uma diminuição de cerca de 81,15%, sem 

perder o grau de atendimento ao cliente pré-definido no estudo. 

Como pôde ser observado houve uma grande diferença entre o encontrado nos dados 

históricos e o estimado aplicando-se o modelo. Tal fato é explicado pela inexistência de 

nenhum modelo de definição de ordens de compra das matérias-primas nos anos de 2010 e 

2011. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em conta os objetivos estabelecidos no início do trabalho, conclui-se que 

o estudo cumpre com o que foi proposto, visto os resultados apresentados no capítulo anterior. 

Neste estudo foi realizada uma proposta de gestão de estoque de matéria-prima, mostrando as 

deficiências que motivaram a realização do projeto. 

O objetivo principal do trabalho era o desenvolvimento de um programa que 

determinasse o momento de se efetuar a ordem de compra. Tal desenvolvimento superou as 

expectativas, já que o programa é habilitado para atualizar os valores do ponto de reposição e 

lead time de entrega dos fornecedores, baseando no decorrer das marcações de demanda no 

tempo. Pode-se destacar também que houve uma grande redução do estoque médio da 

empresa, gerando a possibilidade do uso de recursos financeiros, antes investidos na compra 

de matérias-primas, para a realização de outros empreendimentos. Do mesmo modo, espaços 

físicos que atualmente são usados para depósito, podem comportar outras atividades, podendo 

gerar mais dividendos para a empresa. 

A literatura atual apresenta diversas propostas e métodos de gestão de estoques e 

suprimentos. Diferentes empresas aplicam diferentes métodos de gestão, tudo depende do 

grau de abrangência o gestor quer do processo e do resultado final esperado. Baseado nisto, os 

resultados e conclusões apresentados neste trabalho são válidos somente para a empresa em 

questão, visto a necessidade de especificidade dos dados para os cálculos. 

O estudo sugere uma proposta estritamente para os produtos inseridos no grupo A de 

classificação ABC. Tal fato reforça a realização de trabalhos futuros para os grupos B e C. Ao 

mesmo tempo um trabalho realizando um estudo contendo propostas de gestão de estoques de 

matérias-primas baseando na demanda de produtos finais da organização é um tema que pode 

ser inserido em futuras publicações. 
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