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2 O PROCESSO DE ABASTECIMENTO E 
COMPRAS

Aí vêm sete anos de grande 
abundância  por toda a 
terra... Seguir-se-ão sete 
anos de fome e toda 
abundância será esquecida -
GENESIS 41:28-30
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IMPORTANCIA DE COMPRAS

... parte importante da estratégia da 
empresa: 
Mercadorias e serviços comprados 
representam em média 55% do preço de 
venda, contra 10% de mão de obra.
A terceirização aumentou a importância da 
gestão de compras: as empresas passaram 
a focar competências essenciais, comprando 
sub-componentes.
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PERSPECTIVAS DE COMPRAS

... ênfase tem mudado de negociação 
adversária para parcerias com 
fornecedores de modo a alcançar sucesso 
em suas estratégias de produção, mktg e 
logística, com apoio de sua base de 
fornecedores
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PERSPECTIVAS DE COMPRAS

Algumas tendências são:
Fornecimento contínuo (JIT)
• Evitar paradas por falta de peças

Minimização de investimento em 
inventário
• Evitar capital imobilizado

Melhoria da qualidade
• Evitar problemas de qualidade em componentes
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PERSPECTIVAS DE COMPRAS

Desenvolvimento do fornecedor
• Bons fornecedores são aqueles comprometidos 

com o sucesso das empresas compradoras
• Localizar fornecedores e manter com eles 

relacionamento de cooperação e compartilhamento 
de informações e recursos
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PERSPECTIVAS DE COMPRAS

Custo total de Propriedade x Custo de 
Compra

custo de falta,
custo de estoque
custo de qualidade (imagem/ market-share/ 
retrabalho/ recall / manutenção)

descontos por quantidade ou prazo 
custo de administrativo / transporte/ manuseio/ 
estocagem / reciclagem /
Serviços logísticos envolvidos: entrega x 
retirada /
Desagrupar preços e considerar isoladamente
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CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE
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SEGMENTAÇÃO DE COMPRAS

Nem todos os insumos comprados tem a 
mesma importância:

Impacto no custo do produto

Criticidade do item na qualidade do produto final

Criticidade do item no processo de produção  ou no 
processo logístico
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ESTRATÉGIAS DE COMPRAS

Podemos destacar 3 estágios na evolução das 
modernas estratégias de compras: 

Consolidação de volume (nível 1)

Integração operacional de fornecedores (nível 2)

Gestão de valor (nível 3)
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CONSOLIDAÇÃO DE VOLUME DE COMPRAS

A redução do número de fornecedores implica em 
diversas vantagens:

Aumento da força de barganha do comprador (melhores 
contratos) com repasse da redução de custos do 
fornecedor para o cliente

Estima-se que os custos possam ser reduzidos ente 5 a  
15%

Maior comprometimento do fornecedor em qualidade, 
prazos, investimentos no processo
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CONSOLIDAÇÃO DE VOLUME DE COMPRAS

A redução do número de fornecedores pode implicar em 
aumento dos riscos de fornecimento. Para reduzir este 
problema, deve-se ter:

Um rigoroso processo rigoroso de exame, seleção e 
cerificação dos fornecedores.

Um convívio próximo dos fornecedores

Um plano de contingências. 

É IMPORTANTE QUE O FORNECEDOR ENTENDA E SE 
INTERESSE EM MELHORAR A FORMA COM QUE SEU 
CLIENTE GANHA DINHEIRO
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INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DE 
FORNECEDORES

Fornecedores e compradores passam a integrar seus 
processo com o objetivo de alcançar uma melhoria 
operacional, cortando desperdícios, reduzindo custos e 
buscando melhorias múltiplas, baseados em alianças e 
parcerias. Algumas formas:

Compartilhamento de informações de estoque e de 
vendas (EDI)

Elaboração de previsões colaborativas

Eliminação de operações duplicadas: contagem, 
inspeção

VMI (inventário gerenciado pelo fornecedor)

Capacitando e treinando fornecedores
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GESTÃO DO VALOR

Envolve o exame aprofundado das exigências de material 
e componentes em um estágio inicial do projeto do 
produto, para garantir a que o custo total mais baixo de 
insumos seja incorporado

Além de pessoal de vendas envolve uma equipe 
multidisciplinar, com pessoas de engenharia, produção, 
marketing, vendas e logística.

As vantagens da gestão de valor podem ser maiores 
que a  consolidação de fornecedores e sua integração 
operacional juntas.
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GESTÃO DO VALOR
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NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO 
PROCESSO DE COMPRAS

Algumas tecnologias são cada vez mais utilizadas 
como aprimoramento do processo de compras, 
agilizando o processo e baixando custos:

EDI

PREVISÕES COLABORATIVAS

B2B

B2C
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Compras e JIT
... Funcionam bem se: 

Os custos de manutenção de estoques são muito 
relevantes.

Os custos de pedido são desprezíveis (automação 
e proximidade). 

O desvio é próximo de zero (demanda constante ou 
resposta rápida), demandando estoques de 
segurança muito baixos, podendo-se trabalhar com 
N muito grande.
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ESTOQUE

Quantidade de produtos ou bens úteis, ociosos 
ou improdutivos, sob controle da empresa, 
aguardando uso futuro. 
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Objetivos da Administração de 
Inventários

Excelência no atendimento aos clientes

Operação a baixo custo

Mínimo investimento em estoques

Uma empresa que deseja maximizar seu lucro 
deverá considerar simultaneamente os três 
objetivos a seguir:
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Tipos de Estoques

A existência de estoques pode ser necessária ou desejável.

Podemos classificar estoques (necessários) em 5 
categorias:

Estoque Isolador (ou de segurança)
Estoque de ciclo (ou de lote)
Estoque de antecipação 
Estoque de canal (ou de distribuição)
Estoque de Hedge (ou especulativos)
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Funções do Estoque

A função do estoque  de ciclo é a criação de 
independência entre fases de abastecimento (ou 
suprimento) e demanda (para consumo ou 
produção), cuja intensidade é função da 
dimensão das diferenças de ritmo entre 
abastecimento e demanda.

Em outras palavras, o estoque de ciclo tem a 
função de compensar diferenças de ritmo entre 
fornecimento e demanda.
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Funções do Estoque

Diferenças de ritmo entre

Níveis de oferta e demanda de produtos 
acabados
duas operações da produção
Demanda de peças e materiais 
necessários ao início das operações e 
disponibilidade dos fornecedores
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Exercício 1 

Forme grupos. Cada grupo dará exemplos 
interessantes, diferentes ou engraçados 
sobre cada um dos tipos de estoque 
apresentados em sala, explicando 
claramente porque considera o estoque 
como pertencente a esta categoria.
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Classificação dos Modelos de 
Estoque

Quanto ao uso de previsões

Modelos Reativos: não utilizam 
diretamente a previsão de demanda 
para o cálculo de próximo pedido.

Modelos Previsivos: utilizam 
explicitamente a previsão da demanda 
no cálculo do próximo pedido (MRP).
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Quanto à frequência da revisão

Modelos Periódicos: analisam o 
nível de estoque e tomam decisões 
de período em período.

Modelos Contínuos:  analisam o 
nível de estoque e tomam decisões 
continuamente.
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Quanto à Incerteza da demanda

Modelos Determinísticos:
demanda conhecida ou assumida 
como conhecida.

Modelos Estocásticos:
demanda segue uma distribuição 
de probabilidade (conhecida ou 
desconhecida).
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Quanto à permissão de faltas

Sem permissão de faltas.

Com permissão por atraso, por atraso e não 
atendimento ou por não atendimento.
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Quanto à quantidade pedida

Fixa

Variável, em função do nível máximo e atual, da 
última retirada (base) ou da previsão de demanda 
ou plano (calculo de necessidade).
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Quanto ao tempo de espera 
(lead-time de suprimento)

Zero.

Positivo e constante.

Variável.
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3 INDICADORES DE ESTOQUES E 
CÁLCULO DOS CUSTOS DE ESTOQUE
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INDICADORES DE GESTÃO DE ESTOQUE

Giro de Estoque
Nível de serviço disponibilizado ao cliente
Cobertura
Número de faltas por período
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Giro de Estoque

Do ponto de vista estritamente financeiro, o giro de 
estoque é a forma mais comum de se avaliar o 
valor em vendas que a empresa consegue gerar 
com determinado estoque médio.

Aumento no giro é questionável se prejudica o nível 
de atendimento obtido.

$ em médio estoque

 vendasde anual custo
G
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NÍVEL DE SERVIÇO

Porcentagem das vendas, de determinado item, atendida 
dentro do prazo prometido ao cliente. No caso de 
gestão MTS, representa a porcentagem de pedidos 
atendidos a “pronta entrega” com o estoque disponível.

Nível ótimo

Como uma função de perda

Como uma restrição (meta, concorrentes)
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NÍVEL DE SERVIÇO

$ Custo e 
Venda

Nível de 
serviço

custos
receitas
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NÍVEL DE SERVIÇO ÓTIMO

Uma empresa estoca seu produto, mantendo um nível de serviço 
de 99%. A margem de vendas é de US$ 0,55 por caixa com vendas 
anuais de 59.904 caixas. O custo padrão é de US$ 5,38 e o custo 
de manter estoques é de cerca de 25% aa. O tempo de reposição 
dos estoques é de 1 semana e a média semanal de vendas é de 
1.152 caixas, com desvio padrão de 350 caixas. 

Estima-se que para cada 1% de aumento no nível de serviço, a 
demanda aumente 0,1%. 

Qual deveria ser o nível de serviço mantido pela empresa?

94

NÍVEL DE SERVIÇO ÓTIMO

É aquele no qual um aumento das receitas ( R) passa a 
corresponder a a uma variação dos custos ainda maior ( C) .

R= margem x resposta de vendas x vendas anuais

C= taxa de estocagem x custo padrão x z x desvio padrão da 
demanda
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NÍVEL DE SERVIÇO ÓTIMO

.
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NÍVEL DE SERVIÇO ÓTIMO

.
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Custos Associados a Estoques

Custos de Manter Estoques (I)
Oportunidade de capital
Custo de seguros e impostos
Custo de armazenagem
Custos de Manuseio
Custos associados a perdas e obsolescência

Custos de Aquisição/ Distribuição (A)
Custo de processamento do pedido
Custo de transporte
Custo de controle de recebimentos

Custos de Falta (S)
Custo de vendas perdidas  
Custo de Atrasos
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Custos Econômicos e Custos 
Contábeis

Não são analisados contabilmente:

Custo de oportunidade de capital
Custo de vendas perdidas  
Custo de Atrasos
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Decisões Relativas ao Gerenciamento 
de Estoques

Quanto Pedir (quantidade)
Quando Pedir (momento)

Em outras palavras, a escolha de um modelo de 
gerenciamento de estoques deve minimizar o 
custo total:  

 

compras de custosfaltas de custos estoques de custosMin

(1)
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Metodologia

Dividir a decisão em duas etapas:

Etapa 1: decisão da quantidade ótima de pedido (Q*) e 
número de pedidos ótimo (N*) no determinado 
horizonte.

Etapa 2: determinação do ponto de pedido ótimo (R*) de 
modo a minimizar o estoque de segurança e o 
custo de não atendimento.
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Perfil de Estoque

Representação visual do nível de estoque ao longo do 
tempo. Ex.:

D: Demanda (declividade da reta)
Q: quantidade pedida

Estoque médio: Q/2
Intervalo entre entregas: Q/D
Frequência de entregas: D/Q

Q

Tempo

Em
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O CONTROLE DE INVENTÁRIOS CONSISTE EM RESSUPRIR OS 
ESTOQUES DE ACORDO COM A FAIXA DEFINIDA - SEGURANÇA E CICLO

w-RPSP-1390-99-1Q02fbz

Demanda Média = Venda normal média diária das
últimas 9 semanas (seg-sex)

Estoque de Segurança = Valor mínimo de estoque, calculado
para suportar alterações na
demanda e atrasos de até 12 horas
na entrega

Estoque Máximo = É o valor máximo que o estoque
pode atingir, calculado para
abastecer a loja durante o intervalo
de pedidos

Ponto de Pedido = quando o estoque do produto
torna-se menor que este valor, o
sistema fará o pedido no primeiro dia
de pedido. Foi definido como sendo
igual ao estoque máximo

Quantidade Sugerida = É a quantidade suficiente para
elevar os estoques até o valor
máximo e repor a venda até a
entrega, arredondada por múltiplo
de embalagem

Intervalo de Pedido

Estoque

Estoque
no Dia do

Pedido

Estoque
de Segurança

Quantidade Sugerida

Dem
anda M

édia

Quantidade Sugerida
pelo Pedido Automático

Dias

Estoque
Máximo

= Ponto de Pedido

Prazo de Entrega
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Procura comparar as vantagens e desvantagens de se 
manter estoques.

Hipóteses mais comuns:

Lote Econômico de Compra (EOQ)

Caso

  

Entrega  Custo (preço) 
unitário 

I  Parcial  Fixo 
II  Total  Fixo 
III  Total  Variável  
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Exemplo: comparação de duas políticas de suprimento 
distintas, com Q1=400 e Q2=100.

Q1

Tempo

EmQ1=200

Q2
EmQ2=50

EOQ – Caso 2:
Entrega Total a Preço fixo
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Onde:
Cc: Custo unitário do material comprado
Cp: custo de realização de um pedido
D: demanda do item no período considerado
N: número de pedidos que devem ser feitos
J: custo de manutenção dos estoques no 
período
Em: estoque médio no período

mcpc EJCNCDCCS :

Sendo que o custo total do sistema é dado por

(2)
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Sendo Q o lote econômico a ser determinado, temos

2

Q
JC

Q

D
CDCC cpcT

2
    e    

Q
E

Q

D
N m

Substituindo os valores na expressão, temos:

(3)

(4)
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O custo mínimo é obtido derivando a expressão em 
relação a Q e igualando a zero, ou seja:

0
2

1
2

JC

Q

DC

d

d cp

Q

c

JC

DC
Q

c

p2*

• Resultando

(5)

(6)
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Exemplo:

Qual o lote econômico para um produto com custo unitário 
$300, demanda mensal média de 50 unidades, custo de 
manutenção de estoques de 20% ao ano e custo de pedido 
de $50 ? 

N* = 600 / 31,6228 = 18,9737

6228,31
2,0300

600502*Q

e



110

Portanto

Q* 31,6228
N* 18,9737
Maximum Inventory Level (Imax)    31,6228
Average inventory 15,8114
Annual Setup cost 948,6833
Annual Holding cost 948,6833
Unit costs (PD)                   180.000
Total Cost 181.897,4
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Exercício:

O fornecedor de um produto com custo 
unitário de $250, oferece desconto de 5% 
para compras acima de 60 unidades. 
Sabendo que a demanda mensal média é de 
50 unidades e o custo de manutenção de 
estoques de 20% ao ano, o custo de pedido 
de $50, quando você pediria? 
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Intervalo de Tempo Ótimo Entre 
Pedidos (POQ)
• Da mesma forma que o cálculo do EOQ, fornece a 

quantidade ótima a cada compra, o modelo pode ser 
entendido como o intervalo ótimo entre compras (POQ), 
dada uma demanda fixa e constante. 

D
Q

ótimot
*

Para o exemplo anterior, o intervalo ótimo entre pedido é
31.63 / 600, ou seja, 0.0527 anos, ou ainda 19.24 dias.

(7)
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Críticas à Abordagem do Lote 
Econômico

Pressuposições adotadas pelo modelo: 
estabilidade da demanda, custo fixo e 
identificável por pedido, custo de 
estocagem linear.

Colidem com a filosofia JIT. Seu uso não 
deve ser tomado como prescrição para 
decisões. Leva a  uma abordagem 
reativa para o problema dos custos de 
estocagem (custos tomados como fixos). 
O custo de preparação reduz o custo de 
emissão de um pedido de produção .
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Análise Crítica dos Modelos:

Desconto sobre a quantidade pedida.

Custo de transporte variável com a quantidade. Maiores 
pedidos em geral representam menores custos de 
transporte e número de pedidos, embora maiores custos de 
estoque.

Compra combinada (múltiplos itens)

Uso de pallets ou outras embalagens de transporte

Limite de Capital 

Uso de transporte próprio
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Estoque de Segurança

O Padrão mais comum de demanda para um 
determinado lead-time é representado por 
uma distribuição normal com média e 
desvio .

O Estoque de segurança portanto, pode ser 
definido como o número de desvios-padrão 
além da média, que protege contra faltas com 
uma determinada probabilidade.
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Estoque de Segurança

B= estoque de 
segurança

R = ponto de pedido

= média de 
consumo durante 
prazo de entrega

Relação entre estoque de segurança e padrão de serviço do usuário, 
para o caso de previsão da demanda normal.
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Variações em Relação à Média

• Distribuição normal

• Média e desvio padrão

•1 desvio  = 68.27%

•2 desvios = 95.45%

•3 desvios = 99.73%

Figura 11.4 Distribuição normal
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Desvio Padrão

n

xx
n

1i
i
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Determinação do Ponto de Pedido

Para se determinar o ponto de pedido deve-se analisar:
Prazo de entrega.
Padrão de atendimento e conseqüências de uma falta.
Flutuações de demanda e de prazo de entrega.
Estoque de segurança.
Número de ordens de suprimento por período.
Outras limitações relevantes ao problema.

O ponto de pedido refere-se ao nível de estoque 
para um determinado item que, uma vez 
atingido, deve disparar  uma ordem de 
suprimento rotineira. 
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Prazo de Entrega

O ponto de pedido deve ser igual ao nível de 
estoque necessário para atender o 
consumo do item durante um período de 
tempo igual ao seu prazo de entrega.
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Adaptando Dados Históricos a Prazos 
Diferentes
É comum existirem informações históricas sobre a 

demanda em períodos de tempo diferentes do 
desejado (por exemplo, LT de suprimento).

Assumindo-se a demanda como uma curva 
normal, pode-se fazer:

ttT

ttT

N

Ndd

Ou seja: se o consumo médio 
histórico de um item é de 10 

unidades com desvio-padrão de 5 
por semana, em 3 semanas, será

de 30, com desvio padrão de 8.66.

Onde T é o período mais longo e t o período mais curto.

(10)
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Exemplo de Aplicabilidade
Suponha seu consumo médio de água mineral no escritório 

seja de 20 galões de água por semana, com desvio padrão 
de  4 galões. Como passar sede não é uma boa idéia, e seu 
fornecedor é exclusivo, você mantém um estoque de 
segurança de 8 galões, 95.45% de cobertura contra faltas.

Devido a problemas logísticos, você é informado que o 
fornecimento será feito a partir do mês a cada 3 semanas. 

Quantos galões você pediria e quanto manteria como 
segurança de modo que a probabilidade de falta 
d’água permaneça inalterada?
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Solução...

Antiga Nova
Demanda 20 60
Desvio 4 6.92

Portanto para 2 desvios,a quantidade a pedir é 60 
galões e o estoque de segurança seria de 13.84 e 
não 24.
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Exemplo de Cálculo de Parâmetros de 
Estoque
Um distribuidor de cimento está interessado em 

definir uma política eficiente de estocagem para 
um de seus produtos. A tabela abaixo mostra a 
demanda nos últimos 12 meses. Sabe-se que o 
custo de pedido não existe (feito pelo 0800), logo 
s=S. O lead time de entrega é de 2 semanas e se 
deseja um nível de serviço de 90%. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
200 152 100 221 287 176 151 198 246 309 98 156 
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Exemplo de Cálculo de Parâmetros de 
Estoque

A média obtida é de 191.17 und/ mês e o desvio padrão é
de 66.53 und/mês.
Uma vez que o lt é de 2 semanas, a média semanal é
igual a demanda mensal / 4.3 = 44.58. Logo, a demanda 
média durante o lt é de 2 x 44.58 = 89.16
O desvio padrão semanal = 66.53 / Raiz (4.3) = 32.08.
Uma vez que se deseja um nível de serviço de 90%, z= 
1.88. Logo, o estoque de segurança  é de 1.28 x 32,02 x 
raiz (2) = 57,9  O ponto de reposição é de 57,9 + 2 (44.58) 
= 147.  
Com isso temos 147/ 44.58 = 3.3 semanas de cobertura, 
em média.
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Exemplo de Cálculo de Parâmetros 
de Estoque

No caso do problema anterior, suponha que a 
colocação de um pedido gere um encargo de 
$4500, por pedido, independentemente da 
quantidade. Sendo o custo unitário de $250 e o 
custo de estocagem de 18% ao ano. 

Logo, o custo de estocagem é de .180 x 250/ 52 = 
$0.87 / semana. Logo, o lote econômico é de 
Raiz (2 x 4500 x 44.58/ .87) = 679 unidades.
Isto significa que o estoque deve voltar ao 
máximo de (58+679)= 737, toda vez que cair 
abaixo de 147 unidades.
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Exercício:

Um distribuidor de cimento está interessado em definir uma política 
eficiente de estocagem para um de seus produtos. A tabela abaixo
mostra a demanda nos últimos 12 meses. Sabe-se que o custo de 
pedido é de R$ 3.600,00 por pedido, independentemente da 
quantidade. O custo unitário do produto é de de $180 e o custo de 
estocagem de 20% ao ano. O lead time de entrega é de 3 semanas e 
se deseja um nível de serviço de 90%. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
220 150 190 220 290 300 150 1150 20 300 95 150 

 

Determine: o estoque de segurança, o ponto de pedido, 
o estoque médio, o custo mensal de estoque e a 
cobertura esperada para este item.
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Conseqüências de uma Falta

O consumidor, desapontado, procura outro 
fornecedor (vendas perdidas). Neste caso, o 
custo da falta é igual a  margem do item de 
uma ou mais vendas.

O consumidor tende a ser paciente, a 
guardando a entrega em atraso.  
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Formas de Consideração do Custo 
de Não Atendimento

A forma pelo qual o custo de não atendimento é
considerado pela empresa torna distinta a forma de 
modelagem do ponto de reposição. Os 4 casos são 
mais comuns:

Custo de não atendimento implícito
1 - Nível de atendimento ideal definido intuitivamente
2 - Nível de atendimento ideal é informado (número máximo 
de faltas permitidas por período de planejamento)

Custo de não atendimento explícito
3 - Custo fixo por não atendimentos de uma ordem
4 - Custo de não atendimento de uma unidade do item
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Custo de Não Atendimento por 
Unidade

Analisaremos o 4º problema.

Portanto:

Não atendimento permitido

O custo por não atendimento é dado por s (custo 
de falta) x E (U>R) (probabilidade de falta), onde s 
está entre $1 e $5, por exemplo. 

Nível de atendimento: depende da análise 
econômica a ser feita. 



131

Estoque de Segurança e Nível de 
Atendimento

Considere uma distribuição normal, com média 60 e 
desvio-padrão 8 unidades. Observe pela tabela que:

O aumento do estoque de segurança não reduz 
proporcionalmente a probabilidade de faltas. 

A redução dos estoques de segurança por exemplo, 
pela metade, mais que duplica probabilidade de 
faltas
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Estoque de Segurança e Nível de 
Atendimento

Estoque de segurança
Ponto de
pedido

(R)

Em
unidades

 (R – 60)

Em desvios
padrão

R 60

8

Probabilidade de
uma falta de

estoque durante o
prazo de entrega

P ( U > R)

Variação na
probabilidade de

uma falta de
estoque

P ( U > R)

60 0 0,00 0,5000 0,1915

64 4 0,50 0,3085 0,1498

68 8 1,00 0,1587 0,0919

72 12 1,50 0,0668 0,0440

76 16 2,00 0,0228 0,0166

80 20 2,50 0,0062 0,0049

84 24 3,00 0,0013

(8)
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Número de Ordens de Suprimento 
no Período

Falta de estoque esperado

Em termos de tempo
Ponto de
pedido

(R)
P ( U > R) Em termos de

ordem de
suprimento Se N = 4 Se N = 12

60 0,5000 uma sim outra
não

cada 6 meses cada 2 meses

64 0,3085 cada 3 ordens cada 9 meses cada 3 meses

68 0,1587 cada 6 ordens cada 1 ½ anos cada 6 meses

72 0,0668 cada 15 ordens cada 4 anos cada 1 ½ anos

76 0,0228 cada 44 ordens cada 11 anos cada 3 2/3 anos

80 0,0062 cada 161 ordens cada 40 anos cada 13 ½ anos

84 0,0013 cada 770 ordens cada 192 anos cada 64 anos

(9)
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Número de Ordens de Suprimento 
no Período

O número de faltas no período é
determinado pela probabilidade de uma 
falta multiplicada pelo número de pedidos 
no período de planejamento. 

Não se pode estabelecer pontos de pedido 
apropriados sem levar em conta que a 
proteção fornecida é função do número de 
pedidos colocados (em função do 
tamanho do lote).
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Conclusão

... Portanto,  quanto maior o valor de N

maior a freqüência de exposições do 
estoque a faltas, para um mesmo valor de 
estoque de segurança.

Menor estoque médio (perfil mais baixo). 
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Suponha determinado item, no qual a  distribuição 
discreta do consumo durante o prazo de entrega 
é dado pela tabela abaixo

u p (u) P (U>u) u p (u) P (U>u)

42 0,00 1,00 50 0,14 0,43

43 0,01 0,99 51 0,13 0,30

44 0,02 0,97 52 0,11 0,19

45 0,03 0,94 53 0,08 0,11

46 0,05 0,89 54 0,05 0,06

47 0,08 0,81 55 0,03 0,03

48 0,11 0,70 56 0,02 0,01

49 0,13 0,57 57 0,01 0,00

(11)



137

Onde 

u = ponto de pedido

p(u) = probabilidade de ocorrência de 
demanda igual ao valor de u.

P(U>u) =  probabilidade de falta acumulada

u

i

ipuUP
0

)(1)( (12)
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Supondo que seja escolhido um ponto de 
pedido arbitrário, igual a 53 unidades. 
Assim, temos:

O ponto de reposição 53 daria um 
atendimento de 89% (11 não 
atendimentos em 100).

Durante esses 11 períodos, pode-se 
esperar 5 não atendimentos de 1 
unidade, 3 de 2 unidades, 2 de 3 
unidades e 1 de 4 unidades (ver próxima 
tabela).
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Cálculo das faltas de estoqueSe R = 53
e a

demanda
real:

As faltas
de

estoque
seriam:
(u – R)

A
probabi-

lidade
p(u)*
será:

Por ordem
Durante

períodos de
falta

 53 0 0,89 0 X 0,89 = 0,00

54 1 0,05 1 X 0,05 = 0,05 1 X 0,05 = 0,05

55 2 0,03 2 X 0,03 = 0,06 2 X 0,03 = 0,06

56 3 0,02 3 X 0,02 = 0,06 3 X 0,02 = 0,06

57 4 0,01 4 X 0,01 = 0,04 4 X 0,01 = 0,04

E (U>R) = 0,21 0,11    0,21

b
0 21

0 11
1 91

,

,
,

(13)
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Neste caso, 0,21/ 0,11, ou seja 1,91 unidades por 
ordem não atendida.

max

1

)()()(
u

Ru

upRuRUE

)(

)(

RUP

RUE
b

O número de não atendimentos por ordem é portanto:

O não atendimento médio por ordens não atendidas é:

(14)

(15)
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O custo total CT no caso da falta ser considerada por 
unidade não vendida é dada por

)()( * RUsENCIRCT

)(* RUsPNCI

sN

CI
RUP

*
*)(

Prova-se por diferenciação que a solução ótima ocorre 
quando o custo de estocagem é igual ao de falta:

Portanto:
(18)

(16)

(17)
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No nosso problema, considerando que faremos 8 
pedidos anuais (N*=8), que o juros (I) é de 30% aa, 
que o preço do item (C) é $5, o ponto de pedido 
ótimo é 53 unidades se s=$1 e 55 unidades se s=$5.

0375,0
)5($8

)3,0(5$
)( *RUP

187,0
)1($8

)3,0(5$
)( *RUP
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Ponto de pedido (unidades)

50 51 52 53 54 55 56 57

(1) p(u) 0,14 0,13 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01

(2) P(U>R) 0,43 0,30 0,19 0,11 0,06 0,03 0,01 0,00

Estoque de segurança

(3) em unidades 0 1 2 3 4 5 6 7

(4) custo anual de manter 0 $1,50 $3,00 $4,50 $6,00 $7,50 $9,00 $10,50

Faltas de estoque

(5) Períodos  de falta b 2,63 2,33 2,1 1,91 1,67 1,33 1,0 0

(6) por ordem E(U>R) 1,13 0,70 0,40 0,21 0,10 0,04 0,01 0,0

Custo das faltas (N* = 8)

(7) Se s = $1 por unidade $9,04 $5,60 $3,20 $1,68 $0,80 $0,32 $0,08 $0,00

(8) Se s = $ 5 por unidade $45,20 $28,00 $16,00 $8,40 $4,00 $1,60 $0,40 $0,00

Custo variável total anual

(9) Se s = $1 $9,04 $7,10 $6,20 $6,18 $6,80 $7,82 $9,08 $10,50

(10) Se s = $5 $45,20 $29,50 $19,00 $12,90 $10,00 $9,10 $9,40 $10,50

(19)
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Análise de Sensibilidade do Custo 
de não Atendimento

Se existem dúvidas a respeito de exato valor 
do custo de não atendimento, é bastante 
útil executarmos uma análise de 
sensibilidade do ponto de pedido ao valor 
adotado

)RU(PN

CI
s

* (20)
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Análise de Sensibilidade do Custo 
de não Atendimento

Por exemplo, se R=52, a probabilidade de se 
consumir mais que 52 unidades é de 0,19 
(tabela 11). O custo de não atendimento seria

unidadepor  $0,98
19,08

50,1$
s

Logo, se o custo for $0,98 em vez de $1, o o ponto 
de pedido ótimo seria 52 unidades.
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A tabela acima mostra que, de fato, R*=53 é ótimo para 
s=$1. O valor é ótimo para valores de s entre 0,98 e 1,70. 
Se por exemplo, acredita-se que o valor de s pode estar 
entre $3,12 e 6,25, o ponto de pedido ótimo deveria ser de 
55 unidades. 

Se o custo do não
atendimento por

unidade for:

Então, P(U>R)* a
partir da equação

4.8, seria:

E o ponto de
pedido ótimo (R*)

seria:

$ 0,435 < s  $ 0,625 0,43 > P   0,30 51 unidades

$ 0,625 < s  $ 0,98 0,30 > P   0,19 52 unidades

$ 0,98 < s  $ 1,70 0,19 > P   0,11 53 unidades

$ 1,70 < s  $ 3,12 0,11 > P   0,06 54 unidades

$ 3,12 < s  $ 6,25 0,06 > P   0,03 55 unidades

$ 6,25 < s  $ 18,70 0,03 > P   0,01 56 unidades

$ 18,70 < s 

 

0,01 > P   0,00 57 unidades

(21)
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4  - Determinação de Níveis de Estoque 
para Problemas Específicos
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Problemas Específicos

Lotes de suprimento agregados
Itens com demanda e lead time variáveis
Itens de Pedido único
Itens de demanda esparsa  
Estoque de escalão



149

Lotes de Suprimento Agregados

Os modelos tratados até aqui consideram que as 
regras de colocação de suprimento ótimas 
deviam ser desenvolvidas para itens individuais.

No Problema da partida, a soma dos lotes parciais 
deve ser igual à capacidade de carga ou ao caixa 
disponível. 
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Flutuações da Demanda e do Prazo de 
Entrega (LT)

N
ív

el
 d

e 
E

st
oq

ue

Tempo

Ponto de Ressuprimento

Estoque de segurança
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Estoque de Segurança e Lead-time de 
Segurança

Estoque de segurança: quantidade a ser mantida em 
estoques cuja função é garantir o nível de atendimento 
desejado na condição de ocorrência de desvios de 
previsão (em modelos previsivos) ou variações (modelos 
reativos) em termos da quantidade recebida.

Lead-time de segurança: tempo a ser acrescido na data 
normal de colocação do pedido cuja função é garantir o 
nível de atendimento desejado na condição de ocorrência 
de desvios de previsão (em modelos previsivos) ou 
variações (modelos reativos) em termos de prazo de 
recebimento (lead-time).
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Exemplo 

A tabela abaixo ilustra as variações de LT e de demanda 
para um determinado produto. Qual deverá ser o ponto 
de pedido para uma probabilidade de atendimento no 
próximo período de cerca de 90%?

20140

30130

30120

20110

Ocorrência 
(%)

Demanda

105

204

403

202

101

Ocorrência (%)Lead time
(semanas)
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Exemplo de Variabilidade de Lead Time e 
Demanda
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Distribuição de probabilidades de 
Lead-time e taxas de demanda
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Probabilidades de Lead-time e taxas 
de demanda Combinadas

Podemos agora classificar o uso do lead-time segundo suas 
probabilidades na forma de um histograma:

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

100-

199

300-

399

500-

599

700-

799
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Probabilidades Combinadas

Para uma probabilidade de 
atendimento, por exemplo, 
de 90%, o momento do 
próximo pedido deverá ser 
quando o estoque atingir 
600 unidades. 

A probabilidade de atendimento para qualquer lead time ou 
demanda, para 1 pedido pode portanto ser dada por:

1800

0,98700

0,92600

0,80500

0,62400

0,3300

0,1200

0100

Probabilidade 
de uso 
acumulada

Uso no lead-
time  (até)
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Probabilidades Combinadas

Considerando-se um LT fixo de 1 semana e a 
demanda igual à demanda média ponderada 
(125), o ponto de pedido deveria ser igual a 600-
125 = 475 unidades para uma probabilidade de 
atendimento igual a 90% no próximo período.
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Itens de Pedido Único

Uma empresa produz itens da moda, que, vendidos na 
estação,tem um preço unitário de $250, mas se 
ficarem encalhados, serão vendidos por $30. O 
custo fixo da empresa por estação é de $140.000. O 
custo variável unitário é de $40. A empresa tem 
hoje um estoque de 4.000 unidades.

As probabilidades de demanda, conforme previsão 
são: 

Demanda 10.000 13.000 16.000 19.000 22.000 25.000 
Probabilidade

 

.05 .15 .25 .35 .15 .05 

 

Nesta situação, qual a quantidade ótima a produzir?
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Exercício
Uma empresa resolveu produzir antecipadamente 

camisetas “Brasil-Hexa 2010”. Caso o Brasil ganhe 
a copa, cada camiseta será vendida por $25, mas se 
não ganhar, será vendida a $8. O custo fixo da 
empresa para este projeto é de $ 30 mil. O custo 
variável unitário é de $11. 

As probabilidades de demanda, dependem das 
chances da equipe no torneio, e do poder aquisitivo 
da população. Estima-se:  

Nesta situação, qual a 
quantidade ótima a 
produzir?

10%40000

15%30000

20%25000

30%20000

25%15000

ProbDemanda
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Itens de Demanda Esparsa

São itens que, em grande parte dos períodos, não 
há demanda para o item, e esporadicamente, a 
demanda é positiva. Assim, além de se prever 
qual a quantidade de demanda, deve-se 
principalmente prever, quando ocorrerá o 
próximo pedido.

Distribuição de Poisson (tempo entre chegadas)
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Estoque de Escalão

Consiste em se dimensionar, ao longo da cadeia, 
quando deve ser alocado de estoque em cada elo, 
considerando-se a variabilidade existente, que é
crescente quanto mais para trás nos deslocamos 
na cadeia. 
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5 MODELOS DE ESTOQUE REATIVOS
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Parâmetros dos Modelos

Estmax = estoque máximo 
Estpen = estoque físico + encomendas 
pendentes
Multip = múltiplo (lote)
EstSeg = estoque de segurança
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Modelos Reativos Periódicos

Modelo de Reposição Periódica
Q = estmax –estpend

se estpend < ptoped

= 0
se estpen> ptdoped

Modelo de Reposição do Máximo
Q = estmax –estpend

(ptoped=estmax)
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Modelos Reativos Periódicos

Modelo de Rep. Periódica com Múltiplo
Q = Int[(estmax –estpend)/multp]*multip

se estpend < ptoped

= 0 se estpen> ptdoped

Sendo estmax > ptoped+multip
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Modelos Reativos Contínuos

Modelo de Reposição Contínua
Q = estmax –estpend se estpend < ptoped

= 0 se estpen> ptdoped

Modelo de Estoque Base  (kanbam)
Q = estmax –estpend
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Modelos Reativos Contínuos

Modelo de Reposição com Lote Fixo
Q = Q* se estpend < ptoped

= 0 se estpen> ptdoped

(modelo do lote econômico)
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Exercício 5:

Considere um determinado 
item com a demanda dada 
historicamente pela tabela:
Considere um custo de 

estoque de $1 e um custo de 
falta de $3
Escolha um dos modelos 

estudados e defina os 
parâmetros que serão 
utilizados.

97DEZ110DEZ
230NOV218NOV
180OUT155OUT
110SET133SET
120AGO152AGO
82JUL77JUL
199JUN215JUN
174MAI149MAI
216ABR176ABR
96MAR88MAR
148FEV135FEV
125JAN100JAN
QTDMESQTDMES
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Simule o comportamento do 
estoque com a seguinte 
demanda:
Qual o custo total 

resultante?

110DEZ
220NOV
189OUT
129SET
155AGO
66JUL
205JUN
165MAI
190ABR
77MAR
172FEV
133JAN
QTDMES
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Adequação dos Modelos e 
Parâmetros

Nas empresas, deve-se utilizar softwares que 
encontrem o melhor modelo e os parâmetros 
mais adequados para a minimização dos custos 
totais. 
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Atualização de Q*

Uma vez que os valores da demanda são 
normalmente mais variáveis que os custos de 
armazenagem e de pedido, armazenar uma 
constante k correspondente aos parâmetros 
mais fixos da fórmula.

Refazer o valor de Q* de tempos em tempos 
(D antiga – k %) < Datual < Dantiga +K%).

DKD
JC

C

JC

DC
Q

c

p

c

p 22*
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Atualização de R*

Uma vez que os valores da demanda média ou da 
variância forem modificados, há necessidade de 
alteração do ponto de pedido (para o mesmo nível 
de atendimento desejado). Algumas formas são:

Calcular nova média, desvio antigo (estoque de 
segurança como um valor fixo)
Estoque de segurança como porcentagem da 
média (ex: 1,30)
Atualizar os valores de Média e desvio para cada 
transação efetuada (por exemplo, por média 
móvel). Vantagem: erros menores. 
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Sistema ABC de Classificação de Itens

Podemos classificar os itens de acordo com sua 
importância relativa, que pode ser dada, por 
exemplo, de acordo com sua movimentação de 
valor (uso x valor individual).

Tipicamente, 20% dos itens são responsáveis por 
80% da movimentação de valor de um estoque 
(Lei de Paretto)

Podemos assim, dividir os itens de estoque em três 
categorias: A, B e C.
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Sistema ABC de Classificação de Itens

Itens da classe A: são aqueles 20% dos itens que 
representam cerca de 80% da 
movimentação de valor do estoque.

Itens da classe B: são itens de valor médio. Normalmente 
considera-se os seguintes 30% dos itens 
que representam 10% da movimentação 
de valor do estoque.

Itens da classe C: são itens de valor baixo. Normalmente 
considera-se os seguintes 50% dos itens 
que representam 10% da movimentação 
de valor do estoque.
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Sistema ABC de Classificação de Itens

O gráfico de Paretto abaixo divide o estoque entre as 
categorias A, B e C.

Categoria A Categoria B

Categoria C
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Alocação dos Itens de Estoque aos 
Modelos Existentes

Itens C:
Pode-se optar por utilizar modelos reativos para itens 
com demanda mais estável ou baixíssimo custo.
Manter estoques altos, utilizando Q bastante grande 
(não calcular EOQ) de modo que N seja pequeno (por 
exemplo, 1 pedido ao ano). R calculado de modo a 
garantir altíssimo nível de atendimento (custo de falta 
proporcionalmente alto). O esforço de controle 
economizado será utilizado no gerenciamento dos 
itens de mais alto valor.    
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Alocação dos Itens de Estoque aos 
Modelos Existentes

Itens A:
Utilizar em geral modelos previsivos.
Manter controle atento no que tange a: níveis 
exatos de estoque, recálculo das previsões de 
demanda (média e desvio), lead-times de 
fornecimento  (média e desvio), descontos por 
quantidade e hipóteses sobre custos de não 
atendimento. Calcular Q*, N* e R*com as 
adaptações e restrições necessárias em cada caso. 
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Alocação dos Itens de Estoque aos 
Modelos Existentes

Itens B:
Utilizar em geral modelos previsivos.
Manter controle moderado no que tange aos  níveis 
exatos de estoque (inventários periódicos), as 
previsões de demanda (média e desvio), lead-times 
de fornecimento  (média e desvio) e hipóteses 
sobre custos de não atendimento. Trabalhar com 
valores de Q, N e R com certa margem de erro.
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Alocação dos Itens de Estoque aos 
Modelos Existentes

Revisão contínua: aplicável a itens que não 
possuem limitação de datas específicas de 
colocação de pedidos nos fornecedores.

Revisão Periódica: aplicável a itens com as 
limitações acima. 

Sob Encomenda: aplicável a itens com baixa 
demanda, saída pouco previsível, alto valor e com 
baixo custo de falta. 
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