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Atualmente, um bom gerenciamento de estoques não se restringe a 

evitar a falta de produtos na cadeia logística, e sim possuir políticas de 

estoques bem definidas que reflitam o equilíbrio de cada situação 

conflitante envolvida, visando semppre o alinhamento dos processos 

com as estratégias da empresa. O presente trabalho propõe uma 

política de estoques a ser adotada por um distribuidor de bebidas para 

o controle do estoque de um grupo especial de produtos de seu 

portfólio. Tal proposição foi baseada no agrupamento desses produtos 

em grupos semelhantes quanto à margem de lucro e perdas, bem como 

no comportamento da distribuição de demanda de cada item de 

estoque analisado. Como parte dessa política, calculou-se os 

parâmetros ideais de controle para a tomada de decisões sobre quanto, 

quando e com que freqüência as reposições de estoques devem ser 

realizadas, tendo como premissa os níveis de serviço definidos para 

cada grupo da classificação multi-item. 
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1. Introdução 

A logística pode ser considerada um fator de vantagem competitiva para as empresas. Porém, 

Christopher (2009) entende que faz pouco tempo que as organizações reconheceram o 

impacto desta atividade para a obtenção de vantagem competitiva. Dentre as atividades 

logísticas, uma correta gestão de estoques pode significar uma grande vantagem para as 

organizações. Wanke (2008) destaca três motivadores principais da busca pela redução de 

estoques aliada a uma disponibilidade satisfatória de produtos. 

O primeiro é a crescente variedade de produtos existentes no mercado com o foco na 

satisfação particular de cada cliente. Decorrente desse grande número de itens de estoque 

surge uma maior complexidade para gerir tais estoques devido à necessidade de determinação 

dos parâmetros de gestão mais adequados para cada item, tais como estoques de segurança, 

lotes de reposição e pontos de pedido (NOVAES, 2007). 

Ao optar por investir em estoques e aumentar o nível de serviço ao cliente, a empresa 

imobiliza parte do seu capital de giro e, consequentemente, deixa de obter o retorno dessa 

quantia caso a mesma estivesse sendo aplicada no mercado financeiro ou em projetos de 

melhorias (BERTÁGLIA, 2003).  

Por último, tem-se a motivação das organizações que desejam maximizar o seu valor no 

mercado através da redução do seu capital circulante líquido, que corresponde à diferença 

entre ativo circulante e passivo circulante. Tal indicador reflete a liquidez da empresa e sua 

capacidade de gerenciar sua relação com clientes e fornecedores (WANKE, 2008). 

Quando se fala de gestão de estoques, outro conflito inerente ao assunto que também deve ser 

avaliado pela organização e alinhado às suas estratégias coorporativas é o custo com a 

manutenção dos níveis de estoques contra os custos de transportes. 

Caso a empresa opte por operar com estoques médios mais reduzidos, ou seja, com o 

recebimento de lotes de mercadorias menores e mais freqüentes, ela incorrerá em custos 

menores de oportunidade. Por outro lado, ela terá gastos maiores com transportes quer seja 

pela maior quantidade de viagens ou pelo fracionamento de cargas, podendo também perder 

incentivos no frete devido a economias de escala. 

Diante de todos os pontos antagônicos citados anteriormente, pode-se afirmar que a gestão de 

estoques não deve se limitar apenas em garantir a disponibilidade dos produtos no tempo 

certo. Para que esse gerenciamento seja feito da maneira correta, a organização deve possuir 

políticas de estoques bem definidas e que reflitam o equilíbrio de cada situação de conflito 

envolvida, visando sempre o alinhamento dos processos com as estratégias da empresa. 

Assim, o objetivo do presente artigo é definir uma política de estoques a ser adotada por um 

distribuidor de bebidas para o controle de um grupo especial de produto revendidos por ele, 

baseado no comportamento da demanda de cada item de estoque, bem como no nível de 

serviço que a empresa deseja oferecer para cada um deles. 

2. Estoques 

Ballou (2006) afirma que os estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, 

componentes, materiais em processo e produtos acabados existentes no canal de produção e 

logística das empresas. 

Apesar de, nos últimos tempos, a manutenção de estoque ter sido amplamente criticada 
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devido ao custo de oportunidade que o capital empregado em estocagem poderia trazer para a 

empresa, muitas vezes essa manutenção acaba representando uma economia nos custos 

operacionais maior do que o ônus desse estoque. Prova disso são os descontos que geralmente 

se conseguem em preços e transportes em função da quantidade solicitada. Corrêa e Corrêa 

(2008) identificaram que os gestores se preocupam com a quantidade de recursos financeiros 

empatados com a adoção de estoques elevados.  

Corrêa e Corrêa (2008) constatam que os estoques servem para regular taxas diferentes de 

suprimento e consumo de determinado item. Assim, um dos papéis fundamentais dos estoques 

é garantir a disponibilidade de produtos quando eventos não planejados podem afetar a 

cadeia, tais como atrasos no abastecimento, greves e desastres naturais (BALLOU, 2006). 

Segundo Bowersox e Closs (2007), as empresas ainda sofrem com a inexistência de 

metodologias sofisticadas que apurem dados de manutenção de estoques e possibilite uma 

melhor avaliação do conflito entre nível de serviço, eficiência das operações e níveis de 

estoque. 

2.1 Estratégias de Gerenciamento de Estoques 

Corrêa e Corrêa (2008) entendem que a gestão de estoques de determinado item refere-se a 

quando e quanto ressuprir, a medida que ele vai sendo consumido pela demanda. Numa 

empresa em que a quantidade de produtos estocados é relativamente grande, nem sempre a 

relevância que se dá a um determinado item é igual à dada para os demais. Para a alta 

gerência, determinados produtos são tratados com certo diferencial em relação aos outros, 

quer seja pela maior margem de lucro que ele trará para a empresa, quer seja pelo alto volume 

de vendas que o mesmo possui. 

Diante dessa realidade, o gerenciamento dos estoques deve estar sempre alinhado às 

estratégias da empresa, bem como aos níveis de serviços que se deseja oferecer aos clientes. 

Como forma de simplificar esse controle de estocagem, torna-se imprescindível a 

classificação dos produtos quanto a esse grau de importância ou outra característica de 

similaridade entre eles. 

Os produtos devem ser ordenados decrescentemente baseados em fatores tais como volume de 

vendas, margem de lucro, valor dos estoques, rotação e natureza do item (BOWERSOX, 

CLOSS, 2007). Logo após essa ordenação, os itens com características similares são 

colocados num mesmo grupo, que recebe uma codificação ou descrição específica. 

Para Slack et al. (2007), a conseqüência da falta de estoques, a incerteza no fornecimento e a 

alta obsolescência ou risco de deterioração também podem contribuir para a classificação 

desejada. 

Assim, é necessário o estabelecimento de políticas que visem a gestão dos estoques, dada sua 

importância e impacto nos custos organizacionais. Existem diversas metodologias que visam 

a gestão dos estoques. Algumas delas serão exploradas a seguir. 

2.1.1 Curva ABC multi-item 

 Um dos métodos mais utilizados na definição de políticas seletivas nas empresas é o método 

da Curva ABC, que tem como critério classificatório as venda e utiliza a regra 80/20 como 

delimitadora dos grupos de produtos, ou seja, toma como verdade as pesquisas realizadas nas 

indústrias que apontam o fato de 80% das vendas de uma empresa estar concentrada em 

apenas 20% de seu portfólio (BOWERSOX, CLOSS, 2007). 
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De acordo com Corrêa e Corrêa (2008), uma classificação ABC típica apresenta uma 

configuração na qual os produtos considerados da classe A respondem por 65% do valor de 

demanda ou consumo anual, enquanto as classes B e C respondem, respectivamente, por 25% 

e 10% dessa demanda. 

Em muitos casos, opta-se pela escolha de dois ou mais itens classificatórios do estoque para a 

formação dos grupos similares, ou seja, define-se uma ponderação para cada critério que 

resulta num índice de classificação combinado. Tal método também é conhecido por Curva 

ABC Multi-itens, e apresenta um nível de complexidade e detalhamento muito maior do que o 

controle de estoques mono-item (VOLLMANN apud ALBERTIN, 2008). 

Não se pode deixar de comentar que, para determinadas empresas, estratégias adicionais 

podem ser necessárias para um bom gerenciamento dos estoques, cabendo a cada uma avaliar 

quais informações serão importantes para o alinhamento de seus processos às características 

que ela entende como mais relevantes. 

2.1.2 Nível de Serviço  

O segundo estágio do processo é a definição da estratégia integrada de estoques para cada 

segmento ou grupo de produtos ou mercados. A estratégia integrada inclui a especificação de 

todos os aspectos do processo de gerenciamento de estoques, incluindo objetivos de nível de 

serviço aos clientes, método de previsão, técnicas de gerenciamento e tempo de ciclo de 

estoques (BOWERSOX e CLOSS, 2007). 

Para Lalonde et al. (1988) apud Bowersox e Closs (2007), o serviço ao cliente é um processo 

cujo objetivo é fornecer benefícios significativos de valor agregado à cadeia de suprimentos 

de maneira eficiente em termos de custo.” 

Três fatores podem ser citados como os mais relevantes para os clientes quanto ao nível de 

serviço oferecido pelas empresas: desempenho operacional, disponibilidade e confiabilidade 

(BOWERSOX, CLOSS, 2007). 

O desempenho operacional das operações logísticas é mensurado de acordo com o 

atendimento às seguintes características: (a) velocidade, que se refere ao tempo decorrido 

desde a colocação do pedido até o recebimento do serviço ou mercadoria; (b) consistência, 

que significa a execução constante do serviço dentro do prazo de entrega pré-estipulado; (c) 

flexibilidade, que aborda a capacidade da empresa em lidar com situações extraordinárias de 

solicitações de serviços; e (d) falhas e recuperações, que são mensuradas através da existência 

de planos de contingência que recuperem as falhas ocorridas por erros inesperados durante as 

operações (BOWERSOX, CLOSS, 2007). 

Bowersox e Closs (2007) deixam claro que, para se atingir alto nível de disponibilidade de 

estoques é necessário muito mais planejamento logístico do que simplesmente formação de 

estoques em depósitos com base na previsão de vendas. 

No que se refere à mensuração dessa disponibilidade, o que se vê atualmente são variados 

tipos de modelos de medição utilizados pelas empresas mundo afora. A seguir serão 

explorados apenas os três mais comuns no ambiente corporativo, destacados na literatura de 

Wanke (2008): a Probabilidade de Não Faltar Produto (PNFP), a Falta Esperada por Ciclo de 

Ressuprimento (FECRE) e o Fill Rate (FR).  

Quando desejamos mensurar quais são as chances de se faltar produto durante uma reposição 

independente da magnitude dessa falta, estamos nos referindo à Probabilidade de Não Faltar 

Produto (PNFP). Esse indicador é o mais empregado nas relações industriais entre 
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fornecedores e fabricantes, e pode ser calculado, para um dado período definido, dividindo-se 

a quantidade de vezes em que não houve falta de algum produto durante uma reposição pela 

quantidade total de ressuprimentos (WANKE, 2008). 

Numa cadeia de suprimentos típica, os indicadores mais utilizados nas relações entre 

fabricantes e varejistas e entre varejistas e consumidor final são a Falta Esperada por Ciclo de 

Ressuprimento (FECRE), também chamado de Vendas Perdidas, e o Fill Rate. Nessas 

relações, dá-se maior importância à magnitude da falta do que propriamente na quantidade de 

vezes em que ela ocorreu. 

No caso das Vendas Perdidas, temos a informação de qual o tamanho médio da falta durante o 

ressuprimento, na unidade de medida conveniente para cada situação. Esse indicador servirá 

como base para o cálculo do nível de atendimento da demanda ou Fill Rate, que corresponde à 

razão entre a demanda atendida e a demanda total. 

Como último fator relevante considerado pelos clientes para a avaliação de um bom serviço 

logístico tem-se a confiabilidade, que, em resumo, define-se como a manutenção da 

excelência nos quesitos disponibilidade e desempenho operacional (WANKE, 2008). 

É importante que cada empresa tenha previamente definido qual o seu pacote básico de nível 

de serviço que será oferecido aos seus clientes antes da contratação de seus serviços. Uma vez 

definido esse nível de serviço, este deve ser fornecido a todos os seus clientes sem distinções, 

mesmo que a rentabilidade de uns seja inferior a de outros (BOWERSOX, CLOSS, 2007). 

2.1.3 Gestão de Estoque 

O controle de estoque é uma atividade rotineira que busca garantir a disponibilidade de 

produtos dentro da cadeia logística, analisando as quantidades disponíveis em determinada 

localização, verificando as suas variações ao longo do tempo e tomando as decisões do 

momento certo de se pedir uma nova remessa de produtos. 

Para garantir o cumprimento de todas as políticas de estoques definidas para cada produto, 

faz-se necessário desenvolver procedimentos de controle que definam a freqüência de análise 

dos níveis de estoques para posteriores decisões de quanto e quanto pedir. 

Uma das maneiras de controle utilizadas em ressuprimento citados por Bowersox e Closs 

(2007) é o controle permanente, ou seja, a análise dos níveis de estoques é realizada 

diariamente e, quando o estoque disponível somado a quantidade de pedidos já colocadas 

junto ao fornecedor atinge o nível de ressuprimento, um novo pedido é então providenciado. 

Apesar de esse método consumir bastante tempo e esforço dos estoquistas, o tamanho do 

pedido é constante e pode ser estabelecido pelo lote econômico de compra (LEC). 

Outra opção de controle seria a análise dos estoques em intervalos regulares, semanais ou 

mensais. Apesar de essa escolha apresentar uma economia significativa no tempo de análise 

dos níveis de estoques, ele acarreta no aumento dos estoques médios. Por haver possibilidades 

de faltas de estoques antes de uma nova contagem, supõe-se que “... o estoque atingirá uma 

quantidade abaixo do ponto de ressuprimento antes da contagem periódica seguinte, 

aproximadamente metade das vezes em que ocorrem tais contagens.” (BOWERSOX, CLOSS, 

2007, p. 256). 

Uma terceira opção de freqüência de análise existente, fruto de uma combinação entre as 

alternativas de controle permanente e periódico, é nomeado de sistema de nível de reposição 

(BOWERSOX, CLOSS, 2007). Este apresenta controles periódicos a intervalos curtos e tem 

intervalos fixos entre as colocações de pedidos. Similar ao controle permanente, este sistema 
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estabelece uma meta ou limite superior de nível de ressuprimento para colocação de pedidos. 

3. Estudo de Caso 

O presente estudo de caso foi desenvolvido num distribuidor de bebidas no estado do Ceará, 

cuja identidade foi preservada devido à sua política interna de proteção às informações. 

Foram levantados vários dados com os departamentos da empresa. O Quadro 1 ilustra  que foi 

levantando com cada setor. 

Departamento Informações coletadas 

Marketing dados referentes ao histórico de vendas realizadas no ano de 

2008; a previsão de demanda para o ano de 2009, acompanhada 

dos respectivos desvios-padrões dessa demanda por item de 

estoque.  

Financeiro Custos de aquisição dos produtos e as margens unitárias.  

Logística Tempos de reposição e suas variações, custos de transportes, 

paletizações e estoques reais do ano de 2008. 

Quadro 1: Tipo de informações coletadas nos departamentos 

3.1 Análises realizadas 

Com a posse de todas essas informações, a primeira análise realizada foi a classificação dos 

49 itens de estoque do grupo de produtos com margem zero em classes semelhantes quanto à 

margem e perdas em reais, utilizando-se o conceito de curva ABC multi-item. 

Na primeira ordenação deste portfólio, foram calculadas, em reais, as margens unitárias de 

cada item no ano de 2008 bem como o percentual de participação de cada uma delas em 

relação à margem total. A Figura 1 ilustra este fato. 

 

Figura 1: Curva ABC para os produtos em função da margem de lucro 

Pela Figura 1, pode-se observar que os produtos com os códigos 1, 2, 4 e 3 são os que 

apresentam a maior margem de contribuição para o lucro do negócio, sendo classificados 

como do tipo A. Esses percentuais foram ordenados decrescentemente e os produtos que 

representavam até 65% da margem total acumulada foram classificados como grupo A. 

Seguindo com a segmentação, no grupo B foram consolidados os demais produtos que 

apresentaram mais 25% do total da margem acumulada, ficando os últimos 10% no grupo C.  

Analogamente à primeira análise, foram considerados os dados de perdas em reais que o 

distribuidor teve de cada item de estoque no ano de 2008, perdas essas ocorridas por 

vencimento, avarias nas movimentações dentro do depósito, trocas no mercado dentre outros 

motivos A Figura 2 ilustra a curva ABC para os dados de perdas. Vale salientar que foram 
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expurgadas as perdas consideradas como pontos fora da curva, ou seja, que por motivos 

conhecidos e excepcionais elevaram absurdamente o valor da perda de um produto e 

poderiam acarretar análises incorretas caso permanecessem na base de dados. 

 

Figura 2: Curva ABC para os produtos em função das perdas de produção 

Analogamente à primeira curva, calculou-se o percentual individual de cada perda em relação 

ao total do ano de 2008, ordenou-se a base de itens em ordem decrescente desses percentuais 

e, em seguida, houve a segregação dos produtos nos grupos III, II, I, considerando as mesmas 

frações utilizadas na primeira análise – até 65% considerou-se do grupo III, os 25% seguintes 

do grupo II e os 10% restantes foram inclusos no grupo I. Com as duas análises ABC 

realizadas, os produtos foram classificados nos grupos AA, BB, CC, como ilustra a Tabela 1.  

Tabela 1: Classificação  AA, BB e CC. 

Código Produto Família 
ABC 

Margem 

ABC 

Perda 

ABC 

Margem x 

Perda 

Grupo ABC 

1 PW 250 ML ENERGETICO  A  I AI AA 

30 SUCO GOI 200 SUCO 200 ML  B  I BI AA 

32 SUCO PES 200 SUCO 200 ML  B  I BI AA 

31 SUCO CAJ 200 SUCO 200 ML  B  I BI AA 

15 CHA L PET CHÁ PET  C  I CI BB 

16 CHA P PET CHÁ PET  C  I CI BB 

A classificação seguiu as regras de classificação exibidas na Figura 3. 

  

Perdas 

 

 

  I II III Categorias 

M
a

rg
em

 A AI AII AIII AA 

B BI BII BIII BB 

C CI CII CIII CC 

 

Figura 3: Regras consideradas na classificação ABC multi-item. 

Fonte: Autores 

O passo seguinte foi a definição do nível de serviço a ser prestado para o mercado. Pela 

importância que a empresa dá à magnitude de suas possíveis falhas no atendimento de algum 

pedido e não somente ao número de pedidos atendidos parcialmente ou não atendidos, o 

indicador de nível de serviço escolhido para nortear a gestão de estoques foi o Fill Rate. 

Definiu-se que para produtos da classe AA, o atendimento desejado do volume de vendas 

seria de 97%, seguido de 95% para produtos da classe BB e 90% para produtos classe CC. 
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Após essa definição, os dados de cada produto foram aplicados à uma planilha eletrônica, 

ilustrada na Figura 4, desenvolvida internamente para o cálculo dos parâmetros de estocagem 

e custos envolvidos. 

 
Figura 4: Exemplo de planilha de cálculo dos parâmetros. 

Fonte: Autores 

As fórmulas utilizadas para encontrar os indicadores de Nível de Serviço foram baseadas no 

comportamento da demanda de cada produto, conforme indicado na literatura de Wanke 

(2008).  

Para aqueles itens com demanda inferior a 300 unidades por ano, conhecidos como produtos 

de baixo giro, considerou-se a distribuição de Poisson pela dificuldade de mensuração da 

magnitude dos erros que seriam gerados ao considerar um comportamento Normal.   

Quanto aos itens de alto giro, ou seja, com demanda anual maior do que 300 unidades, a 

decisão sobre qual distribuição de probabilidade utilizar foi definida após o cálculo do 

coeficiente SD*TR/D*TR de cada item de estoque, que representa o coeficiente do desvio-

padrão da demanda no tempo de resposta pela demanda média no tempo de resposta. Para o 

grupo de produtos que apresentou coeficiente menor do que 0,5 foi utilizada a aproximação 

pela Normal, enquanto para os demais produtos, com coeficiente superior a 0,5, a distribuição 

Gama foi a balizadora dos cálculos.   

Para o cálculo dos estoques de segurança seguiu-se o raciocínio de Wanke (2008), que 

considera a demanda e o tempo de resposta como duas variáveis contínuas e com coeficientes 

de correlação igual a zero. A opção foi feita pelo método mais conservador por resultar em 

estoques de segurança superiores e, conseqüentemente, garantir uma menor ruptura de 

produtos. 

Para os itens de baixo consumo, o ponto de pedido foi calculado em termos do consumo 

médio histórico por unidade de tempo (D = λ) em virtude da dificuldade existente em se achar 
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uma previsão de demanda de boa acuracidade face às irregularidades de seu comportamento. 

Como no estudo utilizou-se a distribuição de Poisson para esses itens de baixo giro, a 

variância do consumo pôde ser igualada ao consumo médio histórico no tempo de reposição.  

Face à atividade principal da empresa, como o indicador de nível de serviço escolhido para 

nortear as análises de estoques foi o Fill Rate, o número de desvios padrão (k) usado para o 

cálculo do estoque de segurança (ES) e da Falta Esperada por Ciclo de Ressuprimento 

(FECRE) de cada item de estoque correspondeu ao valor necessário para se atingir o 

percentual de Fill Rate definido pela diretoria da empresa para a classe ABC a qual o item 

pertence. Para isso, como esse valor não seria único para todos os produtos, adotou-se uma 

das ferramentas de controle de formulários existente no Microsoft Excel, a barra de rolagem, 

como alternativa para facilitar a variação do k até atingir o valor desejado. 

A inclusão dos indicadores de custos nessa análise também foi necessária para a mensuração, 

por item, do quanto a empresa deixa de ganhar devido aos custos de oportunidade do capital 

investido em estoque e às vendas não realizadas devido à indisponibilidade de produtos.  

Adicionando-se a esse custo de oportunidade os custos com o transporte de todo o volume a 

ser comprado para atendimento da demanda anual, chegou-se ao montante em reais que a 

empresa terá que desembolsar para manter a política de estoques idealizada para cada item 

estudado. 

Também foi calculado, por produto, qual o custo de oportunidade que a empresa deixa de 

ganhar com os estoques em trânsito, custo esse que muitas vezes não é considerado para o 

cálculo dos custos com estocagem pelo fato de esse estoque não entrar no cálculo do estoque 

médio. 

Vale ressaltar que, tanto para o cálculo dos custos de oportunidade quanto dos lotes 

econômicos de compra, utilizou-se o valor de 24% ao ano para a taxa de oportunidade do 

capital. Tal valor foi encontrado ponderando-se a taxa média de juros referente ao passivo 

(19%) e a taxa de retorno esperada dos acionistas referente ao patrimônio líquido (31,5%), 

sendo utilizado como ponderadores as respectivas proporções destas contas sobre o ativo, que 

correspondem a 60% e 40%, respectivamente. 

Portanto, baseado em um Fill Rate pré-definido, foram calculados individualmente todos os 

parâmetros necessários para um gerenciamento de estoques que não avalia simplesmente a 

falta de estoques, mas sim busca um equilíbrio entre todas as situações de conflito envolvidas 

no processo. 

Exemplificando todo o procedimento adotado através de um dos produtos, tomaremos como 

base os dados evidenciados na Tabela 2 referente ao produto PW 250 ml, pertencente à 

família dos energéticos. 

Tabela 2: Base de dados utilizada no estudo para o produto PW 250 ml. 

Dados Valores 

Vendas Ano (2008) (cxs) 106.855 

Vendas Médias Dia (cxs) 293 

Lead Time (dias) 20 

Desv. Pad. Lead Time (dias) 3,0 

Demanda Ano (2009) (cxs) 79.773 

Demanda Méd (dias) 219 

Desvio-Padrão Demanda (cxs) 61,1 

CTR por trecho (R$)  R$ 9.653,33  
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CPV (R$) R$ 18,65 

Margem Unitária (R$)  R$ 4,54  

Cxs/pallet 660 

Os dados do produto foram preenchidos na primeira parte da planilha baseado nas 

informações coletadas na empresa quanto à demanda e lead time. Usou-se um histórico de um 

ano para o cálculo dos desvios do tempo de ressuprimentos e da demanda do produto. 

Para o cálculo do custo de transportes, obteve-se que o valor do frete por trecho era de R$ 

9.653,33 e, dividindo esse total pela quantidade de caixas do produto que poderia ser 

transportado nesse veículo (660 cx/pallet multiplicado por 20 pallets = 13.200 cxs), 

encontrou-se o custo por caixa transportada de R$ 0,73. 

O custo de aquisição de R$14,11 foi encontrado através da subtração entre o custo do produto 

vendido (CPV), que equivale a R$ 18,65, pela margem unitária do produto, que nesse caso era 

de R$4,54. Devido à dificuldade de se mensurar a perda de confiabilidade por parte do 

consumidor em relação à empresa conseqüente de uma venda perdida, o custo da falta foi 

considerado, por aproximação, igual à margem unitária que a empresa deixa de ganhar ao 

perder uma venda por indisponibilidade de estoque. Quanto à taxa de oportunidade, o valor de 

24% foi utilizado, conforme cálculo já explicado anteriormente.  

Logo em seguida, foi analisada a distribuição da demanda desse item no tempo de resposta 

através de duas variáveis: a média da demanda no tempo de resposta, obtida pela 

multiplicação da demanda diária e do tempo de resposta (219 x 20 = 4371 cxs); e o desvio-

padrão da demanda no tempo de resposta. 

Como o produto aqui analisado é de alto giro, ou seja, possui demanda superior a 300 

unidades por ano, calculou-se o coeficiente do desvio-padrão da demanda no tempo de 

resposta pela demanda média no tempo de resposta 

SD*TR/D*TR = 1399 / 219 * 20 = 0,32 

 Como o valor encontrado foi menor do que 0,5, a distribuição de demanda do item foi 

aproximada pela Normal.  

Sendo assim, os indicadores de nível de serviço foram calculados considerando uma 

distribuição Normal, correspondendo ao cálculo dos índices PNFP, FECRE e Fill Rate. Vale 

ressaltar que, conforme comentado anteriormente, foi utilizada uma barra de rolagem no 

campo referente ao número de desvios padrão (k) e, a partir dela, encontrou-se o valor de k 

que, influenciando o cálculo do FECRE, levaria ao valor do Fill Rate desejado e estipulado 

pela empresa. Para o item analisado, 97% foi o percentual adotado por pertencer à curva AA e 

2,27 foi a quantidade de desvios-padrão (k) ideal para se alcançar esse número. 

Com a definição do número de desvios padrão, obteve-se o valor de 3.180 cx a serem 

mantidas como estoque de segurança para o produto PW 250 ml.  O ponto de pedido definido 

de 3.365 cxs levou em consideração a soma do estoque de segurança ideal com o lote 

econômico de reposição. 

Logo após, os estoques de segurança, na instalação e em trânsito foram valorados levando em 

conta a previsão de demanda anual do produto. No mesmo modo, encontrou-se a 

representatividade, em reais, da falta de estoques multiplicando a quantidade de ciclos de 

ressuprimentos anuais necessárias (coeficiente entre a demanda anual e o LEC) pela Falta 

esperada por ciclo de ressuprimento (FECRE). 
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Somando todos esses custos com a despesa que a empresa terá com o transporte de todo o 

estoque a ser reabastecido anualmente, encontrou-se um custo total anual de R$93.515,38.  

4. Resultados Obtidos 

Após a aplicação do método da curva ABC multi-item nos produtos margem zero para uma 

segregação dos mesmos quanto às suas semelhanças, os seguintes resultados foram 

encontrados: uma pequena parcela de apenas 4 produtos formaram o grupo AA, 

correspondendo a 8% dos 49 itens de estoque estudados; 27 produtos apresentaram 

características que os levaram ao grupo BB, que ficou com a maior parcela do portfólio 

(55%); e o restante dos 37% (18 itens) formaram o grupo CC. 

Em seguida, convocou-se uma reunião com toda a diretoria e representantes comerciais para 

análise das estratégias de mercado da empresa para os PMZs e definição de quais níveis de 

serviço desejava-se oferecer ao mercado para cada grupo de produtos. Ao final do encontro, 

chegou-se aos seguintes valores de Fill Rate: 97% para o grupo AA, 95% para o grupo BB e 

90% para o grupo CC. 

Com a nova política proposta, 83% do custo total anual que a empresa terá com os produtos 

desse grupo AA está concentrado num único item, o PW 250 ml, principalmente devido ao 

seu alto valor agregado e à sua margem unitária ser oito vezes superior à margem dos demais 

produtos desse grupo. 

Em relação à freqüência de análise para colocação de pedidos, optou-se pelo controle 

permanente dos estoques para o grupo AA. Devido à importância que esses poucos itens têm 

para a empresa, vale a pena direcionar um tempo maior da atenção dos estoquistas às análises 

diárias de seus níveis de estoques. O tamanho do pedido sempre será constante e igual ao lote 

econômico de compra (LEC). Ao compararmos o consolidado dos custos totais anuais do 

distribuidor frente à política sugerida, os 55% dos produtos analisados, pertencentes ao grupo 

BB, ficariam responsáveis por 71% dos custos totais anuais da empresa. 

Buscando uma economia no tempo de análise dos níveis de estoques, para esse segundo 

grupo, cujo nível de serviço definido foi de 95%, convencionou-se adotar uma freqüência 

semanal de análise para colocação dos pedidos de ressuprimento. Será somado aos tempos de 

resposta utilizados para o cálculo do ponto de reposição o valor de 3,5 dias, referente à 

metade do período entre duas contagens sucessivas, conforme indicado no método. 

Pelo mesmo motivo anteriormente citado, a metodologia de análise semanal dos estoques será 

adotada para os produtos do grupo CC. 

Vale ressaltar que, para os produtos de baixo giro nos quais aproximamos o comportamento 

da demanda à distribuição de Poisson, participantes tanto do grupo BB quanto do CC, 

considerou-se a demanda histórica para o cálculo do ponto de pedido, ao invés da demanda 

futura, a fim de minimizar o impacto dos erros envolvidos durante a elaboração da previsão 

de vendas. 

Apesar do foco da empresa estar voltado para a redução dos custos de oportunidade, estudos 

visando a redução dos custos de transportes também se faz necessário, já que 87% dos custos 

totais anuais com os PMZs são referentes à transportes.   

5. Conclusões 

Avaliando a realidade de gerenciamento de estoques do distribuidor em estudo anterior à 

conclusão deste trabalho, pode-se resumir que todo o planejamento dos estoques era baseado 
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no bom senso e no empirismo de seus analistas. Nenhum outro estudo focado em estoques e 

com embasamento teórico jamais havia sido desenvolvido. 

Além disso, a cultura difundida pela diretoria da empresa era de tolerância zero em relação à 

falta de estoques, ou seja, o nível de serviço a ser oferecido ao mercado desejado era de 100% 

, independente dos custos envolvidos para o seu atingimento.  

O método da curva ABC mostrou-se eficiente na segregação desses produtos em classes de 

acordo com suas semelhanças. Em especial devido à classificação multi-item, que enriqueceu 

ainda mais tal classificação por não se restringir a apenas um critério classificatório. 

As técnicas de Wanke (2008) quanto a análises do comportamento da demanda baseado em 

seus desvios padrão durante o tempo de ressuprimento tiveram grande relevância na 

aproximação desse comportamento a uma das distribuições estatísticas utilizadas para o 

cálculo dos parâmetros de nível de serviço. 

Juntamente com essa análise sobre como se comporta a demanda de cada item de estoque, os 

percentuais de nível de serviço bem como os dados de cada produto coletados na empresa 

foram aplicados nas fórmulas e métodos revisados bibliograficamente. Com isso, estabeleceu-

se os novos parâmetros individuais de controle de estoque. 

O método utilizado neste trabalho mostrou-se eficaz na redução dos estoques médios e 

manutenção dos níveis de serviço ao mercado. E as conseqüências práticas desse estudo 

foram imediatas: além da disponibilização do capital da empresa para outros fins, com a 

redução dos níveis de estoque o arranjo físico dos materiais foi otimizado e conseqüentemente 

as avarias diminuíram.  

Com a exclusão dos excessos de estoques, as ineficiências dos processos que anteriormente 

eram encobertas por eles, vieram à tona e tornaram o dia-a-dia dos analistas de planejamento 

mais agitado por passarem a buscar alternativas para a resolução dos principais problemas que 

impactavam suas atividades. 

Diante dessa realidade, cabe ao distribuidor estudado no presente trabalho optar por um 

investimento maior em tecnologias que facilitem o seu planejamento de estoques e otimize 

cada vez mais seu capital, quer seja desenvolvendo internamente um software de gestão que 

possua toda a lógica de cálculos aqui apresentada, ou adquirindo alguma das ferramentas 

disponíveis no mercado. 
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