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O trabalho  trata de um estudo da gestão de estoque de uma empresa 
do ramo de revestimentos e acabamentos. O estudo foi feito com base 
em um levantamento do histórico de compra e venda de um produto, 
fazendo uma analise no tratamento da gesstão de estoque da empresa 
com o intuito de avaliar a necessidade ou não de alteração da gestão 
atual.   
 
 
Palavras-chaves: Palavras chave: Estoque. 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil,  13 a 16 de outubro de 2008 



 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008 
 
 
 
 
 

 
 

2 

 

1. Introdução 

A gestão de estoques no varejo brasileiro foi durante muito tempo deixada a segundo plano. 
Antes da época inflacionária, em virtude da quase inexistência de grandes redes varejistas e, 
portanto, pouquíssima competição, a maioria das lojas era gerenciada por seus proprietários e 
estes executavam a gestão de seus negócios utilizando sua experiência prática, fazendo 
reposição de mercadorias ou compra dos itens quando visitados por representantes dos 
fornecedores, definindo quantidades a comprar de maneira empírica. Este é o caso da empresa 
em que será feito o estudo. 

O segmento a ser feito o estudo é de revestimento e acabamentos que está inserido no setor de 
material de construção. Existem empresas especializadas somente neste segmento, a escolha 
da empresa ocorreu de modo que o produto fosse de suma importância para seu faturamento, 
assim o produto escolhido nesta empresa que preenche esses requisitos foi à argamassa, que é 
uma mistura de cimento, areia, água e, em alguns casos, de outro material (cal, saibro, barro, 
caulim, etc).  

O objetivo desse artigo é estudar uma gestão de estoque para um dos principais produtos de 
uma empresa de materiais de construção civil, fazer uma analise detalhada do fluxo de 
estoque, ou seja, entrada e saída de produtos, direcionando o estudo nos fundamentos da 
administração de estoque, sendo que o foco principal seriam as funções, custo, objetivos 
operacionais e atendimento ao cliente. 

2. Revisão bibliográfica 

De Arnold (1999), O estoque serve como armazenamento intermediário entre a demanda dos 
clientes e os produtos acabados. 

E para Chopra (2003), Estoque existe devido uma inadequação entre o suprimento e demanda, 
cujo papel importante é o de aumentar a quantidade de demanda que pode ser atendida.  

Desta forma, a administração de estoque é essencial para qualquer empresa, pois constituem 
uma parte substancial dos seus ativos totais. 

Mas apesar de todo esforço, ainda não existe uma solução padrão, para a gestão de estoque, 
pois existem grandes oscilações de demanda, como por exemplo, as causadas por ondas de 
calor ou frio inesperadas. Segundo Chiavenato (1991), o estoque garante o abastecimento de 
materiais, neutralizando os efeitos: da demora ou atraso do fornecimento do produto, 
sazonalidade no suprimento, além de proporcionar economias de escala através da compra de 
lotes econômicos ou eficiência no atendimento. Desta forma, mesmo com as incertezas, todas 
as empresas e instituições, precisam manter estoque. 

A meta principal de uma empresa é maximizar o lucro, desta maneira, saber dimensionar o 
estoque, é essencial para a saúde financeira da mesma, já que, se a empresa buscar o menor 
estoque, corre o risco de perder uma venda por falta de produto, em contrapartida, um alto 
estoque representa um investimento de capital muito alto. Além disso, produtos diferentes, 
possuem giros diferentes e sazonalidades ocorrem em vários negócios. 

Conforme Chiavenato (1991), dimensionar o estoque significa estabelecer os níveis de 
estoque adequados ao abastecimento da demanda, sem resvalar nos dois extremos: excessivo 
ou insuficientes. Para isso é preciso fundamentar o dimensionamento nos seguintes 
pressupostos: 
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− Quais Materiais que devem permanecer em estoque? 
− Quanto de estoque será necessário para determinado período de tempo, isto é, qual o nível 

de estoque para cada item? 
− Quando os estoques devem ser reabastecidos, isto é, qual a periodicidade das compras e o 

giro de estoques? 

Para equilibrar todos esses aspectos, um dos caminhos é a utilização intensa da informação, a 
partir de históricos de vendas por produto, por época do ano, o prazo de entrega dos 
fornecedores, pois quanto menores eles forem, menores também podem ser os estoques. 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada na pesquisa é classificada seguindo os critérios propostos por Lucia 
da Silva (2001), sendo que do ponto de vista da: 

a) Natureza,é uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação 
prática dirigidos à solução de problemas específicos;  

b) Abordagem, é uma pesquisa quantitativa, porque considera que tudo pode ser 
quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-
las e analisá-las; 

c) Dos Objetivos, é descritiva, visando descrever as características de determinada população 
ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em 
geral, a forma de Levantamento; 

d) Procedimentos Técnicos, é um estudo de caso, envolve o estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

O estudo de caso foi feito baseado em dados de vendas, coletado mensalmente no banco de 
dados da empresa, no período de 1 ano, que estão apresentados em forma de tabelas e 
gráficos. O produto analisado foi à argamassa do grupo Saint-Gobain, Weber Quartzolit, 
fabricada há 70 anos e é líder no segmento de argamassa industrializada no Brasil. 

Para fazer a gestão do estoque testamos a normalidade das vendas com o software MINITAB, 
utilizando o teste estatístico Kolmogorov-Smirnov.  

4. Desenvolvimento 

O foco deste estudo como já foi dito, é a gestão de estoque em uma empresa do setor de 
revestimentos e acabamentos, descrevendo o papel exercido pelo estoque e discutindo sobre 
as ações que podem ser realizadas para diminuí-los sem aumentar o custo ou lesar o nível de 
disponibilidade do produto. 

O estudo foi realizado a partir dos dados apresentados na figura abaixo:  
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Figura 1 – Dados de Vendas 

No teste de Kolmogorov-Smirnov (Figura. 2) que é usado para determinar se duas 
distribuições de probabilidade subjacentes diferem uma da outra ou se uma das distribuições 
de probabilidade subjacentes difere da distribuição em hipótese, em qualquer dos casos com 
base em amostras finitas. Para isso foi definido com hipótese nula, os dados aderem à 
distribuição normal, hipótese alternativa os dados não seguem distribuição normal. Se o valor 
da probabilidade (P), for menor que o nível de significância, no caso 0,05, rejeitamos a 
normalidade. No teste o valor de P, foi de 0,150, conforme o gráfico em anexo. Desta forma 
concluímos que os dados aderem à curva normal e podemos aplicar os seguintes modelos de 
gestão de estoque:  

 
 

Figura 2 – Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov 
 

3.1 Tamanho Ótimo do Lote (Q*)  

É o número ótimo de unidades de um pedido, que minimize o custo total por ano.  



 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008 
 
 
 
 
 

 
 

5 

O seu valor está relacionado à demanda anual (R), custo de manutenção de estoque (h), custo 
de pedido (S) e ao custo unitário (C). 
O custo unitário é de R$ 4,320. 
O  custo do pedido é de R$ 0,475. 
Sabendo que a demanda anual é a somatória das vendas mensais. 
Considerando que o custo de manutenção de estoque tem como base neste caso, apenas o 
custo de capital, adotaremos o rendimento anual da poupança como referência. 

unid 183
32,406,0

475,0908522* ≅
×
××

⇒=
hC
RSQ  

3.2 Nível de Serviço por Ciclo (CSL - Cycle Service Level)  

A disponibilidade do produto reflete a capacidade da empresa atender ao pedido do cliente a 
partir do estoque disponível, logo o nível de serviço é o resultado de ciclos de ressuprimentos 
que resulta no atendimento de toda a demanda de clientes. Sendo que o nível de serviço é 
medido através da probabilidade de não acorrer falta de estoque em um ciclo de 
ressuprimento.  
Para efeito de calculo, será utilizado um Nível de Serviço por Ciclo (CSL) de 95%, isto é, em 
95% dos ciclos de ressuprimento não haverá falta de estoque, desta forma toda demanda do 
cliente será atendida e nos outros 5% dos ciclos ocorre o esgotamento do estoque. 

3.3 Ponto de Reposição (ROP - Reorder Point) 

Como há uma política de revisão contínua de estoque, o pedido do lote de tamanho Q*, é feito 
quando o estoque cai para um ponto de reposição ROP. 
A transportadora entrega o produto com um lead time (L) de 2 dias ou 0,067 mês, sem desvio 
padrão (σL =0). 
Assim, relacionamos o desvio padrão da demanda durante o lead time, com o desvio padrão 
da demanda, da seguinte forma:  
Desvio padrão da demanda durante o lead time. 
 

unid606,229067,0 ≅×=×= RRL L σσ  
 

Dessa maneira, a demanda durante o lead time é: 
 

unid51067,01,757 ≅×=×= LRRl  
Temos assim o seguinte: 
 

  ROP)  timelead o durante daProb(demanCSL ≤=  

⇒≤=   )R-ROPProb(ZCSL l

RLσ    
60

51-ROP1,64 =  

unid150ROP ≅  
 

Abaixo (Tabela 1) ROP para outros valores de Nível de Serviço 
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CSL ROP 
60% 63 
65% 70 
70% 81 
75% 88 
80% 102 
85% 114 
90% 128 

97.5% 169 
99% 191 

Tabela 1 – Dados demonstrativo de Nível de Serviços X Ponto de Reposição de Estoque. 

 
3.4 Estoque de Segurança (SS) 

Para Arnold (1999), O estoque de segurança é a quantidade mínima de produto que protege 
contra a incerteza na oferta e na demanda. A incerteza pode ocorre de duas maneiras: 
incerteza de quantidade e incerteza de período de entrega. Incerteza da quantidade ocorre 
quando a quantidade de suprimentos ou de demanda varia; por exemplo, se a demanda é 
maior ou menor que a esperada em um determinado período. A incerteza de período de 
entrega ocorre quando o período de recebimento de oferta ou de demanda difere do que é 
esperado. O estoque de segurança depende dos seguintes fatores: 

− Variabilidade da demanda durante o lead time; 
− Freqüência de novos pedidos; 
− Nível de atendimento desejado; 
− Extensão do lead time, sendo que os estoques de segurança devem ser maiores, quanto 

maior for distância do fornecedor ou mais problemático for o fornecedor com relação aos 
prazos de entregas. 

 
Para o cálculo do Estoque de Segurança aplica-se: 
 

unid9951150 =−⇒−= lRROPSS  
Abaixo (Tabela 2 ) o Estoque de Segurança para outros valores de Nível de Serviço. 

CSL SS 
60% 12 
65% 19 
70% 30 
75% 37 
80% 51 
85% 63 
90% 77 

97.5% 118 
99% 140 

Tabela 2 – Dados demonstrativo de Nível de Serviços X  Estoque de Segurança 

 

3.5 Expectativa de Falta de Estoque por Ciclo de Ressuprimento (ESC-Expected 
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Shortage Per Replenishment Cycle)  

É a média de unidades da demanda que não são atendidos com o estoque por ciclo de 
ressuprimento.  (CHOPRA, 2003). 

Para o cálculo de ESC utiliza a demanda média, o desvio padrão desta demanda, conforme 
formulas a seguir: 

( )∫
∞

∂×−=
ROP

xxfROPxESC )(  

Ou 









×+
















−×−=

Rl
sL

Rl
S

SSfSSFSSESC
σ

σ
σ

1  

 
Para o Estoque de Segurança (SS) de 99 unidades: 
 

[ ] 1,18 0,0996600,952199 ≅×+−×−=ESC  

 
Abaixo (Tabela 3 ) a Expectativa de Falta de Estoque por Ciclo de Ressuprimento para outros 

valores de Estoque de Segurança. 
 

SS ESC 
12 18,191 
19 15,4107 
30 11,6675 
37 9,6612 
51 6,4405 
63 4,4105 
77 2,7309 

118 0,5245 
140 0,1846 

 
Tabela 3– Dados demonstrativo de Estoque de Segurança X  Expectativa de Falta de Estoque por Ciclo de 

Ressuprimento. 

3.6 Grau de Atendimento do produto (fr)  

E o percentual de demanda atendido a partir do estoque. O grau de atendimento é mais 
relevante que o Nível de Serviço, do ponto de vista do varejista, pois estima o número de 
pedido transformado em vendas. 

O grau de atendimento é calculado na formula abaixo: 

9935,0
183

18,111 ⇒−⇒−=
Q

ESCfr  
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Neste caso a um grau de atendimento ao cliente de 99,35%, que representa que 99,35% de 
toda demanda será atendida com estoque disponível. 

Abaixo (Tabela 4 ) o Grau de Atendimento do produto para outros valores de Estoque de 
Segurança. 

SS fr 
12 0,9005 
19 0,9157 
30 0,9362 
37 0,9472 
51 0,9648 
63 0,9758 
77 0,985 
118 0,9955 
140 0,9989 

 
Tabela 4– Dados demonstrativo de Estoque de Segurança X Grau de Atendimento do produto. 

4. Conclusão 

Foi feita uma comparação com os dados da tabela abaixo (TABELA 5), que consiste em um 
nível de serviço (CLS) atual, calculado a partir do ponto de reposição de estoque (ROP) e um 
CLS de 95% .   

CSL Atual ( 99,96%)  95% 
SS 200 99 

ROP 251 150 
Q 133 183 
fr 99,996% 99,355% 

 
Tabela 5– Comparação dos Parâmetros utilizando o Nível de Serviço Atual X Nível de Serviço de 95%. 

Na atual gestão de estoque, existe um CSL de 99,96% e um Estoque de Segurança (SS) de 
200 unidades, que ao comparado com estoque de um CSL de 95% é maior. Porém ainda é um 
estoque baixo, pois são apenas 27% da demanda mensal, e como a argamassa tem pouco risco 
de depreciação em virtude de a embalagem ser resistente, de um prazo de validade alto 
comparado com o giro do produto e o mercado aquecido. 

Outro motivo de aceitar o alto de Estoque de Segurança utilizado, é pelo fato de que 
aumentando o SS, aumenta o Nível de Serviço, gerando benefícios, visto que o custo da falta 
de estoque (Custo de venda menos custo de compra)  é muito maior que o custo de excesso de 
estoque (custo de compra menos valor residual), mesmo com o produto tendo um valor 
residual baixo, uma vez que, a probabilidade de ocorrer com mercado aquecido é muito baixo, 
e tem ainda os outros fatores citados acima. 

Na atual gestão, o Tamanho do Lote foi menor que o Lote com CSL de 95%, isso é vantajoso, 
pois o custo de transporte é pago por unidade transportadora e não por pedido. Ocorre 
também um melhor Grau de Atendimento do produto, que é o estima melhor o número de 
pedido transformado em vendas. 

De acordo com  dados coletados, cálculos realizados e as analises, chega-se a conclusão de 
que a gestão de estoque da empresa é bem realizada, por causa do feeling adquirido durante 
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anos pelo com comercio de revestimento e acabamento. Sugerimos e que a empresa mantenha 
Nível de Serviço alto, aumentando o estoque de segurança de acordo com seu crescimento. 
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