
 

  

 

 

ESTRATÉGIAS DE ESTOQUE DE PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DE UM OSRV 

 

 

Matheus Campos Lima 

 

Projeto de Graduação apresentado ao 

Curso de Engenharia de Petróleo da 

Escola Politécnica, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do 

título de Engenheiro. 

Orientador: Lino Guimarães Marujo, D.Sc 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2017 





i 
 
 
 

 

  

 

Lima, Matheus Campos 

    Estratégias de Estoque de Peças de Reposição: Um 

Estudo de Caso de um OSRV / Matheus Campos Lima. – 

Rio de Janeiro: UFRJ / Escola Politécnica, 2017. 

    XI, 69 p.: il.; 29,7 cm. 

    Orientador: Lino Guimarães Marujo, D.Sc 

    Projeto de Graduação – UFRJ / Escola Politécnica / 

Curso de Engenharia de Petróleo, 2017. 

    Referências Bibliográficas: p. 64-69 

    1. Gestão de Estoques. 2. Peças de Reposição. 3. Nível 

de Serviço. 4.OSRV. I. Marujo, Lino Guimarães. II. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola 

Politécnica, Curso de Engenharia de Petróleo. III. 

Estratégias de Estoque de Peças de Reposição: Um 

Estudo de Caso de um OSRV. 



ii 
 
 
 

 

Agradecimentos 

 

Primeiramente a Deus, pela força na caminhada desta vida; 

A minha família por todo o apoio, carinho e compreensão, principalmente aos meu pais 

e irmão, e em especial a minha namorada pela paciência e pelo incentivo; 

Aos meus professores do Curso de Engenharia de Petróleo, por todos os ensinamentos 

e experiências transmitidas, especialmente ao meu orientador, por todo o suporte na 

elaboração deste estudo; 

Aos meus amigos da faculdade, por contribuírem para que todos esses anos de estudo 

fossem mais descontraídos e passassem tão rápido. 

Aos meus tutores e amigos de trabalho que me incentivaram e forneceram todos os 

dados necessários para o desenvolvimento deste estudo, bem como as experiências e 

melhores práticas para uma análise mais realista da aplicação utilizada. 

  



iii 
 
 
 

 

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica / UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Petróleo. 

 

Estratégias de Estoque de Peças de Reposição: Um Estudo de Caso de um OSRV 

 

Matheus Campos Lima 
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A gestão de estoque de peças de reposição representa um grande desafio para 

as empresas, dadas as peculiaridades do material e a escassa literatura sobre o tema, 

principalmente na indústria de óleo e gás. Com um alto valor agregado, perfil de 

demanda irregular e tempo de ressuprimento consideravelmente alto, uma gestão de 

estoque eficiente das peças de reposição pode resultar em economia de custos e 

alcançar os níveis de serviços necessários a operação. Certamente, essa economia se 

converte em uma grande vantagem competitiva entre as empresas do setor petrolífero. 

Desta forma, apesar de existirem modelos tradicionais para gestão de estoques, estes 

não são eficazes para as peças de reposição, sendo necessários modelos que se 

ajustam às peculiaridades apresentadas. O presente estudo tem por objetivo apresentar 

os modelos específicos de gestão de estoque propostos para as peças de reposição e 

aplicá-los em um estudo de caso de uma embarcação de prontidão e emergência, um 

OSRV (Oil Spill Recovery Vessel). Diante da análise de gráficos e tabelas formulados a 

partir de dados coletados numa empresa de referência para essas embarcações, foram 

observados resultados satisfatórios, considerando os parâmetros adotados na indústria, 

a especificidade da operação da embarcação, e principalmente o nível de serviço 

desejado. Os itens de baixíssimo giro efetivamente devem ser mantidos em uma 

unidade em estoque. Já os itens de baixo giro e de consumo em massa devem 

considerar a Distribuição Gama como uma previsão de probabilidade de consumo, dado 

que essa distribuição tem como parâmetro a variância de demanda histórica. Sugere-

se assim que esta aplicação seja expandida e replicada para todos os itens de estoque 

de classificação similar, como forma de avaliar a mesma efetividade resultante da 

amostra analisada. 

Palavras-chave: Gestão de Estoques, Peças de Reposição, Nível de Serviço, OSRV. 
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The inventory management of spare parts has become a great challenge for 

companies, given the peculiarities of the material and the scarce literature on the subject, 

mainly in the oil and gas industry. With a high added value, irregular demand profile and 

considerably high lead time, an efficient stock management of spare parts can result in 

cost savings and achieve the service level required for operation. Certainly, this economy 

becomes a major competitive advantage among oil companies. In this way, although 

there are traditional models for inventory management, these are not effective for spare 

parts, and models are needed to fit the peculiarities presented. The present study aims 

to present specific inventory management models proposed for spare parts and to apply 

them to a case study of a stand-by and emergency vessel, an Oil Spill Recovery Vessel 

(OSRV). The analysis of the data collected in a reference company for these vessels 

allowed to formulate graphs and tables and satisfactory results were observed, 

considering the parameters adopted in the industry, the specificity of the operation of the 

vessel, and especially the desired service level. Very low turnover items should be 

effectively kept in one unit in stock. On the other hand, low turnover and mass 

consumption items should consider Gamma Distribution as a prediction of consumption 

probability, given that this distribution has the historical demand variance as a parameter. 

It is therefore suggested that this application be expanded and replicated for all items of 

similar classification, as a way of evaluating the effectiveness resulting from the analyzed 

proposed models. 

Keywords: Stock Management, Spare Parts, Service Level, OSRV. 
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1. Introdução 

 

1.1. Considerações Iniciais 

Atualmente, a necessidade de uma gestão de estoque eficiente nas 

organizações se tornou imprescindível. A gestão sobre este setor pode afetar 

diretamente os custos da empresa, implicando em uma alteração em sua vantagem 

competitiva sobre seus concorrentes e otimizando investimentos financeiros (Oliveira & 

Michalski Filho, 2015). 

Segundo Wanke (2011), o estoque de peças de reposição pode responder por 

uma das maiores parcelas dos custos em corporações de diferentes ramos de indústria. 

Sobre essa questão, então, o presente estudo será desenvolvido. 

O trabalho será apresentado em quatro seções nas quais serão tratados, 

respectivamente: a contextualização do tema objeto do estudo, os objetivos e a 

metodologia aplicados; a fundamentação teórica clássica da gestão de estoques; as 

classificações das peças de reposição e suas peculiaridades que configuram suma 

importância para uma gestão estratégica de seus estoques e; a apresentação e 

desenvolvimento do estudo de caso proposto em uma embarcação de prontidão e 

emergência às operações offshore de produção e exploração de óleo e gás, a exposição 

das técnicas aplicadas, resultados obtidos e considerações realizadas, seguida das 

conclusões. 

 

1.2. Objetivos 

O desenvolvimento do presente estudo tem por objetivo apresentar os principais 

aspectos teóricos e aplicáveis da gestão de estoques, tanto para itens em geral, de 

aplicação clássica, como para itens com peculiaridades que demandam aplicações 

especificas, como as peças de reposição. 

Desta forma, será realizado um estudo de caso utilizando os modelos 

específicos de gestão de estoque propostos para as peças de reposição, dadas as suas 

peculiaridades. O intuito do trabalho é avaliar a aplicabilidade dos métodos teóricos de 

gestão de estoques para as peças de reposição, devido seu alto grau de especificidade. 
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1.3. Contextualização da Literatura 

 

1.3.1. Teoria da Gestão de Estoques 

Segundo Machline (1981), a teoria clássica de gestão de estoques fundamenta-

se em princípios matemáticos, estatísticos e econômicos, estando, então, sujeita a 

algumas condições de ambiente, como estabilidade monetária, previsibilidade e 

relacionamentos racionais entre os participantes. 

De acordo com Wanke (2011), a gestão de estoques abrange, portanto, um 

conjunto de decisões com o intuito de coordenar, nas dimensões tempo e espaço, a 

demanda existente com a oferta de produtos e materiais, de modo que sejam atingidos 

os objetivos de custo e de nível de serviços especificados, observando-se as 

características do produto, da operação e da demanda. 

Desta forma, procura-se sempre responder a perguntas-chave relativas aos 

estoques, como quando pedir, quanto pedir e quanto manter em estoques de 

segurança (Wanke (2012); Namit & Chen (1999); Silva (2009)). 

Os modelos clássicos de gestão de estoque, apresentados na próxima seção 

deste estudo, buscam otimizar os custos envolvidos nas operações a partir dos seus 

parâmetros de consumo, para Rego (2006); Gardner (1980). Além disso, a distribuição 

de probabilidade da demanda deve ser definida antes de ser utilizada no processo de 

decisão, bem como o nível de serviço desejado. 

As tomadas de decisão para uma gestão de estoque eficiente estão, assim, 

embasadas nas análises dos cenários existentes, considerando particularidades quanto 

à classificação e às características dos itens em questão, da operação e da demanda 

existente, segundo Wanke (2012); Huiskonen (2001). 
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1.3.2. Gestão de Peças de Reposição 

Apesar do vasto embasamento teórico clássico para a gestão de estoques 

de itens em geral, a literatura sobre a gestão de peças de reposição tende a ser 

mais escassa (Botter & Fortuin (2000)). No entanto, esse tipo de item apresenta 

participação expressiva nos custos relativos a estoques e uma grande complexidade 

em termos de gestão. 

Wanke (2011) afirma que os estoques de peças de reposição podem responder 

por uma das maiores parcelas dos custos corporativos em empresas de diferentes 

indústrias. No setor automobilístico, por exemplo, os custos anuais de oportunidade, 

armazenagem, depreciação, seguro e movimentação de peças de reposição variam 

entre 25 e 35% do valor contábil de todos os estoques de uma empresa típica. 

Para Garcia, Martin & Lara (2008), a complexidade na gestão de peças de 

reposição está baseada em suas peculiaridades, como a criticidade para a operação, 

dados os custos elevados em casos de falta, o alto lead time para reposição, a 

imprevisibilidade quanto à demanda e o baixo (ou baixíssimo) giro dos estoques, entre 

outros, como ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Principais Características das Peças de Reposição 

Fonte: (Garcia, Martin, & Lara, 2008) 

Tais características são as mais representativas em decisões estratégicas 

quanto aos níveis de estoque ideais. Dada a baixa aderência às situações mais 

rotineiras, tende-se a estabelecer estoques muito acima ou muito abaixo dos 

necessários (Lara & Rodrigues, 2015) 

Principais Características

das Peças de Reposição

Baixo / Baixíssimo

Consumo

Alto Lead Time

Demanda Intermitente

e Imprevisível

Alto Custo Unitário

Alta Criticidade para

a Operação
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Nos últimos anos, diversos estudos foram desenvolvidos para as peças de 

reposição, como a determinação do último pedido (Hill, Omar, & Smith, 1999), a 

determinação do intervalo de revisão ótimo (Shibuya, Dohi, & Osaki, 1998) e a 

determinação de políticas de estoque com base na criticidade dos itens (Dekker, Kleijn, 

& de Rooij, 1998). 

E para Wanke (2005), mais especificamente, a revisão da literatura foi 

direcionada para o mapeamento de abordagens realistas, previamente testadas em 

empresas, como as de Yeh (1997), Robison (2001), Sandivg & Allaire (1998) e de Botter 

& Fortuin (2000), ou seja, abordagens puramente teóricas e hipotéticas por natureza 

foram desconsideradas, sendo privilegiadas as de a aplicabilidade prática. 

Segundo o mesmo autor, uma metodologia testada e eficiente para a aplicação 

nas peças de reposição é segmentá-las em termos de suas características principais, 

como o consumo médio e o coeficiente de variação do consumo, ou seja, o tipo de giro. 

Os níveis de reposição foram, então, definidos de acordo com a probabilidade de não 

faltar produto em estoque, atrelado a um determinado nível de serviço, e, 

posteriormente, foram empregadas previsões probabilísticas de consumo, como será 

apresentado na terceira seção deste estudo. 

 

1.4. Metodologia 

A metodologia do presente estudo se desenvolve a partir da aplicação dos 

modelos teóricos, específicos para a gestão de estoques de peças de reposição, em um 

estudo de caso na indústria de óleo e gás. 

A partir do levantamento de dados realizado, será feita a classificação dos itens 

com base no giro da demanda, conforme proposto na contextualização teórica. Os 

modelos de previsão de demanda previstos para cada classificação serão aplicados em 

todos os itens como forma de verificar o seu desempenho em classificações distintas. 

 Desta forma, os modelos de previsão de demanda serão avaliados quanto a sua 

aplicabilidade para os limites definidos de classificação, bem quanto a sua abrangência 

para além do intervalo teoricamente estabelecido. 
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1.5. Estrutura do Trabalho 

A presente seção possui um caráter introdutório, apresentando o objetivo do 

estudo, definindo a contextualização literária a ser realizada, a metodologia 

desenvolvida para a aplicação proposta e a estrutura utilizada para o estudo. 

Na segunda seção, são definidos os principais conceitos e as referências 

teóricas relativas à gestão de estoques, como as classificações e técnicas empregadas 

e os modelos de previsão de demanda existentes. Estes representam a fundamentação 

da análise de aplicabilidade abordada em seguida no estudo. 

Na terceira seção, são apresentadas as peculiaridades das peças de reposição 

e seus desafios para a aplicação de uma gestão de estoque eficiente e estratégica 

desses itens nas empresas. 

Na quarta seção é, então, apresentado e desenvolvido o estudo de caso 

proposto, com a exposição de todas as técnicas aplicadas, os modelos utilizados, 

resultados obtidos e considerações realizadas, seguidos das conclusões, apresentadas 

na última seção. 
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2. Fundamentos da Gestão de Estoques 

Inicialmente, deve-se tratar a definição de Estoque, a qual possui as mais 

diversas interpretações, sendo assim estabelecida distintamente por cada autor. 

Segundo Ballou (2006, p. 271), estoques são acumulações de matérias –primas, 

suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem 

em numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas.  

No entanto, segundo Moreira (2008), entende-se por estoque quaisquer 

quantidades de bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por algum 

intervalo de tempo. 

Apesar das diferenças semânticas apresentadas pelos autores supracitados, 

pode-se estabelecer os clássicos papéis desempenhados pelo estoque para a sua 

caracterização: 

 Regulação do Fluxo Logístico: como uma das diretrizes mais tradicionais, 

os estoques operam como amortecedores entre a oferta e a demanda, 

regulando o fluxo logístico de mercadorias, como, por exemplo, as 

diferentes velocidades de entrada e saída de produtos, minimizando, então, 

as incertezas acerca dos fluxos. Essa diretriz é também conhecida como 

Estoque Pulmão. 

 

 Papel Estratégico: um estoque também cumpre um papel estratégico, por 

representar um armazenamento de segurança nos casos de ausência de 

oferta de algum produto, e atua com uma resposta contingencial, 

diminuindo os impactos pela indisponibilidade de determinado produto no 

mercado. 

 

 Agentes Especulativos: O estoque assume ainda o papel de agente 

especulativo, sendo acumulado em épocas de baixa dos preços, de forma 

a ser ofertado posteriormente a valores mais altos. 

Entretanto, existem diversas outras razões para o emprego de estoques, como 

para a redução de custos de transporte, custos de produção e a redução do tempo de 

disponibilização do item ao consumidor. 
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2.1. Competências da Gestão de Estoques 

A gestão de estoque assume funções fundamentais no processo produtivo e na 

administração das empresas, compreendendo esforços gerenciais e administrativos, de 

forma a planejar, organizar e controlar os estoques de uma empresa de maneira 

eficiente, uma vez que a falha no dimensionamento de um estoque pode resultar em 

altos custos devido a excessos ou graves perdas dadas faltas, o que compromete o 

nível de satisfação do cliente e representa falha no controle de atividades transversais 

dentro das organizações (Elias, 2013). 

Segundo Martins & Alt (2009), a gestão de estoques envolve uma série de ações, 

como assegurar que os estoques sejam bem utilizados; verificar se a localização é 

adequada em relação aos setores usuários dos estoques; garantir que os estoques 

sejam manuseados corretamente; e assegurar o controle dos níveis de estoques. A 

gestão de estoques reflete a eficiência das organizações em gerirem seus processos. 

Uma vez executada de forma hábil, a gestão de estoques pode trazer uma série 

de benefícios, como a redução de custos, independência entre estágios produtivos e a 

diminuição de interrupções de fornecimentos, que conferem um diferencial competitivo 

dentre as organizações. 

Para Drohomeretski, Falci, & Favaretto (2009), um controle apropriado dos 

estoques de uma empresa pode seguir diferentes padrões que auxiliam a tomada de 

decisões, como a definição do momento correto de se pedir, a quantidade ideal ser 

comprada, o nível de segurança a ser mantido em estoque, e o nível de serviço a ser 

prestado. Uma política de estoque é caracterizada pelo conjunto dessas decisões. 

Portanto, será desta forma que as empresas poderão atender as expectativas 

de seus clientes mantendo um baixo custo operacional e beneficiando-se da relação 

entre investimentos, riscos e retornos (Lopes, 2002). 
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2.2. Classificação dos Estoques 

Existem diversas formas de classificação de estoques conforma a sua finalidade 

de controle e necessidade de utilização. Segundo Ballou (2006, p. 274), existem cinco 

classificações distintas de estoque considerando o seu propósito de utilização na cadeia 

de suprimento: 

 Estoque no Canal: representa o estoque em trânsito entre os pontos de 

estocagem e/ou de produção, ao longo do canal de suprimento. Dado 

que o deslocamento entre os referidos pontos pode ser lento, as 

distâncias podem ser longas ou mesmo podem existir muitos elos entre 

os pontos de origem e destino. Os estoques no canal podem chegar a 

superar aqueles existentes em pontos de depósito. Igualmente, estoques 

em processo entre operações de produção podem ser considerados 

estoques no canal. 

 Estoque de Especulação: são estoques com finalidades financeiras e não 

logísticas. Materiais como ouro, cobre e prata podem ser utilizados para 

suprimento de necessidades operacionais, no entanto também para 

utilizações especulativas no mercado. Os estoques são formados em 

momentos de baixa para venda no momento de subida dos preços. 

 Estoque Regular ou Cíclico: representa o nível de produto necessário 

para suprir a demanda regular entre períodos de fornecimentos 

sucessivos. A capacidade do estoque cíclico é altamente dependente 

dos tamanhos de lote de produção e consumo, das limitações de 

armazenamento, prazos de reposição e custos de movimentação. 

 Estoque de Segurança: é o acréscimo ao estoque regular mantido para 

fazer frente às incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento, 

ou seja, compensar as diferenças de ritmo entre o fornecimento e a 

demanda. O seu dimensionamento depende da extensão da 

variabilidade e do nível de disponibilidade de estoque proporcionado. 

 Estoque Obsoleto, Morto ou Reduzido: representa a parte do estoque 

que se torna obsoleta, deteriora-se ou mesmo acaba sendo roubada ou 

perdida. Devem ser adotadas constantemente medidas de controle para 

reduzir o volume desse tipo de estoque, principalmente para itens de alto 

valor agregado, materiais perecíveis ou suscetíveis a roubo. 
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2.3. Custos de Estoque 

Segundo Zipkin (2000), a gestão de estoques trata, fundamentalmente, de 

otimizar os custos de estoques. A mensuração correta dos custos e sua alocação 

adequada é essencial, uma vez que são fontes de vantagens competitivas. 

Para Porter (1986), a busca por custos baixos se constitui em uma das três 

estratégias competitivas que as organizações podem seguir, juntamente com as 

estratégias de diferenciação e enfoque. Mesmo nas outras estratégias, os custos não 

podem ser desconsiderados. 

Toda e qualquer decisão relativa à gestão de estoques de uma empresa possui 

um nível de serviço e um custo associados. Operar com baixos custos permite às 

organizações retornos acima da média do mercado, proporcionando-lhes maior 

flexibilidade frente ao aumento de custos de insumos, além de criar barreiras à entrada 

de novos concorrentes. (Freitas, 2008) 

Uma estratégia baseada em custos proporciona às organizações operarem em 

níveis ótimos de escala, bem como obter reduções de custos pela experiência, redução 

de gastos com pesquisas, assistências e vendas. 

Portanto, o propósito é estocar de forma eficiente, identificando sempre as 

razões que indicam a necessidade de estoques e evitando estoques em excesso, 

que geram desperdícios. 

Tradicionalmente, três classes gerais de custos são importantes para a 

determinação da política de estoque, segundo Ballou (2006): custos de aquisição, de 

manutenção de estoques, e de falta. Trata-se de custos que operam permanentemente 

em regime de compensação entre si, como pode ser mostrado na Figura 2. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desperd%C3%ADcio
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Figura 2 - Custos Totais Relevantes 
Fonte: (Ballou, 2006, p. 279) 

Para o presente objeto de estudo, peças de reposição, esses três tipos de custos 

estão diretamente relacionados à política de gestão de estoques proposta. 

2.3.1. Custos de Pedido 

Os custos de aquisição são os custos relativos a um novo pedido, envolvendo 

custos fixos ou variáveis (Freitas, 2008). 

Os custos fixos representam todos os custos que não variam com a emissão da 

ordem de compra; são custos associados ao envio, recebimento e inspeção de um 

mesmo pedido. Eles compreendem os custos administrativos fixos incorporados ao 

estoque, custos de transporte e controle de qualidade. A diluição dos custos fixos no 

processo de suprimentos é que permite economias de escala. 

Os custos variáveis já representam todos os demais custos relativos ao pedido, 

variando com a quantidade adquirida, como os custos de materiais. Para Garcia et al 

(2006), o exemplo principal de custo variável é o preço unitário de compra dos artigos 

encomendados. 

2.3.2. Custos de Manutenção de Estoque 

Os custos de manutenção de estoque correspondem ao armazenamento de 

produtos durante um período de tempo. Segundo Ballou (2006), podem ser dispostos 

em quatro classes: 
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 Custos de Espaço: os custos de espaço envolvem o volume utilizado na 

estocagem. Tratando-se de espaço alugado, o custo é em função do 

peso e período de tempo utilizado para armazenagem. Já em espaço 

próprio, os custos são relativos aos gastos operacionais para manter o 

espaço, como com iluminação e calefação. 

 Custos de Capital: os custos de capital são derivados dos custos de 

dinheiro imobilizado em armazenagem, podendo representar mais de 

80% dos custos totais de estoques. Traduz-se do quanto a organização 

deixou de ganhar dentre juros e oportunidade de capital com o dinheiro 

investido em estoque. 

 Custos dos Serviços de Estocagem: representam os custos com seguros 

e impostos para os produtos armazenados. As coberturas de seguros 

são feitas como garantias contra perdas por roubo ou incêndio, e os 

impostos são relativos ao nível de ativo armazenado. 

 Custos de Riscos de Estocagem: compõem os custos relativos aos riscos 

de roubo, obsolescência e deterioração, o que, durante a manutenção 

em estoque, pode levar a produtos tornarem-se impróprios para venda e, 

assim, perderem diretamente o seu valor de mercado. 

A Tabela 1 representa a distribuição percentual relativa dos elementos de custos 

nos custos de manutenção de estoques. 

Tabela 1 - Distribuição dos Custos de Manutenção de Estoque 

Porcentagens Relativas dos elementos de custos nos custos de 
manutenção de estoques 

Custos de juros e de oportunidade 82,00% 

Obsolescência e depreciação física 14,00% 

Armazenagem e manuseio 3,25% 

Impostos sobre propriedade 0,50% 

Seguros 0,25% 

Total 100% 

Fonte: (Ballou, 2006, p. 280) 
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2.3.3. Custos de Falta 

Os custos de falta representam os custos pelo não atendimento por 

indisponibilidade de produto (custos de venda perdida) ou pelo atraso na entrega de 

pedidos (custos de pedidos atrasados), o que é de difícil mensuração dada a 

intangibilidade da sua natureza (Ballou, 2006). 

O custo da venda perdida representa, por exemplo, o pagamento de uma multa 

contratual, podendo ser um percentual sobre o pedido ou até mesmo um valor 

previamente acordado, e o impacto financeiro da deterioração da imagem da 

organização, que é muito subjetivo, uma vez que sua ocorrência não é imediata. 

Já o custo de pedido atrasado chega a ser tangível, uma vez que incorre em 

custos adicionais de processamento, transporte e manuseio, ou seja, que podem ser 

mensurados. No entanto, um desencadeamento possível e intangível é a não realização 

de vendas futuras. 

 

2.4. Técnicas de Gestão de Estoques 

Diante das inúmeras condições e variáveis para a realização de uma gestão de 

estoque de forma eficiente, diversas técnicas foram desenvolvidas para melhor ajustar 

a cada caso. 

 As técnicas mais clássicas e de ampla utilização são a Curva ABC, as técnicas 

de previsão de demanda, o estabelecimento de um lote econômico de compra e os 

modelos de gestão de estoque, que serão detalhados a seguir. 

2.4.1. Curva ABC 

O controle da movimentação de uma grande diversidade de produtos em um 

estoque tornou-se um desafio logístico para grandes organizações. Desta forma, surgiu 

a necessidade de classificar os produtos de acordo com a sua importância relativa no 

estoque (Elias, 2013). 

O método da Curva ABC baseia-se no raciocínio do diagrama de Pareto, 

criado por Vilfredo Pareto (1848-1923) em que, através de uma classificação dos 

produtos consegue-se determinar o grau de importância de cada um, permitindo 

assim diferentes níveis de controle de estoque. 
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Dessa forma, pode-se concentrar esforços em controlar os produtos mais 

significativos do estoque. Silver, Pyke, & Peterson (1998), apresentam a seguinte 

relação para a classificação: 

 Itens classe A: compreendem cerca de 20% dos itens e representam 

80% do valor total do estoque, ou seja, são os itens de mais alto valor. 

 Itens classe B: são usualmente os 30% seguintes, que representam 

cerca de 10% do valor total do estoque, ou seja, são os itens de valor 

médio. 

 Itens classe C: representam, então, os 50% restantes do total de itens 

e cerca de 10% do valor total do estoque, ou seja, são os itens de valor 

baixo. 

A Figura 3 mostra a representatividade da classificação ABC quanto a 

quantidade de itens e valor agregado. 

Figura 3 - Representação da Curva ABC. 
Fonte: Portal Corporativo Supply (Acesso em 30/01/2017 às 15:35) 

A classificação dos produtos conforme a indicação dos itens em classes, acima 

apresentadas, deve ser feita baseada na utilização dos produtos, seu próprio valor, além 

de outros critérios como incertezas de fornecimento e obsolescência. 
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2.4.2. Técnicas de Previsão de Demanda 

Segundo Ballou (2006), os níveis de demanda e os momentos em que ocorrem 

afetam fundamentalmente os índices de capacidade, as necessidades financeiras e a 

estrutura geral de uma organização. A previsão logística abrange tanto a natureza 

espacial quanto a natureza temporal da demanda, a extensão de sua variabilidade e 

seu grau de aleatoriedade. 

As técnicas de previsão de demanda podem ser divididas em três categorias: 

qualitativas, de projeção histórica e causais, em que cada grupo tem diferentes graus 

em termos de exatidão relativa em previsões de longo e curto prazo, em função do nível 

de sofisticação quantitativa utilizado e a base lógica da qual a previsão é derivada. 

 Métodos Qualitativos: são aqueles que recorrem a julgamento, intuição, 

pesquisa ou técnicas comparativas a fim de produzir estimativas 

qualitativas sobre o futuro, uma vez que os dados históricos podem não 

estar acessíveis ou terem pouca relevância. Os métodos qualitativos são 

difíceis de padronizar e devem ser utilizados para previsões de médio e 

longo alcance (Moreira, 2008). 

 Métodos de Projeção Histórica ou Série Temporal: quando se dispõe de 

um número razoável de dados históricos, variações sazonais e tendência 

na série de tempo, é possível de maneira eficiente, realizar previsões de 

curto prazo. Partimos do pressuposto que o futuro será uma repetição do 

passado. Os dados quantitativos são facilmente ajustados por modelos 

padronizados de previsão para o curto prazo (Moreira, 2008). 

 Métodos Causais: o nível da variável de previsão é derivado do nível de 

outras variáveis relacionadas. Por exemplo, se o nível de serviço 

oferecido tem resultado positivo sobre as vendas, é possível projetar o 

nível de serviço versus vendas seguindo as premissas da relação causa 

e efeito. O difícil neste método e identificar essa relação (Moreira, 2008). 

Assim, Rego J. R. (2006) afirma que as séries temporais são mais adequadas 

à gestão de estoques de peças de reposição, uma vez que reduzem a necessidade 

de julgamento humano e podem ser computacionalmente exploradas. 

Segundo o mesmo autor, os métodos principais de previsão por meio de séries 

temporais são: 
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 Média móvel: utiliza a média das últimas observações como estimativa 

da nova demanda e de forma a mitigar os efeitos da sazonalidade e 

irregularidade; 

 Suavização exponencial simples: atribui peso maior à última 

observação e pesos decrescentes (de forma exponencial) para as 

demais; 

 Suavização exponencial com tendência (Holt): método similar à 

suavização exponencial simples, todavia possibilita a estimativa da 

influência de tendências; 

 Suavização exponencial com tendência e sazonalidade (Winter): 

método similar ao Holt, porém possibilita o acréscimo da estimativa de 

sazonalidades além da tendência - já presente no método anterior; 

 Regressão Linear: previsão baseada na estimativa do hiperplano 

ajustado sobre os dados, por meio do método dos mínimos quadrados. 

As previsões de demanda apresentadas são tipicamente utilizadas para 

tomadas de decisão de curto prazo, muitas vezes para o próximo ciclo de 

reposição, sendo refeitas após nova leitura de demanda (Rego J. R., 2006). 

2.4.3. Lote Econômico de Compras 

O Lote Econômico de Compra, também denominado LEC, segundo Gitman 

(2002, p. 717), é uma das principais ferramentas e um dos mais sofisticados 

instrumentos para determinar a quantidade exata de aquisição de um item de estoque, 

pois leva em conta vários custos operacionais e financeiros envolvidos, com o fim de 

determinar a quantidade do pedido que minimize os custos totais de estocagem (Oliveira 

& Michalski Filho, 2015). 

A intenção do Lote Econômico de Compra, é minimizar os custos logísticos como 

um todo, buscando cada vez mais o equilíbrio nas vantagens e desvantagens de se 

manter os estoques.  

Sendo assim, para se calcular o LEC são necessárias algumas premissas: 

 O Custo do Pedido e o Custo Unitário do Produto é o mesmo para cada 

pedido, independentemente do tamanho do lote; 

 Trata-se apenas de um único produto; 

 A demanda em um período é conhecida, constante e linear ao longo de 

um período; 

 O lead time de entrega ou de produção não varia, e 
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 Cada pedido é atendido de uma só vez, com toda a entrega em um único 

momento. 

O LEC corresponde à quantidade de material para a qual o custo de estocagem 

é igual ao custo com pedidos, ou seja, o lote que representa a opção mais econômica 

para a aquisição do material em questão, como apresentado na equação (1). 

 𝐿𝐸𝐶 =  √
2 ∙ �̅� ∙ 𝐶𝑝

𝑡 ∙ 𝐶𝑢
 (1) 

Fonte: Graeml e Peinado (2007) 

Sendo, �̅� a demanda no período, 𝐶𝑝 o custo unitário de um pedido, 𝑡 o custo de 

oportunidade de capital e 𝐶𝑢 o custo unitário do material. 

Entender como funciona a sua utilização é um dos pontos mais importantes para 

então poder se estabelecer seus valores matemáticos. Definir o ponto de reposição, 

conhecer o tempo de respostas a colocação de um pedido e o estoque de segurança 

para suportar o referido tempo de resposta são fundamentais para a mensuração do 

Lote Econômico de Compras. 

O ponto de reposição indica o nível de estoque atingido para que seja solicitado 

o seu reabastecimento, quer dizer, é a definição de quando fazer um novo pedido. 

Porém, deve-se considerar ainda o tempo de respostas que existe para a chegada do 

pedido colocado. 

Esse lapso temporal entre o pedido e a sua chegada ao estoque, também 

denominado lead time deve ser antecipado ao nível de estoque de segurança, de 

forma que não ocorram faltas, que indicam os custos de faltas já abordados 

anteriormente. 

Apesar das premissas estabelecidas, efetivamente pequenas variações podem 

ocorrem no tempo de reposição e na demanda do produto. Portanto, os pedidos devem 

ser feitos considerando estes fatores e ainda assim não devem representar mais custos, 

seja por excesso ou por falta, estabelecendo então um estoque de segurança, vinculado 

a imprevisibilidade. 

2.4.4. Modelos de Gestão de Estoques 

Como apresentado na primeira seção, o comportamento da demanda é um dos 

principais fatores que contribui para o aumento da complexidade dos modelos de gestão 

de estoque (Wanke, 2012). 
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Os modelos de revisão de estoque possuem como ponto de partida os conceitos 

apresentados na definição de lote econômico de compras e na gestão de produtos 

em locais únicos, auxiliando as decisões de quando e o quanto pedir. 

Os dois principais modelos de revisão de estoques são o modelo de revisão 

contínua e o modelo de revisão periódica. No entanto, para Silver, Pyke, & Peterson 

(1998), as políticas de estocagem diferem também nos parâmetros utilizados para a 

decisão de quando e o quanto pedir. De forma a esclarecer as apresentações dos 

detalhes dos modelos de revisão de estoque, as seguintes nomenclaturas são definidas: 

 𝑠: Ponto de Pedido em Quantidade; 

 𝑆: Nível Máximo de Estoque desejado; 

 𝑄: Tamanho do Lote Econômico Fixo; 

 𝑇: Intervalo de Tempo fixo entre as Revisões de Estoque e; 

 𝐿: Tempo de Ressuprimento do Estoque. 

Os modelos de Revisão Contínua, podem ser divididos em dois diferentes 

sistemas, sendo um baseado no ponto de pedido e na quantidade fixa de lote 

econômico, indicado como do tipo (𝑠, 𝑄), e o outro orientado pelo ponto de pedido e pelo 

nível máximo de estoque desejado, tido como (𝑠, 𝑆). 

No sistema (𝑠, 𝑄) um pedido na quantidade fixa 𝑄 é feito sempre que o estoque 

cai ao nível 𝑠, ou abaixo. O sistema pode ser entendido como tendo duas gavetas para 

a armazenagem de um item. A primeira gaveta atende a demanda até que esta se 

esgota, então, no momento em que a segunda gaveta é aberta para atender a demanda, 

um pedido na quantidade 𝑄 é realizado. Ao chegar, o pedido completa primeiramente o 

segundo compartimento, sendo o restante colocado no primeiro. 

Já o sistema (𝑠, 𝑆) tem um funcionamento similar ao (𝑠, 𝑄), porém a quantidade 

pedida ao se atingir um ponto de pedido é variável, calculada sempre para elevar o 

estoque ao nível máximo 𝑆.  

Com os modelos de Revisão Periódica, igualmente têm-se dois sistemas, um de 

intervalo de tempo fixo e nível máximo de estoque, tido (𝑇, 𝑆), em que a cada intervalo 

de tempo 𝑇 um novo pedido é feito, sendo a quantidade pedida calculada de forma que 

recoloque o estoque no nível máximo 𝑆. 
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Já o outro sistema, do tipo (𝑇, 𝑠, 𝑆), trata de uma combinação dos sistemas           

(𝑠, 𝑆) e (𝑇, 𝑆), de forma que periodicamente é avaliada a necessidade de um novo 

pedido, que só será feito se nesta época o estoque estiver igual ou inferior ao ponto de 

pedido 𝑠. 

A característica mais importante do sistema de revisão periódica de estoques é 

que o intervalo de tempo é sempre constante. Como consequência disso, os tamanhos 

dos pedidos variarão a cada ciclo de reposição. Sua principal vantagem é a baixa 

frequência das revisões do nível de estoque (Lima, 2016). 

Se compararmos com os sistemas de revisão contínua, nos quais temos que 

acompanhar os níveis de estoque quase que em tempo real, veremos que a revisão 

periódica é mais simples e requer menores esforços com o controle de estoques. A 

tabela abaixo sintetiza as diferenças entre os dois sistemas de revisão de estoques 

(Lima, 2016). 

Tabela 2 - Tabela de Comparação entre Revisão Periódica e Contínua 

Sistema de Revisão Revisão Periódica Revisão Contínua 

Intervalo de 
Ressuprimento (𝑻) 

Pedidos são feitos em intervalos 
de tempo fixos e iguais a 𝑻 

O Intervalo de Ressuprimento 
pode variar a cada ciclo 

Tamanho do Pedido (𝑸) 

O tamanho do pedido varia a 
cada ciclo; 𝑸 depende do nível 

de estoque no momento da 
verificação 

O tamanho do pedido é fixo; 
geralmente se usa 𝑸 = LEC 

Fonte: Aprendendo Gestão, Sistemas de Revisão Periódica de Estoque, Rafael Lima, 2016  

Ou seja, o sistema de revisão periódica é conhecido como um modelo com 

intervalos fixos e quantidades de compra variáveis, ao passo que o sistema de revisão 

contínua é conhecido como um modelo com intervalos variáveis e quantidades de 

compras fixas (Lima, 2016). 

 

2.5. Planejamento de Fluxo 

A demanda de produtos pode ser classificada em vários aspectos, como alta ou 

baixa, estável ou instável. Já a Produção e os Pedidos possuem uma forma de 

classificação como “Puxada” ou “Empurrada” (CeMAT, 2015). 

Selecionar o tipo de fluxo de produtos é de grande importância para o 

posicionamento logístico de uma organização, principalmente para itens como peças de 

reposição, os quais serão tratados e caracterizados neste estudo. 
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Na Produção Puxada, o planejamento é realizado de acordo com o fluxo de 

materiais, dispensando qualquer modelo de “estoque em processo” do produto. Neste 

caso, a demanda oferecida pelo cliente é o grande chamariz do negócio. Todo o controle 

de negócios da empresa é atribuído de maneira pensada a partir do cliente. A operação 

observa a quantidade de produtos vendida ao cliente e, posteriormente, determina a 

quantidade que deve ser produzida a partir deste momento (Universidade Estoque, 

2015). 

Já na Produção Empurrada o processo de produção começa antes mesmo da 

identificação da demanda, o que significa que a empresa age a partir de uma terceira 

ordem, geralmente chamada de Material Requirement Planning (ou MRP). Depois que 

a produção estiver realizada ela é “empurrada” para as próximas etapas do processo, 

de forma que a produção continue automaticamente (Universidade Estoque, 2015). 

A principal vantagem da produção empurrada é a previsibilidade da 

programação. Assim, torna-se possível fazer planos de conjuntos de produção variados, 

utilizando a análise computacional e dados advindos da área de marketing, das 

previsões realizadas e de pesquisas de mercado (Torga, Montevechi, & Pinho, (2006); 

Hutchins, (1999)). 

Já a produção puxada depende menos de análises computacionais e mais da 

habilidade do sistema de responder às demandas repentinas e inesperadas. Esta é a 

principal vantagem da produção puxada. Entretanto, a principal desvantagem é o risco 

de não atender a demanda inesperada (Torga, Montevechi, & Pinho (2006); Hutchins 

(1999)). 

Desta forma, pode-se observar que dois fatores influenciam a definição de qual 

tipo de fluxo de produção deve ser escolhido: a previsibilidade da demanda (saber o que 

e quando o cliente irá solicitar algum produto) e o tempo de suprimento e entrega (deve 

estar dentro do prazo estabelecido pelo cliente). Cabe à empresa analisar o impacto 

dessas escolhas para estabelecer a sua melhor gestão de estoque. 

 

2.6. Localização das Instalações de Estoque 

Definir a localização das instalações ao longo de uma cadeia de suprimentos 

consiste em uma importante decisão, que está relacionada à estruturação do sistema 

logístico. As instalações podem representar um elevado investimento em ativos fixos, 

de difícil reversão no curto e médio prazo, implicando em elevados custos para 

reposicionar a instalação em outro local (Macedo & Ferreira, 2011). 
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Assim como nas decisões anteriores, as empresas devem basear sua 

estratégia objetivando a minimização do custo total e o atendimento ao nível de 

serviço desejado. Neste sentido, existem duas alternativas a serem avaliadas: 

centralizar ou descentralizar os estoques (Elias, 2013). 

Para os casos de estoques descentralizados, estes estarão posicionados 

próximos ao ponto de venda, antecipando-se à demanda. Esta forma de gestão 

permite a utilização de transportes consolidados, mas é muito dependente de boas 

previsões de vendas. Segundo Elias (2013), os principais fatores que contribuem para 

a descentralização de estoques são: 

 Baixo valor agregado; 

 Baixa incerteza da demanda; 

 Grandes economias com consolidações de cargas. 

Já nos casos de estoques centralizados, estão estes posicionados de forma mais 

distante dos pontos de venda, sendo necessário, assim, uma prontidão de resposta às 

demandas de produtos, acarretando em uma constante necessidade de transporte. No 

entanto, diminui-se a dependência de previsões de demanda. Conforme listado pela 

mesma autora, os principais fatores relacionados aos estoques centralizados são: 

 Alto valor agregado; 

 Alto grau de obsolescência; 

 Baixa previsibilidade da demanda; 

 Baixo giro; 

 Inflexibilidade no processo de fabricação; 

 Pouca economia de escala no transporte; 

Como apresentado para a determinação do fluxo de produção, a definição da 

política de localização de estoque está condicionada a decisões estratégicas em uma 

organização. Segundo Wanke (2003), deve-se ressaltar os seguintes fatores como 

necessários para definir um maior ou menor grau de centralização dos estoques em 

uma rede de instalações dos estoques: 

 Características do produto e da demanda; 

 Nível de exigência do mercado; e 

 Grau de flexibilidade do processo de fabricação. 
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3. Caracterização das Peças de Reposição 

Uma peça de reposição representa um item a substituir outro de forma a não 

interromper a atividade ou produção de um determinado equipamento. Peças de 

Reposição não são produtos intermediários ou finais para serem vendidos ao 

consumidor (Kennedy, Wyane Patterson, & Fredendall, 2002). 

As peças de reposição são normalmente estocadas quando é difícil obtê-las do 

fornecedor em um curto prazo e são usadas em equipamentos para os quais o tempo 

de inatividade prolongado seria muito caro ou inseguro (Kennedy, Wyane Patterson, 

& Fredendall, 2002). 

Existem várias condições que fazem as peças de reposição se diferenciarem 

dos estoques de produção ou dos produtos acabados, inclusive abordado pelos 

mesmos autores, sendo essas: 

 As políticas de manutenção, assim como a utilização dos equipamentos, 

ditam a necessidade dos inventários das peças de reposição. Por 

exemplo, decisões como reparar ou repor peças de máquinas tem um 

profundo impacto nos níveis de estoques. Outra decisão é a escolha da 

quantidade de redundância do sistema. Se há muitas redundâncias há a 

possibilidade de repor as partes das máquinas quando for conveniente e 

manter níveis de estoques menores; se há uma pequena redundância há 

uma grande necessidade de haver peças de reposição imediatamente 

disponíveis; 

 Geralmente informações de confiabilidade não estão disponíveis no grau 

necessário para uma predição dos tempos de falhas, particularmente nos 

casos de equipamentos novos. Um dos benefícios do monitoramento 

contínuo de equipamentos é permitir um operador predizer quando uma 

unidade necessitará reparos ou substituição, mas o custo não possibilita 

que todos os equipamentos sejam monitorados. 

 Falhas de peças são normalmente dependentes, isto cria um problema, 

particularmente se a relação de dependência não é conhecida. 

 Demandas por partes são às vezes atendidas por canibalismo de outros 

equipamentos. 
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3.1. Classificação das Peças de Reposição 

Botter & Fortuin (2000) e Wanke (2005) classificam as peças de reposição, sob 

o prisma da administração dos materiais, em duas categorias: 

 Itens reparáveis 

 Itens consumíveis ou descartáveis 

Os Itens Reparáveis representam as peças de reposição que são técnica e 

economicamente recuperáveis, ou seja, em caso de falha, a peça antiga é substituída 

por uma nova e enviada para um centro de reparo, sendo posteriormente 

disponibilizada em estoque (Wanke, 2005). 

Já os Itens Consumíveis ou Descartáveis correspondem a itens a serem 

inutilizados por sua recuperação não ser viável. Em caso de falha, a peça antiga é 

simplesmente descartada, segundo o mesmo autor. 

Apesar da distinção apresentada, segundo (Kennedy, Wyane Patterson, & 

Fredendall, 2002), existe ainda uma categoria dos itens consumíveis que são as peças 

já usadas, oriundas de equipamentos que no geral foram canibalizados, mas que tiveram 

peças que podem ser reutilizadas sem a necessidade de reparos, caracterizadas 

apenas pela redução na vida útil do equipamento. 

 

3.2. Peculiaridades das Peças de Reposição 

Segundo Wanke (2005), as peças de reposição requerem um modelo de gestão 

e planejamento estratégico diferenciado do empregado para produtos acabados. Esta 

abordagem de gerenciamento de tais peças necessita de análises particulares dadas as 

suas peculiaridades, como: 

 Padrão de consumo irregular; 

 Longos tempos de ressuprimento e; 

 Custos de aquisições elevados; 

Além dessas características, Drohomeretski, Falci, & Favaretto (2009) citam 

como mais uma particularidade o alto risco de obsolescência e Garcia, Martin, & Lara 

(2008) consideram ainda a criticidade para operação e o alto custo unitário de tais 

produtos. 
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A Figura 4 ilustra a comparação entre o comportamento padrão de consumo 

entre produtos acabados e peças de reposição. 

 

Figura 4 - Comparação do Comportamento padrão de estoques de produtos acabados e estoques 
de peças de reposição (MRO). 

Fonte: (Garcia, Martin, & Lara, 2008) 

3.2.1. Consumo Irregular 

O padrão de consumo irregular das peças de reposição caracteriza-se pela falta 

de previsibilidade na sua demanda, podendo ocorrer a qualquer momento, o que, na 

maioria das vezes, pode ser resolvido com a definição de um estoque de segurança. 

Garcia, Lacerda & Arozo (2001) dizem que os estoques de segurança buscam 

lidar com incertezas, como erros de previsão de demanda, atrasos no ressuprimento 

de materiais e rendimento da produção abaixo do esperado, como ilustrada na Figura 

5. 

 

Figura 5 - Importância do Estoque de Segurança frente as Incertezas de Demanda e Lead Time 

Fonte: Garcia, Lacerda & Arozo (2001) 
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A definição de estoque de segurança é o grande desafio para as empresas, 

principalmente para produtos como peças de reposição, cujo padrão de consumo é 

extremamente irregular. Para análise e mensuração do estoque de segurança, é 

importante lembrar que o custo da falta e do excesso devem ser levados em 

consideração e balanceados (Wanke, 2011). 

Fleury, Wanke, & Figueiredo (2000) dizem que: “Para produtos de alto valor 

agregado, com elevada taxa de obsolescência ou alto grau de perecibilidade, o risco 

associado à manutenção de estoques de segurança é considerável [...]. Nesse caso, 

os estoques de segurança devem ser subdimensionados.”. 

Os mesmos autores sugerem um modelo de mensuração do risco associado à 

manutenção de estoques de segurança relacionando o custo da falta e custo de 

excesso, como apresentado na equação (2): 

 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 1 − 
𝐶𝑓

𝐶𝑓 − 𝐶𝑒
 (2) 

Fonte: FLEURY et al. (2000, p. 193) 

Sendo, 𝐶𝑓  o custo de falta e 𝐶𝑒  o custo de excesso. Observa-se que quanto 

maior a diferença entre custo de excesso e custo da falta, menor será o risco associado 

e maior poderá ser o estoque de segurança sem comprometer grande quantidade de 

capital. 

De toda forma, o estabelecimento do estoque de segurança de peças de 

reposição deve ser estudado ponderando os custos de falta, que podem influenciar 

diretamente no nível de serviço, e os custos do excesso, que podem elevar o custo de 

oportunidade de capital empregado. 

3.2.2. Tempo de Ressuprimento ou Lead Time 

O tempo de ressuprimento, ou lead time, representa o intervalo de tempo 

compreendido entre a colocação do pedido junto ao fornecedor até o seu recebimento 

na organização (Ballou, 2006). 

É neste período que aumentos imprevistos na demanda de peças de reposição 

podem levar à falta de estoques, no caso de um dimensionamento falho de um estoque 

de segurança ou sua ausência, como abordado anteriormente.  

É importante salientar que todas as áreas envolvidas/interessadas na 

aquisição do material influenciam diretamente no grau de importância (prioridade dada) 
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do processo e, com isso, intervêm positiva ou negativamente na redução ou aumento 

do lead time total, impactando o planejamento de estoques (Campos & Rezende, 2013). 

3.2.3. Obsolescência 

Uma questão igualmente peculiar, por depender de análises subjetivas e 

políticas estratégicas de uma organização, é o planejamento de peças de reposição 

de equipamentos que se tornam obsoletos em um médio/curto espaço de tempo. 

Rego & Mesquita (2011) definem, assim, uma classificação das peças de 

reposição baseado no seu ciclo de vida, conforme descrito a seguir: 

 Nova: peça em produção há menos de seis meses para a linha de 

montagem e reposição; 

 Ativa: peça com produção acima de seis meses; 

 Órfã: Peça em produção apenas para reposição; 

 Terminal: peça que não é mais produzida, porém há estoque 

remanescente; 

 Inativa: peça que não é mais produzida e não há mais estoque. 

Tratando-se de equipamentos automatizados e altamente tecnológicos, o ciclo 

de vida de suas peças de reposição será muito pequeno frente às inovações que 

ocorrem constantemente e, assim, em um curto espaço de tempo tais peças serão 

classificadas como inativas e assim gerarão uma grande dificultada para as empresas 

recuperarem qualquer investimento aplicado com a sua utilização em outros locais ou 

com outros equipamentos (Rego & Mesquita, 2011). 

3.2.4. Criticidade das Operações 

Analisar a criticidade das peças de reposição corresponde a entender a sua 

relevância dentro da linha de produção ou operação de determinados equipamentos, ou 

seja, qual será o impacto desse material em um negócio. 

Dessa forma, é necessária integração direta com as áreas técnicas e gerenciais, 

de maneira a estabelecer pesos e classificar os itens de acordo com a influência que 

eles podem ter no processo produtivo. A classificação dos itens de estoques de 

reposição dentro desses aspectos ajuda na decisão de aplicação de políticas de estoque 

diferenciadas para cada combinação de conjunto de itens. 
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3.3. Gestão de Estoques de Peças de Reposição 

Segundo Wanke (2010), as peças de reposição devem ser agrupadas pela 

determinação de variáveis e faixas de observação das mesmas, como o consumo 

histórico médio, o tempo de ressuprimento, a variabilidade no tamanho da demanda, 

no tempo médio entre demandas e no lead-time. Tais características tornam a gestão 

de estoques desses produtos um grande desafio, dadas as suas peculiaridades: o 

tempo de ressuprimento, os elevados custos de aquisição e o perfil de demanda 

irregular. 

Pode-se dizer que os tempos de ressuprimento são bastante longos, pois 

algumas peças são muito específicas, não sendo comum que os fornecedores as 

mantenham em estoque. Outras vezes são importadas, de grande dimensão ou difíceis 

de transportar (Botter & Fortuin, 2000). 

Os custos de aquisição são elevados, e, como já foi dito anteriormente, 

uma típica empresa fabricante de bens de consumo tende a manter altos valores 

imobilizados em peças de reposição (Sandvig & Allaire, 1998). 

Por fim, o perfil de demanda das peças de reposição representa um ponto 

delicado e primordial para a distinção entre os diferentes tipos de peças de reposição 

possíveis. Para Wanke (2010), a classificação de acordo com o giro facilita o 

desenvolvimento de técnicas de gestão apropriadas, segundo então a seguinte 

segmentação: 

 Peças de Consumo em Massa; 

 Peças de Baixo Giro e; 

 Peças de Baixíssimo Giro. 

No presente estudo, serão avaliados os modelos específicos de gestão de 

estoque de peças de reposição, conforme a segmentação abordada por Wanke (2010), 

de forma a apresentar a sua aplicabilidade de em caso real. 

3.3.1. Peças de Consumo em Massa 

Até o presente momento, as peças de reposição sempre foram especificadas 

como itens de baixo ou baixíssimo giro e alto custo de aquisição. No entanto, existem 

também peças de reposição que possuem um alto giro e baixo custo, tidas então como 

peças de consumo em massa, dado um consumo anual superior a 300 unidades 

(Wanke, 2010). 
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Normalmente, a gestão de estoque desses itens é feita através de modelos 

clássicos de gestão, como apresentado na segunda seção do presente estudo. De 

acordo com Rose, Mayerle & Gonçalves (2010), destaca-se para esses itens, 

basicamente de demanda regular, o sistema de revisão periódica do tipo (𝑠, 𝑄) que tem 

como parâmetros o ponto de pedido 𝑠 e o tamanho do lote 𝑄, discutido anteriormente 

na apresentação dos modelos clássicos como Lote Econômico de Compras. 

Segundo Wanke (2012), para se calcular o ponto de pedido 𝑠, são necessárias 

informações relativas à demanda e ao tempo de ressuprimento para que sejam 

aplicadas na equação (3) e na equação (4), que definem a demanda no tempo de 

resposta, independentemente do tempo de ressuprimento, e o desvio padrão da 

demanda no tempo de resposta, respectivamente. 

 𝐷𝑇𝑅 = 𝐷𝑇𝑅 (3) 
   
   

 𝑆𝐷𝑇𝑅 = √𝑉𝑎𝑟(𝐷)𝑇𝑅 + 𝑉𝑎𝑟(𝑇𝑅)𝐷2 (4) 

   
   

Sendo, 𝐷𝑇𝑅 a demanda no tempo de resposta, 𝐷 a demanda, 𝑇𝑅 o tempo de 

ressuprimento ou tempo de resposta, 𝑆𝐷𝑇𝑅 o desvio padrão da demanda no tempo de 

resposta, 𝑉𝑎𝑟(𝐷)  a variância da demanda e 𝑉𝑎𝑟(𝑇𝑅)  a variância do tempo de 

ressuprimento. 

Dado que existem incertezas em relação à demanda estimada, deve-se 

estabelecer ainda um estoque de segurança para que tais itens possam suprir qualquer 

necessidade e para evitar os altos custos de falta. 

Para o cálculo do estoque de segurança, utiliza-se a distribuição de 

probabilidade Normal, a qual é inteiramente descrita por parâmetros de média e desvio 

padrão, fundamentada na probabilidade da demanda por um item. (Ribeiro, Silva, & 

Benvenuto, 2006). A equação (5) define o estoque de segurança como: 

 𝐸𝑆 = 𝑘𝑆𝐷𝑇𝑅 (5) 
   
   

 Sendo 𝑘 o fator de segurança obtido diretamente das tabelas da distribuição 

Normal Padrão N(0,1), dado um nível de serviço desejado. 

 Desta forma, pode-se definir o ponto de pedido 𝑠 a partir da equação (6). 

 𝑠 (𝑜𝑢 𝑃𝑃) = 𝐷𝑇𝑅 + 𝐸𝑆 (6) 
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3.3.2. Peças de Baixo Giro 

As peças de reposição que possuem baixo giro são classificadas como aquelas 

que possuem um consumo entre 1 e 300 unidades anuais, tendo, assim, segundo 

Wanke (2003), (2010), a modelagem de sua demanda feita pela distribuição de Poisson, 

e não mais pela distribuição normal, pois, agora, a distribuição de Poisson fornece a 

probabilidade de ocorrência de um determinado nível de consumo tomando-se como 

base a sua média histórica, além de pressupor uma independência entre as ocorrências, 

ou seja, a demanda de um determinado período não é afetado por outro. 

A Figura 6 demonstra uma aplicação da distribuição de Poisson para a tomada 

de decisão de gestão de estoques. Neste exemplo, para uma média histórica 3 unidades 

por ano e um lead time de 60 dias, é determinado o comportamento esperado da 

demanda pelo item durante o lead time. 

 

Figura 6 - Exemplo de Aplicação da Distribuição de Poisson para a Decisão de Gestão de 
Estoques. 

Fonte: (Garcia, Martin, & Lara, 2008) 

Nota-se que, para um ponto de pedido igual a zero, ou seja, sendo o pedido feito 

somente no momento em que o estoque acaba, o nível de serviço esperado será de 

61%, ou seja, a probabilidade de falta do item é de 39%. Já para um ponto de pedido 

seja igual a 1 unidade, o nível de serviço subirá para 91%, pois acumulam-se as 

probabilidades anteriores. 

Desta forma, o modelo de gestão de estoque aplicado para esse tipo de material, 

sob demanda de baixo giro, ainda é o modelo de revisão contínua sob o sistema (𝑠, 𝑄), 

sendo que, agora, o consumo estimado para um determinado período é obtido pela 
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função de densidade de probabilidade da distribuição de Poisson, conforme 

apresentado na equação (7). 

 𝑃𝑥(𝑡) =  
(𝜆𝑡)𝑥𝑒−𝜆𝑡

𝑥!
 (7) 

   
   

Sendo, 𝑥  a demanda em um intervalo de tempo, 𝑡  o intervalo de tempo 

considerado, 𝜆  a taxa de consumo histórico por unidade de tempo e 𝑃𝑥(𝑡)  a 

probabilidade de haver uma demanda 𝑥 ao longo de um intervalo de tempo 𝑡, a qual 

representará o nível de serviço para uma dada demanda 𝑥. 

No entanto, ainda segundo o mesmo autor, o nível de estoque de peças de 

reposição que garante uma determinada probabilidade de não haver falta deve, na 

realidade, ser determinado para o intervalo de tempo em que a organização está mais 

vulnerável, ou seja, o tempo de ressuprimento, que compreende o intervalo desde a 

colocação do pedido junto ao fornecedor até o seu recebimento. 

Assim, o ponto de pedido 𝑠 pode ser obtido a partir da equação (8), reescrita em 

termos da distribuição de Poisson, com o consumo médio histórico por unidade de 

tempo, e o tamanho do lote 𝑄 é igualmente calculado pelo lote econômico de compras, 

como descrito anteriormente. 

 𝑠 (𝑜𝑢 𝑃𝑃) =  (𝜆𝐿𝑇) + 𝑘√𝜆𝐿𝑇 (8) 

   
   

Sendo, 𝜆  a taxa de consumo histórico por unidade de tempo, 𝑘  o fator de 

segurança definido a partir do nível de serviço obtidos com a função de densidade de 

probabilidade da distribuição de Poisson, 𝐿𝑇 o tempo de ressuprimento (ou lead time) e 

𝑠 (𝑜𝑢 𝑃𝑃) o ponto de pedido. 

Já Yeh (1997) diz que a distribuição de Poisson é restrita apenas para casos em 

que a variância da demanda 𝑉𝑎𝑟(𝐷) esteja situada dentro de um intervalo determinado 

por uma variação de 10% ao redor do valor estimado 𝐸(𝐷), como apresentado na 

equação (9), pois na distribuição de Poisson a média e a variância são numericamente 

iguais. 

 0,9𝐸(𝐷) < 𝑉𝑎𝑟(𝐷) < 1,1𝐸(𝐷) (9) 
   
   

Para casos que não estejam compreendidos dentro dessa faixa de variação do 

valor estimado, se o período com demanda nula for superior a 30% do total, a 

distribuição Gama é utilizada por alguns autores como uma alternativa. 
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A distribuição Gama é definida pelos parâmetros de forma 𝛼, que determina o 

formato da distribuição de forma contínua, num sentido distinto, e pelo parâmetro de 

escala 𝛽, que expressa o grau de espalhamento da variável aleatória, que comprime ou 

expande a distribuição. 

A função de densidade de probabilidade da distribuição de Gama é apresentada 

na equação 10, segundo Wasserman (2004): 

 𝑓(𝑥) =  
(𝛼𝑥)𝛽−1𝛼𝑒−𝛼𝑥

(𝛽 − 1)!
 (10) 

   
   

Sendo, 𝛽 um valor inteiro e 𝑥 uma variável aleatória. Dados que o valor estimado 

𝐸(𝑥) e a variância 𝑉𝑎𝑟(𝑥) são apresentados pela equação (11) e pela equação (12): 

 𝐸(𝑥) =  𝛼𝛽 (11) 
   
   

 𝑉𝑎𝑟(𝑥) =  𝛼𝛽2 (12) 
   
   

Essas podem ser rearranjadas de forma a se obter os parâmetros necessários 

da distribuição gama, como apresentado na equação (13) e na equação (14): 

 𝛼 =
𝐸(𝑥)2

𝑉𝑎𝑟(𝑥)
 (13) 

   
   

 𝛽 =
𝑉𝑎𝑟(𝑥)

𝐸(𝑥)
 (14) 

   
 

3.3.3. Peças de Baixíssimo Giro 

Já as peças de baixíssimo giro são os itens de maior aplicabilidade como peças 

de reposição, com consumo médio de menos de 1 unidade por ano, as quais possuem 

diversas peculiaridades para a sua gestão de estoque, como apresentado 

anteriormente. Os modelos clássicos não representam as reais aplicações, nem as mais 

adequadas para a tomada de decisões. 

 Desta forma, Tavares & Almeida (1983) desenvolveram um modelo binário 

baseando-se no custo total envolvido para a decisão de não estocar ou estocar apenas 

uma unidade. No modelo em questão, a distribuição de Poisson é utilizada para 

obtenção da demanda e considera a colocação de pedido emergencial, com tempo de 

ressuprimento reduzido para os casos de falta. 
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Wanke (2002), (2010), apresenta o referido modelo a partir da equação (15) para 

o custo total associado à política de zero estoque, ou seja, não manter a peça de 

reposição em estoque, representado por 𝐶𝑇𝑂. 

 𝐶𝑇𝑂 =  𝜆𝐶𝑇𝑅 + 𝐶𝐼𝑃 (15) 
 

Sendo, 𝜆 o consumo histórico médio por unidade de tempo, 𝐶𝑇𝑅 o custo total de 

ressuprimento, ou seja, custo de pedido, e 𝐶𝐼𝑃 o custo de indisponibilidade e penalidade 

devido à falta, o custo de falta. 

O custo logístico total desta política é o produto da taxa de consumo histórico 

por ano pela soma do custo total associado à colocação de um pedido de ressuprimento 

com o custo de falta, que reflete o caráter emergencial da situação. A Figura 7 apresenta 

a política de zero estoque de forma a representar a sua ocorrência ao longo de 1 ano. 

 

Figura 7 - Representação da política de zero estoque 
Fonte: (Wanke, 2002) 

No entanto, para a política de apenas uma peça em estoque, Wanke (2002), 

(2010) propôs a avaliação da fração de tempo esperada com estoque, representada por 

𝐹𝑇𝐶, conforme equação (16). 

 𝐹𝑇𝐶 =
1

1 + 𝜆𝑅
 (16) 

   
   

Sendo 𝑅  o tempo de ressuprimento. Segundo o mesmo autor, a demanda 

esperada durante a fração de tempo sem estoque é indicada por 𝜆(1 − 𝐹𝑇𝐶), sendo, 

assim, possível calcular o custo total associado a essa política, de sempre estocar uma 

unidade, representado por 𝐶𝑇1. Leva-se também em consideração a ocorrência de outro 
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pedido ao longo do mesmo período, além de suas implicações destes custos e de falta, 

como pode ser observado na equação (17). 

 𝐶𝑇1 = [
1

1 + 𝜆𝑅
𝐶𝑇𝑅𝑖] + [𝐶𝑇𝑅𝜆] + [𝐶𝐼𝑃𝜆 (1 −

1

1 + 𝜆𝑅
)] (17) 

   
   

Sendo 𝑖 o custo de oportunidade ao ano. As parcelas apresentadas na equação 

(17) representam, respectivamente, o custo de oportunidade de capital, para se manter 

uma peça de reposição em estoque, o custo total de ressuprimento, que indica todo o 

custo de pedido gasto, e o custo de indisponibilidade e penalidade, quer dizer, o custo 

de falta. 

A Figura 8 apresenta a política de apenas uma peça em estoque de forma a 

representar a sua ocorrência ao longo de 1 ano. 

 

Figura 8 - Representação da política de apenas uma peça em estoque 
Fonte: (Wanke, 2002) 

Logo, a definição da política a ser adotada deve ser feita pela avaliação dos 

custos totais obtidos com 𝐶𝑇0 e 𝐶𝑇1. 
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3.4. Considerações 

Em linhas gerais, as peças de reposição de diversos sistemas logísticos e 

de produção poderiam ser classificadas apenas como de baixo ou de baixíssimo giro, 

sendo raras as peças de reposição de consumo em massa (Wanke, 2010). 

Desta forma, segundo Figueiredo, Fleury & Wanke (2003), muitas empresas 

passam a gerenciar seus estoques de reposição sob a ótica do nível de serviço, ou 

seja, mesmo com custo de aquisição muito alto e com demanda irregular, as peças 

fundamentais ao processo produtivo não podem faltar. 

Apesar de todas as questões apresentadas para a gestão de estoques de peças 

de reposição, existem dois importantes pontos de paridade com a gestão de produtos 

acabados ou insumos (Wanke, 2002): 

 Os sintomas dos problemas são os mesmos: falta ou excesso de 

estoque; 

 A missão da gestão de estoques também é similar: manter níveis de 

estoque reduzidos, mas que não comprometam a disponibilidade dos 

itens. 
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4. Estudo de Caso 

 

4.1. Acordo de Confidencialidade 

O presente estudo refere-se a uma empresa de navegação voltada à indústria 

offshore de óleo e gás. Por questões de sigilo das informações, uma vez que os dados 

apresentados refletem decisões estratégicas da empresa, a identificação dos 

departamentos, embarcações, equipamentos e materiais abordados será tratada de 

forma genérica, evitando a caracterização e vínculo com a companhia.  

 

4.2. Objeto e Contextualização do Estudo 

A empresa cujos dados são utilizados no estudo é uma armadora especializada 

em gerenciamento de respostas a emergências no mar. A principal atuação está no 

combate ao derramamento de óleo, mas também no suprimento de materiais e 

equipamentos a unidades marítimas, além da realização de pesquisas e levantamentos 

ambientais. 

A empresa dispõe de uma ampla frota de embarcações dos tipos OSRV (Oil Spill 

Recovery Vessel), PSV (Plataform Supply Vessel), Oleeiras, LH (Line Handling) e de 

avaliações ambientais, dos mais diversos portes. Foi utilizada como objeto de estudo 

uma única embarcação, OSRV, recém construída pela empresa, recebida do estaleiro 

em dezembro de 2015. Tal escolha foi possível dada a organização e divisão na 

empresa por centro de custo de cada unidade operacional, permitindo que os dados 

apresentados sejam apenas desta embarcação e não do conjunto de sua frota. 

A embarcação OSRV é utilizada no combate a incêndio e derramamento de óleo, 

contenção e recolhimento. É dotada de especificações que permitem trabalhar na 

mancha de óleo e em atmosfera explosiva, onde a evaporação do petróleo produz gás 

natural (SOBENA, s.d.; Braga & Brandão, 2013). 

A Figura 9 apresenta um modelo de embarcação OSRV com algumas de suas 

funcionalidades em operação, como o sistema de combate a incêndio acionado e o 

lançamento de barreira para recolhimento de óleo do mar. 
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Figura 9 - Modelo de um OSRV em Operação de Combate a Incêndio e Lançamento de Barreiras. 
Fonte: Chouest.com (Acesso em 30/01/2017 às 15:50 - http://www.chouest.com/vessels.html) 

Um OSRV deve ser dotado de sistemas elétricos blindados, pois poderia servir 

com uma fonte de calor que, combinado com o combustível, o óleo da superfície do mar 

e o oxigênio, formaria um triangulo de fogo; equipamentos de combate a incêndio, como 

bombas de alta vazão e canhões de lançamento de jato de água; e equipamentos 

específicos e de alta tecnologia para, por exemplo, detectar, aspirar e armazenar o óleo 

derramado (SOBENA, s.d.; Braga & Brandão, 2013). 

Desta forma, uma embarcação OSRV deve estar sempre em prontidão para 

atuação em situações de emergência e principalmente com todos os seus 

equipamentos, necessários para o desempenho de suas funções, perfeitamente 

operacionais. Suas condições de trabalho são emergenciais, qualquer interrupção afeta 

o seu desempenho, seu nível de serviço oferecido, e apresenta altíssimos custos 

financeiros e danos à imagem da empresa. 

 

4.3. Avaliação dos Dados 

Para a realização das estatísticas e dos gráficos de avaliação dos dados 

levantados, foi utilizado o programa Microsoft Excel 2016, com todas as suas funções 

de análise de dados, estatísticas e desenvolvimento gráfico 

Os dados levantados para a embarcação objeto do estudo representam o 

consumo de peças de reposição em condições normais de uma embarcação nova, com 

todos os seus equipamentos em condições operacionais regulares, ao longo de todo o 

ano de 2016, de janeiro a dezembro, mensalmente. 
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As peças de reposição em questão representam uma amostra de 60 diferentes 

peças individuais ou conjuntos de materiais para reparação ou suprimento dos 

equipamentos presentes na praça de máquinas da embarcação, referentes a propulsão 

e governo. Todos os itens levantados são apenas consumíveis. Não foram considerados 

itens reparáveis em função da variabilidade de situações de ocorrência e da definição 

dos parâmetros necessários possuir uma grande incerteza na informação  

Por confidencialidade, as peças serão identificadas apenas como itens, 

numerados de 1 a 60, e seus custos foram ajustados de forma a manter a mesma 

proporção e coerência com a realidade. A Tabela 3 apresenta os referidos dados, com 

sua identificação ordenada sequencialmente e seus respectivos custos de aquisição, 

lead time, custos de falta, consumo mensal ao longo do ano de 2016, consumo médio 

mensal e consumo anual, todos com suas devidas unidades identificadas. 

De forma a trazer maior clareza aos dados apresentados na Tabela 3, registra-

se que o custo de aquisição representa o custo unitário dos itens e o tempo de 

ressuprimento, indicado como lead time, representa o intervalo de tempo entre o pedido 

do material e a sua chegada no almoxarifado da empresa.  

O Custo de Falta, apresentado pela empresa como Custo de Downtime, 

representa todos os custos envolvidos com a falta de um determinado equipamento. Os 

profissionais do departamento de manutenção da empresa, com longa experiência na 

indústria naval, consideraram para a definição dos valores apresentados os seguintes 

parâmetros: 

 Custos de utilização de outras peças e materiais como forma de suprir a 

falta para manter o mesmo nível de serviço da operação do equipamento; 

 Custos de manutenção dos equipamentos em geral dada a sobrecarga 

causada pela falta; e, principalmente, 

 A falta de receita em pagamento a operação da embarcação pela queda 

no nível de serviço oferecido ao cliente, em virtude de, na maioria das 

vezes, fiscalizações de representantes dos clientes a bordo. Os clientes, 

ao identificarem tal variação, aplicam penalidades pelo tempo de 

interrupção do desempenho oferecido, conhecido como Downtime,  

Em virtude do terceiro parâmetro apresentado ser o mais representativo, o custo 

de falta é claramente designado como custo de Downtime pela empresa. Esse mesmo 

tratamento será atribuído ao longo do estudo.
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Tabela 3 - Tabela de Dados dos Estudo de Caso.  

ITEM 
CUSTO DE 
AQUISIÇÃO 

(R$) 

LEAD 
TIME 

(DIAS) 

CUSTO DE 
FALTA OU 
DOWNTIME 

(R$) 

CONSUMO MENSAL (UNID) 
CONSUMO 

MÉDIO 
MENSAL 
(UNID) 

CONSUMO 
ANUAL 
(UNID) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Item 1 118.065,85 15 200.000,00 - - - - - 1 - - - - - 1 0,2 2 

Item 2 62.469,30 18 340.000,00 1 - - - - - - 2 - - - 1 0,3 4 

Item 3 80.546,25 30 560.000,00 - - - - - 1 - - - - - - 0,1 1 

Item 4 2.028,99 12 30.000,00 - - - - 2 - - - - 8 - - 0,8 10 

Item 5 1.453,20 25 100.000,00 - - - 1 - 1 - - - 1 - - 0,3 3 

Item 6 591,21 32 150.000,00 1 1 3 3 1 6 1 2 7 2 2 1 3 30 

Item 7 35.120,50 2 20.000,00 - - - - - - - 1 - - - - 0,1 1 

Item 8 12,54 20 180.000,00 101 98 106 112 124 177 89 96 97 103 132 182 118 1.417 

Item 9 60,02 2 12.000,00 18 24 30 37 33 36 32 30 29 33 30 33 30 365 

Item 10 3.475,60 5 19.000,00 - - 2 1 - - 4 - 3 - 2 - 1 12 

Item 11 969,80 10 75.000,00 - - - - 1 1 1 2 - 1 3 - 0,8 9 

Item 12 704,80 15 50.000,00 - - 4 8 - - 4 - - 5 - 9 3 30 

Item 13 8,32 3 1.200,00 38 35 39 42 37 45 41 38 37 39 41 40 39 472 

Item 14 35,20 7 3.650,00 53 65 68 58 51 50 48 53 51 49 47 45 53 638 

Item 15 302,50 9 8.600,00 - - - - - - - 1 - - - 1 0,2 2 

Item 16 18.452,69 18 112.000,00 - - - - - - 1 - - - - - 0,1 1 

Item 17 27.986,30 10 72.000,00 - - - - - - - - - - 1 - 0,1 1 

Item 18 2.510,30 22 247.000,00 - - - - - - - - - 1 - - 0,1 1 

Item 19 3.458,95 26 180.000,00 1 - - - - 2 - - - - - - 0,3 3 

Item 20 37.496,20 24 280.000,00 - 1 - - - - - - - - 1 - 0,2 2 

Item 21 64,52 12 7.800,00 28 27 26 21 30 25 24 35 28 24 24 26 27 318 

Item 22 438,60 6 95.000,00 5 5 3 5 2 5 16 8 5 8 5 3 6 70 

Item 23 43.258,00 7 72.000,00 - - - - 1 - - - - - - - 0,1 1 

Item 24 285,30 2 18.000,00 8 7 9 7 10 7 9 7 7 9 8 8 8 96 

Item 25 1.558,90 4 45.000,00 - - - - - 1 - 2 - 2 2 2 0,8 9 

Item 26 86,85 7 11.000,00 22 38 59 65 62 75 90 94 63 54 59 68 62 749 

Item 27 8.596,54 14 98.000,00 - - - 1 - - - - - - - - 0,1 1 

Item 28 45,18 7 36.000,00 18 18 17 18 21 18 16 19 21 18 19 18 18 221 

Item 29 742,98 14 24.000,00 3 2 2 2 5 1 2 4 3 1 2 1 2 28 

Item 30 412,58 6 55.000,00 6 8 14 15 18 14 15 18 16 17 19 18 15 178 
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Item 31 4.059,60 25 380.000,00 - - 1 - - - - 1 1 - - - 0,3 3 

Item 32 22.986,57 27 350.000,00 - - - 1 - - 3 - 1 - 2 1 0,7 8 

Item 33 32,58 2 30.000,00 128 152 186 179 275 132 119 150 149 286 162 138 171 2.056 

Item 34 156,82 3 90.000,00 - 1 2 1 3 6 1 4 18 2 2 1 3 41 

Item 35 55.895,60 28 420.000,00 - - - - - - - - - 1 - - 0,1 1 

Item 36 854,29 11 2.500,00 - - - - - - - - - - - 1 0,1 1 

Item 37 120,58 14 140.000,00 5 7 6 6 6 5 7 6 6 6 7 6 6 73 

Item 38 589,63 3 18.000,00 37 42 45 37 30 33 33 31 34 35 38 36 36 431 

Item 39 1.985,64 2 72.000,00 - - - - - - - 1 - - - - 0,1 1 

Item 40 1.254,20 5 185.000,00 2 3 2 10 2 4 8 3 2 5 6 3 4 50 

Item 41 121,69 12 70.000,00 1 - - - - - - - - - - - 0,1 1 

Item 42 505,80 9 32.000,00 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 0,7 8 

Item 43 701,64 17 85.000,00 25 25 23 24 23 21 28 23 21 29 22 24 24 288 

Item 44 2.468,30 27 270.000,00 1 - 2 - 1 - 2 - - - 1 - 0,6 7 

Item 45 86.895,30 28 340.000,00 - - - - - - - 1 - - - - 0,1 1 

Item 46 241,25 8 48.000,00 1 3 - 1 1 - - 2 - 5 - 1 1 14 

Item 47 15.875,30 17 125.000,00 - - - - - - - - - - - 1 0,1 1 

Item 48 362,14 12 40.000,00 - - - - - 12 4 3 2 1 4 2 2 28 

Item 49 1.045,82 14 45.000,00 - - - - 1 - - - - - - - 0,1 1 

Item 50 806,53 3 10.000,00 - - - 2 - - - - - - - - 0,2 2 

Item 51 75.489,01 23 138.000,00 - - - - 1 - - - - 1 - - 0,2 2 

Item 52 46.953,00 12 175.000,00 - - - - - - - - - - 1 - 0,1 1 

Item 53 2.169,87 2 8.000,00 - - - - - - - - 1 - 1 - 0,2 2 

Item 54 95,74 11 22.000,00 321 302 348 452 292 283 281 452 382 569 312 318 359 4.312 

Item 55 1.052,36 8 15.000,00 - - - 1 - - - - 7 - - 1 0,8 9 

Item 56 152.358,21 12 195.000,00 - - - - - - - - - - 1 - 0,1 1 

Item 57 65,98 9 18.000,00 7 12 5 15 10 7 5 8 7 7 5 7 8 95 

Item 58 42,10 7 18.000,00 26 28 27 28 25 29 25 28 29 39 34 31 29 349 

Item 59 129,85 8 42.000,00 - - 2 2 - 5 2 2 8 - 2 2 2 25 

Item 60 174,25 9 36.000,00 - - - 1 - - - - 1 - - - 0,2 2 
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Como pode ser observado, os dados levantados possuem uma grande 

variabilidade para todos os parâmetros. No entanto, correlações importantes são 

observadas e de suma importância para a avaliação das decisões de estoque que serão 

abordadas para cada tipo de item, conforme a classificação proposta no referencial 

teórico do presente estudo. 

A Figura 10, apresenta a correlação do Custo de Downtime com Lead Time e 

com o Custo de Aquisição das peças de reposição. 

 

Figura 10 - Relação entre o Tempo de Ressuprimento, Custo de Aquisição e o Custo de Downtime. 

Primeiramente, com os pontos em cinza claro redondos, nota-se que os itens 

que possuem um maior lead time são os mais representativos em questões dos custos 

de Downtime. Por configurarem um maior período com a falta deste item, a demanda 

por outros equipamentos e o longo período de tempo com um nível de serviço inferior 

ao oferecido, os equipamentos com alto lead time apresentam os maiores custos de 

falta. 

A linha pontilhada na cor cinza claro, apresentada na Figura 10, indica a linha de 

tendência, polinomial de segundo grau, que pôde-se traçar com os dados levantados, 

confirmando a relação descrita entre essas duas informações. 

Uma outra análise que foi possível relacionar com os dados levantados, 

apresentada com os pontos em cinza escuro triangulares, foi a correlação entre o Custo 

de Aquisição das peças de reposição e o Custo de Downtime apresentado. 
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Uma vez que as peças com maior custo de aquisição indicam, em sua maioria, 

um conjunto de materiais ou mesmo uma alta personalização, tais peças possuem uma 

maior representatividade em determinados equipamentos, o que pode inferir em uma 

forte alteração no nível de serviço oferecido. Como exemplo, cita-se a paralisação de 

um motor que proporciona uma menor capacidade de alcance na velocidade de 

navegação da embarcação, afetando a sua agilidade em uma ação emergencial. 

A linha tracejada na cor cinza escuro, apresentada na Figura 10, indica a linha 

de tendência, polinomial de segundo grau, traçada a partir dos dados levantados, 

confirmando, também, a capacidade da relação descrita entre o custo de aquisição e o 

custo de Downtime. 

 

4.4. Aplicação dos Modelos Teóricos 

O modelo de gestão de estoque apresentado por Wanke (2002) será aplicado 

para a classificação dos itens levantados na base de dados conforme a demanda 

apresentada ao longo do ano de 2016, ou seja, baseado no giro de consumo dos itens. 

A Tabela 4 apresenta os itens objeto do estudo classificados e ordenados 

conforma a classificação proposta. 

Tabela 4 - Tabela de Classificação e Ordenação dos Itens objeto do estudo 

ITEM 
CUSTO DE 
AQUISIÇÃO 

(R$) 

LEAD 
TIME 

(DIAS) 

CUSTO DE 
FALTA OU 
DOWNTIME 

(R$) 

CONSUMO 
MÉDIO 

MENSAL 
(UNID) 

CONSUMO 
ANUAL 
(UNID) 

CLASSIFICAÇÃO 
DO ITEM 

Item 16 18.452,69 18 112.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 17 27.986,30 10 72.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 18 2.510,30 22 247.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 23 43.258,00 7 72.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 27 8.596,54 14 98.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 3 80.546,25 30 560.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 35 55.895,60 28 420.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 36 854,29 11 2.500,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 39 1.985,64 2 72.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 41 121,69 12 70.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 45 86.895,30 28 340.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 47 15.875,30 17 125.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 49 1.045,82 14 45.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 52 46.953,00 12 175.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 56 152.358,21 12 195.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 7 35.120,50 2 20.000,00 0,1 1 BAIXÍSSIMO GIRO 

Item 1 118.065,85 15 200.000,00 0,2 2 BAIXO GIRO 

Item 15 302,50 9 8.600,00 0,2 2 BAIXO GIRO 

Item 20 37.496,20 24 280.000,00 0,2 2 BAIXO GIRO 

Item 50 806,53 3 10.000,00 0,2 2 BAIXO GIRO 

Item 51 75.489,01 23 138.000,00 0,2 2 BAIXO GIRO 

Item 53 2.169,87 2 8.000,00 0,2 2 BAIXO GIRO 
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Item 60 174,25 9 36.000,00 0,2 2 BAIXO GIRO 

Item 19 3.458,95 26 180.000,00 0,3 3 BAIXO GIRO 

Item 31 4.059,60 25 380.000,00 0,3 3 BAIXO GIRO 

Item 5 1.453,20 25 100.000,00 0,3 3 BAIXO GIRO 

Item 2 62.469,30 18 340.000,00 0,3 4 BAIXO GIRO 

Item 44 2.468,30 27 270.000,00 0,6 7 BAIXO GIRO 

Item 32 22.986,57 27 350.000,00 0,7 8 BAIXO GIRO 

Item 42 505,80 9 32.000,00 0,7 8 BAIXO GIRO 

Item 11 969,80 10 75.000,00 0,8 9 BAIXO GIRO 

Item 25 1.558,90 4 45.000,00 0,8 9 BAIXO GIRO 

Item 55 1.052,36 8 15.000,00 0,8 9 BAIXO GIRO 

Item 4 2.028,99 12 30.000,00 0,8 10 BAIXO GIRO 

Item 10 3.475,60 5 19.000,00 1 12 BAIXO GIRO 

Item 46 241,25 8 48.000,00 1 14 BAIXO GIRO 

Item 59 129,85 8 42.000,00 2 25 BAIXO GIRO 

Item 29 742,98 14 24.000,00 2 28 BAIXO GIRO 

Item 48 362,14 12 40.000,00 2 28 BAIXO GIRO 

Item 12 704,80 15 50.000,00 3 30 BAIXO GIRO 

Item 6 591,21 32 150.000,00 3 30 BAIXO GIRO 

Item 34 156,82 3 90.000,00 3 41 BAIXO GIRO 

Item 40 1.254,20 5 185.000,00 4 50 BAIXO GIRO 

Item 22 438,60 6 95.000,00 6 70 BAIXO GIRO 

Item 37 120,58 14 140.000,00 6 73 BAIXO GIRO 

Item 57 65,98 9 18.000,00 8 95 BAIXO GIRO 

Item 24 285,30 2 18.000,00 8 96 BAIXO GIRO 

Item 30 412,58 6 55.000,00 15 178 BAIXO GIRO 

Item 28 45,18 7 36.000,00 18 221 BAIXO GIRO 

Item 43 701,64 17 85.000,00 24 288 BAIXO GIRO 

Item 21 64,52 12 7.800,00 27 318 CONSUMO EM MASSA 

Item 58 42,10 7 18.000,00 29 349 CONSUMO EM MASSA 

Item 9 60,02 2 12.000,00 30 365 CONSUMO EM MASSA 

Item 38 589,63 3 18.000,00 36 431 CONSUMO EM MASSA 

Item 13 8,32 3 1.200,00 39 472 CONSUMO EM MASSA 

Item 14 35,20 7 3.650,00 53 638 CONSUMO EM MASSA 

Item 26 86,85 7 11.000,00 62 749 CONSUMO EM MASSA 

Item 8 12,54 20 180.000,00 118 1.417 CONSUMO EM MASSA 

Item 33 32,58 2 30.000,00 171 2.056 CONSUMO EM MASSA 

Item 54 95,74 11 22.000,00 359 4.312 CONSUMO EM MASSA 

 

A partir desta classificação, pode-se observar a relevância dos custos de tais 

classificações em relação ao gasto total apresentado em 2016. A Figura 11 apresenta 

o percentual do gasto total referente a cada tipo de item e a respectiva quantidade 

consumida. 
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Figura 11 - Relação dos Gastos Totais e Quantidade unitárias com a Classificação dos Itens 

Apesar das quantidades de itens de baixíssimo giro não estarem de fácil 

visualização na Figura 11, pode-se avaliar que mesmo em quantidades muito pequenas 

de itens consumidos ao longo do ano esses ainda representam quase 20% de todos os 

gastos com itens de reposição. 

A Tabela 5 consolida os Gastos Totais das classificações e quantidades 

consumidas apresentando uma análise per unit dos valores gastos. Essa análise 

confirma as afirmações de Garcia, Martin, & Lara (2008) quanto ao alto valor agregado 

das peças de reposição de baixíssimo giro. 

Tabela 5 - Tabela de Custos e Quantidades dos Itens conforme Classificação. 

CLASSIFICAÇÃO DO ITEN 
TOTAL GASTO 

(R$) 
QTD CONSUMIDA 

(UNID) 
VALOR PER UNIT. 

CONSUMO EM MASSA        900.267,92  11.107  81,05  

BAIXO GIRO    1.549.489,18  1.366  1.134,33  

BAIXÍSSIMO GIRO        578.455,43  16  36.153,46  

 

Desta forma, observa-se o altíssimo valor a ser investido em poucos itens, o que 

possui uma grande representatividade não apenas nos custos envolvidos com a falta, 

mas também em casos de excesso, dada uma gestão inadequada de estoque desses 

itens. 

Nas próximas seções serão, então, avaliados os modelos de estoque teóricos 

propostos, para cada classificação das peças de reposição. A ordem de apresentação 

se dá pela representatividade das classificações 
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Apesar das três classificações realizadas, os modelos propostos serão aplicados 

para todos os 60 itens da amostra, de forma a possibilitar uma análise de sensibilidade 

da variação possível dos itens dentro de uma mesma classificação. 

4.4.1. Itens de Baixíssimo Giro 

Em virtude da representatividade deste tipo de peça de reposição nos custos e 

decisões estratégicas da empresa, os itens de baixíssimo giro serão os primeiros a 

serem analisados. 

O modelo proposto por Wanke (2002) caracteriza-se na decisão estratégica de 

estocar apenas uma unidade do referido item ou mesmo nenhuma, baseando-se nos 

altos custos envolvidos para aquisição, custos de oportunidade de capital e custos de 

falta / Downtime. O Custo de oportunidade de capital considerado para essa avaliação 

foi de 80% conforme definição indicada pela empresa fornecedora dos dados. 

A Tabela 6 apresenta o custo associado a cada item conforme a avaliação de 

estocar ou não a quantidade de consumo anual de cada peça, sendo os itens 

classificados como de baixíssimo giro destacado por um quadro. 

Tabela 6 - Tabela de Custos de Estoque segundo o modelo para Itens de Baixíssimo Giro. Em 

destaque os itens de Baixíssimo Giro 

ITEM 
CUSTO DE 
AQUISIÇÃO 

(R$) 

LEAD 
TIME 

(ANOS) 

CUSTO DE 
FALTA 

(DOWNTIME) 

CONSUMO 
ANUAL 

CT0 
ZERO 

ESTOQUE 

CT1 
UM ESTOQUE 

Item 16 18.452,69 0,05 112.000,00 1 130.452,69 26.182,11 

Item 17 27.986,30 0,03 72.000,00 1 99.986,30 33.420,43 

Item 18 2.510,30 0,06 247.000,00 1 249.510,30 17.046,37 

Item 23 43.258,00 0,02 72.000,00 1 115.258,00 49.631,68 

Item 27 8.596,54 0,04 98.000,00 1 106.596,54 13.569,02 

Item 3 80.546,25 0,08 560.000,00 1 640.546,25 130.849,88 

Item 35 55.895,60 0,08 420.000,00 1 475.895,60 91.651,06 

Item 36 854,29 0,03 2.500,00 1 3.354,29 1.142,40 

Item 39 1.985,64 0,01 72.000,00 1 73.985,64 2.810,47 

Item 41 121,69 0,03 70.000,00 1 70.121,69 2.394,90 

Item 45 86.895,30 0,08 340.000,00 1 426.895,30 119.419,59 

Item 47 15.875,30 0,05 125.000,00 1 140.875,30 23.629,96 

Item 49 1.045,82 0,04 45.000,00 1 46.045,82 2.958,83 

Item 52 46.953,00 0,03 175.000,00 1 221.953,00 57.811,18 

Item 56 152.358,21 0,03 195.000,00 1 347.358,21 172.124,62 

Item 7 35.120,50 0,01 20.000,00 1 55.120,50 39.535,50 

Item 1 118.065,85 0,04 200.000,00 2 436.131,70 277.064,92 

Item 15 302,50 0,02 8.600,00 2 9.205,00 1.505,33 

Item 20 37.496,20 0,07 280.000,00 2 354.992,40 144.109,26 

Item 50 806,53 0,01 10.000,00 2 11.613,06 2.144,58 

Item 51 75.489,01 0,06 138.000,00 2 288.978,02 188.960,36 

Item 53 2.169,87 0,01 8.000,00 2 12.339,74 4.974,94 

Item 60 174,25 0,02 36.000,00 2 36.348,50 3.791,47 

Item 19 3.458,95 0,07 180.000,00 3 190.376,85 106.014,38 

Item 31 4.059,60 0,07 380.000,00 3 392.178,80 207.136,17 
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Item 5 1.453,20 0,07 100.000,00 3 104.359,60 55.776,96 

Item 2 62.469,30 0,05 340.000,00 4 589.877,20 479.682,94 

Item 44 2.468,30 0,07 270.000,00 7 287.278,10 662.402,45 

Item 32 22.986,57 0,07 350.000,00 8 533.892,56 1.226.794,16 

Item 42 505,80 0,02 32.000,00 8 36.046,40 46.346,51 

Item 11 969,80 0,03 75.000,00 9 83.728,20 142.441,30 

Item 25 1.558,90 0,01 45.000,00 9 59.030,10 50.715,34 

Item 55 1.052,36 0,02 15.000,00 9 24.471,24 31.932,35 

Item 4 2.028,99 0,03 30.000,00 10 50.289,90 94.849,65 

Item 10 3.475,60 0,01 19.000,00 12 60.707,20 74.479,86 

Item 46 241,25 0,02 48.000,00 14 51.377,50 161.225,29 

Item 59 129,85 0,02 42.000,00 25 45.246,25 374.959,36 

Item 29 742,98 0,04 24.000,00 28 44.803,44 368.883,08 

Item 48 362,14 0,03 40.000,00 28 50.139,92 547.031,05 

Item 12 704,80 0,04 50.000,00 30 71.144,00 849.449,89 

Item 6 591,21 0,09 150.000,00 30 167.736,30 3.278.159,10 

Item 34 156,82 0,01 90.000,00 41 96.429,62 936.533,77 

Item 40 1.254,20 0,01 185.000,00 50 247.710,00 3.823.051,30 

Item 22 438,60 0,02 95.000,00 70 125.702,00 3.588.724,19 

Item 37 120,58 0,04 140.000,00 73 148.802,34 7.539.340,82 

Item 57 65,98 0,02 18.000,00 95 24.268,10 1.204.678,28 

Item 24 285,30 0,01 18.000,00 96 45.388,80 623.097,27 

Item 30 412,58 0,02 55.000,00 178 128.439,24 7.369.855,96 

Item 28 45,18 0,02 36.000,00 221 45.984,78 6.447.191,73 

Item 43 701,64 0,05 85.000,00 288 287.072,32 22.983.701,11 

Item 21 64,52 0,03 7.800,00 318 28.317,36 2.284.381,66 

Item 58 42,10 0,02 18.000,00 349 32.692,90 5.480.124,98 

Item 9 60,02 0,01 12.000,00 365 33.907,30 2.941.916,12 

Item 38 589,63 0,01 18.000,00 431 272.130,53 6.304.283,78 

Item 13 8,32 0,01 1.200,00 472 5.127,04 454.249,55 

Item 14 35,20 0,02 3.650,00 638 26.107,60 2.175.216,97 

Item 26 86,85 0,02 11.000,00 749 76.050,65 7.767.812,77 

Item 8 12,54 0,05 180.000,00 1.417 197.769,18 251.834.539,87 

Item 33 32,58 0,01 30.000,00 2.056 96.984,48 56.718.350,56 

Item 54 95,74 0,03 22.000,00 4.312 434.830,88 94.552.405,79 

 

O modelo de gestão de estoque foi aplicado para todos os itens levantados para 

o presente estudo, inclusive os classificados como de baixo giro e até mesmo consumo 

em massa. A partir da Tabela 6, pode-se observar que efetivamente os itens de 

baixíssimo giro, com consumo anual de até 1 unidade, apresentam um menor custo 

associado a possuir pelo menos 1 unidade em estoque (um estoque – CT1) frente aos 

altíssimos custos de falta presente (zero estoque – CT0) para a atividade em questão. 

A Figura 12 evidencia o exposto na Tabela 6 por apresentar a diferença entre os 

custos envolvidos com a decisão de estocar nenhum item (zero estoque – CT0) e 

estocar apenas uma unidade (um estoque – CT1), de onde pode-se observar uma 

economia significativa com tais itens, destacados pelo quadro cinza claro no presente 

gráfico, diferentemente para aqueles que possuem um consumo anual mais alto. 
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Figura 12 - Gráfico de Diferença entre os Custos associados ao modelo de Itens de Baixíssimo 

Giro. Em destaque, os itens de baixíssimo giro.  

 Foram considerados na Figura 12 apenas os itens com consumo anual de até 

28 unidades, de forma a não distorcer a análise gráfica proposta, dada a diferença entre 

os valores ser consideravelmente alta, de uma ordem 100 vezes superior as 

apresentadas. 

4.4.2. Itens de Baixo Giro 

Para as peças de reposição de baixo giro, como sugerido por Wanke (2003), foi 

utilizada a distribuição de Poisson, utilizando-se a função do Microsoft Excel 

“POISSON”, para definir probabilidade de ocorrência de um determinado nível de 

consumo com base na sua média histórica. Considerando o tempo de ressuprimento, 

foi possível estabelecer ainda o ponto de pedido (PP), que é o nível de estoque de um 

item alcançado para a realização de um novo pedido para reposição, mais adequado 

frente o baixo consumo desses itens que, conforme a classificação, pode variar de 1 a 

300 unidades por ano. 

Sendo assim, foi aplicado o modelo a partir do consumo anual de todos os 60 

itens da amostra, assumindo diferentes níveis de serviço (NS), de forma a definir a não 

ocorrência de falta. Os resultados estão apresentados na Tabela 7 com os itens de baixo 

giro destacados por um quadro. 

Tabela 7 - Tabela de Consumo Anual Estimado pela Distribuição de Poisson a partir de 

determinados Níveis de Serviço. Em destaque, itens de baixo giro.  

ITEM 
CONSUMO 

ANUAL 
(UNID) 

QTD EM 
ESTOQUE P/ 

NS > 80% 

QTD EM 
ESTOQUE P/ 

NS > 90% 

QTD EM 
ESTOQUE P/ 

NS > 95% 

QTD EM 
ESTOQUE P/ 

NS > 99% 

PP [Px(t)] PP [Px(t)] PP [Px(t)] PP [Px(t)] 

Item 16 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 17 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 
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Item 18 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 23 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 27 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 3 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 35 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 36 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 39 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 41 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 45 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 47 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 49 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 52 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 56 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 7 1 2 91,97% 2 91,97% 3 98,10% 4 99,63% 

Item 1 2 3 85,71% 4 94,73% 5 98,34% 6 99,55% 

Item 15 2 3 85,71% 4 94,73% 5 98,34% 6 99,55% 

Item 20 2 3 85,71% 4 94,73% 5 98,34% 6 99,55% 

Item 50 2 3 85,71% 4 94,73% 5 98,34% 6 99,55% 

Item 51 2 3 85,71% 4 94,73% 5 98,34% 6 99,55% 

Item 53 2 3 85,71% 4 94,73% 5 98,34% 6 99,55% 

Item 60 2 3 85,71% 4 94,73% 5 98,34% 6 99,55% 

Item 19 3 4 81,53% 5 91,61% 6 96,65% 8 99,62% 

Item 31 3 4 81,53% 5 91,61% 6 96,65% 8 99,62% 

Item 5 3 4 81,53% 5 91,61% 6 96,65% 8 99,62% 

Item 2 4 6 88,93% 7 94,89% 8 97,86% 9 99,19% 

Item 44 7 9 83,05% 10 90,15% 12 97,30% 14 99,43% 

Item 32 8 10 81,59% 12 93,62% 13 96,58% 15 99,18% 

Item 42 8 10 81,59% 12 93,62% 13 96,58% 15 99,18% 

Item 11 9 11 80,30% 13 92,61% 14 95,85% 17 99,47% 

Item 25 9 11 80,30% 13 92,61% 14 95,85% 17 99,47% 

Item 55 9 11 80,30% 13 92,61% 14 95,85% 17 99,47% 

Item 4 10 13 86,45% 14 91,65% 15 95,13% 18 99,28% 

Item 10 12 15 84,44% 17 93,70% 18 96,26% 21 99,39% 

Item 46 14 17 82,72% 19 92,35% 20 95,21% 23 99,07% 

Item 59 25 29 81,79% 32 92,85% 33 95,02% 37 99,08% 

Item 29 28 32 80,51% 35 91,78% 37 95,87% 41 99,20% 

Item 48 28 32 80,51% 35 91,78% 37 95,87% 41 99,20% 

Item 12 30 35 84,26% 37 91,10% 39 95,37% 43 99,03% 

Item 6 30 35 84,26% 37 91,10% 39 95,37% 43 99,03% 

Item 34 41 46 80,68% 49 90,50% 52 95,96% 57 99,29% 

Item 40 50 56 82,21% 59 90,77% 62 95,76% 67 99,11% 

Item 22 70 77 81,61% 81 91,29% 84 95,52% 90 99,09% 

Item 37 73 80 81,13% 84 90,85% 87 95,19% 94 99,23% 

Item 57 95 103 80,96% 108 91,48% 111 95,19% 118 99,03% 

Item 24 96 104 80,84% 109 91,37% 112 95,11% 119 99,00% 

Item 30 178 189 80,66% 195 90,38% 200 95,20% 210 99,13% 

Item 28 221 233 80,07% 240 90,39% 246 95,49% 256 99,03% 

Item 43 288 302 80,43% 310 90,64% 316 95,18% 328 99,04% 

Item 21 318 335 83,69% 341 90,51% 348 95,48% 360 99,04% 

Item 58 349 365 81,20% 373 90,41% 380 95,26% 393 99,04% 

Item 9 365 381 80,67% 390 90,80% 397 95,40% 410 99,04% 

Item 38 431 448 80,10% 458 90,64% 465 95,04% 480 99,06% 

Item 13 472 490 80,34% 500 90,43% 508 95,22% 523 99,03% 

Item 14 638 659 80,32% 670 90,02% 680 95,26% 697 99,00% 

Item 26 749 772 80,52% 784 90,20% 794 95,07% 813 99,01% 

Item 8 1417 1449 80,63% 1465 90,07% 1479 95,08% 1505 99,01% 

Item 33 2056 2094 80,24% 2114 90,11% 2131 95,14% 2162 99,02% 

Item 54 4312 4367 80,12% 4396 90,06% 4420 95,03% 4465 99,00% 
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Tendo em vista que a embarcação opera ao longo de aproximadamente 30 dias 

longe da costa, sem uma possibilidade rápida e menos custosa de ressuprimento de 

qualquer material necessário, além das constantes fiscalizações por parte do cliente 

para esse tipo de serviço, foi considerado um nível de serviço de 95%. 

A Figura 13 apresenta a comparação entre o consumo anual efetivo da amostra, 

representativo do ano de 2016, e a probabilidade de demanda de peças de reposição a 

partir da distribuição de Poisson para um nível de serviço de 95%. 

 

Figura 13 - Comparativo entre o Consumo Anual e a Probabilidade de Demanda Prevista a partir da 

Distribuição de Poisson para um Nivel de Serviço a 95%, por Item. 

Observa-se que as quantidades apontadas pela distribuição de demanda para o 

nível de serviço definido foram apenas levemente mais altas que o consumo efetivo em 

2016, para todos os itens da amostra. Isso se deu por distribuição de Poisson considerar 

as variações de consumo igual ao consumo médio. Foram considerados para uma 

melhor visualização das informações no Figura 13 apenas os itens com consumo anual 

de até 500 unidades. 

A partir disso, para uma análise ainda mais criteriosa, foi considerado o tempo 

de ressuprimento (ou lead time) na definição da probabilidade de demanda, uma vez 

que representa o momento de maior vulnerabilidade. Nesse momento, definiremos o 

ponto de pedido 𝑠 , nos utilizando da reposição como maneira de evitar as faltas. 

Conforme apontado por Wanke (2003), foi utilizada igualmente a função “POISSON”, do 

Microsoft Excel, sendo que utilizando como parâmetro médio o consumo anual 

multiplicado pelo Lead Time. A Tabela 8 apresenta os referidos resultados igualmente 

para os diferentes níveis de serviço, tendo os itens de baixo giro destacados em um 

quadro.
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Tabela 8 - Tabela de Pontos de Pedido e Fator de Segurança definidos a partir da Distribuição de Poisson dados Níveis de Serviço determinados. Em destaque os 
itens de baixo giro.  

ITEM 
CONSUMO 

ANUAL 
(UNID) 

LEAD 
TIME 

(MESES) 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 80% 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 90% 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 95% 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 99% 

PP [Px(t)+LT] k PP [Px(t)+LT] k PP [Px(t)+LT] k PP [Px(t)+LT] k 

Item 16 1 0,05 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 

Item 17 1 0,03 1 99,96% 5,88 1 99,96% 5,88 1 99,96% 5,88 1 99,96% 5,88 

Item 18 1 0,06 1 99,83% 3,83 1 99,83% 3,83 1 99,83% 3,83 1 99,83% 3,83 

Item 23 1 0,02 1 99,98% 7,08 1 99,98% 7,08 1 99,98% 7,08 1 99,98% 7,08 

Item 27 1 0,04 1 99,93% 4,91 1 99,93% 4,91 1 99,93% 4,91 1 99,93% 4,91 

Item 3 1 0,08 1 99,68% 3,20 1 99,68% 3,20 1 99,68% 3,20 1 99,68% 3,20 

Item 35 1 0,08 1 99,72% 3,33 1 99,72% 3,33 1 99,72% 3,33 1 99,72% 3,33 

Item 36 1 0,03 1 99,96% 5,59 1 99,96% 5,59 1 99,96% 5,59 1 99,96% 5,59 

Item 39 1 0,01 1 100,00% 13,44 1 100,00% 13,44 1 100,00% 13,44 1 100,00% 13,44 

Item 41 1 0,03 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 

Item 45 1 0,08 1 99,72% 3,33 1 99,72% 3,33 1 99,72% 3,33 1 99,72% 3,33 

Item 47 1 0,05 1 99,89% 4,42 1 99,89% 4,42 1 99,89% 4,42 1 99,89% 4,42 

Item 49 1 0,04 1 99,93% 4,91 1 99,93% 4,91 1 99,93% 4,91 1 99,93% 4,91 

Item 52 1 0,03 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 

Item 56 1 0,03 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 1 99,95% 5,33 

Item 7 1 0,01 1 100,00% 13,44 1 100,00% 13,44 1 100,00% 13,44 1 100,00% 13,44 

Item 1 2 0,04 1 99,68% 3,20 1 99,68% 3,20 1 99,68% 3,20 1 99,68% 3,20 

Item 15 2 0,02 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 

Item 20 2 0,07 1 99,21% 2,39 1 99,21% 2,39 1 99,21% 2,39 1 99,21% 2,39 

Item 50 2 0,01 1 99,99% 7,67 1 99,99% 7,67 1 99,99% 7,67 1 99,99% 7,67 

Item 51 2 0,06 1 99,27% 2,46 1 99,27% 2,46 1 99,27% 2,46 1 99,27% 2,46 

Item 53 2 0,01 1 99,99% 9,45 1 99,99% 9,45 1 99,99% 9,45 1 99,99% 9,45 

Item 60 2 0,02 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 1 99,88% 4,28 

Item 19 3 0,07 1 98,02% 1,70 1 98,02% 1,70 1 98,02% 1,70 2 99,86% 3,86 

Item 31 3 0,07 1 98,16% 1,75 1 98,16% 1,75 1 98,16% 1,75 2 99,88% 3,96 

Item 5 3 0,07 1 98,16% 1,75 1 98,16% 1,75 1 98,16% 1,75 2 99,88% 3,96 

Item 2 4 0,05 1 98,29% 1,81 1 98,29% 1,81 1 98,29% 1,81 2 99,89% 4,06 

Item 44 7 0,07 1 90,43% 0,67 1 90,43% 0,67 2 98,42% 2,06 3 99,80% 3,45 

Item 32 8 0,07 1 88,08% 0,53 2 97,77% 1,83 2 97,77% 1,83 3 99,68% 3,13 
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Item 42 8 0,02 1 98,29% 1,81 1 98,29% 1,81 1 98,29% 1,81 2 99,89% 4,06 

Item 11 9 0,03 1 97,42% 1,52 1 97,42% 1,52 1 97,42% 1,52 2 99,79% 3,53 

Item 25 9 0,01 1 99,54% 2,87 1 99,54% 2,87 1 99,54% 2,87 1 99,54% 2,87 

Item 55 9 0,02 1 98,29% 1,81 1 98,29% 1,81 1 98,29% 1,81 2 99,89% 4,06 

Item 4 10 0,03 1 95,65% 1,17 1 95,65% 1,17 1 95,65% 1,17 2 99,54% 2,91 

Item 10 12 0,01 1 98,79% 2,06 1 98,79% 2,06 1 98,79% 2,06 2 99,93% 4,53 

Item 46 14 0,02 1 96,15% 1,25 1 96,15% 1,25 1 96,15% 1,25 2 99,62% 3,06 

Item 59 25 0,02 1 89,49% 0,61 2 98,17% 1,96 2 98,17% 1,96 3 99,76% 3,31 

Item 29 28 0,04 2 90,56% 0,89 2 90,56% 0,89 3 97,61% 1,86 4 99,51% 2,82 

Item 48 28 0,03 2 93,37% 1,13 2 93,37% 1,13 3 98,55% 2,17 4 99,74% 3,21 

Item 12 30 0,04 2 87,23% 0,69 3 96,33% 1,59 3 96,33% 1,59 4 99,14% 2,49 

Item 6 30 0,09 4 87,31% 0,84 5 94,87% 1,46 6 98,19% 2,08 7 99,43% 2,69 

Item 34 41 0,01 1 95,45% 1,14 1 95,45% 1,14 1 95,45% 1,14 2 99,50% 2,86 

Item 40 50 0,01 1 84,94% 0,38 2 96,77% 1,59 2 96,77% 1,59 3 99,47% 2,80 

Item 22 70 0,02 2 89,00% 0,79 3 97,04% 1,72 3 97,04% 1,72 4 99,35% 2,66 

Item 37 73 0,04 4 84,77% 0,72 5 93,49% 1,31 6 97,56% 1,91 7 99,19% 2,51 

Item 57 95 0,02 4 91,12% 1,08 4 91,12% 1,08 5 96,77% 1,74 7 99,71% 3,04 

Item 24 96 0,01 1 90,18% 0,65 1 90,18% 0,65 2 98,36% 2,03 3 99,79% 3,41 

Item 30 178 0,02 4 82,75% 0,63 5 92,34% 1,21 6 97,01% 1,80 8 99,68% 2,97 

Item 28 221 0,02 6 86,30% 0,86 7 93,34% 1,34 8 97,07% 1,83 10 99,57% 2,80 

Item 43 288 0,05 16 80,44% 0,71 18 91,24% 1,25 20 96,68% 1,80 23 99,43% 2,62 

Item 21 318 0,03 13 82,91% 0,79 15 93,36% 1,41 16 96,17% 1,71 19 99,45% 2,64 

Item 58 349 0,02 9 86,02% 0,89 10 92,18% 1,28 11 95,93% 1,66 13 99,10% 2,44 

Item 9 365 0,01 3 85,71% 0,71 4 94,73% 1,41 5 98,34% 2,12 6 99,55% 2,83 

Item 38 431 0,01 5 85,20% 0,77 6 93,14% 1,31 7 97,16% 1,84 9 99,64% 2,90 

Item 13 472 0,01 5 80,37% 0,57 6 90,15% 1,08 7 95,57% 1,58 9 99,33% 2,60 

Item 14 638 0,02 15 82,69% 0,79 17 92,76% 1,36 18 95,62% 1,65 21 99,25% 2,51 

Item 26 749 0,02 17 80,02% 0,70 19 90,76% 1,22 21 96,36% 1,75 24 99,32% 2,54 

Item 8 1417 0,05 85 81,48% 0,83 89 90,85% 1,29 92 95,10% 1,63 99 99,17% 2,42 

Item 33 2056 0,01 14 83,40% 0,81 16 93,37% 1,41 17 96,10% 1,71 18 97,81% 2,01 

Item 54 4312 0,03 139 80,02% 0,79 145 91,19% 1,32 149 95,44% 1,67 157 99,07% 2,37 
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A Figura 14 permite a comparação dos resultados do Ponto de Pedido (PP) para 

o nível de serviço estabelecido de 95% com o consumo médio mensal, como forma de 

avaliar a aplicabilidade do modelo e coerência entre o histórico e o previsto apresentado. 

 

Figura 14 - Comparativo entre o Consumo Médio Mensal e o Ponto de Pedido estabelecido a partir 

da Distribuição de Poisson para um Nível de Serviço de 95%, por item. 

 É possível verificar, assim, que existem variações entre os itens, ora com pontos 

de pedido acima do histórico de consumo, ora abaixo, em virtude da consideração do 

lead time de cada item em seu ciclo de ressuprimento, o que é imparcial por não 

considerar os custos de aquisição e falta. 

Nas representações gráficas, foram considerados apenas os itens classificados 

como de baixíssimo e baixo giro como forma de evitar a distorção dos valores mais 

representativos, que estão em uma faixa de consumo médio mensal menor que os itens 

de consumo em massa considerados na amostra. 

Observa-se, ainda, que os valores obtidos como fator de segurança para o nível 

de serviço definido de 95% apresentaram-se unanimemente superiores a 1, indicando 

uma maior garantia para os valores recomendados através da distribuição de Poisson 

como ponto de pedido, como pode ser visto na Figura 15. 
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Figura 15 - Representação do Fator de Segurança alcançado com a Distribuição de Poisson para 

um Nível de Serviço de 95%, por item. Em destaque, os itens de baixíssimo giro.  

Foram representados na Figura 15 apenas os itens classificados como de 

baixíssimo e baixo giro, dado que os valores obtidos para os itens de consumo em 

massa não são o foco da análise proposta, e a escala vertical foi limitada ao valor de 

8,5 de forma a permitir uma melhor visualização gráfica, sem distorcer as informações. 

Os itens classificados como de baixíssimo giro estão representados na Figura 

15 pelo quadro cinza claro, com um fator de segurança médio de 5,85, enquanto os 

itens de baixo giro apresentaram 2,4, impulsionados pelos itens com menor consumo 

médio mensal, de até 3 unidades, que de certa forma apresentaram valores maiores 

que os demais com demanda maior. 

No entanto, como abordado por Yeh (1997), a distribuição de Poisson deve ser 

restrita apenas para os casos em que a variância está entre um intervalo de variação de 

10% do valor esperado da demanda, ou seja, 10% do consumo histórico apresentado, 

dado que essa distribuição não considera a variância da demanda. Caso contrário deve 

ser adotada a distribuição Gama. 

A restrição apresentada foi, então, aplicada igualmente para todos os itens e 

observou-se que a grande parte desses itens estão localizados fora desta restrição, 

devendo ser assim feita a distribuição Gama como mais adequada para seu estudo. 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos para ponto de pedido 𝑠 a partir da 

distribuição Gama, utilizando-se a função do Microsoft Excel “DIST.GAMA” para os 

diferentes níveis de serviço estabelecidos, bem como quais os itens classificados na 

restrição para essa distribuição. 
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Tabela 9 - Tabela de Pontos de Pedido a partir da Distribuição Gama para diferentes Níveis de Serviços, por item. Em destaque, os itens de baixo giro. 

ITEM 
PARÂMETROS DE DEMANDA 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 80% 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 90% 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 95% 

QTD EM ESTOQUE P/ 
NS > 99% 

E(D) VAR(D) DISTRIBUIÇÃO ALFA BETA PP [Px(t)] Px(t)+LT PP [Px(t)] Px(t)+LT PP [Px(t)] Px(t)+LT PP [Px(t)] Px(t)+LT 

Item 1 0,2 0,2 POISSON 0,2 0,9         

Item 15 0,2 0,2 POISSON 0,2 0,9         

Item 20 0,2 0,2 POISSON 0,2 0,9         

Item 50 0,2 0,3 GAMA 0,1 2,0 1 95,15% 1 95,15% 1 95,15% 3 99,07% 

Item 51 0,2 0,2 POISSON 0,2 0,9         

Item 53 0,2 0,2 POISSON 0,2 0,9         

Item 60 0,2 0,2 POISSON 0,2 0,9         

Item 19 0,3 0,4 GAMA 0,2 1,5 1 92,63% 1 92,63% 2 97,36% 4 99,53% 

Item 31 0,3 0,2 GAMA 0,3 0,8 1 93,71% 1 93,71% 2 98,70% 3 99,69% 

Item 5 0,3 0,2 GAMA 0,3 0,8 1 93,71% 1 93,71% 2 98,70% 3 99,69% 

Item 2 0,3 0,4 GAMA 0,3 1,3 1 90,04% 1 90,04% 2 96,78% 4 99,55% 

Item 44 0,6 0,6 POISSON 0,5 1,1         

Item 32 0,7 1,0 GAMA 0,5 1,5 2 91,35% 2 91,35% 3 96,29% 5 99,25% 

Item 42 0,7 0,2 GAMA 1,8 0,4 2 97,94% 2 97,94% 2 97,94% 3 99,82% 

Item 11 0,8 0,9 GAMA 0,7 1,1 2 89,59% 3 96,03% 3 96,03% 5 99,39% 

Item 25 0,8 0,9 GAMA 0,7 1,1 2 89,59% 3 96,03% 3 96,03% 5 99,39% 

Item 55 0,8 4,0 GAMA 0,1 5,4 1 82,59% 3 92,59% 5 96,11% 11 99,22% 

Item 4 0,8 5,4 GAMA 0,1 6,5 1 82,24% 3 91,79% 5 95,37% 12 99,07% 

Item 10 1 2,0 GAMA 0,5 2,0 2 84,27% 3 91,67% 4 95,45% 7 99,18% 

Item 46 1 2,3 GAMA 0,6 2,0 2 80,95% 4 94,26% 5 96,75% 8 99,38% 

Item 59 2 5,5 GAMA 0,8 2,7 4 84,36% 6 93,08% 7 95,37% 11 99,05% 

Item 29 2 1,5 GAMA 3,6 0,6 4 90,16% 4 90,16% 5 96,55% 7 99,66% 

Item 48 2 11,7 GAMA 0,5 5,0 4 81,00% 7 91,40% 10 95,88% 17 99,18% 

Item 12 3 11,5 GAMA 0,5 4,6 5 84,39% 7 90,88% 10 95,77% 16 99,03% 

Item 6 3 4,1 GAMA 1,5 1,6 4 81,38% 6 93,54% 7 96,25% 10 99,30% 

Item 34 3 23,7 GAMA 0,5 6,9 6 81,49% 10 91,23% 14 95,64% 23 99,02% 

Item 40 4 6,9 GAMA 2,5 1,7 7 86,52% 8 91,33% 10 96,57% 13 99,21% 

Item 22 6 13,4 GAMA 2,5 2,3 9 82,82% 11 90,79% 13 95,23% 18 99,16% 

Item 37 6 0,4 GAMA 82,8 0,1 7 91,05% 7 91,05% 8 99,59% 8 99,59% 
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Item 57 8 9,2 GAMA 6,8 1,2 11 84,94% 12 90,17% 14 96,14% 17 99,20% 

Item 24 8 1,1 GAMA 58,7 0,1 9 83,23% 10 96,55% 10 96,55% 11 99,56% 

Item 30 15 16,3 GAMA 13,5 1,1 19 85,01% 21 92,54% 23 96,59% 26 99,08% 

Item 28 18 2,1 GAMA 162,8 0,1 20 86,28% 21 95,89% 21 95,89% 22 99,09% 

Item 43 24 6,2 GAMA 93,2 0,3 27 88,37% 28 94,08% 29 97,26% 31 99,55% 

Item 21 27 12,8 GAMA 54,8 0,5 30 83,70% 32 93,13% 33 95,81% 36 99,25% 

Item 58 29 16,1 GAMA 52,6 0,6 33 83,68% 35 92,38% 36 95,05% 40 99,35% 

Item 9 30 26,8 GAMA 34,5 0,9 35 81,60% 38 92,13% 40 95,92% 44 99,10% 

Item 38 36 18,8 GAMA 68,6 0,5 40 82,84% 42 91,47% 44 96,24% 47 99,11% 

Item 13 39 7,2 GAMA 216,3 0,2 42 84,09% 43 91,20% 44 95,57% 46 99,15% 

Item 14 53 50,2 POISSON           

Item 26 62 389,0 GAMA 10,0 6,2 79 81,04% 89 90,25% 98 95,00% 118 99,07% 

Item 8 118 969,9 GAMA 14,4 8,2 144 80,64% 160 90,30% 174 95,12% 203 99,04% 

Item 33 171 2.987,2 GAMA 9,8 17,4 215 80,07% 245 90,24% 271 95,14% 324 99,02% 

Item 54 359 7.907,2 GAMA 16,3 22,0 432 80,21% 477 90,01% 518 95,09% 598 99,00% 
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Na Tabela 9 não foram considerados os itens classificados como de Baixíssimo 

Giro em função de todos os itens terem se enquadrado na restrição apresentada para 

distribuição de Poisson, o que era previsto por sua demanda ser extremamente baixa, 

bem como sua variância. 

Para a nova distribuição considerada, observa-se que, efetivamente, para um 

nível de serviço dentro do esperado para a empresa, de 95%, os pontos de pedidos 

estabelecidos são ajustados sensivelmente acima da curva de consumo mensal médio, 

de forma a considerar a variância estabelecida e não gerar custos de Downtime, como 

apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Comparativo entre o Consumo Médio Mensal e o Ponto de Pedido estabelecido a partir 

da Distribuição Gama para um Nível de Serviço de 95%, por item. 

Foram considerados apenas os itens classificados como de Baixo Giro e os de 

consumo em massa, em virtude dos de baixíssimo giro não apresentarem um desvio 

padrão dada sua ocorrência pontual e assim não ter sido possível a realização das 

previsões necessárias. 

4.4.3. Itens de Consumo em Massa 

Para as peças de consumo em massa, que possuem uma demanda de mais de 

300 unidades, a análise de demanda é feita a partir do modelo proposto por Wanke 

(2012) baseado em modelos clássicos, dada a sua demanda continua e previsível. 

A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos quanto ao ponto de pedido, lote 

econômico de compra e estoque de segurança, calculados conforme equações 

apresentadas no referencial teórico, tendo os itens classificados como de consumo em 

massa destacados em um quadro. 
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Tabela 10 - Tabela de Pontos de Pedido, Lotes Econômicos e Estoques de Segurança a partir do 

modelo clássico de gestão de estoque, por item. Em destaque, os itens de consumo em massa. 

ITEM 
LEAD TIME 

(MESES) 

PARÂMETROS DE CONSUMO PARÂMETROS DE ESTOQUE 

MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

ES Q PP 

Item 16 0,6 0,1 0,2 0 0 0 

Item 17 0,3 0,1 0,2 0 0 0 

Item 18 0,7 0,1 0,2 0 0 0 

Item 23 0,2 0,1 0,1 0 0 0 

Item 27 0,5 0,1 0,2 0 0 0 

Item 3 1,0 0,1 0,3 0 0 1 

Item 35 0,9 0,1 0,3 0 0 1 

Item 36 0,4 0,1 0,2 0 0 0 

Item 39 0,1 0,1 0,1 0 0 0 

Item 41 0,4 0,1 0,2 0 0 0 

Item 45 0,9 0,1 0,3 0 0 1 

Item 47 0,6 0,1 0,2 0 0 0 

Item 49 0,5 0,1 0,2 0 0 0 

Item 52 0,4 0,1 0,2 0 0 0 

Item 56 0,4 0,1 0,2 0 0 0 

Item 7 0,1 0,1 0,1 0 0 0 

Item 1 0,5 0,2 0,3 0 1 1 

Item 15 0,3 0,2 0,2 0 1 0 

Item 20 0,8 0,2 0,4 1 1 1 

Item 50 0,1 0,2 0,2 0 1 0 

Item 51 0,8 0,2 0,3 1 1 1 

Item 60 0,1 0,2 0,1 0 1 0 

Item 53 0,3 0,2 0,2 0 1 0 

Item 31 0,9 0,3 0,6 1 1 1 

Item 5 0,8 0,3 0,4 1 1 1 

Item 19 0,8 0,3 0,4 1 1 1 

Item 2 0,6 0,3 0,5 1 1 1 

Item 44 0,9 0,6 0,8 1 1 2 

Item 42 0,9 0,7 1,0 2 1 2 

Item 32 0,3 0,7 0,3 1 1 1 

Item 11 0,3 0,8 0,6 1 1 1 

Item 25 0,1 0,8 0,4 1 1 1 

Item 55 0,3 0,8 1,1 2 1 2 

Item 4 0,4 0,8 1,5 2 1 3 

Item 10 0,2 1 0,6 1 1 1 

Item 46 0,3 1 0,8 1 2 2 

Item 59 0,3 2 1,3 2 2 3 

Item 29 0,5 2 1,1 2 2 3 

Item 48 0,4 2 2,3 4 2 5 

Item 6 0,5 3 2,5 4 2 5 

Item 12 1,1 3 2,4 4 2 7 

Item 34 0,1 3 1,6 3 3 3 

Item 40 0,2 4 1,3 2 3 3 

Item 22 0,2 6 2,0 3 3 4 

Item 37 0,5 6 1,9 3 3 6 

Item 57 0,3 8 2,6 4 4 7 

Item 24 0,1 8 1,0 2 4 2 

Item 30 0,2 15 3,5 6 5 9 

Item 28 0,2 18 4,0 7 6 11 

Item 43 0,6 24 8,3 14 7 27 

Item 21 0,4 27 7,8 13 7 23 

Item 58 0,2 29 6,6 11 8 18 
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Item 9 0,1 30 3,8 6 8 8 

Item 38 0,1 36 5,3 9 8 12 

Item 13 0,1 39 5,6 9 9 13 

Item 14 0,2 53 12,0 20 10 32 

Item 26 0,2 62 16,5 27 11 42 

Item 8 0,7 118 50,1 82 15 161 

Item 33 0,1 171 24,3 40 19 51 

Item 54 0,4 359 111,2 183 27 315 

 

Observa-se que, a partir das equações propostas por Wanke (2012) com base 

nos modelos clássicos de gestão de estoque, considerar o desvio padrão da demanda 

aplicado sobre o histórico de consumo permite que a o ponto de pedido estabelecido 

considere não apenas o lead time para ressuprimento das peças de reposição, como 

também a variação da demanda observada ao longo de período considerado. 

Foi considerada uma variação do lead time de 20% do tempo normalmente 

necessário em função de possíveis atrasos de fornecedores ou tempos adicionais 

gastos com a importação e despachos aduaneiros, além dos imprevistos de transporte 

e tempo até a embarcação retornar da operação de aproximadamente 30 dias. 

Nesta ocasião, pode-se notar ainda a definição do estoque de segurança de 

forma a garantir o suprimento das peças de reposição com base em um nível de serviço 

definido, de 95%, calculado a partir do fator de segurança obtido com a distribuição 

normal, utilizando-se a função do Microsoft Excel “INV.NORMP.N”. A Figura 17 

apresenta os valores obtidos para o ponto de reposição e o estoque de segurança de 

forma a apresentar uma comparação e seu comportamento com o consumo médio 

mensal. 

 

Figura 17 - Comparativo entre o Consumo Médio Mensal e o Ponto de Pedido e Estoque de 

Segurança para os itens de consumo em massa. 
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Foram considerados na Figura 17 apenas os dados obtidos para os itens com 

consumo médio superior a 5 unidades, em virtude de que nos itens com consumo 

inferior os dados não parecerem representativos graficamente. 

Nota-se que as quantidades definidas para os pontos de pedido, considerando 

o lead time e a variância da demanda, são em maioria menores que o consumo médio 

histórico, evitando assim um elevado custo imobilizado em estoque, bem como uma 

economia em espaço de armazenagem em estoque e na própria embarcação, que 

possui, em sua maioria, uma condição limitada. 

 

4.5. Análise de Sensibilidade e Considerações Finais 

Como apresentado no início do presente estudo, os modelos teóricos propostos 

foram aplicados para todos os itens, independentemente de sua classificação quanto ao 

giro, de forma a permitir que fosse feita uma análise de sensibilidade dos modelos para 

cada item individualmente, nos dados levantados. 

A Tabela 11 apresenta os valores consolidados obtidos em cada aplicação 

realizada para um nível de serviço de 95% e os itens estão ordenados conforme 

apresentado ao longo de todo o estudo, com o destaque dos itens de baixíssimo giro, 

baixo giro e de consumo em massa. 

Tabela 11 - Tabela de Consolidação dos Pontos de Pedido de todos os Modelos aplicados, com o 

destaque de cada classificação dos itens: baixíssimo giro, baixo giro e consumo em massa. 

ITEM 
Consumo 

Anual 

Consumo 
Médio 
Mensal 

Modelo para 
Itens de 

Baixíssimo 
Giro 

Modelo da 
Dist. de 

Poisson para 
Itens de 

Baixo Giro 

Modelo da 
Dist. Gama 

para Itens de 
Baixo Giro 

Modelo 
Clássico 

para 
Consumo em 

Massa 

Item 16 1 - 1 1  0 

Item 17 1 - 1 1  0 

Item 18 1 - 1 1  0 

Item 23 1 - 1 1  0 

Item 27 1 - 1 1  0 

Item 3 1 - 1 1  1 

Item 35 1 - 1 1  1 

Item 36 1 - 1 1  0 

Item 39 1 - 1 1  0 

Item 41 1 - 1 1  0 

Item 45 1 - 1 1  1 

Item 47 1 - 1 1  0 

Item 49 1 - 1 1  0 

Item 52 1 - 1 1  0 

Item 56 1 - 1 1  0 

Item 7 1 - 1 1  0 



58 
 
 
 

 

Item 1 2 - 1 1  1 

Item 15 2 - 1 1  0 

Item 20 2 - 1 1  1 

Item 50 2 - 1 1 1 0 

Item 51 2 - 1 1  1 

Item 53 2 - 1 1  0 

Item 60 2 - 1 1  0 

Item 19 3 - 1 1 2 1 

Item 31 3 - 1 1 2 1 

Item 5 3 - 1 1 2 1 

Item 2 4 - 1 1 2 1 

Item 44 7 1 0 2  2 

Item 32 8 1 0 2 3 2 

Item 42 8 1 0 1 2 1 

Item 11 9 1 0 1 3 1 

Item 25 9 1 1 1 3 1 

Item 55 9 1 0 1 5 2 

Item 4 10 1 0 1 5 3 

Item 10 12 1 0 1 4 1 

Item 46 14 1 0 1 5 2 

Item 59 25 2 0 2 7 3 

Item 29 28 2 0 3 5 3 

Item 48 28 2 0 3 10 5 

Item 12 30 3 0 3 10 5 

Item 6 30 3 0 6 7 7 

Item 34 41 3 0 1 14 3 

Item 40 50 4 0 2 10 3 

Item 22 70 6 0 3 13 4 

Item 37 73 6 0 6 8 6 

Item 57 95 8 0 5 14 7 

Item 24 96 8 0 2 10 2 

Item 30 178 15 0 6 23 9 

Item 28 221 18 0 8 21 11 

Item 43 288 24 0 20 29 27 

Item 21 318 27 0 16 33 23 

Item 58 349 29 0 11 36 18 

Item 9 365 30 0 5 40 8 

Item 38 431 36 0 7 44 12 

Item 13 472 39 0 7 44 13 

Item 14 638 53 0 18  32 

Item 26 749 62 0 21 98 42 

Item 8 1.417 118 0 92 174 161 

Item 33 2.056 171 0 17 271 51 

Item 54 4.312 359 0 149 518 315 

 

As Figuras 18, 19, 20 e 21 apresentam os resultados consolidados acima de 

forma a reunir, respectivamente, os itens que possuem um consumo médio mensal de 

até 1 unidade, de 1 a 10 unidades, de 11 a 50 unidades e acima de 50 unidades, para 

que se possa, assim, analisar os modelos que melhor se ajustam baseado neste 

parâmetro, independentemente dos limites estabelecidos no referencial teórico. 
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Figura 18 - Comparativo entre os Modelos de Gestão de Estoque para os Itens de Consumo Médio 

Mensal de até 1 unidade. 

 

Figura 19 - Comparativo entre os Modelos de Gestão de Estoque para os Itens de Consumo Médio 

Mensal de 1 a 10 unidades. 
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Figura 20 - Comparativo entre os Modelos de Gestão de Estoque para os Itens de Consumo Médio 

Mensal de 11 a 50 unidades. 

 

Figura 21 - Comparativo entre os Modelos de Gestão de Estoque para os Itens de Consumo Médio 

Mensal de mais de 51 unidades. 

Observa-se que os itens apresentados na Figura 18, com consumo médio 

mensal de até 1 unidade, representando um consumo anual de até 5 unidades, 

efetivamente aderem ao modelo proposto por Wanke (2002), apresentando como uma 

opção mais econômica ter em estoque apenas uma unidade e assim repô-la sempre 

que necessário, dado que o seu consumo é esporádico e não cumulativo em um mesmo 

momento. 
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Já para aqueles com consumo médio mensal de até 10 unidades, como 

apresentado na Figura 19 e de até 50 unidades, como apresentado na Figura 20, que 

representam um consumo anual de 5 a 500 unidades, o melhor modelo proposto, que 

indica um ajuste mais condizente a necessidade das peças de reposição, é a 

distribuição Gama, por considerar a variância do consumo dessas peças ao longo do 

período levantado de 12 meses.   

 Dizer que um estoque relativamente alto de peças de reposição, mesmo com os 

elevados custos de aquisição e a particularidade da obsolescência ainda é o mais 

recomendado, pode parecer contraditório. No entanto, deve-se atentar que o custo de 

falta, Downtime, com a interrupção de uma operação de prontidão ou consumo de outras 

peças é consideravelmente maior para a amostra analisada, principalmente pelo 

período sem acesso a embarcação uma vez que a sua atividade ocorre longe da costa. 

Já os itens que possuem um consumo médio mensal maior que 51 unidades, ou 

seja, um consumo anual superior a 500 unidades, apresentado na Figura 21 a própria 

distribuição Gama poderia ser considerada, no entanto, como o consumo é bastante 

alto em um período de tempo pequeno, de 30 dias, o modelo apresentado por Wanke 

(2002) para os itens de consumo em massa, com uma demanda previsível e contínua, 

é mais adequado dada a entrada da embarcação nesse período para ressuprimento e 

a consideração do estoque de segurança para um nível de serviço de 95% também 

calculado segundo esse modelo.  
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5. Conclusão 

A gestão de estoque exerce, cada vez mais, um papel fundamental nas 

empresas. Ela representa um fator essencial para o controle de produtividade, eficiência 

e economia de custos no ambiente empresarial. Na indústria de óleo e gás, 

principalmente no segmente de apoio marítimo offshore, o desempenho de uma 

empresa é determinado não apenas pelo custo oferecido, mas por toda a infraestrutura 

disponibilizada para que não ocorra uma redução no nível de serviço oferecido. 

Ainda que possua uma gestão corretiva extremamente eficiente, toda a indústria 

busca sempre em seus fornecedores e prestadores de serviço uma atuação preventiva. 

Em alguns casos de falha, os danos ocorridos são irreparáveis, principalmente para as 

operações de combate a incêndio e derramamento de óleo no mar. 

As peças de reposição são itens fundamentais para a definição do desempenho 

proposto para os equipamentos relacionados a prontidão e emergência das 

embarcações. A gestão de estoque dessas peças, principalmente no momento atual, 

apresenta um grande desafio por contemplar decisões estratégicas que garantem 

competividade frente seus concorrentes. 

Os modelos propostos e experimentados no estudo de caso, além de apresentar 

dados estatísticos, demandaram tomadas de decisão por parte da alta direção da 

empresa. Esses apresentaram-se eficazes por considerar fatores importantes nas 

definições de estoque, como a demanda histórica, o lead time de ressuprimento, as suas 

variações ao longo do tempo e, em alguns casos, os custos de aquisição, os custos de 

oportunidade de capital e, principalmente, os custos de falta. 

Observou-se que os modelos utilizados podem utilizar como forma de 

classificação o consumo médio mensal ao invés de consumo anual, por o histórico 

mensal representar melhor o nível efetivo de consumo dos materiais, diferentemente da 

indicação anual. A partir da análise de sensibilidade realizada com base nessa 

classificação pelo consumo médio mensal, foi observado que a distribuição gama 

apresentou-se como a melhor opção para os itens de baixo giro, efetivamente, devido 

as condições de operação dos equipamentos e a variação da demanda apresentada. 

A contradição existente entre os custos de falta e a questão da obsolescência é 

um ponto de avaliação técnica e de decisão estratégica nas empresas, uma vez que os 

custos de falta são de difícil mensuração e consideravelmente superiores aos custos de 

aquisição. No entanto, o estoque de um item de alto valor agregado, principalmente os 

de baixíssimo giro, pode apresentar um custo ainda maior em um longo período de 
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tempo dado o custo de armazenamento, manutenção e oportunidade de capital 

envolvido. 

Outros desafios observados são o lead time de ressuprimento de uma peça de 

reposição e os tempos de operação da embarcação longe da costa, sem possibilidade 

de recebimento de material. Diante dessa questão, extremamente variável, os períodos 

de lead time a serem estabelecidos devem prever essa condição de inacessibilidade a 

embarcação, o que pode levar a custos ainda maiores de estoque. 

Por fim, através dos resultados obtidos, podemos afirmar que os modelos 

propostos e as análises de sensibilidade estabelecidas podem ser replicadas para todos 

os outros itens em estoque de maneira a contribuir para a definição de uma estrutura de 

custos mais eficiente, de forma a alcançar uma maior competitividade da empresa no 

mercado de óleo e gás. 
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