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Introdução
Segundo Martins (2006) é corrente ouvir falar sobre custos
associados à logística, gestão da cadeia de suprimentos, bem
como a gestão de estoques, que tem sido a preocupação de
muitos gestores, e de todos os indivíduos que estão envolvidos
direta ou indiretamente ao processo produtivo. Os estoques
podem ser definidos por matérias-primas ou produtos
acabados que estão fisicamente disponíveis pela empresa até o
momento de serem processados ou vendidos para os clientes
por diversos canais. Para Slack, Chambers e Johnston (1999) o
estoque é definido por acumulação de recursos que possui
materialidade e podem ser processados ou não em um
determinado sistema produtivo.

Objetivos
O objetivo deste trabalho e proporcionar a empresa estudada a
redução dos estoques a níveis compatíveis com a segurança
desejada, através do uso racional das ferramentas teóricas da
gestão de estoques.

Resultados
Aplicando a nova política para os itens EMB01, 02 e 03,
observou-se a redução do estoque médio e da cobertura de
estoque, proporcionado aumentando do giro para todos as
embalagens. Além da redução das posições paletes ocupadas para
o EMB01 e 02, conforme dados apresentados abaixo:

Figura 1: Custos de armazenagem para a Antiga e Nova política das EMB01, 02 e 03   

Fonte: Autor
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Comparação entre os custos - Política Atual vs Política Proposta 
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Metodologia
Em busca do resultado, foi desenvolvido um estudo qualitativo,
conduzido pelo método de estudo de caso por se tratar de um
estudo da gestão de estoque em uma empresa especifica de
modo amplo e detalhado. Depois da escolha do tema, o
trabalho teve início com a revisão bibliográfica no qual foram
abordados assuntos sobre: Administração de Estoques. Esse
estudo visou a compreensão ampla e estruturada de técnicas
de tomada de decisões a respeito de estoques. Após a escolha
da empresa, foi levantada a coleta dos dados por meio de
planilhas eletrônicas de controle de compras e estoques, que
possibilitou a análise das operações de suprimentos. Para
definir os lotes de compras foi utilizado o “Solver” (Ferramenta
Excel) que permite demonstrar a melhor solução aplicável ao
estudo e fez-se a seleção dos modelos de gestão de estoques
para ressuprimento que seriam mais adequados para realidade
da empresa.

gestão de estoques.

Fonte: Autor

Categoria
Com relação aos valores Com relação aos itens

Valor % Quantidade %

A R$ 39.320,84 51,10% 22 10,05%

B R$ 25.121,87 36,48% 87 39,73%

C R$ 4.419,82 6,42% 110 50,23%

TOTAL R$ 68.862,53 100% 219 100,%

Tabela 1: Distribuição em % dos EMB, segundo a classificação ABC.

Conclusões
Com a nova política observou-se a redução dos custos
operacionais e o aumento do giro de estoque, que é um
indicador responsável pela saúde financeira. Comprar grandes
quantidades e desperdiçar dinheiro, além do desembolso de
caixa antecipado, perde-se o custo de oportunidade e aumentam
os custos de manutenção de estoques. Esse trabalho
proporcionou o desenvolvimento de uma proposta para melhorar
a gestão de estoques e um método de ressuprimento que
possibilite viabilidade econômica e operacional à empresa
estudada.

Custo Atual de Armazenagem Novo Custo de Armazenagem Redução
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Figura 2: Comparação entre os custos para as EMB01, 02 e 03

Fonte: Autor
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