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Introdução
Com a prospecção de crescimento dos mercados agrícolas,
minerador e de construção cívil, o Brasil vira alvo de
investimentos estrangeiros, com a vinda de diversas
montadoras OEM, nomes de expressão como Hyundai, Volvo,
Deere Hitachi, entre outros. Em decorrência do crescimento da
demanda de clientes OEM existe o aumento das exigências
sobre as entregas, a ITM passa por problemas com prazos e
níveis de estoque.

Objetivos
Este trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo de
simulação com dois cenários para fins de comparação. O
primeiro cenário com a metologia de previsão atual, por média
móvel considerando o período de 3 meses sem levar em
consideração cálculos de suporte a gestão de estoque, e o
segundo cenário com a proposta de implementação de
estoques de segurança e metodologia de previsão por
suavizamento exponencial.

Gráfico 1 – Representação em valores para a metodologia atual da empresa
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Metodologia
Por escassez de dados decorrente da pouca aplicação teórica no
conjunto de decisões de previsão de demanda e bases
históricas de previsões anteriores foi desenvolvido um cenário
teórico, porém de acordo com a realidade da situação corrente
da ITM. Foram considerados e desenvolvidos:

• cinco part numbers de componentes “filhos”,
distribuídos entre onze part numbers “pais” de acordo
com listagem de bill of materials.

• dois cenários distintos, um com base na metodologia
atual de média móvel outro utilizando os resultados
obtidos com os cálculos de gestão de estoque e
método de suavização exponencial para a previsão.

Como resultados foram comparados os estoques gerados nos
dois cenários e o número de vendas perdidas durante o período
de um ano. Ao final da comparação foi possível definir qual
aplicação apresenta mais vantagens para a empresa.

suavizamento exponencial.

Resultados
Como resultado final na comparação, o conjunto da utilização
do estoque de segurança dos produtos acabados com a
utilização do suavizamento exponencial como método de
previsão da demanda foram responsáveis por um valor relativo
de economia de aproximadamente 1.4 milhões de euros para o
cenário proposto.

Conclusões
Como resultado final na comparação, o conjunto da utilização
do estoque de segurança dos produtos acabados com a
utilização do suavizamento exponencial como método de
previsão da demanda foram responsáveis por um valor relativo
de economia de aproximadamente 1.4 milhões de euros para o
cenário proposto.
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Gráfico 2 – Representação em valores para a metodologia proposta


