
 

 

 
COMPARAÇÃO DE POLÍTICAS DE 

REVISÃO CONTÍNUA E PERIÓDICA DE 

ESTOQUES COM APOIO DE MÉTODOS 

DE PREVISÃO DE DEMANDA  
 

EZEQUIEL SILVEIRA RECHATIKO  (PUCRS ) 

ezequiel.rechatiko@gmail.com  

Fernando de Oliveira Lemos  (PUCRS ) 

fernando.lemos@pucrs.br  

 

 

 

A implantação de práticas eficientes para redução de custos e melhoria 

nos processos referentes à gestão de estoques é um desafio constante 

dos gestores de suprimentos, visto a importância financeira e 

estratégica dos estoques como vantagemm competitiva. Neste artigo 

busca-se analisar a gestão de estoques em uma empresa do segmento 

de equipamentos ortopédicos em alumínio, de forma a buscar níveis 

adequados de estoques, garantindo disponibilidade de produtos ao 

cliente e minimização de custos de guarda e manutenção de estoques. 

Utilizam-se métodos de previsão de demanda para o dimensionamento 

de estoques e simulam-se, em um cenário com dados reais de demanda, 

a gestão de estoques por meio das políticas de revisão contínua e 

periódica. Com base em uma análise comparativa verifica-se que para 

o cenário estudado o sistema de revisão contínua apresenta um estoque 

médio físico da matéria-prima analisada 34,03% inferior em relação 

ao sistema de revisão periódica, bem como maior segurança contra 

ruptura de estoque e menor variabilidade no nível de estoque.  

 

Palavras-chave: Gestão de Estoque; Revisão Contínua, Revisão 

Periódica; Previsão de Demanda 
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1. Introdução 

A gestão de estoques é uma prática fundamental para a redução e o controle dos custos totais, 

assim como para melhoria do nível de serviço oferecido pela organização (WANKE, 2006). 

Os estoques são recursos que geram custos de capital, de armazenagem e riscos, e quando em 

níveis inapropriados (excessivos) comprometem o capital de giro das empresas (ARNOLD, 

1999; VIANA, 2000).  

Schwitzky (2001) afirma que planejar a reposição de estoques de forma a minimizar eventual 

falta de materiais ou estoque excessivos são atividades que requerem atenção especial por 

parte dos gestores, pois possuem relação direta com o nível de atendimento dos clientes e os 

custos incorridos de investimento e manutenção de estoques. 

A gestão de estoques deve ser estruturada de acordo com a previsão de consumo dos 

materiais. Uma previsão de demanda acurada é fundamental para decisões estratégicas e de 

planejamento em uma cadeia de suprimento, pois previsões imprecisas podem ocasionar na 

indisponibilidade de atendimento da demanda (previsão subdimensionada) ou no aumento do 

capital de giro (previsão superdimensionada) (WERNER et al. 2006; CHOPRA; MEINDL, 

2013). 

O objetivo do trabalho é propor uma sistemática para o dimensionamento do estoque de 

matérias-primas em uma empresa do segmento de produtos ortopédicos em alumínio 

utilizando, de forma integrada, métodos de previsão de demanda e políticas de revisão de 

estoques – contínua e periódica. O presente estudo tem por objetivos específicos: (i) analisar a 

aplicabilidade de técnicas de previsão de demanda e dimensionamento de estoques; (ii) 

identificar o método apropriado de previsão de demanda para o caso analisado; e (iii) 

identificar uma metodologia para colocação de pedidos da matéria-prima analisada, com base 

nos sistemas de revisão contínua e periódica. 

No estudo de caso proposto neste trabalho a opção da empresa analisada é pela eficiência 

operacional na gestão de estoques. Buscam-se níveis ótimos de estoques, de modo a garantir a 

disponibilidade de materiais aos clientes e minimizar custos de guarda e manutenção de 

estoques, bem como assegurar um processo produtivo eficiente, em que altos níveis de 

estoques não encubram problemas de qualidade.  
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2. Sistemas de Revisão de Estoques 

Conforme Wanke (2006), as principais decisões acerca da gestão de estoques são: quanto 

pedir, quando pedir, quanto manter em estoque de segurança e qual a capacidade de 

armazenamento. Para a definição destes parâmetros devem-se analisar o valor agregado do 

produto e de suas respectivas matérias-primas, a previsibilidade da demanda, a variabilidade 

do lead time de entrega, os custos associados à política de revisão de estoques adotada e 

também os requisitos demandados pelos clientes (SLACK et al., 2002; COSTA et al., 2012). 

A definição referente à política de estoques adotada pela organização é fundamental para 

escolha do sistema de revisão de estoques. Há vários sistemas que podem ser aplicados à 

gestão de estoques, para maiores detalhes ver Fioriolli (2002).  Os dois tipos principais de 

sistemas de revisão de estoque (SLACK et al., 2002): sistema de revisão contínua (Q) e 

sistema de revisão periódica (P). Estes sistemas diferenciam-se em relação às quantidades de 

reposição de estoque e ao período de revisão para o ressuprimento.  

Um sistema de revisão contínua (Q) é também denominado como sistema de ponto de 

recolocação de pedido. Este modelo estabelece um nível de estoque para reposição, que, ao 

ser atingido, orienta um novo pedido de quantidade fixa (ROSA et al., 2010). O nível mínimo 

para recolocação do pedido é denominado como ponto de reposição (R) (RITZMAN; 

KRAJEWSKI, 2004).  

O benefício deste modelo é da quantidade de pedido (Q) ser constante e poder ser estabelecida 

de acordo com o lote econômico de compra, porém a frequência de pedidos depende da 

variação da taxa de demanda. Portanto, o estoque disponível sofre ação da demanda, e a 

verificação do nível de estoque deve ser contínua, visto que o mesmo é comparado com o 

ponto de reposição (R) (SLACK et al., 2002).  

O sistema de revisão periódica (P), ou sistemas de reposição a intervalos fixos, monitora a 

posição de estoque de um item periodicamente em vez de continuamente, e ao final de cada 

revisão um novo pedido é colocado.  

Para operacionalizar a sistemática de revisão periódica duas decisões são importantes: o 

intervalo escolhido para revisão da posição de estoque (P) e o nível alvo de estoque desejado 

(T). Valores ótimos para estas duas variáveis minimizam o custo de estoque (ELSAYED; 

BOUCHER, 1994). 
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A escolha do intervalo entre as revisões do nível de estoque pode ser realizada a partir de 

considerações de ordem prática, para facilitar o processo de aquisição ou se adaptar ao 

processo do fornecedor (TEIXEIRA; FOGLIATTO, 2004).  

Conforme Ritzman e Krajewski (2004), para definir o estoque alvo (T) deve-se considerar um 

intervalo de proteção de P (intervalo entre a colocação de pedidos) adicionando L (lead time) 

períodos, para o qual o estoque precisa ser planejado quando cada novo pedido é colocado. 

Assim, o estoque alvo (T) é suficiente para garantir oferta de produto até a chegada de um 

novo pedido (ELSAYED; BOUCHER, 1994). Um sistema P (revisão periódica) necessita de 

maior proteção contra falta de estoques em razão da colocação de pedido ser realizada em 

intervalos fixos, portanto, o estoque não é verificado até o próximo período específico de 

revisão (RITZMAN; KRAJEWSKI, 2004). 

A demanda e o lead time nem sempre tem comportamento determinísticos, fazendo com que o 

ciclo de pedidos resulte em períodos não uniformes e o estoque sofra a influência conforme os 

pedidos de reabastecimento chegam. Os dois tipos de sistemas orientam a utilização de 

estoque de segurança para evitar a escassez de produtos devido às flutuações aleatórias e 

imprevisíveis da demanda e do lead time, prevenindo ruptura de fornecimento de material 

para produção ou o não atendimento dos clientes (ARNOLD, 1999). 

 

3. Método de trabalho 

O método de trabalho desta pesquisa foi estruturado em 5 fases, de acordo com a Figura 1. As 

fases são explicadas na apresentação da aplicação prática.  
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Figura 1 - Fases do método de trabalho 

 
Fonte:  ▲Adaptado de Pinho et al. (2007), ● Adaptado de Pellegrini e Fogliatto (2001), ■ Adaptado de Werner 

et al. (2006) e ♦ Adaptado de Rosa et al. (2010) 

 

4. Aplicação prática 

A aplicação prática deste trabalho foi realizada em uma empresa de pequeno porte fabricante 

de equipamentos ortopédicos em alumínio, que atende o setor de varejo e distribuição. O 

público alvo da empresa são lojistas, que distribuem e locam os produtos do fabricante. A 

matéria-prima em análise foi nomeada como perfil A e é um dos itens pertencentes à família 

de perfis de alumínio. 

 

4.1. Análise e mapeamento do processo 

Nesta etapa foram: (i) mapeadas as etapas do processo de abastecimento das matérias-primas; 

(ii) identificados os fornecedores existentes e os lead times de entrega; e (iii) questões 

logísticas que impactam no processo de compras. O processo de compra dos perfis de 

alumínio é uma operação com 2 tipos de fornecedores: um responsável pela fabricação do 

perfil e outro pelo beneficiamento. 
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Existem 3 fornecedores do processo de extrusão (fabricação do perfil), que têm lead time 

definido, por contrato, de no máximo 45 dias. Os fornecedores de beneficiamento – 3 

empresas – têm lead time de 10 dias. O principal controle ocorre no fornecedor de 

beneficiamento, visto que nesta etapa é verificado o cumprimento da data de entrega do 

fornecedor de extrusão, bem como se inicia a data para efetivação do serviço de 

beneficiamento. 

Os transportes existentes nestes processos são caracterizados por um tempo de lead time de 3 

dias do fornecedor da extrusão ao fornecedor de beneficiamento, e de 2 dias do fornecedor de 

beneficiamento até a empresa analisada. 

Considerando as práticas atuais adotadas pela organização acerca da gestão de estoques, pode-

se citar que o dimensionamento do nível de estoque é baseado na experiência e conhecimento 

do gestor de suprimentos e do responsável pelo almoxarifado, sendo esta prática, por vezes, a 

causa de elevados níveis de estoques ou da falta de materiais. Também não são utilizadas 

informações de previsão de demanda para o dimensionamento dos estoques. As programações 

de compras são realizadas baseando-se no histórico de consumos médios e percepções de 

mercado do gestor de suprimentos. 

 

4.2. Coleta dos dados 

Na Fase II são coletados os dados referentes aos processos citados na etapa anterior, tais 

como: dados históricos de demanda (relatórios de vendas), perda normal de produção 

referente à matéria-prima em análise e a estrutura dos produtos acabados. 

O período de análise foi de Janeiro de 2011 até Setembro de 2015. Para identificar a 

quantidade consumida da matéria-prima em análise (perfil A), observou-se a estrutura dos 

produtos acabados (A, B e C) que utilizam este item – Tabela 1.  

Tabela 1 – Quantidade do perfil A por produto acabado 

Produto 

Acabado 

Quantidade 

Perfil A 
Unidade 

Produto A 0,1762 kg/un. 

Produto B 0,1760 kg/un. 

Produto C 1,2300 kg/un. 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observou-se também a quantidade de refugo (sucata) gerado no ano anterior em relação ao 

consumo total da matéria-prima no mesmo período, de forma a identificar uma possível perda 

normal do processo de manufatura. O índice encontrado foi de 5%. 

 

4.3. Previsão da demanda 

Os sistemas de revisão utilizam informações de demanda para o dimensionamento dos 

estoques. Desta forma, técnicas de previsão de demanda são utilizadas para obter estimativas 

sobre as necessidades futuras e auxiliar no dimensionamento de estoques e planejamento de 

aquisições (MAKRIDAKIS et al., 1998; LEMOS; FOGLIATTO, 2004).  

Neste estudo foram utilizadas as séries temporais de demanda de produtos acabados para 

modelagem e simulação da demanda. Os métodos de previsão analisados foram: Média Móvel 

Simples, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial Dupla e Decomposição 

de Séries Temporais. Para avaliar o modelo com melhor ajuste à série histórica utilizou-se o 

erro percentual absoluto médio (Mean Absolute Percentage Error – MAPE).  

A Média Móvel Simples calcula a demanda média para os n períodos mais recentes, adotando 

a média como previsão para o próximo período (RITZMAN; KRAJEWSKI, 2004). A média 

móvel foi calculada para um período de 3, 4 e 5 meses, pois se identificou previamente que o 

comportamento de demanda da série histórica indica padrões de tendência.  

A Suavização Exponencial Simples gera a previsão [Equação (1)] a partir de uma ponderação 

distinta para cada valor observado na série temporal, atribuindo às demandas recentes maior 

peso quando comparadas às demandas iniciais (ELSAYED; BOUCHER, 1994; RITZMAN; 

KRAJEWSKI, 2004; PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).  

'

1 ).1(. jjj DDP                (1) 

onde: 1jP = previsão de demanda para o período j+1, jD = demanda real no período j,  = 

coeficiente de suavização ( 10  ) e 
'

jD  = demanda prevista para o período j. 

A Suavização Exponencial Dupla considera o cálculo da tendência para melhorar a previsão. 

As Equações (2), (3) e (4) representam o cálculo da previsão de demanda (ARNOLD, 1999; 

MAKRIDAKIS et al., 1998; RITZMAN; KRAJEWSKI, 2004).  

jTNP iij .1                (2)  
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))(1(. 11   iiii TNDN              (3) 

11 )1()(   iiii TNNT                (4) 

onde: 1jP = previsão para o período j+1, iN = estimativa do nível da série temporal no 

período i,  iT = estimativa da tendência da série temporal no período i, iD = demanda no 

período i,   = coeficiente de suavização ( 10  ) e   = coeficiente de suavização 

( 10   ). 

A Decomposição de Séries Temporais incorpora o nível, a tendência e a sazonalidade na 

previsão de demanda. A previsão é obtida multiplicando o fator de sazonalidade pela reta que 

considera nível e tendência [Equação (5)], sendo que a reta é obtida por regressão linear 

(MOREIRA, 1998; PEINADO; GRAEML, 2007). 

iii SPbaD ).(                (5) 

onde: iD = demanda no período i, a = coeficiente de nível da demanda, b = coeficiente de 

tendência da demanda,  iP = período i e iS = fator de sazonalidade do período i. 

No presente trabalho as séries temporais foram modeladas tanto em planilhas de Excel, 

quanto no software MINITAB. O erro percentual absoluto médio (MAPE) foi utilizado para 

avaliar a magnitude do erro das previsões. Os erros foram calculados para as previsões de 

todos os métodos, para 6 períodos futuros, de Abril de 2015 à Setembro de 2015.  Os erros 

das previsões futuras são discriminados na Tabela 2. A melhor precisão foi encontrada no 

modelo de média móvel. 

Tabela 2 – MAPE das previsões futuras 

Métodos PROD A PROD B PROD C 

Média Móvel 3 meses 14,92% 30,37% 12,49% 

Média Móvel 4 meses 13,51% 27,18% 10,65% 

Média Móvel 5 meses 17,93% 25,69% 11,48% 

Exponencial Simples 24,05% 28,80% 15,48% 

Exponencial Dupla 25,71% 54,24% 33,84% 

Dec. Séries Temporais 25,49% 26,03% 12,69% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4. Modelagem das políticas de gestão de estoques 
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Para modelagem dos sistemas de revisão de estoques simulou-se um cenário hipotético, mas 

com dados reais de demandas, de modo que pudesse ser analisado o comportamento dos 

estoques em relação a cada política adotada. O período de simulação é o ano de 2015, 

considerando um estoque inicial de 10000 kg do perfil A.  

 

4.4.1. Sistema de revisão contínua 

O ponto de reposição (R) é definido considerando o estoque disponível para atender a 

demanda durante o lead time de fornecimento e o estoque de segurança (ES) [Equação (6)] 

(ARNOLD, 1999; PEINADO; GRAEML, 2007). 

ESR L                  (6) 

onde: L = demanda média durante o lead time e ES = estoque de segurança. 

Para Ritzman e Krajewski (2004) os gestores de estoques precisam comparar os benefícios de 

manter um estoque de segurança [Equação (7)] com o custo da sua manutenção. Assim, deve-

se estimar o nível de serviço (z) desejado para não haver ruptura de estoque durante o ciclo de 

pedidos (RITZMAN; KRAJEWSKI, 2004). 

LzES t                (7) 

onde:  z = o número de desvios padrão da média necessários para atender o nível de serviço, 

t  = desvio padrão da demanda no período t e L  = lead time. 

Os dados de demanda ( t ) utilizados referem-se às médias das previsões futuras, para o 

período de Abril de 2015 à Setembro de 2015, geradas pelo método de média móvel. Para o 

cálculo do desvio padrão da demanda durante o lead time empregou-se o desvio padrão 

encontrado na série histórica, t  = 495,86. O parâmetro z arbitrado foi definido considerando 

um nível de serviço de 95,05%, logo, z = 1,65. Os resultados são expressos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros para modelagem do sistema de revisão contínua 

Parâmetro Quantidade Unidade 

R 6794 kg 

L 2 meses 

L  5637 kg 

L  701,25 kg 
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ES 1157 kg 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A simulação do sistema de revisão contínua considerou que ao ser atingido o ponto de 

ressuprimento um novo pedido de quantidade fixa é colocado. Para monitorar o ponto de 

pedido, considerou-se a quantidade do estoque total. Para encontrar a quantidade de pedido 

ideal, utilizou-se um modelo de programação linear.  

Na simulação realizada busca-se encontrar a quantidade ideal de pedido que minimiza o 

estoque médio físico do período analisado. Foram realizadas sucessivas interações com o 

suplemento Solver em planilha eletrônica Excel. O problema de minimização foi modelado 

considerando como restrições: (i) o estoque físico deve ser maior ou igual ao estoque de 

segurança; (ii) as quantidades unitárias do item em um pedido devem ser iguais; e (iii) quando 

a interação realizada não encontrar um valor menor em relação ao estoque médio físico na 

interação anterior, observa-se o estoque total e, sendo este menor em relação à interação 

anterior, a simulação prossegue (a lógica utilizada corresponde a média entre o estoque físico 

médio e o estoque total médio). 

Um fator limitante das interações realizadas na simulação é a quantidade de pedidos que 

podem ser colocados quando há pedidos em trânsito. Considerou-se complexa a gestão de 

mais de dois pedidos em trânsito no momento de colocação de um novo pedido. O resultado 

que atendeu as restrições e minimizou o estoque médio físico é expresso na Tabela 4.  

Tabela 4 – Resultados da modelagem do sistema de revisão contínua 

Estoque Médio Físico (kg) 4327,82 

Estoque Médio Total (kg) 8728,85 

Q (kg) 3047 

Quantidade de pedidos 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4.2. Sistema de revisão periódica 

Nesse sistema o intervalo entre pedidos (P) é fixo e a demanda, sendo uma variável aleatória, 

faz com que a quantidade de lote solicitada varie de um pedido para o outro (RITZMAN; 

KRAJEWSKI, 2004). Desta forma, o tamanho de lote, que é diferente para cada ciclo de 

pedido, é representado pela Equação (8). 
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ii NETQ                 (8) 

onde: iQ = tamanho de lote no período i, T = estoque alvo e iNE = nível de estoque no 

período i.  

O estoque alvo (T) [Equação (9)] deve ser igual à demanda média durante o intervalo de 

proteção (P+L) mais o estoque de segurança [Equação (10)] necessário para atender a 

variabilidade da demanda ao longo do mesmo intervalo de proteção (RITZMAN; 

KRAJEWSKI, 2004). 

ESLPT t  )(               (9) 

LPzES t               (10)              

onde: t = demanda média no período t, t = desvio padrão da demanda no período t, ES = 

estoque de segurança, z = o número de desvios padrão da média necessários para atender o 

nível de serviço, L = lead time e P = intervalo entre pedidos. 

Os dados de demanda ( t ), o desvio padrão ( t ) e o parâmetro z foram utilizados de acordo 

com os parâmetros definidos na seção 4.4.1. Os resultados, considerando P =1, são expressos 

na Tabela 5.  

Tabela 5 – Parâmetros para modelagem do sistema de revisão periódica com P =1 

Parâmetro Quantidade Unidade 

T 9872 kg 

P+L 3,0 meses 

LP  8455 kg 

LP  858,86 kg 

ES 1417 kg 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na simulação proposta avalia-se a diferença entre o estoque alvo e o nível de estoque físico. 

Sendo a diferença positiva (estoque alvo > estoque físico), um novo pedido é colocado, caso 

contrário (estoque alvo < estoque físico), a requisição de compra é realizada somente no 

próximo intervalo de revisão. Os resultados são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Resultados modelagem do sistema de revisão periódica 

Estoque Médio Físico (kg) 6559,81 
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Estoque Médio Total (kg) 11081,56 

Quantidade de pedidos 8 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.5. Análise comparativa das políticas de estoques avaliadas e dos resultados obtidos 

Observou-se que a política de estoques de revisão contínua apresentou uma redução de 

estoque médio físico de 34,03% e estoque médio total de 15,12%, em relação ao sistema de 

revisão periódica (Tabela 7). Um fator condicionante para este resultado foi o modelo de 

programação linear proposto para obtenção da quantidade de pedido ideal no sistema de 

revisão contínua. 

Tabela 7 – Resultado comparativo das políticas de estoques analisadas 

Política de estoques Contínua Periódica Vantagem Contínua 

Estoque Médio Físico (kg) 4327,82 6559,81 34,03% 

Estoque Médio Total (kg) 9405,93 11081,56 15,12% 

Quantidade de pedidos 7 8 12,50% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O sistema de revisão periódica apresentou, na simulação, estoques excessivos ou próximos ao 

estoque de segurança. A adoção do sistema de revisão periódica acarreta em desequilíbrio 

entre estoque e demanda, e consequentemente no fluxo de caixa, visto que em determinados 

períodos será necessário desembolsar elevado valor financeiro para colocação de pedidos.  

A demanda do mercado em análise tem comportamento estocástico. Assim, o sistema de 

revisão periódica garante cobertura contra a ruptura de estoque somente adotando um valor 

elevado para o estoque alvo. Em contrapartida, a simulação do sistema de revisão contínua 

proporciona um estoque melhor dimensionado e entende-se que é a política de estoques mais 

adequada para o cenário simulado.  

Na literatura encontram-se autores que defendem a vantagem do sistema de revisão contínua 

em relação ao sistema de revisão periódica em cenários com demanda estocástica e com itens 

de estoque com alto valor agregado. Por exemplo, Silva et al. (2011) concluem em seu estudo 

de caso que em cenários com alta demanda, o modelo de revisão contínua é mais aconselhável 

em relação ao periódico,  visto que apresenta maior segurança em relação a ruptura de 

estoques.  
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5. Considerações finais 

A gestão eficiente de estoques proporciona vantagens competitivas para as empresas como, 

por exemplo, o equilíbrio no fluxo de caixa. Todavia, para a adoção de uma gestão de 

estoques eficiente, com níveis de estoques reduzidos, uma sistemática estruturada e bem 

planejada deve ser colocada em prática.  

Neste artigo, propõe-se a análise de um processo de compras de um determinado item com 

alto valor agregado. O estudo permitiu avaliar a aplicabilidade de técnicas de previsão de 

demanda e dimensionamento de estoques ao caso estudado e simular uma sistemática para 

colocação de pedidos, com base nos sistemas de revisão contínua e periódica. 

O sistema de revisão contínua simulado apresentou um estoque médio físico, da matéria-

prima analisada, 34,03% menor em relação ao sistema de revisão periódica, bem como 

vantagens em relação à média do estoque total, que considera o estoque em trânsito, e menor 

quantidade de pedidos. Conclui-se que a política de revisão contínua é o sistema apropriado a 

ser implementado na gestão de estoque do item analisado. 

No desenvolvimento do artigo pode-se compreender a dificuldade de realizar previsões 

futuras, com razoável nível de precisão, em um cenário com demanda estocástica. A 

variabilidade na demanda torna a gestão de estoques complexa, quando o objetivo é otimizar 

o trade off entre disponibilidade de produto e baixos níveis de estoques.  

O estudo permitiu avaliar os níveis ótimos de estoques, de modo a garantir a disponibilidade 

de materiais aos clientes e minimizar custos de guarda e manutenção de estoques. Como 

estudos futuros sugere-se a aplicação da sistemática em outros cenários de demanda, lead time 

e nível de serviço. 

 

REFERÊNCIAS  

ARNOLD, J. R. T. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 1999.  

 

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento, e 

Operação. Pearson Prentice Hall, 2003. 

 

COSTA, T. D.; BORGES, I. R.; KAERCHER, A. R.; FONSECA, G. B. Políticas para o gerenciamento de 

estoques: um estudo de caso em uma empresa do ramo metal-mecânico de médio porte. In: Encontro Nacional 

de Engenharia de Produção (ENEGEP), 22, 2012, Bento Gonçalves. Anais... ABEPRO, 2012.   

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
14 

ELSAYED, E. A.; BOUCHER, T. O. Analysis and Control of Production Systems. 2ª ed. Upper Saddle River: 

Prentice Hall, 1994. 

 

FIORIOLLI, J. C. Modelagem estocástica de sistemas hierárquicos de estoques. 2002. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, 2002. 

 

LEMOS, F. O.; FOGLIATTO, F. S. Modelagem estocástica do estoque de itens revisados periodicamente com 

pedidos sujeitos a múltiplas datas de entrega. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), 14, 

2004, Florianópolis. Anais... ABEPRO, 2004.    

MAKRIDAKIS, S.; WRIGHT, S. W.; HYNDMAN, R. J. Forecasting Methods and Applications. EUA: John 

Wiley & Sons, 1998.  

 

MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. 3ª ed. São Paulo: Pioneira Editora, 1998. 

 

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. Administração da Produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: 

UnicenP, 2007. 

 

PELLEGRINI, F. R.; FOGLIATTO, F. S. Passos para implantação de sistemas de previsão de demanda: técnicas 

e estudo de caso. Revista Produção, v. 11, n. 1, p. 43-64, 2001. 

 

PINHO, A. F.; LEAL, F.; ALMEIDA, D. A. Combinação entre as técnicas de fluxograma e mapa de processo no 

mapeamento de um processo produtivo. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), 17, 2007, 

Foz do Iguaçu. Anais... ENEGEP, 2007. 

 

RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da Produção e Operações. Pearson Prentice Hall, 2004. 

 

ROSA, H.; MAYERLE, S. F.; GONÇALVES, M. B. Controle de estoque por revisão contínua e revisão 

periódica: uma análise comparativa utilizando simulação. Revista Produção, v. 20, n. 4, p. 626-638, 2010. 

 

SCHWITZKY, M. Acuracidade dos métodos de previsão e sua relação com o dimensionamento dos 

estoques de produtos acabados. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, 2001. 

 

SILVA, B. F. A.; SOARES, R. F.; PATRÍCIO, S. M.; MELO, L. A.; LINS, L. N. Seleção de política de 

reposição de estoques por teoria da decisão. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 43, 2011, Ubatuba. 

Anais...  

 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON R. Administração da Produção. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

  

TEIXEIRA, J. A. J.; FOGLIATTO, F. S. Metodologia para modelagem estocástica de estoques: estudo de caso 

em um sistema com revisões periódicas. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), 14, 

2004, Florianópolis. Anais... ABEPRO, 2004.   

 

VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

WANKE, P. Gestão de estoques na cadeia de suprimento: decisões e modelos quantitativos. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

 

WERNER, L.; LEMOS, F. O.; DAUDT, T. Previsão de demanda e níveis de estoque uma abordagem conjunta 

aplicada no setor siderúrgico. In: Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP), 13, 2006, Bauru. Anais... 

Bauru: UNESP, 2006. 

 

 


