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O objetivo deste estudo é a aplicação de ferramentas de apoio que ofereçam 

suporte e auxilio no gerenciamento de estoques. O estudo foi desenvolvido 

em uma empresa privada de transporte público, a Expresso Nacional, situada 

na cidade de Campina Grande, Paraíba. Foram feitas visitas para 

entendimento do processo de gestão dos estoques, assim como entrevistas 

não estruturadas com o gerente do setor. Para tratar os problemas 

encontrados foram utilizados a classificação ABC, para definir a priorização 

das ações gerenciais sobre os itens em estoque; Previsão de compras, para 

saber quanto e quando se deve comprar os itens; e Metodologia PEPS, para o 

gerenciamento dos custos de aquisição dos itens em estoque. Todas as 

ferramentas aplicadas trouxeram informações reais e concretas do processo 

de gestão de estoques, dando suporte à tomada de decisão dos gestores, 

sendo assim, de grande valia a sua aplicação. 

 

Palavras-chaves: Estoque, Gestão de estoque, Ferramentas de gestão de 

estoque.
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1.  Introdução  

Atualmente, a busca por vantagens competitivas entre as empresas tem se tornado cada vez 

mais intensa. Qualquer diferencial é decisivo para que uma organização se mantenha em 

posição de destaque em relação a seus concorrentes. Ter um bom gerenciamento de estoque é, 

sem dúvida, um desses diferenciais. No entanto, são poucas as empresas que conseguem 

gerenciar seus estoques tornando-os uma vantagem competitiva. 

Apesar dos estoques serem considerado capital imobilizado, por exatamente ser um ativo que 

não traz lucros imediatos à empresa, ele gera certo tipo de segurança para as organizações, 

visto que evita qualquer contra tempo que venha surgir devido à falta de insumos. Pozo 

(2008) e Slack (2009) afirmam que é necessário se manter estoques, pois agem como 

amortecedores entre oferta e demanda. 

A administração dos estoques surge no intuito de maximizar o uso dos recursos envolvidos 

com grande efeito sobre os inventários (POZO, 2008). Como fonte de suporte aos gestores, 

existem as chamadas ferramentas de apoio, que como o próprio nome já diz, dão certo amparo 

para tomada de decisão na área.  

Pode-se citar como ferramentas de apoio na gestão de estoques: previsão da demanda, 

classificação ABC, metodologias PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair), UEPS (Último a 

Entrar, Primeiro a Sair) e Custo Médio, sistemas de informação, dentre outras. O uso 

adequado delas possibilita uma maior flexibilidade e rapidez durante a entrega do produto, 

além do aumento da eficiência de planejamento e controle, minimizando as necessidades de 

capital para estoque.  

Desta maneira, o presente trabalho busca fazer uma análise geral de como uma empresa do 

setor de transportes públicos pratica a sua gestão de estoques de equipamentos de 

manutenção, aplicando algumas ferramentas de apoio.  

O artigo está dividido em cinco seções: a seção 2 apresenta a base conceitual do trabalho; a 

seção 3 traz os procedimentos metodológicos adotados; a seção 4 mostra os resultados obtidos 
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a partir da utilização das ferramentas de gestão de estoque em uma empresa privada de 

transporte público; por fim, algumas conclusões são mostradas na seção 5. 

2. Base conceitual 

Nesta seção é apresentada a base conceitual utilizada no artigo. Ela abrange a gestão de 

estoques, a previsão para estoques, Classificação ABC e Metodologia PEPS. 

2.1. Gestão de Estoques 

Viana (2009) defende que a gestão é um conjunto de atividades que visa, por meio das 

respectivas políticas de estoque, o pleno atendimento das necessidades da empresa, com 

máxima eficiência e ao menor custo, através do maior giro possível para o capital investido 

em materiais. 

Para entender como se dá o processo de gerenciamento de estoques, Pozo (2008) afirma que é 

preciso entender primeiro como acontece o fluxo de materiais dentro de uma cadeia de 

suprimentos. Na Figura 1, a seguir, pode-se visualizar o fluxo. 

Figura 1 - Fluxo de materiais em um sistema de produção. 

 
Fonte: Ching (2010). 

O sistema começa da exigência do cliente por um produto ou serviço. Essa demanda 

proporciona a movimentação do setor de compras em obter materiais para fabricação, dando 

um lead time, ou seja, o tempo decorrente entre receber as informações de demanda do 

consumidor até a entrega para destinatário final, sanando as necessidades dos clientes.  
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O processo de gestão de estoques torna-se ainda mais complexo se não tiver um bom 

planejamento das atividades que o compõem. Viana (2009) propõe alguns objetivos principais 

para um bom gerenciamento deste ativo que são: 

a) Numero de itens: determinar “o que” deve permanecer em estoque; 

b) Periodicidade: determinar “quando” se devem reabastecer os estoques; 

c) Quantidade de compra: determinar “quanto” de estoque será necessário para 

um período predeterminado;  

d) Solicitação de compras: Acionar o departamento de compras para executar 

aquisição de estoques; 

e) Armazenamento: Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de 

acordo com as necessidades; 

f) Controle: Controlar os estoques em termos de quantidade e valor; 

g) Inventários Periódicos: manter inventários periódicos para avaliação das 

quantidades e estados dos materiais estocados; 

h) Limpeza: Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

Sabe-se que toda ação empresarial e gerencial gera um trade off, implicando na perda de um 

objetivo para ganho em outro. No caso dos estoques, isso não seria diferente. Manter 

pequenos níveis de estoque evita a imobilização dos recursos da empresa, mas acaba 

sacrificando o nível de serviço, prejudicando o atendimento a demanda. Já grandes 

inventários podem mascarar os problemas existentes em uma organização, dificultando a 

visualização de possíveis gargalos no sistema. 

Como ajuda ao gerenciamento de estoques, existem as ferramentas de apoio. Martins e Alt 

(2006) acreditam que essas ferramentas contribuem para saber se os materiais estocados estão 

tendo a utilidade adequada ou estão sendo “peso morto”, não apresentando retorno sobre o 

capital investido. 

2.2. Previsão para estoques 

A previsão para estoques, comumente conhecida como previsão do consumo estabelece 

estimativas futuras, no intuito de se ter a noção do que o mercado será capaz de absorver, ou 

seja, assegura quais produtos, quanto desses produtos e quando serão necessários para 
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compra. Segundo Krajewski et al. (2009) a demanda para um bem em sua ordem de 

ocorrência formam um padrão conhecido como séries temporais, podendo seguir um padrão 

horizontal, tendencial, sazonal, cíclico ou aleatório. Cabe ao gestor, coletar as informações 

relevantes do mercado e dela, derivar as estimativas futuras. 

 

A seguir pode-se visualizar uma forma esquemática do comportamento dinâmico do processo 

de previsão (DIAS, 2009). 

Figura 2 - Comportamento dinamico do processo de previsão. 

 
Fonte: Dias (2009). 

O processo de previsão se baseia, inicialmente, na coleta e no tratamento estatístico de dados 

históricos da empresa.  Logo em seguida, faz-se uma análise dos dados e de acordo com a sua 

evolução, seja em forma horizontal, em tendência ou sazonal, existe um modelo específico de 
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previsão. Para todo e qualquer processo de prever comportamentos futuros, o erro é inerente, 

mesmo que a estimativa tenha sido feita de forma coesa e completa. O objetivo neste caso é 

achar o método de previsão que traga o menor erro para o seu prognóstico. 

Na literatura, o uso de series temporais se tornam mais comuns quando se estuda a relação 

entre estoques e suas previsões. Para Moreira (2008) a hipótese básica no uso de séries 

temporais é de que os valores futuros das séries podem ser estimados com base nos valores 

passados. 

Levando-se em consideração o comportamento dos dados, pode-se aplicar três métodos, 

sendo eles: 

a) Método de media móvel (MM): A aplicação deste modelo é indicada 

quando o histórico de demandas anteriores do produto em questão possui 

pouca variação com o decorrer do tempo, apresentando baixa flutuação e 

sem indicações de tendência, ou seja, quando a demanda é estacionária, 

variando em relação a um valor médio.  

b) Método de suavização exponencial: Esse modelo é indicado quando 

existem tendência e sazonalidades. O método atribui pesos decrescentes 

aos dados, sempre colocando os dados recentes com maiores pesos. O 

valor suavizado da previsão é uma interpolação entre o valor prévio 

suavizado e a observação atual, onde a Constante de Suavização 

Exponencial (CSE) controla os valores da previsão.  

c) Método de regressão Linear: Este método estima o valor de uma variável 

dependente (y), a partir do valor de uma variável independente (x). Ela é 

chamada de regressão linear, pois a relação de suas variáveis resulta em 

uma função linear que, por sua vez, gera uma reta. Modelo utilizado 

quando os dados seguem em tendência linear. 

Além disso, a escolha do melhor método se baseia na precisão que as mesmas trazem para o 

processo de previsão. Os erros são calculados pela diferença existente entre o valor real e a 

previsão. Dependendo do comportamento dos dados, um método gera um menor Erro Médio 

Absoluto Percentual (MAPE). Muitas organizações utilizam o MAPE para avaliar a precisão 

das previsões devido a grande facilidade de interpretação, por ser percentual. 



 

 XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Engenharia de Produção, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda Brasil+10 

 

Curitiba, PR, Brasil, 07 a 10 de outubro de 2014. 

 

 
 

7 

2.3. Classificação ABC 

Para Viana (2009) a metodologia de curva ABC trata-se de um método cujo fundamento é 

aplicável a quaisquer situações em que seja possível estabelecer prioridades, como uma tarefa 

a cumprir mais importante que a outra, uma obrigação mais significativa que a outra, de modo 

que a soma de algumas partes dessa tarefa represente uma grande parcela das obrigações 

totais. Já para Corrêa et al. (2011) a técnica ABC é a maneira de classificar os itens que são 

mantidos em estoque em três grandes grupos, fundamentados em seu valor total anual de uso.  

O objetivo principal dessa metodologia é determinar quais itens estocados representam 

parcela maior nos investimentos da empresa, seguindo a ideia de Pareto, que através de seus 

estudos notou que uma grande porcentagem da renda total concentrava-se nas mãos de uma 

minoria, numa proporção de aproximadamente 80% e 20%, ou seja, 80% da riqueza local 

estavam nas mãos de apenas 20% da população. 

Dias (2009) define as classes A, B e C:  

   Classe A: Grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com uma 

atenção bem especial pela administração; 

   Classe B: Grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C; 

   Classe C: Grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenção por parte 

da administração. 

Corrêa et al. (2011) definem um passo-a-passo para estruturação da curva ABC: 

 Passo 1: Determinação da quantidade total utilizada no ano anterior por cada item 

do estoque; 

 Passo 2: Determinação do preço unitário de cada item; 

 Passo 3: Cálculo do custo anual de cada item, pela multiplicação do preço médio de 

consumo; 

 Passo 4: Ordenação dos itens decrescente do valor encontrado; 

 Passo 5: Calcular o valor acumulado, da ordem definida anteriormente; 

 Passo 6: Colocar em termos percentuais o valor acumulado; 

 Passo 7: Definir as três regiões A, B e C, nas quais, a primeira região tem grande 

inclinação, na segunda, média inclinação (45º) e na terceira região, pequena 
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inclinação. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Representação da Curva ABC 

 
Fonte: Corrêa et al. (2011) 

2.4. Metodologia PEPS 

O PEPS, sigla que deriva do inglês FIFO (First in, First out) é a avaliação feita pela ordem 

cronológica das entradas. Sai o material que primeiro integrou ao estoque, sendo substituído 

pela mesma ordem cronológica em que foi recebido, devendo seu custo real ser aplicado 

(DIAS, 2009). 

Esse tipo de critério de avaliação é utilizado principalmente por empresas que trabalham com 

seus produtos de forma ordenada e contínua, como também aquelas que apresentam um 

grande giro de estoques, oscilando os custos dos produtos. Para um bom funcionamento do 
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método, se faz necessário que ao receber novos materiais, os operadores de almoxarifado 

façam um rodízio, colocando os materiais existentes na frente dos recém-chegados, 

facilitando o manuseio e controle dos mesmos.  

 Como possíveis vantagens encontradas pela metodologia PEPS, pode-se citar: 

 Os itens usados são retirados do estoque e a baixa é dada nos controles de maneira 

lógica e sistemática; 

 Os resultados obtidos espelham o custo real dos itens usados na saída; 

 O movimento estabelecido para os materiais, de forma contínua e ordenada, 

representa uma condição necessária para o perfeito controle dos materiais, 

especialmente quando estes estão sujeitos à deterioração, decomposição, mudanças 

de qualidade, etc. 

3. Procedimentos Metodológicos 

Inicialmente, foram feitas pesquisas bibliográficas a fim de adquirir conhecimento sobre as 

técnicas inerentes a gestão de estoques. De posse dessas informações foi realizado um estudo 

de caso, analisando o sistema de gerenciamento de estoques de uma empresa privada de 

transporte público e levantando possíveis ferramentas de apoio para solucionar os problemas 

encontrados na empresa. Foram realizadas observações no setor de almoxarifado, além de 

coleta de dados referentes ao ano de 2013 e 2014, para aplicação das ferramentas; e 

entrevistas não estruturadas com os gestores. Para o tratamentos dos dados foram utilizados os 

softwares MS-Excel (Classificação ABC, Gráfico de Pareto e Fichas de controle de 

estoque) e Minitab (Calculo das previsões e MAPE). 

O estudo de caso foi realizado na empresa Expresso Nacional situada na cidade de Campina 

Grande (PB). A empresa foi fundada há 60 anos pelo então presidente Argemiro Cândido e 

pertence hoje a um grupo chamado A. Cândido, formado por outras organizações do setor de 

transportes situados nas cidades de Campina Grande (PB), João Pessoa (PB), Natal (RN), 

Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). 

Todo o acompanhamento e o desenvolvimento desse trabalho se deram no setor de 

almoxarifado devido aos grandes problemas encontrados desde a apresentação dos produtos 

com maior rentabilidade até os custos reais dos mesmos. 
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4. Resultados e Discussões  

Após o acompanhamento e observações feitas em todo o processo de gerenciamento de 

estoques da empresa privada de transporte público Expresso Nacional, foi possível constatar 

grandes dificuldades enfrentadas pelos gerentes da organização para a tomada de decisão, 

devido ao não uso ou desconhecimento das ferramentas de apoio. 

Atualmente, todo o processo de compra de peças é feito pela gerência da empresa. Utilizando-

se de observações empíricas, o diretor de compras solicita dos fornecedores os devidos itens 

que estão em falta no estoque. Quando os itens adquiridos chegam, vão para o almoxarifado, 

para conferência e armazenamento. As notas fiscais seguem para o setor de controle para que 

seja processada a entrada no sistema. 

Com relação à saída de produtos, o processo é feito através de requisições. Os operadores de 

almoxarifado recebem as requisições dos mecânicos, fornecem os produtos e anexam os 

requerimentos para posterior saída no sistema. Como não é feito um acompanhamento diário 

rigoroso da quantidade que saiu e o que tem estoque, na maioria das vezes há 

incompatibilidade entre o físico e o software, em relação à quantidade e custo reais de saída 

dos produtos.  

Como fora dito, o uso de ferramentas de apoio torna-se importante para criar vantagens 

competitivas em relação às concorrentes, trazendo consigo informações concretas para a 

tomada de decisão. Diante disso, foram aplicadas ferramentas na tentativa de sanar 

determinados problemas. 

4.1.  Classificação ABC e Gráfico de Pareto 

A empresa em questão apresenta um mix de itens em estoque diversificado e não sabia quais 

dos itens tinha a maior representatividade. Para que fosse possível observar o comportamento 

da demanda dos itens, foi construído o Quadro 1 com a classificação ABC dos itens de 

estoque. 

Os dados referentes ao ano de 2013 foram fornecidos pela empresa. Utilizando o software 

Excel foram calculadas as quantidades médias mensais dos produtos existentes. Para a 

construção do gráfico ABC foram utilizados somente os 50 produtos que apresentavam maior 
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quantidade média no período. No Quadro 1 estão dispostos os elementos necessários para a 

construção da classificação ABC. 

Quadro 1 - Classificação ABC 

Nº de Itens Código Descrição Demanda RS/unit RS/Total %  de Receita% de Receita Acumulada% Itens Classificação

1 5195  LONA DE FREIO TRASEIRA 2912 24,71R$             71.955,52R$              0,105253567 10,53% 2%

2 5043  BATERIA 171 383,95R$           65.655,45R$              0,096038085 20,13% 4%

3 5194  LONA DE FREIO DIANTEIRA 2680 17,31R$             46.390,80R$              0,067858549 26,92% 6%

4 1231  TURBINA DO OF 1418 OM 904 21 1.428,57R$       29.999,97R$              0,043882719 31,30% 8%

5 1232  TURBINA DO OF 1722 OM 924 14 2.100,00R$       29.400,00R$              0,043005108 35,60% 10%

6 5602 KIT PLATOR DISCO 1722 ELETRONICO 29 930,34R$           26.979,86R$              0,039465027 39,55% 12%

7 5206  TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO 84 283,38R$           23.804,28R$              0,034819919 43,03% 14%

8 5713 PLATOR DE EMBREAGEM OF 1722 47 479,00R$           22.513,00R$              0,032931088 46,33% 16%

9 2013  ROLAMENTOS DE ESFERAS DA CAIXA G87 35 517,04R$           18.096,40R$              0,026470668 48,97% 18%

10 5002  CATRACA DE FREIO TRAZEIRA 82 211,66R$           17.356,12R$              0,025387817 51,51% 20%

11 3572  REGULADOR FOOM 144 123 107 160,96R$           17.222,72R$              0,025192685 54,03% 22%

12 5001  CATRACA DE FREIO DIANTEIRA 78 211,56R$           16.501,68R$              0,024137977 56,44% 24%

13 1015  BASE DO MOTOR TRAZEIRO 64 254,18R$           16.267,52R$              0,023795457 58,82% 26%

14 2167  COLAR DE EMBREAGEM OF1722 OF1418 ALTO 55 269,67R$           14.831,75R$              0,021695272 60,99% 28%

15 1016 BASE DO MOTOR DIANTEIRO 39 327,35R$           12.766,65R$              0,018674529 62,86% 30%

16 2058 CONE SINCRONIZADOR DE AÇO CAIXA G85 37 296,75R$           10.979,75R$              0,016060725 64,47% 32%

17 3524 ROTOR DO ALTERNADOR 48 217,45R$           10.437,60R$              0,015267691 65,99% 34%

18 1337  FILTRO DSF 0202 (TB 1374X) SEPAR. D'ÀGUA 186 54,96R$             10.222,56R$              0,014953139 67,49% 36%

19 1708 MOLA TRAZEIRA 421 1ª MESTRE 52 195,22R$           10.151,44R$              0,014849108 68,97% 38%

20 2008 GARFO DE 3ª E 4ª DA CAIXA G89 31 319,58R$           9.906,98R$                0,014491522 70,42% 40%

21 5711 PLATOR DE EMBREAGEM OF 1721 36 266,94R$           9.609,84R$                0,014056878 71,83% 42%

22 1700 MOLA DIANTEIRA 420 2ª VIRADA 65 147,15R$           9.564,75R$                0,013990922 73,23% 44%

23 1679 MOLA DIANTEIRA 420 1ª MESTRE 58 158,80R$           9.210,40R$                0,013472593 74,58% 46%
24 4548 FILTRO ARS 9837 123 72,26R$             8.887,98R$                0,013000971 75,88% 48%

25 3525 SOLENOIDE 37 238,92R$           8.840,04R$                0,012930846 77,17% 50%

26 5710 PLATOR DE EMBREAGEM  OF 1418 30 289,17R$           8.675,10R$                0,012689579 78,44% 52%

27 1135 CARCAÇA DO COMPRESSOR KINORR ALUMINIO 27 311,42R$           8.408,28R$                0,012299282 79,67% 54%

28 1688 AMORTECEDOR DIANTEIRO 77 107,86R$           8.305,22R$                0,012148533 80,88% 56%

29 3568 ESTATOR MODERNO ELETRONICO 61 135,03R$           8.236,83R$                0,012048495 82,09% 58%

30 5185  TAMPA DE CATRACA DIANTEIRA 298 27,15R$             8.090,70R$                0,011834742 83,27% 60%

31 5186  TAMPA DE CATRACA TRAZEIRA 312 25,93R$             8.090,16R$                0,011833952 84,45% 62%

32 0130  CHAVE DE SETA 68 116,08R$           7.893,44R$                0,011546199 85,61% 64%

33 5503 DISCO DE EMBREAGEM DO OF 1418 27 282,49R$           7.627,23R$                0,011156797 86,72% 66%

34 2055 EIXO PRINCIPAL DA CAIXA G85 11 629,21R$           6.921,31R$                0,010124207 87,74% 68%

35 1323 FILTRO LUBRIFICANTE 320 20,63R$             6.601,60R$                0,009656548 88,70% 70%

36 1689 MOLA DIANTEIRA 420 3ª 56 113,36R$           6.348,16R$                0,009285827 89,63% 72%

37 1702 SUPORTE DE MOLA TRAZEIRO 50 121,12R$           6.056,00R$                0,008858467 90,52% 74%

38 3522 CHAVE MAGNETICA ZM 818 26 230,62R$           5.996,12R$                0,008770877 91,39% 76%

39 1258 DISCO DE EMBREAGEM DO OF 1721 26 222,50R$           5.785,00R$                0,008462059 92,24% 78%

40 1686 MOLA DIANTEIRA 420 4ª 55 97,50R$             5.362,50R$                0,007844044 93,02% 80%

41 1703 MOLA TRAZEIRA 421 2ª VIRADA 35 152,44R$           5.335,40R$                0,007804403 93,80% 82%

42 1571 SUPORTE DIANTEIRO 105 50,49R$             5.301,45R$                0,007754742 94,58% 84%

43 4012 COROA E PIÃO 4 1.318,54R$       5.274,16R$                0,007714824 95,35% 86%

44 1516 MOLA TRAZEIRA 421 5ª 45 116,59R$           5.246,55R$                0,007674437 96,12% 88%

45 2059 ANEL SINCRONIZADOR CAIXA G85 18 278,53R$           5.013,54R$                0,0073336 96,85% 90%

46 0137 DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO 25010 0,19R$                4.751,90R$                0,006950883 97,55% 92%

47 1279 CORREIA ALTERNADOR 102 42,44R$             4.328,88R$                0,006332107 98,18% 94%

48 1118 JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR 37 113,84R$           4.212,08R$                0,006161257 98,80% 96%

49 3507 CHEIRINHO TOALETE QUÍMICO 776 5,36R$                4.159,36R$                0,00608414 99,41% 98%

50 5042 MOLA DO PANTIN FREIO 218 18,65R$             4.065,70R$                0,005947138 100,00% 100%

SOMA 683.639,73R$            1

CLASSIFICAÇÃO ABC

A

B

C
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Com o objetivo de representar esta classificação, foi construído o gráfico de Pareto 

apresentado na Figura 4 a seguir. 

 

 

Figura 4 - Gráfico de Pareto 

 

 

O Quadro 1 e a Figura 4 demonstram que 20% dos itens representam 51,51% do total da 

receita gerada no ano de 2013 para a empresa em estudo. Isso permite dizer que uma 

quantidade pequena de produtos representa mais da metade dos custos gerados. Em virtude 

deste fato, esses produtos foram classificados como A. Para classificação B, 30% dos itens 

representam 26,93% do total da receita. Finalmente, 50% dos itens representam 21,56% do 

total da receita, sendo classificado como itens de classe C.  

Esta classificação permitiu identificar qual tratamento deve ser dado a cada classe de itens e 

determinar como serão efetuadas as reposições.  Os itens A representam uma parcela maior 

dos investimentos da empresa, então, se torna válido um tratamento prioritário para o 

gerenciamento deles. Mesmo com uma parcela menor da receita, os itens B e C devem ser 
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priorizados, mas receberão menor atenção em relação aos itens A em termos de análise 

detalhada, quantidade de estoques e contagem. 

4.2.  Previsão para estoques 

Foi observado, ainda, que o planejamento de compras era feito de forma empírica pelo 

gerente geral e que por muitas vezes o material era requisitado, mas não encontrava-se 

armazenado em estoque ou apresentava um certo excesso, causando prejuízos ao controle real 

dos produtos. Como primeira solução foi proposta a utilização da ferramenta de previsão. 

As previsões foram baseadas nos três primeiros itens que maior representaram a receita do 

ano de 2013 encontrados no Quadro 2, a seguir, sendo respectivamente: Lona de freio traseira, 

Bateria e Lona de freio dianteira. Cumprindo o esquema proposto por Dias(2009), localizado 

na Figura 2 deste trabalho, foram coletados os dados mensais. 

Quadro 2 - Dados de demanda 2013/2014 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas 
Produtos 

Lona de Freio Traseira Lona de Freio Dianteira Bateria 

Jan/13 192 160 10 

Fev/13 136 136 10 

Mar/13 200 216 14 

Abr/13 208 232 14 

Mai/13 256 144 16 

Jun/13 256 240 12 

Jul/13 184 176 4 

Ago/13 208 256 16 

Set/13 208 168 12 

Out/13 232 208 14 

Nov/13 160 160 12 

Dez/13 192 200 8 

Jan/14 208 176 15 

Fev/14 272 208 14 
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De posse destas informações, foi realizada a análise dos dados utilizando-se do software 

Minitab para saber quais seriam os métodos de previsão mais indicado para cada um dos 

produtos. O método escolhido seria aquele que gerasse um menor erro absoluto percentual na 

previsão do período subsequente. A seguir, tem-se o Quadro 3, no qual estão destacados os 

erros detectados. 

 

 

Quadro 3 - Erros Absolutos 

Método 
Produtos 

Lona de freio traseira Lona de freio dianteira Bateria 

MM2 17,45 19,05 43,25 

MM3 17,10 20,39 45,15 

MM4 16,73 15,89 44,58 

Suav. Simples 15,14 18,57 33,83 

Suav. Duplo 16,00 18,71 34,28 

Regressão Linear 13,38 16,46 29,82 

 

Com estas informações foi possível perceber que para os produtos de Lona de Freio Traseira e 

Bateria, o método que gera o menor erro foi o de regressão linear, gerando um erro de 13,38% 

e 29,82%, respectivamente. Já para a Lona de Freio Dianteira, o método escolhido foi o 

Média Móvel 4 (médias de 4 em 4 meses) gerando um menor erro de 15,89% em relação aos 

demais. 

Escolhidos os métodos, foi utilizado novamente o software Minitab para realizar os cálculos 

das previsões para o 15º período, cujos resultados constam no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 - Previsões para o 15º período 
 

 Produtos 

Lona de freio traseira Lona de freio dianteira Bateria 

Previsões para o 15º 
período 

228 186 13 
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Esses dados encontrados servem de apoio à tomada de decisão estratégica da empresa em 

estudo, pois mostra quanto se deve comprar de cada produto. Salientando que o estudo de 

previsões deve ser aplicado todos os meses, acompanhando as discrepâncias e as diferentes 

mudanças ocasionadas pelos fatores externos, para que cada nova previsão seja o mais real 

possível. 

5. Metodologia PEPS 

O terceiro ponto observado foi à dificuldade de cálculo dos custos de aquisição dos produtos. 

Sabe-se que devido a fatores externos (inflação, custos dos transportes, troca de fornecedor, 

etc.) os produtos sofrem mudanças constantes de preços, e se não houver um determinando 

controle quanto ao processo de custos de cada um desses itens, a empresa não obterá 

informações reais do que se gasta.  

No mês de fevereiro de 2014, houve sete compras de Lona de freio traseira, sendo cinco delas 

no valor de R$ 25,05; uma no valor de R$ 25,01; e a ultima no valor de R$ 23,75. Já para 

Lona de freio dianteira houve três compras, sendo nos valores de R$ 17,71; R$ 16,38; e R$ 

15,63. Pôde-se perceber que houve muitas variações de preço durante o mesmo mês e a 

empresa tinha dificuldades de considerar todos esses preços em seu sistema informatizado. Na 

tentativa de melhorar o sistema de custeio de reposição dos estoques, propôs a criação de 

fichas de controle de estoque. 

Dentre os métodos existentes na literatura foi aplicado no estudo apenas o método PEPS, visto 

que é o que mais se aproxima da realidade do ambiente de trabalho. No Apêndice A 

encontram-se as fichas de controle preenchidas com os dados referentes ao mês de Fevereiro 

do corrente ano, dos itens Lona de freio traseira e dianteira. 

Pôde-se perceber que para a Lona de Freio Traseira foram consumidos R$ 6.037,42, 

representando 89,44% do valor comprado. Já para a Lona Dianteira foram consumidos R$ 

3.259,94, representando 92,05% do valor comprado. A empresa trabalha com a ideia de o que 

compra gasta, trabalhando sempre com o mínimo de estoque possível. Além disso, a empresa, 

de posse desses dados, pôde alocar seus custos de forma correta, item a item. 

5. Considerações Finais 
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O desenvolvimento deste trabalho foi motivado pela necessidade de melhoria na gestão de 

estoques de peças na empresa Expresso Nacional, visto que existiam problemas pontuais que 

poderiam ser sanados com o suporte oferecido pelas ferramentas de apoio encontradas na 

literatura. 

Inicialmente, foram levantados os conceitos que norteiam a gestão de estoques mostrando que 

a sua eficiência se torna imprescindível para a competição do mercado atual. A partir disso, 

foram feitas visitas à empresa objeto de estudo para mapeamento dos processos e pontos de 

estoque. Foram evidenciados que os procedimentos existentes de gerenciamento de inventário 

na organização eram precários, e as informações obtidas não condiziam com o real. Logo, foi 

iniciado o processo de aplicação de ferramentas de apoio (classificação ABC, previsão de 

compras, Metodologia PEPS e sistemas de informação). 

O acompanhamento dos resultados foi visto no presente trabalho, através dos quadros 

apresentados e nas discussões a cerca desta aplicação. É sabido que o uso das ferramentas 

trouxe informações reais e concretas acerca do estoque de peças na empresa, melhorando as 

tomadas de decisão dos gerentes do setor, aumentando a eficiência no gerenciamento.   

É necessário que todas as ferramentas executadas neste estudo sejam alimentadas com os 

novos dados oriundos dos meses subsequentes, para que a empresa não volte ao estágio 

inicial, anterior as metodologias aplicadas.  

O estudo é de grande relevância para a Engenharia de Produção porque através dele pôde-se 

observar a importância da interdisciplinaridade, já que o estudo da gestão de estoques abrange 

aspectos de Custos, Logística e Qualidade. Essa junção de áreas forma um importante meio na 

tomada de decisões relacionadas ao gerenciamento de estoques. 
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Apêndice A 
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Qte Preço Total Qte. Preço Total Qte. Total

01/02/2014 48 25,05R$       1.202,40R$  48 1.202,40R$  

03/02/2014 12 25,05R$         300,60R$      36 901,80R$      

04/02/2014 32 25,05R$       801,60R$      8 25,05R$         200,40R$      60 1.503,00R$  

05/02/2014 12 25,05R$         300,60R$      48 1.202,40R$  

06/02/2014 40 25,05R$       1.002,00R$  88 2.204,40R$  

08/02/2014 40 25,05R$       1.002,00R$  4 25,05R$         100,20R$      124 3.106,20R$  

09/02/2014 4 25,05R$         100,20R$      120 3.006,00R$  

10/02/2014 4 25,05R$         100,20R$      116 2.905,80R$  

11/02/2014 14 25,05R$         350,70R$      102 2.555,10R$  

12/02/2014 8 25,05R$         200,40R$      94 2.354,70R$  

13/02/2014 8 25,05R$         200,40R$      86 2.154,30R$  

14/02/2014 20 25,05R$         501,00R$      66 1.653,30R$  

15/02/2014 12 25,05R$         300,60R$      54 1.352,70R$  

17/02/2014 14 25,05R$         350,70R$      40 1.002,00R$  

18/02/2014 8 25,05R$         200,40R$      32 801,60R$      

19/02/2014 20 25,05R$         501,00R$      12 300,60R$      

20/02/2014 12 25,05R$         300,60R$      0 -R$             

10/02/2014 32 25,01R$       800,32R$      32 800,32R$      

21/02/2014 10 25,01R$         250,10R$      22 550,22R$      

22/02/2014 12 25,01R$         300,12R$      10 250,10R$      

23/02/2014 10 25,01R$         250,10R$      0 -R$             

15/02/2014 32 25,05R$       801,60R$      32 801,60R$      

24/02/2014 10 25,05R$         250,50R$      22 551,10R$      

25/02/2014 10 25,05R$         250,50R$      12 300,60R$      

26/02/2014 12 25,05R$         300,60R$      0 -R$             

17/02/2014 48 23,75R$       1.140,00R$  48 1.140,00R$  

27/02/2014 10 23,75R$         237,50R$      38 902,50R$      

28/02/2014 8 23,75R$         190,00R$      30 712,50R$      

SALDO 272 6.749,92R$  242 6.037,42R$  ESTOQUE

Produto:Lona de Freio Traseira

Codigo: 5195

Dia

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE

ENTRADA SAÍDA SALDOS
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Dia Qte Preço Total Qte. Preço Total Qte. Total

01/02/2014 128 17,71R$         2.266,88R$  16 17,71R$          283,36R$        112 1.983,52R$        

05/02/2014 6 17,71R$          106,26R$        106 1.877,26R$        

10/02/2014 10 17,71R$          177,10R$        96 1.700,16R$        

11/02/2014 8 17,71R$          141,68R$        88 1.558,48R$        

12/02/2014 16 17,71R$          283,36R$        72 1.275,12R$        

13/02/2014 12 17,71R$          212,52R$        60 1.062,60R$        

14/02/2014 4 17,71R$          70,84R$          56 991,76R$            

15/02/2014 4 17,71R$          70,84R$          52 920,92R$            

17/02/2014 8 17,71R$          141,68R$        44 779,24R$            

18/02/2014 4 17,71R$          70,84R$          40 708,40R$            

19/02/2014 10 17,71R$          177,10R$        30 531,30R$            

20/02/2014 12 17,71R$          212,52R$        18 318,78R$            

21/02/2014 12 17,71R$          212,52R$        6 106,26R$            

22/02/2014 6 17,71R$          106,26R$        0 -R$                   

10/02/2014 32 16,38R$         524,16R$      32 524,16R$            

23/02/2014 10 16,38R$          163,80R$        22 360,36R$            

24/02/2014 12 16,38R$          196,56R$        10 163,80R$            

25/02/2014 10 16,38R$          163,80R$        0 -R$                   

15/02/2014 48 15,63R$         750,24R$      48 750,24R$            

26/02/2014 12 15,63R$          187,56R$        36 562,68R$            

27/02/2014 10 15,63R$          156,30R$        26 406,38R$            

28/02/2014 8 15,63R$          125,04R$        18 281,34R$            

SALDO 208 3.541,28R$  190 3.259,94R$    

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE

ESTOQUE

Produto:Lona de Freio Dianteira

Codigo: 5194

ENTRADA SAÍDA SALDOS

 


