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ANÁLISE DOS IMPACTOS DA POLÍTICA DE ESTOQUES EM 
UMA EMPRESA DE COSMÉTICOS DO ESTADO DO CEARÁ 
 
 
RESUMO  

A gestão correta dos estoques tem se tornado uma grande oportunidade para as 

empresas se tornarem mais competitivas, no sentido de que se planejados com 

embasamento, os estoques em níveis ideais evitam custos desnecessários, podendo 

fazer com que as entregas ocorram de forma mais rápida. Nesse contexto, esse artigo 

tem como objetivo estudar o sistema de Planejamento e Controle da Produção em uma 

empresa de cosméticos, com influência de uma proposta de política de estoques definida. 

O trabalho adota a observação indireta como técnica metodológica de pesquisa, cujas 

evidências foram coletadas por meio da análise do histórico de alguns indicadores 

empresariais da empresa objeto de análise. Os resultados mostram que a estrutura de 

ressuprimento da empresa tem uma velocidade de reação considerável frente à dinâmica 

em que está inserida, e a aplicação da nova política de estoques e conceitos na empresa 

pesquisada gera melhorias satisfatórias, visando sempre a diminuição do capital 

empregado, a melhoria contínua do processo produtivo e a satisfação da clientela. 

 
Palavras-chave: Política de Estoques, Planejamento e Controle da Produção, Empresa 

de Cosméticos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A competitividade no mundo empresarial contemporâneo exige que as 

empresas associem, cada vez mais, qualidade nos seus produtos/serviços, a preços 

acessíveis e no menor espaço de tempo possível. Para isso, o conhecimento sobre o 

funcionamento dos processos internos juntamente com uma frequente avaliação do que 

ocorre no ambiente externo é a base para a correção das falhas operacionais e da 

adequação ao cenário competitivo em que a organização está inserida. De posse dessas 

informações que farão com que o empresário defina o que agrega ou não fatores 

positivos para o seu produto/serviço, ele poderá desempenhar a atividade chave para 

uma administração de negócios bem-sucedida: planejar. 

A área de Planejamento e Controle da Produção vem se tornando uma 

ferramenta relevante no que diz respeito ao atingimento de vantagem competitiva 

decorrente das novas exigências do mercado, já que é o PCP que busca adequar os 

recursos produtivos e logísticos para o melhor atendimento ao cliente e atingimento dos 

resultados impostos pela gestão empresarial, através de uma constante busca por 

eficiência, produtividade e baixos custos. 

O controle dos estoques também merece destaque, pois ele é estratégico 

em qualquer organização. Quando tem-se um controle eficiente dos estoques, a empresa 

tem condições de obter uma redução dos custos e consequentemente aplica melhores 

preços, além de atender o cliente com maior presteza e qualidade. Segundo Martins e Alt 

(2009) os estoques são um recurso produtivo que no final da cadeia de suprimentos criará 

valor para o consumidor final, por isso assumem papel ainda mais importante. As 

empresas buscam de todas as formas obter vantagem competitiva em relação à 

concorrência, e atender os clientes imediatamente, no tempo e na quantidade esperada, e 

isso pode ser viabilizado por uma boa gestão dos estoques.  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é estudar o sistema de 

Planejamento e Controle da Produção em uma empresa de cosméticos, com influência de 

uma proposta de política de estoques definida. O trabalho pretende responder se o 

sistema de Planejamento e Controle da Produção, com influência de uma política de 

estoques, pode fornecer ferramentas necessárias para o fortalecimento de uma empresa 

de cosméticos. O trabalho foi conduzido em uma empresa de cosméticos, localizada na 

cidade de Caucaia – CE, devido à necessidade da mesma em otimizar seus prazos de 

atendimento, reduzir seus custos de produção e índices de perda, aumentando sua 

eficiência/produtividade, tendo assim um cenário propício para um estudo envolvendo os 
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estoques. O foco dessa abordagem será o setor de envase, visto ser o setor com maior 

fluxo de produção e variedade de tipos de maquinários, resultando em uma maior unidade 

de análise. 

O trabalho adota a observação indireta como técnica metodológica de 

pesquisa. Para a coleta dos dados, foi utilizado o histórico de alguns indicadores 

empresariais da empresa objeto de análise, os quais serão detalhados mais à frente. Para 

cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido 

pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, finalmente, suas 

conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Planejamento e Controle da Produção (PCP) e Estoques 
 

A maior parte das empresas de grande porte, que atualmente dominam o 

mercado, já foram pequenas empresas no passado, em sua grande maioria composta por 

grupos familiares, que de uma forma sutil, e em alguns casos até mesmo enérgica, 

estabeleciam sua maneira de geri-las, sem dar a devida relevância a métodos e 

ferramentas administrativas. Com o passar do tempo, e com um volume cada vez maior 

de clientes em sua carteira de pedidos, além de uma competição entre empresas do 

mesmo setor cada vez mais acirrada, para que seus esforços não fossem em vão, essas 

empresas investiram na formação de profissionais do próprio clã e na contratação de 

profissionais de diversas áreas, de acordo com seu ramo de atividade industrial. 

Planejar e controlar denota as atividades da operação produtiva, garantindo 

a satisfação de forma ininterrupta à demanda dos clientes. O Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) atua em ações voltadas para a administração de recursos humanos e 

físicos, indicando o fluxo correto para este acompanhamento de tal forma que as metas e 

estratégias constituídas pelo arranjo produtivo sejam alcançadas. Este controle se traduz 

em um conjunto de papéis inter-relacionados que objetivam liderar e conduzir o processo 

produtivo com os demais departamentos administrativos da corporação. Bonney (2000) 

adiciona que o papel do PCP e seus sistemas integrados direcionam o planejamento e 

controle de forma que a corporação possa visualizar de uma maneira mais prática e 

fundamentada as exigências do seu processo produtivo. Dessa forma, pode-se afirmar 

que compete a este posto garantir o cumprimento dos objetivos de performance 

organizacionais a partir da utilização eficiente dos recursos de fabricação. 
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Planejar é assumir um comportamento decisivo no presente com visão no 

futuro buscando o alcance dos objetivos, além de tencionar um futuro que é distinto do 

passado, por causas sobre as quais não tem domínio. O PCP é a peça chave industrial 

responsável pela coordenação e bom emprego dos recursos produtivos de forma a 

atender da mais perfeita maneira presumível aos planos estabelecidos em níveis 

estratégico e operacional. Segundo Chiavenato (1990), o planejamento é a função 

administrativa que determina antecipadamente quais os objetivos a serem atingidos e o 

que deve ser feito para serem atingidos da melhor forma possível. 

Contudo, segundo Slack (2002), existem limitações relevantes a serem 

ponderadas no Planejamento e Controle da Produção: 

• Limitações de Custo: os produtos e serviços devem ser produzidos dentro de custos 

determinados; 

• Limitações de Capacidade: os produtos e serviços devem ser produzidos dentro de 

limites de capacidade projetados para a operação; 

• Limitações de Tempo: os produtos e serviços devem ser produzidos dentro de um 

intervalo de tempo, no qual eles ainda têm valor para o consumidor; 

• Limitações de Qualidade: os produtos e serviços devem ter conformidades aos dados 

limites de tolerância projetados para o produto ou serviço. 

 

O plano de produção é o que decorre de decisões estratégicas vinculadas à 

produção e tem como finalidade utilizar a melhor maneira possível os recursos produtivos 

disponíveis para as estratégias elegidas. Por se tratar de um plano de prazo extenso, 

carece de constantes reformulações para a adequação de variantes que forem 

modificadas. Tal plano trabalha com dados provenientes do setor de vendas e produção, 

normalmente com a aglomeração de produtos com mesmos parâmetros produtivos. Já 

que traz à tona o objetivo de contrabalançar vendas e produção, o Plano de Produção 

demanda conhecimentos referentes aos recursos, previsão de demanda, políticas 

alternativas (novo turno de trabalho, compra de novas máquinas) e números de custos.  

A concepção de estoques possibilita: garantir a independência entre fases 

produtivas; comportar uma produção constante; usar lotes econômicos; reduzir os tempos 

de espera da produção; servir como fator de garantia e conseguir proveitos de preço. 

Segundo Tubino (1997), estoques são criados para absorver problemas do sistema 

produtivo. Esses estoques, que também podem ser intermediários entre processos, 

garantem o provimento de todo o parque produtivo, já que “abastecem o processo 
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subsequente, com os itens necessários, e que armazenam a produção do processo 

precedente” (ANDRADE, 2002, p.30-31). Os estoques podem receber diferentes 

categorizações, porém Slack (2002) os dispõe de acordo com os motivos de sua 

manutenção: 

• Estoque de proteção (estoque de segurança ou isolador): compensar as incertezas 

inerentes ao fornecimento e demanda; 

• Estoques de ciclo: lidar com a inabilidade de produzir todos os produtos 

simultaneamente; 

• Estoques de antecipação: lidar com flutuações conhecidas no fornecimento ou 

demanda; 

• Estoques no canal de distribuição: lidar com tempos de transportes na rede de 

suprimentos. 

 

Na gerência dos estoques, são três os fundamentais tipos de deliberações a 

serem tomadas: quanto e quando solicitar, além de como controlar o sistema. Segundo 

Tubino (1997), além dessas, existe a precisão de se determinar o estoque de segurança. 

Sobre a quantidade a ser solicitada no ressuprimento, deve-se dar a devida relevância 

aos custos adjuntos ao processo de reposição e os custos relativos à conservação dos 

níveis de estoques. Na maioria das vezes a rotina empregada é a de lote econômico de 

compra (LEC) ou apenas lote econômico, pois esta tenta contrabalançar os proveitos e as 

inconveniências de se sustentar um determinado nível de estoque. 

A necessidade de se definir o estoque de segurança segundo Tubino (1997) 

advém das inconstâncias na demanda e das alterações no tempo de ressuprimento. 

Proporcionalmente, quanto maiores forem estas diferenças, maiores serão os estoques 

de segurança. Esta definição deve levar em consideração dois fatores em equilíbrio: os 

custos decorridos da falta do item e os custos necessários para sua manutenção.  

O mesmo teórico ainda afirma que um dos melhores indicadores de desempenho da 

eficiência de sistemas produtivos integrados é a análise do giro de estoques. Com isso, 

um sistema produtivo demonstrará maior flexibilidade quanto menor for o seu nível de 

estoque. 

Com os princípios de administração dos estoques já definidos e instituídos, 

passam a existir necessidades de aquisição, produção ou montagem dos componentes 

para atender ao plano mestre de produção, que é considerado "a base para que se possa 

elaborar a programação detalhada das necessidades de materiais e de capacidade e as 
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ordens diárias de produção" (CAVALCANTI; MORAES, 1998, p.4). As ordens de compra 

são dirigidas ao departamento de compras e as demais necessitam passar por um 

sistema produtivo com restrições de capacidade. O sequenciamento tem o papel de 

adaptar o programa originado aos recursos disponíveis. A partir disso, tem-se o começo 

da emissão e liberação de ordens de produção. Conforme mencionado anteriormente, as 

atividades do PCP de curto prazo são diferenciadas para a produção puxada em 

comparação com a produção empurrada. Em outras palavras, na demanda puxada a 

necessidade de momento é fator determinante no sequenciamento das atividades, já na 

demanda empurrada a sequência é baseada em critérios já definidos anteriormente, como 

previsão de demanda baseada em históricos de consumo. 

A finalidade do acompanhamento e controle da produção é prover uma 

amarração entre o planejamento e o cumprimento das tarefas operacionais, sendo capaz 

de identificar as anomalias e fornecer subsídios para as ações corretivas. Dentro desse 

processo, o PCP tem as seguintes funções: coleta e consolidação de informações sobre o 

andamento das atividades planejadas; comparação entre o programado e o executado; 

identificação das anomalias na sequência do sequenciamento; procura de ações 

corretivas; informar as novas diretrizes com base no trabalho proposto pelas ações 

corretivas; fornecimento de informações relevantes e de interesse dos demais 

departamentos interligados a ele na empresa; elaboração de relatórios e diagnósticos de 

desempenho da produção. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A investigação a ser efetivada neste trabalho pode ser delineada com uma 

metodologia de caráter exploratório, pois existe a intenção de apreciar e delinear sobre o 

aproveitamento da política de estoques no Planejamento e Controle da Produção no que 

tange a empresa em questão. Quanto à metodologia o trabalho em mãos faz a opção pelo 

método dedutivo. Esta opção se justifica porque o método escolhido permite a formulação 

de hipóteses com base em leis gerais fundamentadas através da pesquisa bibliográfica, 

fazendo com que seja possível a visualização de soluções para os problemas expostos. 

Tal modo de pesquisa tem como objetivo causar uma maior familiaridade com os 

problemas relacionados ao tema, fazendo com que seja possível torná-los mais evidentes 

e traçar novas hipóteses. 
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As técnicas utilizadas na pesquisa desse trabalho se baseiam em dois tipos: 

bibliográfico e documental. A primeira se realiza através de registros já disponíveis em 

obras diversas que abordam assuntos vinculados ao tema escolhido (dados secundários). 

Já a segunda técnica busca informações condizentes ao objeto de estudo, mas ainda não 

tiveram nenhum tratamento analítico, servindo de matéria-prima para as investigações e 

análises (dados primários). 

Enquanto procedimento, este trabalho realizar-se-á por meio de observação 

indireta, já que as conclusões serão abordadas após a análise do histórico dos 

indicadores empresariais do ano de 2013, ano em que a empresa passou por uma 

relevante revisão dos seus processos e integrando o trabalho de toda a cadeia produtiva 

e de distribuição, e os motivos que levaram aos resultados obtidos. Tais dados são 

secundários, já que já fazem parte da rotina gerencial da empresa para assuntos 

diversos. Contudo, serão levantados também dados primários, a fim de dar resposta aos 

questionamentos do trabalho e de traçar pontos de melhorias. 

A pesquisa utilizar-se-á de dados oficiais referentes a resultados setoriais e 

da organização como um todo. O estudo desses dados possibilitará uma visão geral do 

desenvolvimento da empresa e dos setores de modo mais específico a partir de dados 

chaves para o bom funcionamento organizacional e o consequente atingimento de metas. 

Em relação ao objeto de análise, trata-se de uma empresa do setor de 

cosméticos e higiene pessoal que atua em praticamente todo o Norte e Nordeste do país, 

mas quando fundada em 1986 fabricava apenas produtos de limpeza. Localizada na 

cidade de Caucaia-CE, a empresa vem cada vez mais ganhando espaço no mercado 

devido a seus produtos de boa qualidade, a um preço bastante acessível e pela política 

de geração de estoque programado visando o faturamento imediato dos pedidos de 

venda, fazendo da velocidade da sua produção e entrega um diferencial no mercado que 

concorre. Apesar de ser considerada de médio porte, no intervalo de um ano, a empresa 

praticamente dobrou seu faturamento mantendo a mesma estrutura fabril. Seu espaço 

comporta quatro fábricas de produtos intermediários: fábrica de vasilhames de plástico, 

fábrica de rotulagem e serigrafia, fábrica de cosméticos líquidos e a fábrica que faz a 

junção de todos os itens intermediários e forma o produto acabado, chamada de envase. 

Esse parque fabril exige bastante eficiência das áreas de controle, como logística e PCP, 

já que a empresa tem a política de dar giro aos seus estoques com intuito de dar maior 

sustentabilidade ao seu fluxo de caixa e consequente à saúde financeira da organização.  
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A empresa estudada tem uma sede própria com modernas instalações e 

hoje comporta um parque industrial com mais de 13.700m² (treze mil e setecentos metros 

quadrados) de área total. Tal estrutura comporta a produção de frascos plásticos, 

serigrafia e rotulagem, manipulação de reagentes químicos na produção de líquidos, 

envase, armazenamento, expedição e entrega a toda a clientela. Com uma diversificada 

linha de produtos, atua praticamente em todo o Norte e Nordeste do país, dividindo 

gôndolas com marcas líderes de mercado e conhecidas internacionalmente. Atualmente, 

vem buscando novos mercados e alinhando a parceria entre produção e logística para 

manter a árdua missão de fornecer produtos de qualidade a preços extremamente 

competitivos, característica marcante das marcas pertencentes à organização. 

O foco dessa abordagem será o setor de envase, já que nesse setor tem-se 

o maior fluxo de produção e variedade de tipos de maquinários. Além disso é o setor final 

de produção, que recebe os produtos intermediários produzidos (frascos, líquidos) e 

insumos comprados (tampas, caixas) resultando em uma maior unidade de análise. Os 

dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, buscando 

divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações práticas 

coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a seguir.  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Análise dos estoques e formas de planejar e controlar a produção 

 

O fluxo do processo produtivo se inicia a partir da geração dos relatórios de 

estoques e dos pedidos de venda em carteira. Tais dados contemplam a ferramenta 

Decisão de Produção e Análise de Materiais, que serve de base para todas as análises 

que envolvem as rotinas do PCP na empresa. Após vários testes com métodos diversos 

de cálculos de previsão de demanda, o que mais se mostrou adequado ao ramo e com 

sua sazonalidade de vendas foi o cálculo de previsão de demanda com base nos últimos 

três meses, nos próximos três meses do ano anterior e uma taxa de previsão de 

aumento/declínio nas vendas. Exemplificando: para calcular a previsão de demanda de 

um produto acabado para o mês de julho do ano 2013, faz-se a média de consumo do 

produto acabado dos meses de abril, maio e junho de 2013; após isso, faz-se a média dos 

meses de julho, agosto e setembro de 2012; em seguida faz-se a média dos dois valores 

calculados e acrescenta-se um percentual positivo para aumento (de 5 a 10%) ou diminui-se 

um percentual para declínio nas vendas. Feito esse cálculo para cada produto acabado, a 

previsão de vendas mensal estará finalizada. Com base na quantidade mensal prevista 

para venda por produto, chega-se no cálculo de dias de cobertura estoque dos produtos 

acabados: 
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QUANTIDADE EM ESTOQUE / (PREVISÃO DE VENDAS/22) 
EX: 250 / (500/22) = 11 DIAS DE COBERTURA DE ESTOQUE 

 

Com base na formulação dos produtos acabados, multiplica-se a previsão de 

vendas mensal por cada item da formulação de cada produto, gerando também uma 

previsão de consumo dos insumos mensal e consequentemente diário, fazendo com que 

se tenha a quantidade de dias de estoque dos insumos também. 

Para os produtos acabados, a classificação em dias de estoque servirá para a 

classificação de quais produtos são prioridades na linha de produção. Em outras palavras, 

terá prioridade de produção aquele produto acabado com menor valor de dias de estoque. 

Para os insumos a tratativa é semelhante, a diferença é que ao invés de se 

produzir terá que ser efetuada a compra do insumo, levando em consideração um lead 

time de chegada por parte do fornecedor, um estoque mínimo e um estoque de 

segurança. Esses fatores serão usados para o cálculo do ponto de ressuprimento, e cada 

empresa pode adotar um ponto de ressuprimento diferente, dependendo de quantos dias 

compõe o estoque mínimo e o estoque de segurança, ou seja, irá depender da sua 

política de estoques. 

 Para facilitar a armazenagem por parte da Logística, nota-se que a 

produção é baseada em quantidades por pallet com o intuito de não deixar material 

segregado nos armazéns de estocagem. Além disso, é feito o acompanhamento de 

posições de estocagem totais disponíveis para produção, ou seja, diariamente o 

sequenciamento da produção poderá ser alterado com base na disponibilidade de 

posições pallets do depósito de produtos acabados. Essas situações mostram uma 

sinergia relevante entre o PCP e o estoque, devido considerar a capacidade de 

armazenamento no planejamento. A tabela 1 mostra a ferramenta Decisão de Produção, 

voltada para a análise de produtos acabados. 
 

Tabela 1 – Ferramenta Decisão de Produção (Produtos Acabados). 

Descrição UN 
Cons. 
dia 

Est 
DPA 

Pedidos Processo Disponível Dias 
Nº 

Paletes 
Restrições 

Acetona 100ml UN 26472 205388 173350 4 32042 1,21 43,0 0 
Acetona 500ml UN 735 10715 6445 0 4270 5,81 15,0 0 
Acetona em 
Solução 80ml 

UN 7065 34368 19920 16 14464 2,05 6,0 0 

Água Oxigenada 
100ml 20v 

UN 4526 45936 19344 12 26604 5,88 10,0 0 

Água Oxigenada 
100ml 30v 

UN 17398 106377 113664 9 -7278 -0,42 23,0 0 

Água Oxigenada 
100ml 40v 

UN 13659 120092 105576 1040 15556 1,14 26,0 0 

Água Oxigenada 
1L 20v 

UN 56 2266 240 0 2026 36,18 5,0 0 

Água Oxigenada 
1L 30v 

UM 132 2918 1056 71 1933 14,64 6,0 0 

Água Oxigenada 
1L 40v 

UM 172 65 1140 1 -1074 -6,24 1,0 0 

Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 
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No que se refere a insumos, a tratativa é similar a do produto acabado.  

A diferença notável é que ao invés de se programar a produção do material, solicita-se o 

seu ressuprimento levando em consideração fatores como tempo de chegada (lead time) e 

o estoque máximo de armazenagem em dias calculado com base na previsão de consumo 

mensal de cada insumo. O fluxo de compras adotado pela empresa pesquisada é realizado 

pelo PCP. É esse setor que usa a ferramenta de análise de materiais que leva em 

consideração, também, o estoque de cada material já transformado em produto acabado, o 

estoque disponível em almoxarifado e o estoque em manipulação no processo produtivo.  

A tabela 2 mostra a ferramenta Decisão de Produção, voltada para a análise de insumos. 

 

Tabela 2 – Ferramenta Decisão de Produção (análise de insumos). 
 

Cód Descrição UN 
Ponto 
Pedido 

Estoque 
Físico 

Data P/ 
pedido 

Lead 
Time 

Compras 
Previsão 

de 
chegada 

Est. 
Máximo 

2428 
Batoque para 
frasco 500ml 

UN 1.848,0 1.150,0 29/07/2013 15 0 - 5.040 

61 
Bucha com 

pescante para 
desodorante 

UN 14.980,0 39.000,0 25/09/2013 28 20000 25/07/2013 25.680 

2567 
Bucha sem 

pescante para 
bronzeador 

UN 8.225,0 8.024,0 08/08/2013 28 0 - 14.100 

51 
Caixa 100ml  
265x176x107 

UN 75.737,3 31.342,0 18/06/2013 20 80458 23/07/2013 168.305 

2444 
Caixa 2l 

335x243x281 
UN 2.266,0 1.869,0 08/07/2013 15 0 - 6.180 

1432 
Caixa 30ml  
185x125x88 

UN 2.494,3 2.884,0 07/07/2013 15 0 - 6.803 

1252 
Caixa 12x350 

ml 
218x160x219 

UN 10.085,2 2.286,0 29/06/2013 15 10000 15/07/2013 27.505 

125 
Caixa 5l 378 x 
274 x 284 

UN 1.859,0 3.120,0 19/08/2013 15 0 - 5.070 

2123 
Caixa 6x1kg 
382x222x133 

UN 1.448,3 1.304,0 23/07/2013 15 0 - 3.950 

Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 
 

Tal forma de proceder torna a análise completa, já que vislumbra toda a 

cadeia (da armazenagem até a expedição como produto acabado), fazendo com que a 

empresa trabalhe com pouco capital empregado em estoques intermediários gerando um 

melhor fluxo de caixa, além de não necessitar de espaços volumosos para armazenagem, 

já que funciona com quantidades enxutas e já previstas de estoque. 

A partir dos números demonstrados na Tabela 3, nota-se que apesar de um 

aumento no percentual com relação ao valor total de capital empregado, o valor financeiro 

dos insumos vem decrescendo consideravelmente entre os quatro primeiros meses do 

ano de 2013, demonstrando um maior giro de seus estoques. 
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Tabela 3 – Levantamento do capital empregado (produto acabado e insumos). 
 

TOTAL (R$) 
JAN FEV MAR ABR 

1.178.363,47 1.336.641,64 1.396.588,97 1.310.336,63 

PRODUTO ACABADO 
(CUSTO DE MATERIAIS) 

% 50,90% 50,50% 50,40% 38,90% 

(R$) 259.352,75 403.497,18 498.067,89 510.164,78 

INSUMOS (PREÇO DE 
COMPRA + FRETE) 

% 49,10% 49,50% 49,60% 61,10% 

(R$) 919.010,72 933.144,46 898.521,08 800.171,85 

Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 
 

Tal fato se deveu, principalmente, ao realinhamento dos processos da 

estratégia de ressuprimento. Nesse novo desenho pode-se destacar as solicitações de 

compras em quantidades para no máximo dois meses de estoque, a crítica e negociação 

junto aos fornecedores referente aos pedidos mínimos e a criação da ferramenta de 

acompanhamento de compras, que sinaliza de modo prático as previsões de chegadas e 

os materiais que estão com as entregas atrasadas, em trânsito ou dentro do prazo. 

Em contrapartida, tem-se um fator que contribuiu de maneira negativa para 

que o capital empregado ainda se mantivesse em um valor considerável: o não 

atingimento da meta comercial de vendas. A política de ressuprimento se baseia na lógica 

de que os estoques devem ser o bastante para que se atendam as metas comerciais. 

Logo, caso as vendas não tenham o sucesso esperado, uma parte da estrutura 

disponibilizada para o seu atingimento não será utilizada, fazendo com que o capital 

investido permaneça intacto, sem transformação. A tabela 4 mostra o percentual de 

vendas em relação ao previsto mensalmente. 

 

Tabela 4 – Percentual de vendas referente ao previsto mensal. 
 

MESES JAN FEV MAR ABR 

VENDAS: PREVISTO X 
REALIZADO (%) 

62% 56% 63% 74% 

Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 
 

Apesar dos resultados comerciais abaixo do esperado, nota-se que a 

estrutura de ressuprimento da empresa tem uma velocidade de reação considerável 

frente à dinâmica em que está inserida, já que, mesmo assim, reduziu as compras de 

45% no começo do ano, para 37% no fim do mês de abril, conforme mostra a Tabela 5. 
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Tabela 5 – Percentual de compras referente ao faturamento mensal. 
 

MESES JAN FEV MAR ABR 

PERCENTUAL DE COMPRAS X 
FATURAMENTO (%) 

45% 48% 33% 37% 

Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 
 

 

A estrutura industrial da empresa analisada, conforme dito anteriormente, é 

composta por quatro fábricas onde o envase é o último processo no qual transforma todos 

os produtos intermediários em produtos acabados que, consequentemente, serão 

disponibilizados para a logística, mais especificamente para o depósito de produtos 

acabados. O setor da logística era penalizado pela política dita como diferencial perante 

aos clientes, a qual prometia faturamento dos pedidos em até um dia útil após sua 

chegada. Em outras palavras, a programação de produção para tal departamento sofria 

alterações constantemente para o atendimento da demanda solicitada para separação e 

expedição por parte da logística. O resultado desse dinamismo para a produção não era 

tão benéfico quanto para a logística, pois o setor produtivo atingia itens muito baixos de 

produtividade, já que as equipes tinham que se movimentarem várias vezes durante o dia 

para máquinas diferentes, perdendo tempo com a locomoção, ajustes de trabalho e 

regulagem constante dos maquinários. 

Devido a isso, foi lançada a proposta de aumentar esse prazo de 

faturamento dos pedidos para dois dias úteis após a data de chegada. Apesar de ser uma 

mudança superficial e de fácil alinhamento para com o cliente, já que seria acrescentado 

apenas um dia no prazo anterior, para a produção gerou melhorias em proporções 

bastante consideráveis na produtividade, pois foram diminuídos os tempos com 

regulagem de máquina, locomoção e troca de tipos de produtos a serem envasados. Foi 

notado que com essa mudança a programação de produção teve uma maior assertividade 

frente à demanda, fazendo com que o fluxo produtivo tivesse maior eficiência no fim de 

cada período. A tabela 6 mostra a produtividade mensal do setor de envase, em relação à 

capacidade produtiva nominal prevista do setor. 
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Tabela 6 - Produtividade mensal do setor de Envase em relação a  
capacidade produtiva prevista do setor 

 

MESES FEV MAR ABR 

PRODUTIVIDADE ENVASE 52% 57% 64% 

 
Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 

 

Mesmo com o setor de envase tendo uma dinâmica receptiva ao 

atendimento conforme a chegada dos pedidos, a empresa era penalizada por se 

comprometer a faturá-los com o prazo de apenas um dia útil, gerando perda de vendas, 

que na empresa é chamada de demanda reprimida. Além do tempo necessário para a 

produção de algum item que não está disponível no estoque, necessita de um prazo que 

contemple a separação dos itens do pedido, carregamento dos caminhões para a entrega 

e finalizar atividades requerentes ao processo de expedição de itens entre a empresa e o 

cliente. Com o aumento do prazo para faturamento, o valor da demanda reprimida que já 

ultrapassou os oitenta mil reais, chegou a ser zero em março e abril desse ano, 

demonstrando que a proposta foi uma boa opção para o alinhamento dos processos 

internos da empresa e para a satisfação do cliente que passou a receber os pedidos com 

todos os itens solicitados, fato esse que em dados momentos não acontecia. A tabela 7 

mostra o valor de demanda reprimida mensal. 

 

Tabela 7 – Valor de demanda reprimida mensal. 
 

MESES JAN FEV MAR ABR 

DEMANDA 
REPRIMIDA 

(R$) 85.568,87 13.253,76 - - 

 
Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 
 

Fatores como capacidade de armazenagem, política de ressuprimento, 

estoques enxutos, capital empregado, análise das vendas, análise do valor gasto em 

compras, análise da produtividade industrial e atendimento total dos pedidos são de suma 

importância para o sucesso de uma empresa. Se tais elementos forem integrados por 

visões do PCP e da Logística de forma integrada a fim de se chegar a um consenso que 

atenderá a todos, no fim das contas quem sairá ganhando de fato é a empresa e, 

principalmente, o cliente, que terá sua satisfação alcançada através de bons produtos a 
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preços acessíveis, tornando-se fidelizado àquela organização. Contudo, um dos maiores 

desafios de uma empresa que persevera é diminuir seus custos, fazendo com que seu 

faturamento líquido tenha um constante crescimento, possibilitando o frequente 

investimento em novas tecnologias que a ajudarão a se manter perante a concorrência. 

Diante desse cenário nota-se que a empresa pesquisada tem o desafio de 

alavancar ainda mais suas vendas, com o intuito de diluir seus custos fixos. Isso faria com 

que o custo por litro envasado diminuísse, gerando maior receita. Como pode-se ver no 

Gráfico 1, em janeiro a empresa teve o seu maior pico de volume envasado, caindo nos 

meses seguintes. Tal fato se deveu ao acúmulo de pedidos que a empresa teve no fim de 

dezembro do ano 2012, período que toda a empresa estava de recesso.  

 

 
Gráfico 1 – quantidade envasada (LT) x Mês / Ano 2013 

 

 
 
Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 
 

Contudo, nota-se que a capacidade produtiva em sua velocidade plena é 

praticamente o dobro da que foi utilizada nos meses posteriores. Em outras palavras, 

nesse sentido o setor comercial tem uma boa condição para trabalhar, já que a 

capacidade instalada de produção é bem maior do que a requerida no momento atual. 

O gráfico 2 mostra o custo mensal por litro envasado, e levando-se em 

consideração o volume envasado, o valor gasto com energia e a folha salarial mensal, 

chega-se ao resultado de um custo por litro que traduz que mantida a estrutura atual, a 

empresa deve alavancar suas vendas para que sejam diluídos seus custos através da 

utilização máxima dos seus recursos, gerando uma maior saúde financeira e um equilíbrio 

no seu fluxo de caixa. 
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Gráfico 2 – Custo por litro envasado mensal / Ano 2013 
 

 
 
Fonte: Informações disponibilizadas pela empresa. Elaboração própria. 

 

5. CONCLUSÕES 

Com o detalhamento fornecido após o estudo do cenário em que o sistema 

de Planejamento e Controle da Produção da empresa analisada estava inserido, foi 

possível perceber que a estrutura necessária para o bom funcionamento da empresa no 

que tange a índices de acompanhamento de eficiência e sequenciamento das linhas de 

produção já existia e exercia com êxito o papel de ferramenta de apoio à gestão e às 

tomadas de decisões dentro da fábrica. Contudo, devido ao desnivelamento entre 

capacidade produtiva e de armazenagem a logística de estoques acabava sofrendo 

consequências de uma falta de sinergia com a área produtiva, gerando gargalos no fluxo 

de entrega de pedidos devido à desorganização gerada pela falta de espaço, ou seja, o 

espaço acabava sendo utilizado para alguns produtos que eram produzidos além da 

necessidade e faltavam posições para os produtos com necessidade, gerando retrabalhos 

e desperdício de tempo.  

A crítica e a análise foram realizadas e se notou que o espaço era o 

suficiente para o giro dos produtos e apenas um alinhamento entre as partes era 

necessário para a eliminação dos problemas. Implantada a proposta de incorporar uma 

política de estoques aplicada ao Planejamento e Controle da Produção, o resultado foi 

positivo e os gargalos foram sanados.  

Diante do levantamento de número de posições de estocagem disponíveis e 

de informações relevantes como previsão de vendas e tempo previsto de chegada de 

insumos, o PCP se municiou do que precisava para montar as ferramentas para uma 

melhor estratégia de ressuprimento e produção, unindo a ideia de um estoque reduzido a 

melhores resultados financeiros para a empresa e cumprimento das previsões de entrega 

dos pedidos em carteira. 
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Com relação aos impactos consequentes da aplicação desses novos 

conceitos e de uma maior sinergia entre PCP e Estoque, pode-se destacar a diminuição 

do capital empregado, a crescente assertividade da previsão de vendas, o decréscimo do 

percentual de compras comparado ao valor de faturamento gerando uma maior saúde 

financeira para a empresa, o aumento da produtividade do setor de envase aumentando a 

velocidade de produção e a eliminação de geração de demanda reprimida (a falta de 

produtos para atendimento de pedidos deixou de existir). 

Este estudo demonstrou uma definição de política de estoque na gestão da 

produção aplicada diretamente na empresa em estudo, como também, apresentou 

informações pertinentes ao estudo no que diz respeito às atividades que vem sendo 

desenvolvidas pela empresa para implantação de tais técnicas, demonstrando também 

alguns problemas que estavam ocorrendo e benefícios já proporcionados por pequenas 

modificações na rotina diária de trabalho. 

Desta forma, ficou claro que trabalhar com técnicas de Logística de estoque 

alinhadas com as técnicas de PCP, ajuda no atendimento final aos clientes, levando a 

uma maior segurança nos resultados e melhorando a eficiência de todo processo de 

produção e ressuprimento. 
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