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MODELO DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUES DE PEÇAS DE 
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ROBERTO KLECIUS MENDONÇA FERNANDES 

 

Dezembro/2010 

Orientador: Rodrigo José Pires Ferreira 

Curso: Mestrado em Engenharia de Produção 

 

O trabalho busca oferecer um modelo para melhor gestão do estoque de peças de 

reposição para empresas de transporte urbano de passageiros, com a conseqüente 

melhoria na gestão das suas manutenções. Também conhecidos como itens MRO 

(Manutenção, Reparo e Operações), estas peças de reposição, em função das suas 

características de consumo e demanda, custo, criticidade para a operação, tempo de 

ressuprimento, quantidade de fornecedores, entre outros parâmetros, não devem ter seus 

estoques geridos como itens normais de produção (bens intermediários e produtos 

acabados), que pelas suas características, são regidos por modelos mais previsíveis 

baseados, por exemplo, no lote econômico de compra. Em se tratando especificamente 

de empresa de transporte urbano de passageiros por ônibus, os itens MRO têm peso 

significativo nos seus ativos e a má gestão deste estoque pode causar sérios prejuízos à 

companhia, levando-a, em situações mais graves em que a peça faltante resulte em 

parada de veículos por tempo indeterminado, até à falência do negócio. Face à discreta 

atenção ao tema, o que se traduz na pouca literatura disponível sobre o mesmo quando 

comparada àquela relacionada aos estoques de itens de produção, e devido ao fato dos 

itens MRO serem críticos para as empresas de transporte urbano de passageiros, faz-se 

necessário, pois, o aprofundamento no assunto buscando dar subsídios técnico-

científicos às firmas que trabalham, muitas vezes de forma empírica, com estes insumos 

tão decisivos para o seu negócio. Tendo-se um típico problema de portfólio, no qual 

existem “n” itens, segregados em críticos e não-críticos, competindo simultaneamente 

pelo mesmo recurso, foi desenvolvido um novo algoritmo para auxiliar na melhor 

gestão do estoque de peças de reposição utilizadas somente em manutenções corretivas 

(cujas falhas são imprevisíveis e aleatórias), através da análise da relação custo-

benefício, onde comparam-se nível de serviço versus custo de cada item. O modelo foi 

testado em uma empresa de transporte urbano de passageiros por ônibus da cidade de 

Natal, que anonimamente, forneceu seus dados reais para aplicação neste trabalho. 

 

Palavras-Chaves: Gestão da Manutenção. Gestão de Estoques. Peças de Reposição. 

Ônibus Urbano. 
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This work searches to offer a model to improve spare parts stock management for 

companies of urban passenger transport by bus, with the consequent progress in their 

maintenance management. Also known as MRO items (Maintenance, Repair and 

Operations), these spare parts, according their consumption and demand features, cost, 

criticity to operation, lead-time, quantity of suppliers, among other parameters, 

shouldn´t have managed their inventory like normal production items (work in process e 

final products), that because their features, are managed by more predictable models 

based, for example, in economic order quantity. In the case specifically of companies of 

urban passenger transport by bus, items MRO have significant importance in their assets 

and a bad management of these inventories can cause serious losses to company, 

leading it even bankrupticy business, in more severe situations which missing spare part 

provokes vehicles shutdown indefinitely. Given slight attention to the issue, which 

translates in little literature available about it when compared to that literature about 

normal items stocks, and due the fact that MRO items be critical to bus urban transport 

of passengers companies´, it is necessary, so, deepen in this theme searching to give 

technical and scientific subsidies to companies that work, in many times, empirically, 

with these so decisive inputs to their business. As a typical portfolio problem, in which 

there are “n” items, separated into critical and noncritical, while competing for the same 

resource, it was developed a new algorithm to aid in a better inventory management of 

spare parts used only in corrective maintenance (whose failures are unpredictable and 

random), by analyzing the cost-benefit ratio, which compares the level of service versus 

cost of each item. The model was tested in a company of urban passenger transport by 

bus from the city of Natal, who anonymously provided their real data to application in 

this work. 

 

Keywords: Maintenance Management. Inventory Management. Spare Parts. Urban 

Bus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da economia globalizada, a sociedade e seus principais agentes 

(pessoas, empresas, governos) demandam cada vez mais produtos e serviços tendentes à 

individualização (ou customização, como preferem alguns) e sempre de melhor 

desempenho a custos frequentemente menores. Isto compele aqueles que produzem 

estes bens a buscarem sempre a vanguarda do conhecimento e a estarem aptos a aplicá-

lo de forma a revertê-lo em benefício real e palpável para estes consumidores 

insaciáveis por novidades, o que claramente apresenta-se como uma tarefa bastante 

árdua e complexa.  

As empresas que buscam esta vanguarda estão sempre ampliando a sua atuação, 

que antes restrita às áreas mais difundidas do conhecimento, hoje necessariamente são 

direcionadas para novas fronteiras cada vez mais específicas e pouco exploradas por 

outros, mas que podem render aquele apelo diferencial perante os seus clientes, 

garantindo as suas preferências e a sobrevivência da própria empresa no mercado. 

Há pouco tempo podia-se dizer que uma destas novas fronteiras era a Logística, 

que logo depois evoluiu para um conceito mais amplo que é a Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (Supply Chain Management – SCM em inglês). Mas, dentro da SCM, 

buscando o aprofundamento no assunto e estas especificidades que podem trazer o 

diferencial competitivo à empresa no seu mercado, estudam-se várias vertentes, e uma 

delas é a gestão de estoques. 

Entende-se como estoque qualquer recurso físico da empresa no qual esteja 

atrelado valores financeiros e atributos fiscais. Estoques são ativos importantes em 

qualquer empresa, embora muitas delas não desejem tê-lo, ou pelo menos, querem 

dispor das mínimas quantidades (e assim ter o menor custo com esta variável) para 

atender seus clientes a qualquer tempo. Ballou (1993) enumera várias finalidades do 

estoque, como: melhorar o nível de serviço; permitir economias na produção, nas 

compras e no transporte; agir como proteção contra aumentos de preços, incertezas na 

demanda e no tempo de ressuprimento; e por último, servir como segurança contra 

contingências. 

Para Ching (2001), entende-se por gestão de estoques, o planejamento do 

estoque, seu controle e sua retroalimentação sobre o planejamento. A gestão de estoques 

tem como objetivo garantir o nível de serviço desejado ao menor custo logístico 
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possível, buscando otimizar o somatório dos custos de manutenção de estoques, 

colocação de pedidos e falta (ruptura de estoque). 

Nesse ambiente, os tipos de estoques resumem-se a aqueles relacionados 

diretamente com a produção (produtos acabados, semi-acabados ou intermediários, 

matérias-primas ou insumos) e àqueles de apoio à produção, também conhecidos como 

estoques MRO (Manutenção, Reparo e Operação). 

Os estoques MRO são aqueles compostos por materiais não-produtivos, como 

materiais de escritório e peças utilizadas na manutenção e reparo de máquinas, ou 

simplesmente conhecidas como peças de reposição (spare parts, em inglês). Na 

administração de materiais, as peças de reposição dividem-se em duas categorias 

principais: itens reparáveis, e itens consumíveis ou descartáveis. Normalmente os itens 

MRO apresentam baixo (ou baixíssimo) consumo, previsão da demanda é errática e 

difícil, alto custo unitário, tempos de ressuprimento longos e estocásticos, alta 

criticidade para a operação (custo da falta) e os clientes querem recebê-los rapidamente. 

É comum as empresas relegarem a um segundo plano estes itens, mas o que ocorre é 

que em algumas delas – pode-se citar: siderúrgicas, mineradoras, petroquímicas e 

automobilísticas, onde somente nestas últimas os custos anuais de oportunidade, 

armazenagem, depreciação, seguro e movimentação de peças de reposição variam de 

25% a 35% do valor contábil de todos os estoques de uma empresa típica (WANKE, 

2002) – os mesmos representam uma parte significativa de todo o inventário de 

produtos, e portanto, precisam ser melhor monitorados.  

É o que acontece principalmente em uma empresa de transporte coletivo urbano 

de passageiros por ônibus, que tem nas peças de reposição, itens críticos e de valor 

relevante para o seu negócio. Dados do Índice de Desempenho Econômico do 

Transporte (IDET), divulgado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 

e CNT (Confederação Nacional do Transporte) mostram que em 2009 as 1.390 

empresas de transporte coletivo urbano de todo o país transportaram aproximadamente 

11,4 bilhões de passageiros e rodaram em torno de 6,9 bilhões de quilômetros. 

Considerando-se um valor médio do bilhete de passagem a R$ 2,50, chega-se a um 

faturamento anual do setor no Brasil de 28,5 bilhões de reais, somente com esta fonte de 

receita. Diante disso, a quebra de peças e/ou a falta delas numa eventual necessidade de 

reposição, bem como a parada de um veículo por este motivo, pode implicar em sérios 

prejuízos a qualquer empresa de transporte.  
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A boa gestão de estoques de peças de reposição influencia certeira e 

positivamente na gestão da manutenção, o que redunda na obtenção de uma maior 

confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos (um dos objetivos principais da 

manutenção), resultando então em impacto direto na lucratividade do negócio. 

 

1.1   OBJETIVOS 

 

1.1.1   Geral 

 

Especificar um modelo que apóie a gestão de estoque de peças de reposição 

(itens MRO) para empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus de modo 

que se tenha um nível ótimo de inventário buscando um equilíbrio entre o custo e o 

nível de serviço.  

 

1.1.2   Específicos 

 

 Indicar alternativas de melhor gestão do estoque de peças de reposição para 

empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus; 

 Avaliar o impacto dos estoques na empresa, notadamente daqueles relacionados 

à manutenção e reparos; 

 Identificar possíveis ganhos obtidos com o melhor gerenciamento de estoque de 

peças de reposição, validando a sua utilização; 

 Dimensionar o estoque de peças de reposição de uma empresa de transporte 

urbano por meio de um estudo de caso; 

 Proporcionar uma contribuição ao estudo da Manutenção, aprofundando-a 

através da bibliografia atualizada e correlacionando-a com os temas aqui 

tratados, especialmente a gestão de estoques de peças de reposição. 

 

1.2 RELEVÂNCIA 

 

A relevância deste trabalho reside no fato de que o estoque de itens MRO ou de 

peças de reposição em empresas de transporte urbano de passageiros é uma variável 

crítica e decisiva no sucesso do negócio, e dada, mesmo com esta relevância, em 
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algumas situações, a pouca atenção percebida pelo tema (o que se retrata na pouca 

literatura disponível sobre o mesmo quando comparada àquela relacionada aos estoques 

de itens de produção), faz-se necessário, pois, o aprofundamento no assunto buscando 

dar subsídios técnico-científicos às empresas que trabalham, muitas vezes de forma 

empírica, com estes insumos tão críticos para o seu negócio. Diante disso, foi 

desenvolvido um modelo com um típico problema de portfólio de ativos, no qual 

existem “n” itens (no caso, as peças de reposição), segregados em críticos e não-críticos, 

competindo simultaneamente pelo mesmo recurso, e onde um novo algoritmo foi 

desenvolvido para auxiliar na melhor gestão do estoque de peças de reposição utilizadas 

somente em manutenções corretivas (cujas peças apresentam falhas imprevistas e 

aleatórias), através da análise da relação custo-benefício, onde avaliam-se nível de 

serviço e custo de cada item, para decidir-se por qual item comprar, otimizando o gasto 

de recursos e obtendo mais retorno com isto. O trabalho foi aplicado como um estudo 

de caso em uma empresa de ônibus da cidade de Natal, que forneceu seus dados reais 

para testar o modelo. 

No Brasil, dentre as modalidades de transporte urbano de passageiros, o ônibus 

apresenta-se como o principal meio de locomoção das pessoas dentro das suas cidades e 

regiões metropolitanas. Isto é comprovado pelo mesmo IDET da FIPE/CNT que mostra 

que em 2009, o transporte coletivo urbano por ônibus transportou 11,4 bilhões de 

passageiros, ao passo que o transporte ferroviário, o segundo colocado nesta avaliação, 

conduziu no mesmo período, 2,1 bilhões de pessoas. Também pode-se reforçar o 

predomínio do ônibus com a constatação de que o país possui uma indústria com 

produção crescente e é um dos maiores fabricantes mundiais deste tipo de veículo, 

conforme atesta o Quadro 1. 

 

FABRICANTE 

PRODUÇÃO ANUAL 

2006 2007 2008 

Agrale S.A.             3.994             5.264             7.511  

Daimler Chrysler do Brasil Ltda           20.783                   -                     -    

Iveco Mercosul Ltda                135                306                568  

Mercedes-Benz do Brasil Ltda                  -             21.816           22.623  

Scania do Brasil Ltda             1.819             2.633             2.252  

Volkswagen do Brasil Ltda             6.048             7.889             9.969  

Volvo do Brasil Ltda             1.030             1.179             1.188  

Total           33.809           39.087           44.111  
Quadro 1 - Produção anual de ônibus no Brasil por Fabricante (em unidades produzidas). 

Fonte: Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres – AETT/2009. 
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 Pode-se ainda aditar a isto, o fato de que para algumas dessas empresas listadas 

no Quadro 1, o Brasil é o principal mercado. Por exemplo, para a multinacional sueca 

Scania, hoje o Brasil representa o seu maior mercado no mundo, com 8.300 caminhões 

e ônibus comercializados em 2009, sendo que o seu segundo mercado é a Alemanha, 

com “apenas” 2.500 caminhões e ônibus (ANTUNES, 2010). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresentam-se conhecimentos a respeito de gestão da 

manutenção, confiabilidade, gestão da cadeia de suprimentos, logística, gestão de 

estoque de peças de reposição e transporte urbano coletivo por ônibus, estabelecendo-se 

as suas correlações e inferências com o setor econômico em estudo, no caso, transporte 

urbano de passageiros por ônibus. 

 

2.1 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

 

A manutenção, no entendimento de muitos, é tida como uma atividade que 

compõe, ao lado da operação e da engenharia, a produção, dando-lhe suporte em 

conjunto também com outras atividades como: suprimento, inspeção de equipamentos, 

segurança industrial, gestão de resíduos, entre outras. 

Até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, pela própria conjuntura econômica 

e baixo nível de mecanização da indústria com equipamentos simples e muitas vezes 

superdimensionados, fazer manutenção resumia-se a atividades corriqueiras de limpeza, 

lubrificação e reparo após a quebra, ou seja, a manutenção era, concentradamente, 

corretiva não planejada. De 1950 a 1970, o aumento da produção e a maior variedade de 

produtos começam a demandar mais atenção na função manutenção, e daí ganha força, 

com a necessidade de paradas e reparos mais programados, a manutenção preventiva. A 

partir de 1970, mais automação nas máquinas e mais demanda por qualidade nos 

processos e produtos exigem novos elementos na manutenção, aparecendo então com 

mais ênfase a manutenção preditiva (que começou incipiente a partir de 1940) e 

conceitos pioneiros aplicados à função como confiabilidade e disponibilidade. Nesta 

mesma época, Associações de Manutenção já existiam em países como Espanha, 

Portugal e México, e despertavam interesse em profissionais do ramo no Brasil, que 
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ensaiavam os primeiros passos em organizações do tema, vindo a fundar a Associação 

Brasileira de Manutenção – ABRAMAN – em outubro de 1984. 

Resumidamente, Kardec (2009) enumera quatro gerações para a evolução da 

manutenção conforme mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Evolução da manutenção e suas gerações. 

Fonte: Kardec (2009). 

 

Vista no passado com a missão simplista de restabelecer as condições originais 

dos equipamentos e sistemas (o que de certa maneira ainda prevalece no entendimento 

de algumas empresas), atualmente numa visão mais ampla e moderna, de acordo com 

Kardec (2009), a manutenção é assimilada como um processo que garante a 

confiabilidade e a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações de modo a 

atender a um processo de produção ou de serviço, com segurança, preservação do meio 

ambiente e custo adequados.  

Fogliatto (2009) cita tambem a confiabilidade ao afirmar que o objetivo 

principal da manutenção é “manter e melhorar a confiabilidade e regularidade de 

operação do sistema produtivo”. 

O conceito de Kardec assemelha-se à missão da ABRAMAN que é “contribuir 

para o desenvolvimento da Função Manutenção e da Gestão de Ativos, com a 

valorização de seus profissionais, consolidando-as como fatores estratégicos para o 
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aumento da competitividade das empresas e para a melhoria da qualidade de vida, da 

segurança e do meio ambiente”.  

Já o Institute of Industrial Engineers (IIE), sediado nos Estados Unidos e que 

congrega profissionais de todo o mundo ligados à atividade industrial, entende a 

manutenção como um conceito simples resumido a “todas as ações necessárias para 

preservar a integridade de um item ou restabelecê-lo a uma condição especificada”. 

Manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo 

supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em estado no qual possa 

desempenhar uma função requerida. 

De acordo com a American Association of Maintenance Engineers (AAME), 

companhias que possuem um programa de manutenção inoperante têm um custo de três 

a sete vezes maior do que seus concorrentes que conduzem a manutenção mais 

seriamente.     

Na visão atual, a função manutenção existe para que não haja manutenção (neste 

caso, trata-se da manutenção corretiva não planejada). Isto parece paradoxal à primeira 

vista mas, numa visão mais aprofundada, vê-se que o trabalho da manutenção está 

sendo enobrecido onde, cada vez mais, o pessoal da área precisa estar qualificado e 

equipado para evitar falhas e não para corrigi-las. O paradigma do passado dita que o 

profissional de manutenção deve executar um bom reparo quando solicitado. Já o 

paradigma moderno diz que o profissional de manutenção deve evitar todas as falhas 

não previstas. 

Dados da Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN) indicam que 

entre os anos de 1995 e 2009, o custo de manutenção representou 4,14%, na média, do 

faturamento bruto das empresas no Brasil, e somou somente em 2009 o montante de 

120 bilhões de reais, ou seja, os gastos com a técnica realmente são bastante expressivos 

na economia brasileira. O custo da manutenção em relação ao faturamento bruto é o 

indicador mais utilizado no Brasil. O Quadro 2 e a Figura 2 mostram mais detalhes 

sobre estes índices a cada biênio desde 1995.  
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Quadro 2 - Custo total da Manutenção sobre o faturamento bruto das empresas. 

Fonte: ABRAMAN (2009) 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico com custo anual de manutenção. 

Fonte: ABRAMAN (2009) 

 

No Brasil, em se tratando especificamente do setor de transportes, o percentual 

de gasto com manutenção em relação ao faturamento bruto das empresas revela-se 

como o mais alto entre todos os segmentos da economia, atingindo o patamar de 9,3%. 

O mesmo acontece em outros países, onde, de acordo com Kardec (2009), através de 

dados levantados pela consultoria portuguesa Profitability Engineers junto a 45 

empresas de Portugal, 197 da Inglaterra, 66 da Alemanha, 42 da França e 43 dos 

Estados Unidos, constatou-se que nestas economias, o gasto com manutenção no setor 

de transportes atinge a cifra de 12,7% do faturamento bruto. O Quadro 3 retrata também 
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os dados dos demais setores (embora haja alguns números não apurados de alguns 

setores). Vale ressaltar que, embora Kardec (2009) não acuse, pelo significativo 

percentual apresentado, é muito provável que para o setor de transporte estejam 

computados neste índice os custos de manutenção dos vários modais, ou seja, aéreo 

(notadamente de manutenção mais cara), ferroviário, rodoviário (onde os ônibus estão 

inseridos), aquaviário (marítimo e fluvial), e até dutoviário e espacial.  

 

Custo de Manutenção em relação ao faturamento bruto (em %) 

Setor Brasil Demais países 

Alimentos, Açucar e Álcool 1,9 3,1 

Aeroespacial  -  2,7 

Automotivo e Aeronáutico 2,1 4,6 

Bebidas  -  3,0 

Borracha  -  4,3 

Cimento e Cerâmica 2,8  -  

Construção civil 2,7 8,1 

Eletrônica e Telecomunicações 3,6 2,9 

Embalagem  -  5,1 

Energia Elétrica 2,1  -  

Engenharia   -  3,3 

Higiene, Limpeza e Farmacêutico 3,0 3,9 

Metalúrgico, Máquinas e Equipamentos 2,9  -  

Mineração 6,0 4,4 

Nuclear  -  7,3 

Papel e Celulose 3,7 4,7 

Petróleo 3,4 2,5 

Plástico, Petroquímica e Revestimentos 3,0 5,0 

Predial, Hospitalar e Hotelaria 4,3  -  

Prestação de Serviços (Mão de Obra) 5,9 8,0 

Prestação de Serviços (Equipamentos) 4,6  -  

Químico 2,9 5,0 

Siderúrgico 6,2  -  

Têxtil 2,4 5,1 

Transporte 9,3 12,7 

Vidro  -  4,3 
Quadro 3 - Custo de Manutenção em relação ao faturamento bruto por setor da economia no Brasil e em 

outros países (Portugal, Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos). 

Fonte: Kardec (2009). 
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 Disso reflete-se o entendimento de que a função manutenção no ramo de 

transportes realmente tem peso significativo para o sucesso do negócio, e tudo aquilo 

que está relacionado a ela, como a gestão do estoque de peças de reposição (tão vital 

para o melhor resultado nos níveis de serviço demandados na operação da empresa), 

também tem acentuada relevância para a companhia.  

Especificamente para o transporte coletivo urbano por ônibus, Orrico Filho 

(1996) reconhece que o custo de manutenção dos veículos, resultado da soma das peças 

e acessórios e da mão de obra atuante nos serviços de conserto, afeta 

preponderantemente o processo de definição dos valores das tarifas, e portanto 

influencia seriamente o negócio. 

 Garcia Junior (1991) entende isso similarmente ao relatar que os custos diretos 

de manutenção em ônibus urbanos resultam do somatório dos custos de mão de obra, 

dos serviços de manutenção, dos materiais e peças de reposição, e dos serviços 

terceirizados ou trabalhos subcontratados, sendo que o cálculo da mão de obra é o mais 

complexo de se apurar, já que este deveria computar somente o custo dos funcionários 

envolvidos diretamente em cada intervenção nos veículos, o que não ocorre na prática. 

A ABRAMAN (2009), no seu Documento Nacional 2009: a situação da 

Manutenção no Brasil, apurou que dentre os tipos de manutenção, na realidade 

brasileira, as empresas têm praticado mais a manutenção preventiva e a corretiva (com 

médias anuais de 35,9% e 29%, respectivamente, para o período de 1995 a 2009), 

enquanto que a manutenção preditiva (média anual de 17,3%) tem ficado num patamar 

menor, sofrendo inclusive uma queda no índice de 2007 para 2009 (17,09% para 

13,74%). O Quadro 4 explicita mais dados sobre este conteúdo. 

 

 

Quadro 4 - Aplicação dos recursos na manutenção por homem-hora. 

Fonte: ABRAMAN (2009). 
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 Como tendência, Kardec (2009) aponta que cada vez mais, face às necessidades 

de melhorias frequentes nos processos, a Manutenção Preditiva (também conhecida 

como manutenção sob condição ou manutenção com base no estado do equipamento, 

pode ser entendida como a atuação realizada através de uma manutenção corretiva 

planejada de acordo com o acompanhamento sistemático de parâmetros de condição ou 

desempenho), que representa a primeira grande quebra de paradigma no tema, pelas 

suas características e vantagens – a principal delas está atrelada ao fato de privilegiar a 

disponibilidade do equipamento que é monitorado continuamente em produção sem 

sofrer paradas frequentes e em alguns casos, desnecessárias (como ocorre na 

manutenção preventiva), ou seja, a preditiva permite a operação contínua do 

equipamento pelo maior tempo possível – deverá dominar a prática naquelas empresas  

que querem ser líderes nos seus segmentos. 

 Kardec também aponta as técnicas da Manutenção Detectiva (que busca detectar 

falhas ocultas em sistemas de proteção, comando e controle), da Engenharia de 

Manutenção (esta compreendida como a segunda quebra de paradigma no tema e que 

representa o suporte técnico da manutenção dedicado a consolidar a rotina e implantar a 

melhoria, aumentando a confiabilidade, a disponibilidade, a manutenibilidade e a 

segurança) e da Manutenção Produtiva Total (em inglês, TPM – Total Productive 

Maintenance) como modelos a serem adotados pelas companhias que almejam estar na 

vanguarda dos seus mercados. E ainda enfatiza que tais técnicas devem estar 

embasadas, não em quantidade de ordens de serviço atendidas e o custo das mesmas, 

mas principalmente em indicadores como confiabilidade (destaca os programas 

centrados neste parâmetro, como o Reliability Centered Maintenance – RCM), 

disponibilidade, manutenibilidade, qualidade e segurança da operação. 

No caso do ônibus, Garcia Junior (1991) referenda que a forma mais elementar 

de manutenção, embora pouco difundida nas empresas de transporte coletivo, é a 

manutenção de operação, que consiste na perfeita utilização do ônibus por seu 

motorista, observando-se o comportamento dos instrumentos e indicadores do veículo 

de forma sistemática, bem como inspecionando-o e executando os serviços mais 

simples (calibragem dos pneus, troca de fusíveis, verificação de níveis e completação de 

fluidos, etc.), comunicando qualquer irregularidade à oficina e, principalmente, fazendo 

uso da direção defensiva e conduzindo-o de forma a obter o melhor rendimento 

estabelecido. 
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Complementa o mesmo autor que a manutenção corretiva é a mais utilizada nas 

empresas de transporte urbano de passageiros, não somente por ser a forma mais 

difundida de manutenção, mas também porque diversos fatores externos afetam a 

operação dos veículos, tais como temperatura ambiente, condições da via, 

carregamento, distribuição do peso no veículo, comportamento do motorista, entre 

outros, que induzem a panes de menor previsibilidade. Adita o autor que a adoção da 

corretiva é aceitável somente para frotas muito pequenas ou pequenas e 

despadronizadas ou ainda em empresas que renovam seus ônibus de forma mais 

freqüente. A escolha do tipo de manutenção é influenciada pela quantidade de veículos, 

condições de operação, instalações, ferramental e equipamentos, treinamento de pessoal 

e recursos disponíveis. 

 Face a isto, o trabalho ora proposto foca-se na análise do estoque das peças de 

reposição utilizadas somente na manutenção corretiva de ônibus, fornecendo um 

modelo, com base na distribuição Poisson (que considera qualquer ocorrência de 

demanda como aleatória e não-previsível), que “amenize” a imprevisibilidade de 

sobressalentes consumidos em manutenções deste tipo, cujas falhas (dos sobressalentes) 

fazem parte do “período de vida útil” que compõe a “curva da banheira” (ver Figura 3). 

Neste período, conforme atesta Ferreira (2001), assume-se que a taxa de falhas do 

equipamento permanece inalterada no decorrer do tempo, pois neste intervalo os tipos 

de falhas predominantes são de natureza aleatória, e embora assim ocorram, possuem 

uma causa específica que é passível de diagnóstico (qualidade do material, projeto, 

ambiente), não fazendo sentido dar manutenção preventiva a estes itens, já que a 

probabilidade de haver falha não reduzirá com este tipo de intervenção.  

Como o modelo baseia-se na função de Poisson, que pode subsidiar informações 

para tratar estes casos difíceis de prever, desconsideraram-se, neste estudo, as peças que 

estariam na “terceira fase da vida” e que fazem parte da manutenção preventiva, que 

têm uma programação e um consumo já pré-definidos de acordo com a utilização do 

veículo, e portanto, não trazem tanta dificuldade na sua gestão como as peças utilizadas 

na manutenção corretiva, além de apresentarem (as peças da manutenção preventiva) 

uma taxa de falhas crescente com o tempo, correspondente ao “período de 

envelhecimento” da “curva da banheira” – ver Figura 3.   
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2.2 CONFIABILIDADE 

 

 O termo confiabilidade (do inglês, reliability) adquiriu um emprego técnico após 

o fim da Primeira Guerra Mundial quando foi usado para medir o número de acidentes 

de avião por hora de voo, e ganhou mais destaque durante a década de 1950, nos 

Estados Unidos, em análises de falha de equipamentos eletrônicos para uso militar. 

 Em 1960 foi criado, nos Estados Unidos, pela Federal Aviation Administration, 

a primeira associação que reunia engenheiros para estudar e desenvolver um programa 

de confiabilidade para a indústria aeronáutica, surgindo então o primeiro periódico para 

divulgação de trabalhos sobre o tema (o IEEE – Transactions on Reliability) e os 

primeiros livros publicados. 

 Das conclusões obtidas por esta associação de engenheiros, duas geraram uma 

reordenação dos procedimentos até então vigentes: (1) se um item não possui um modo 

predominante de falha, revisões programadas pouco afetam o nível de confiabilidade; e 

(2) para vários itens, a manutenção preventiva é ineficaz. 

 A partir de 1970, o estudo da confiabilidade centrou-se na análise dos riscos 

relativos à construção e operação de usinas nucleares, daí consolidando-se em outras 

diversas áreas. Rausand & Hoyland (2003 apud FOGLIATTO, 2009, p.4) listaram 

algumas dessas áreas, sendo elas: 

 

 Análises de risco e segurança – o estudo da confiabilidade é fundamental na 

análise de risco e segurança, na qual as causas podem ser tratadas com técnicas 

como a análise de modos e efeitos de falhas (FMEA – failure mode and effects 

analysis) e a análise da árvore de falhas (FTA – fault tree analysis). 

 Qualidade – os conceitos de qualidade e confiabilidade estão intimamente 

conectados e à medida que cresce a adoção das normas ISO-9000, mais atenção 

vem sendo dada à utilização de técnicas de gestão da confiabilidade nos 

programas de garantia da qualidade. 

 Otimização da manutenção – como o objetivo principal da manutenção é manter 

e melhorar a confiabilidade e regularidade de operação do sistema produtivo, 

muitas empresas (em particular indústrias de manufatura, de aviação e nuclear, 

nas quais os riscos humanos são elevados), percebendo a ligação entre estes 

conceitos, têm adotado programas de manutenção baseados em confiabilidade 

(RCM, já citado anteriormente, é um exemplo) com o objetivo de otimizar a 
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manutenção, reduzindo custos e melhorando a disponibilidade e segurança dos 

equipamentos. 

 Proteção ambiental – estudos de confiabilidade podem ser utilizados na melhoria 

do projeto e da operação de sistemas inibidores de poluição, como sistemas de 

limpeza de dejetos líquidos, de emissões gasosas e resíduos sólidos. 

 Projeto de produtos – em produtos de alto valor técnico agregado, como aqueles 

da indústria automobilística e aeronáutica, a confiabilidade é entendida como 

uma importante função garantidora da qualidade, e daí decorre o seu emprego 

cada vez maior no desenvolvimento destes produtos, através de técnicas 

quantitativas ou qualitativas (com o uso do FMEA).  

 

Com a disseminação do emprego da confiabilidade, a sua definição consolidou-

se dentre os vários estudiosos do tema, tornando mais claro o seu entendimento. Em 

linhas gerais, confiabilidade pode ser definida de várias maneiras, tais como: 

 a idéia de que algo é adequado para uma finalidade num dado tempo; 

 a capacidade de um dispositivo ou sistema trabalhar conforme projetado; 

 a resistência à falha de um equipamento ou sistema; 

 a habilidade de um equipamento ou sistema desempenhar uma função requerida 

sob condições estabelecidas num período de tempo especificado; 

 a probabilidade de uma unidade funcional desempenhar sua função requerida 

para um intervalo especificado sob condições estabelecidas; 

 a habilidade de um dispositivo ter uma “boa falha” (falhar sem consequências 

catastróficas). 

 

Barbosa (1997) detalhou que confiabilidade é “a habilidade de um determinado 

sistema preservar suas características de funcionamento livres de falhas, dentro das 

condições estabelecidas pelo fabricante, desde que sujeito à manutenção conforme 

descrito pelos projetistas”. 

A Sociedade de Confiabilidade do Instituto de Engenheiros Elétricos e 

Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers Reliability Society - IEEE 

RS), uma das mais respeitadas agremiações americanas dedicadas ao tema explica que: 
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“Confiabilidade é uma disciplina da engenharia de projeto que aplica 

conhecimento científico para assegurar que um produto desempenhará 

sua função desejada por um tempo requerido dentro de um 
determinado ambiente. Isto inclui o projeto na capacidade de manter, 

testar, e dar suporte ao produto por todo o seu ciclo de vida. 

Confiabilidade é melhor descrito como o desempenho do produto ao 
longo do tempo”. 

 

A IEEE RS dita ainda que as ferramentas e o conhecimento necessários para 

alcançar produtos confiáveis são:  

 análise estatística; 

 modelagem da confiabilidade do produto para seleção da redundância versus 

confiabilidade do componente; 

 análise comercial; 

 previsões de confiabilidade; 

 análise de desempenho de projeto dos piores casos de desvios de tolerância; 

 engenharia baseada na física da falha; 

 análise de modos/efeitos/criticidade de falha; 

 planejamento e teste da confiabilidade; 

 análise de falha; 

 definição do conceito de manutenção; 

 análise da mantenabilidade; 

 planejamento e demonstração do teste de mantenabilidade; 

 análise de suporte; 

 análise da engenharia humana; 

 análise de segurança do produto; 

 confiabilidade/mantenabilidade/segurança do sistema/qualidade/apoio 

logístico/fatores humanos/software de controle de desempenho; e 

 eficácia do produto. 

Kardec (2009) exprime o conceito também apresentado na norma NBR 

5462/1994, que diz que confiabilidade é “a capacidade de um item desempenhar uma 

função requerida sob condições especificadas, durante um intervalo de tempo” e 

complementa indicando que a função é uma probabilidade. Compreensão semelhante 

expressa Fogliatto (2009) para quem a “confiabilidade de um item corresponde à sua 

probabilidade de desempenhar adequadamente o seu propósito especificado, por um 
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determinado período de tempo e sob condições ambientais predeterminadas”. Observe-

se que ambos relacionam a confiabilidade a uma probabilidade e a um intervalo de 

tempo. 

 Quantitativamente então, confiabilidade é compreendida como uma 

probabilidade, e como tal deve apresentar valores entre 0 e 1, podendo ser representada 

pela Expressão 1 a seguir mostrada, no caso específico da peça analisada apresentar taxa 

de falhas constante descrito por uma distribuição exponencial: 

 

R(t) = e
-λt

                 [1] 

 

onde: 

R(t): confiabilidade a qualquer tempo t; 

λ: taxa de falhas (número total de falhas por período de operação); 

t: tempo previsto de operação.  

 

 Confiabilidade também pode ser calculada conforme a Expressão 2: 

 

R(t)  =  Ns(t) / [ Ns(t) + Nf(t) ]  =  Ns(t) / N0             [2] 

 

em que: 

Ns(t): número de itens que funcionaram sem apresentar falha durante o tempo t; 

Nf(t): número de itens que apresentaram falhas durante o tempo t; 

N0: número total de itens no início da análise. 

 

A ABRAMAN (2009), acerca de confiabilidade no seu último Documento 

Nacional, através da pesquisa feita com várias empresas, mostra que desde 2005, os 

principais critérios para elas na hora de contratar serviços de manutenção dizem respeito 

à qualidade (aí relacionada à confiabilidade e os índices associados a ela) e ao custo. 

Para o ano de 2009, por exemplo, apurou-se que indicadores como disponibilidade 

operacional, TMPF - tempo médio até falha (do inglês MTTF – mean time to failure), e 

TMPR – tempo médio para reparo (do inglês MTTR – mean time to repair), estão entre 

os principais índices, ocupando respectivamente a primeira, a terceira e a quarta 

colocação no grau de importância para as companhias. O Quadro 5 ressalta isto mais 

claramente. 
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Quadro 5 - Principais indicadores de desempenho utilizados pelas empresas na manutenção e o grau de 

importancia atribuído por elas. 

Fonte: ABRAMAN (2009). 

 

 Como um dos principais indicadores da confiabilidade, a disponibilidade vem 

ganhando importancia nas avaliações e aumentando os seus índices nas empresas. É o 

que mostra o Quadro 6, onde constata-se a evolução do percentual entre os anos de 1997 

e 2009 (de 85,82% para 90,27%), ao mesmo tempo que a “indisponibilidade devido à 

Manutenção” praticamente manteve-se estável no mesmo período. 

 

 

Quadro 6 - Indicadores de disponibilidade. 

Fonte: ABRAMAN (2009). 

 

 Nesta linha, estes critérios e principais conceitos associados à confiabilidade são 

definidos nas normas ISO 8402/1997 e NBR 5462 da seguinte forma: 

 Qualidade é a totalidade de características e aspectos de um produto ou serviço 

que tornam possível a satisfação de necessidades implícitas e explícitas 

associadas a este produto ou serviço. Mais diretamente, é o cumprimento a 

especificações de projeto e manufatura com a menor variabilidade possível. 

Confiabilidade e qualidade são constantemente confundidas entre si, mas é certo 

que confiabilidade considera o tempo decorrido e o ambiente de uso do item, e é 

(a confiabilidade) um atributo da qualidade. Um bom exemplo é o caso de um 

chip de mesma qualidade utilizado em um televisor e em um equipamento 

bélico: devido estar num ambiente mais ameno e de menor solicitação, o chip do 

televisor possui uma confiabilidade possivelmente maior, deixando assim 



 

 

18 

 

transparecer que alta confiabilidade implica alta qualidade, mas o contrário pode 

não ser verdadeiro. 

 Disponibilidade é a capacidade de um item estar em condições de executar sua 

função requerida em um dado instante ou durante um intervalo de tempo 

determinado, mediante manutenção apropriada. Para Branco Filho (2000) é a 

“probabilidade de, em um dado momento, a unidade estar disponível”. Em 

unidades não-reparáveis, os conceitos de disponibilidade e confiabilidade se 

equivalem. Mas em unidades reparáveis, nos quais o item está funcionando ou 

em manutenção e retorna à condição de novo após reparo, entende-se que a 

disponibilidade pode ser fornecida por um valor médio conforme a Expressão 3: 

 

A = MTTF / (MTTF + MTTR)             [3] 

 

onde A (do inglês availability) mostra a disponibilidade média da unidade, ou 

disponibilidade “inerente” porque leva em conta somente o tempo de reparo, 

excluindo todos os demais (tempo de logística, de espera de peças, 

deslocamentos, etc.). 

 Mantenabilidade ou manutenabilidade é a capacidade de um item ser mantido 

ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições 

de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob maneira 

determinada com procedimentos e meios padronizados. A mantenabilidade é um 

fator essencial no estabelecimento da disponibilidade de uma unidade, pois está 

associada à variável MTTR, e de modo análogo à confiabilidade, pode ser 

definida pela Expressão 4: 

 

M(t)  = 1 – e
-µt

               [4] 

 

Onde: 

M(t): função manutenabilidade, que representa a probabilidade de que o reparo 

inicie no tempo t = 0 e esteja concluído, satisfatoriamente, no tempo t 

(probabilidade da duração do reparo); 

µ: taxa de reparos ou número de reparos efetuados em relação ao total de horas 

de reparo do equipamento; 

t: tempo previsto de reparo.  
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Estendendo o seu conceito, pode-se entender ainda que a mantenabilidade é a 

probabilidade de que: 

o o item será reparado e voltará à sua operação normal dentro de um tempo 

“t”; 

o a manutenção não será necessária mais do que “n” vezes por intervalo de 

tempo; 

o o custo de manutenção não excederá a “x” por período de tempo. 

 Segurança é o nível aceitável de risco (já que em muitas atividades é impossível 

chegar-se a uma condição isenta de risco) que possa causar morte, dano ou 

doenças ocupacionais a pessoas, bem como dano ou perda de equipamentos ou 

de propriedade. 

 Confiança é o termo coletivo usado para descrever o desempenho da 

disponibilidade e seus fatores de influência: confiabilidade, mantenabilidade e 

suporte logístico de manutenção. Embora possa ser confundido com 

confiabilidade, o termo confiança é associado a uma conotação mais ampla, não 

estritamente probabilística ou de expressão quantitativa. 

 

Além destes critérios e conceitos relacionados acima, há uma série de medidas 

de confiabilidade para uma unidade não-reparável (que não aceita reparos). As mais 

comumente utilizadas de acordo com Fogliatto (2009) são (i) a própria função de 

confiabilidade R(t), (ii) a função de risco h(t), (iii) o tempo médio até falha MTTF e (iv) 

a função de vida residual média L(t), embora esta última seja menos usada. Outros 

estudiosos do assunto como Sellitto e Wuttke (2008) também consideram a função 

probabilidade de falha F(t) e a função densidade de probabilidade de falha f(t) como 

funções de apoio à análise da confiabilidade. Mais detalhadamente sobre as funções 

discriminadas por Fogliatto tem-se: 

(i) Função de confiabilidade R(t) já foi apresentada anteriormente nas 

equações (01) e (02). 

(ii) Função de risco h(t), também conhecida como taxa de falha ou taxa de 

risco, representa a quantidade de risco associada a uma unidade no tempo 

t. Existem três tipos básicos: (a) função de risco crescente, FRC, em que 

a incidência de risco cresce com o tempo; (b) função de risco 

decrescente, FRD, na qual o risco diminui com o tempo; e (c) função de 

risco constante ou estacionária, FRE, em que a unidade está exposta ao 
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mesmo risco, constante, em qualquer momento do tempo. Produtos 

manufaturados em funcionamento costumam apresentar uma função de 

risco que passa sucessivamente pelos três tipos e que pode ser ilustrado 

pela curva da banheira (bathtub curve) representada pela Figura 3, onde 

tem-se: 

o Período de mortalidade infantil, com taxa de falhas decrescente 

com o tempo, onde deficiências no projeto, no processo de 

manufatura ou na instalação da unidade levam à grande 

incidência de falhas precoces, concentradas no início de sua 

vida, sendo cobertas pelo fabricante por normalmente ocorrerem 

no período de garantia do produto; 

o Período de vida útil no qual os riscos (ou falhas) decorrem de 

fatores menos controláveis (como fadiga ou corrosão acelerada 

fruto de condições extremas do ambiente de operação do 

produto) e podem ocorrer em qualquer momento, tornando sua 

previsão mais difícil, apesar da taxa de falha ser sensivelmente 

menor que a anterior (mortalidade infantil) e relativamente 

constante ao longo do tempo. Nesta fase faz-se 

preferencialmente manutenções corretivas; 

o Período de envelhecimento ou degradação onde há um 

incremento significativo na taxa de falhas do item decorrente do 

seu desgaste natural, que aumentará tanto quanto mais tempo 

passar, justificando-se o emprego preferencial da manutenção 

preventiva neste período.  

 

 

Figura 3 - Curva característica da vida do equipamento (curva da banheira). 

Fonte: Kardec (2009). 
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(iii) Tempo médio até falha MTTF pode ser definido como a expectância (ou 

valor esperado) da variável T (tempo até falha definido como variável 

aleatória). 

(iv)  Função de vida residual médial L(t) refere-se à vida remanescente 

esperada do item, considerando que ele sobreviveu até o tempo t. Se T 

designar a duração da vida do item, a vida residual média corresponde ao 

intervalo T – t.  

 

Acerca destas medidas de confiabilidade, como exemplo, para qualquer item que 

apresente tempos até falha seguindo uma distribuição exponencial (no caso de lâmpadas 

elétricas ou diodos semicondutores), tem-se quantitativamente as Expressões 1, 5, 6 e 7: 

 

 Função de confiabilidade: R(t)  =  e
-λt

                                             [1] 

 Função de risco: h(t) = λ              [5] 

Como λ é uma constante, entende-se que a função de risco da distribuição 

exponencial é do tipo FRE (função de risco constante no tempo).  

 Tempo médio até falha: MTTF = 1 / λ            [6] 

Ou seja, o MTTF para falhas distribuídas exponencialmente corresponde ao 

recíproco da taxa de falha λ. 

 Função de vida residual média: L(t) = 1 / λ            [7] 

Embora, neste caso, coincida com o MTTF, a função de vida residual média 

origina-se de outra equação, e o seu resultado indica que, para falhas distribuídas 

exponencialmente, ela independe da idade do equipamento, sendo influenciada 

somente pela taxa de falha. 

 

 Ainda sobre a função de risco e a característica das falhas, a Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (em inglês RCM – Reliability Centered Maintenance) adota, 

por entender que a curva da banheira não deve ser tomada como padrão para descrever a 

vida de equipamentos e sistemas já que se pode atuar positiva e preventivamente nas 

fases que antecedem a entrada em operação da unidade, o modelo em que seis tipos de 

curvas de falhas são utilizados. Estes seis tipos de curvas, representadas pela Figura 4, 

de acordo com Ostermann (2006) e Kardec (2009) são resultado de quatro estudos 

elaborados pelas empresas United Airlines (UAL) e  Bromberg e a Marinha dos Estados 

Unidos (US Navy) para seus navios (em 1982) e seus submarinos (em 2001). 
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 Nota-se que o padrão de curva A é a típica curva da banheira e junto com a 

curva B (esta com probabilidade constante de falha seguida de zona de desgaste ao final 

da vida útil), representam pequenas peças e itens simples como pneus, lâminas de 

compressores, sapatas de freio e partes estruturais. Itens mais complexos apresentam as 

curvas de padrão C (com aumento lento e gradual na probabilidade de falha sem haver 

uma idade definida de desgaste, é típica de itens sujeitos à erosão, corrosão e fadiga), 

padrão D (com baixa taxa de falha no equipamento novo seguida de um rápido aumento 

para uma taxa de falha constante, ocorre sistemas hidráulicos e pneumáticos), padrão E 

(com taxa constante de falha para qualquer idade do equipamento, ou seja, a falha é 

aleatória ou totalmente randômica com a idade, aparece em sistemas onde não há 

trabalho de manutenção como elementos rodantes de rolamentos e bulbos de lâmpadas 

incandescentes), e padrão F (com alta taxa de falha no início que cai para uma 

probabilidade constante para as demais idades, apresenta-se em sistemas com ciclos de 

partidas e paradas, frequentes manutenções gerais e flutuações cíclicas de produção). 

 A Figura 4 mostra os resultados do estudo e reforça a idéia de que os itens com 

curvas padrão E e F são em média os mais representativos (por exemplo, na United 

Airlines totalizam 14% no padrão E e 68% no padrão F, e assim por diante), não 

apresentando qualquer envelhecimento ou mecanismo de desgaste desenvolvido ao 

longo da sua vida útil para aviões, navios e submarinos, e contrapondo a percepção 

generalizada de que 9 entre 10 componentes falham conforme a curva da banheira. Mas, 

saliente-se, isto de certa forma é um resultado esperado em se tratando de peças e 

sistemas, que podem ser entendidos como complexos e com alta confiabilidade exigida 

pela sua aplicação, já que equipam aviões, navios e submarinos. Vale salientar também 

que tal estudo demonstrou que a forte correlação entre idade (tempo) e falha não existia 

e a premissa básica da manutenção com base no tempo (manutenção preventiva 

sistemática) era falsa para a maioria dos equipamentos.  
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Figura 4 - Tipos de curvas de falha. 

Fonte: Ostermann (2006). 

 

Barbosa (1997) exprime que para um sistema de transporte urbano na 

modalidade ônibus, o valor aceitável para a disponibilidade é de 90%. Porém no seu 

estudo, realizado em uma empresa de transporte coletivo em Brasília, tal índice atingiu 

a marca de 80% (devido principalmente ao fato de que os ônibus analisados operam 

com índices de confiabilidade insatisfatórios), que pode ser melhorada com a 

otimização simultânea da confiabilidade e da mantenabilidade dos sistemas 

componentes dos veículos. 

 

2.3 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Atualmente é consenso que a gestão da cadeia de abastecimento ou de 

suprimento (em inglês, Supply Chain Management – SCM) é uma visão ampliada dos 

conceitos de distribuição física e logística. Portanto, a gestão da cadeia de 

abastecimento (ou de suprimento) engloba a logística. 
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Uma demonstração inequívoca disto é que o até então conhecido CLM – 

Council of Logistics Management (Conselho de Gestão da Logística), uma entidade 

especialista no assunto no mundo com sede nos Estados Unidos, a partir de 2005, 

tornou-se o CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals (Conselho 

de Profissionais de Gestão da Cadeia de Abastecimento). Segundo o presidente da 

entidade à época, Sr. Elijah Ray, a mudança deveu-se por uma razão: “ir ao encontro 

das mudanças necessárias para os nossos membros e nossa profissão”. A nova entidade 

tratará não só da logística, mas também de compras, operações de manufatura, vendas e 

marketing. 

Diante da nova realidade, o próprio CSCMP entende que a gestão da cadeia de 

suprimento abrange o planejamento e o gerenciamento de todas as atividades envolvidas 

no fornecimento, aquisição, transformação e todos os processos de gestão logística. De 

forma relevante, também inclui a coordenação e colaboração com parceiros do mesmo 

canal de distribuição, que podem ser fornecedores, intermediários, prestadores de 

serviços terceirizados e clientes. Em essência, a gestão da cadeia de suprimentos integra 

o gerenciamento da oferta e da procura dentro e entre empresas. 

 Slack et al. (2002) dizem que a gestão da cadeia de suprimentos é a gestão da 

interconexão das empresas que se relacionam por meio de ligações a montante (antes) e 

a jusante (depois) entre os diferentes processos, que produzem valor na forma de 

produtos e serviços para o consumidor final. É uma abordagem holística de gestão 

através das fronteiras das empresas. A Figura 5 dá uma idéia da distinção entre os 

termos e onde se insere cada um, valendo observar que, como demonstrado no esquema, 

a logística faz parte da gestão da cadeia de abastecimento. 
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Figura 5 - As diferentes partes que compõem a cadeia de suprimentos. 

Fonte: Slack et al. (2002). 

 

Bowersox et al. (2006) corrobora com este pensamento e entende que os 

administradores estão vivenciando a revolução da cadeia de abastecimento e o 

consequente renascimento logístico. Para ele a gestão da cadeia de abastecimento 

compreende “empresas que colaboram para alavancar posicionamento estratégico e para 

melhorar a eficiência das operações”. As operações da cadeia de suprimentos exigem 

processos gerenciais que atravessam áreas funcionais dentro de empresas individuais e 

conectam parceiros comerciais e clientes para além das fronteiras organizacionais. 

Como no entendimento destes autores a logística “é o trabalho exigido para mover e 

posicionar o inventário na cadeia de suprimentos”, ela é um subconjunto e ocorre dentro 

da estrutura mais abrangente de uma cadeia de suprimentos. 

 Fleury et al. (2000) concorda com o conceito de que a gestão da cadeia de 

suprimentos representa a coordenação dos diversos canais de distribuição por meio da 

integração de processos de negócios que interligam seus diversos participantes com 
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Lado do fornecimento Lado da demanda 
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administração compartilhada de recursos, partindo do consumidor final até o fornecedor 

inicial de matéria-prima (e note-se aí a inversão do fluxo natural, ou seja, o consumidor 

“puxa” o ritmo da cadeia). Embora reconheça que alguns outros estudiosos do tema 

considerem o SCM como apenas um novo nome ou extensão do conceito da logística 

integrada, o autor apresenta o conceito de Supply Chain Management como algo maior 

do que uma simples extensão da logística integrada, tratando-o como uma integração 

externa de atividades da empresa, com uma abordagem sistêmica de razoável 

complexidade, que implica alta interação entre os participantes e exige a consideração 

simultânea de diversos trade-offs ou compensações. Identifica o SCM como a última 

fronteira empresarial em que se podem explorar novas vantagens competitivas, 

chamando a atenção também para o fato de que tal ferramenta pode dar o devido 

destaque à questões ambientais que hoje têm um apelo relevante no que se refere à 

responsabilidade social de qualquer novo projeto de sistemas logísticos. 

 Christopher (2008) estende o entendimento sobre a gestão da cadeia de 

suprimento ao considerar que a palavra cadeia deveria ser substituída por rede, já que 

nela haverá múltiplos fornecedores, e, de fato, fornecedores de fornecedores, assim 

como múltiplos clientes e clientes de clientes, a serem incluídos no sistema total. 

Ampliando a idéia, a cadeia de suprimentos poderia ser definida com mais precisão 

como: “uma rede de organizações conectadas e interdependentes, trabalhando 

conjuntamente, em regime de cooperação mútua, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar 

o fluxo de matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais”.  

 Já Pires (2009) relata que, embora não exista na literatura um marco histórico 

definindo o surgimento do termo Supply Chain Management, vários estudiosos (cita 

Douglas M. Lambert, John B. Houlihan, Christine Harland, Keith Oliver, Michael 

Webber) vêm desde a década de 1980 difundindo o conceito e fazendo aumentar o 

interesse sobre o tema, sendo isto impulsionado também por necessidades empresariais, 

como o crescimento da competição e maior verticalização com maior especialização. O 

autor ressalta, que mesmo com a difusão do termo, alguns (incluindo os atuantes na 

área) ainda confundem SCM com Logística, provavelmente devido ao fato de ser a 

logística a parte mais notória da SCM. O próprio termo supply, traduzido como 

suprimentos em português, confunde, já que a área de Suprimentos em muitas 

companhias cuida somente das compras e do abastecimento da empresa. Aliado a este 

“mal-entendido”, pondera o autor que o desenvolvimento do tema dentro da área 

acadêmica tem ocorrido em uma velocidade inferior ao avanço de suas práticas no 
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ambiente empresarial, ou seja, a academia tem sido mais seguidora do que líder nesse 

desenvolvimento, culminando assim com uma carência de teoria e necessidade de 

melhor estruturação do conhecimento na área. Pires indica também o entendimento do 

Global Supply Chain Forum (GSCF, um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos 

que se reúnem anualmente com o objetivo de colaborar com a teoria e prática do 

assunto) que definiu “SCM é a integração dos processos de negócios desde o usuário 

final até os fornecedores originais (primários) que provêm produtos, serviços e 

informações que adicionam valor para os clientes e stakeholders
1
”. O autor anui a 

assertiva do GSCF e complementa que a SCM é uma área contemporânea e pode ser 

considerada como um ponto de convergência dada a sua multifuncionalidade e 

abrangência de interesses de diversos setores tradicionais das empresas industriais, 

dentre os quais, especialmente, os setores de gestão da produção (production 

management), de logística (logistics), de compras (purchasing) e de marketing, 

conforme mostra a Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Palavra relativamente nova no mundo empresarial que representa o grupo de interessados no sucesso do 

negócio, como os proprietários, acionistas, funcionários, prestadores de serviços, beneficiários da renda e 

dos impostos gerados pelo negócio. 
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Figura 6 - Abrangência da SCM. 

Fonte: Adaptada de Pires (2009). 

 

 

2.4 LOGÍSTICA 

 

O tema de logística, mesmo mais recentemente entendida como uma 

especificidade inserida na gestão da cadeia de suprimento, ainda revela-se cada vez 

mais atual e presente no mundo de hoje. Pires (2009) pondera sobre a importância 

histórica da logística que, como de origem militar, foi decisiva para aqueles impérios 

mais antigos, que detinham a competência nos processos logísticos, sagrarem-se 

vitoriosos nas batalhas que enfrentaram. O que se vê ao longo do século XX, é que a 

logística veio se desenvolvendo de forma pontual em empresas e exércitos militares de 

países como os Estados Unidos, ao qual se atribui o surgimento e aperfeiçoamento do 

conceito no seu modo mais moderno, principalmente devido às grandes guerras 

protagonizadas por esta nação neste período. Em meados da década de 1960, pensadores 

já percebiam o potencial da logística para os negócios. Peter Drucker (1962 apud 

BALLOU, 1993, p.29), renomado escritor de administração de empresas, chamava as 

atividades de distribuição (à época era o termo comum para referenciar logística) como 
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“as áreas de negócios infelizmente mais desprezadas e mais promissoras na América”. 

Mais a partir da década de 1990, é que o conceito começou realmente a ganhar força, já 

que diante da nova realidade mercadológica mundial, a logística apresentava-se como a 

nova fronteira a ser explorada, como atestam alguns autores. A extensão desta fronteira 

por volta do ano 2000 e da nova realidade culmina com o surgimento do conceito de 

cadeia de abastecimento (supply chain, na referência em inglês como é mais usado) que 

mostra-se mais abrangente e como uma evolução natural da logística, que inclusive 

passa a se apresentar como uma parte da cadeia de suprimento, conforme frisado 

anteriormente.  

 Voltando à década de 1990, a logística neste tempo ganhou destaque no 

desenvolvimento estratégico das empresas em busca de uma vantagem competitiva, 

com a abertura dos mercados em conseqüência do processo de globalização.  

 Um conceito de logística bastante difundido e utilizado na era da globalização é 

o sugerido pelo Council of Logistics Management: 

 
A logística é a parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que 

planeja, implementa e controla a eficiência e a eficácia do fluxo e 

armazenamento de bens, serviços e informação relacionada entre o 
local de origem e o ponto de consumo a fim de satisfazer as 

exigências dos clientes.  (COUNCIL OF LOGISTICS 

MANAGEMENT, 1998). 

 

 Ballou (1993) apresenta um conceito de Logística bastante similar. Diz ele:  

 

“A logística trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de 

aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como 

dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, 
com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos 

clientes a um custo razoável”. 

 

 Fleury et al. (2000) percebem a logística como um verdadeiro paradoxo, pois 

trata-se de uma das atividades econômicas mais antigas (desde a mudança do 

extrativismo para a produção organizada, com troca de produtos entre diferentes 

produtores, gerando três das mais importantes funções logísticas: estoque, armazenagem 

e transporte) e um dos conceitos gerenciais mais modernos. O modernismo do conceito 

está relacionado às mudanças de ordem econômica (globalização, maior variedade e 

ciclos de vida menores de produtos, exigências maiores de serviços) que criam novas 

exigências competitivas, e de ordem tecnológica (tecnologia da informação com novos 
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hardwares e softwares) que tornam possível o gerenciamento eficiente e eficaz de 

operações logísticas cada dia mais complexas e demandantes. Esse grupo de mudanças 

vem transformando a visão empresarial sobre logística, elevando-a de um simples 

centro de custo da companhia para uma atividade estratégica, fonte potencial de 

vantagem competitiva. 

 Christopher (2008) também dá à logística uma importância estratégica no 

negócio relacionando-a à lucratividade da empresa. Afirma ele:  

“Logística é o processo de gerenciamento estratégico da compra, do 

transporte e da armazenagem de matérias-primas, produtos em 
processo e produtos acabados (além dos fluxos de informação 

relacionados) por parte da organização e de seus canais de marketing, 

de tal modo que a lucratividade atual e futura sejam maximizadas 
mediante a entrega de encomendas com o menor custo associado”.  

 

Como exposto, o referido autor, diferente de alguns outros, introduz uma nova 

idéia relacionando, na sua definição, a logística ao marketing e ao lucro da empresa, o 

que reforça a importância da logística em qualquer organização. Assim como Fleury et 

al. (2000), Christopher também entende a logística como um paradoxo devido ao fato de 

que os princípios básicos de gerenciamento logístico demoraram quase cem anos para 

serem amplamente aceitos. 

Pires (2009) ressalta que, assim como no entendimento da SCM, as divergências 

com o emprego do conceito também acontecem, pois muitas vezes a logística é 

compreendida (também principalmente por aqueles que atuam na área) como sendo um 

sinônimo de Transporte, já que este apresenta-se como a parte mais “visível” da 

logística, mas não é a sua única dimensão, pois a Gestão de Estoques também é um dos 

ramos da logística. 

Para Ching (2001) e Ballou (1993) o papel da logística na empresa resume-se às 

atividades primárias (engloba transportes, gestão de estoques e processamento de 

pedidos) que são essenciais para o cumprimento da função logística e respondem pelo 

maior custo total dela, e às atividades secundárias (envolve armazenagem, manuseio de 

materiais, embalagem de proteção, programação de produtos e manutenção de 

informação) que dão apoio às atividades primárias na obtenção dos níveis de bens e 

serviços requisitados pelos clientes. 

Vale salientar que a difusão do conceito faz com que o mesmo seja empregado 

atualmente para definir vários processos, mesmo de forma equivocada ou incipiente. De 

forma inédita, pode-se citar que um candidato a presidente do Brasil nas eleições 2010 
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expôs no horário eleitoral gratuito na televisão o seu programa de governo propondo 

criar o Ministério da Logística para cuidar dos portos, aeroportos, rodovias e ferrovias 

do país. A manutenção não passa em branco nisto e também tem sua “logística” 

associada que pode ser definida, resumida e certeiramente, como a gestão dos recursos 

necessários (mão de obra, maquinário, peças sobressalentes, ferramental, etc.) a garantir 

a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos e instalações que atendem um 

processo de produção ou de serviço. Kardec (2009) enumera uma série de 

procedimentos que podem ser assimilados como referentes à logística da manutenção, 

embora não designe especificamente os mesmos como tal (chama-os de “estrutura do 

sistema de controle da manutenção”), sendo eles:  

o Processamento das solicitações de serviço; 

o Planejamento dos serviços, que inclui detalhamento, orçamentação e 

facilitação dos serviços; 

o Programação dos serviços; 

o Gerenciamento da execução dos serviços; 

o Registro dos serviços executados e recursos aplicados; 

o Gerenciamento de ativos (equipamentos); 

o Administração da carteira de serviços; 

o Gerenciamento dos padrões de serviço; 

o Gerenciamento dos recursos disponíveis (máquinas, mão de obra); 

o Administração de estoques de materiais e sobressalentes. 

 

Sobre a administração de estoques é o que será discorrido a seguir. 

 

2.5 GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Sabe-se que desde os primórdios, o homem primitivo, embora sem nenhuma 

técnica, já estocava alimentos e ferramentas movido somente por seu instinto de 

sobrevivência. A evolução mais acentuada das técnicas de estoque vem com a 

Revolução Industrial no século XIX e seguem progredindo nos dias de hoje. 

Para Severo Filho (2006) estoque define-se “como quantidades armazenadas ou 

em processo de produção de quaisquer recursos necessários para dar origem a um bem 
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com a função principal de criar uma independência entre os vários estágios da cadeia 

produtiva”. 

Viana (2002) explica que estoque refere-se a “materiais, mercadorias ou 

produtos acumulados para utilização posterior, de modo a permitir o atendimento 

regular das necessidades dos usuários para a continuidade das atividades da empresa, 

sendo o estoque gerado, consequentemente, pela impossibilidade de prever-se a 

demanda com exatidão”. E resume ainda: “estoque é reserva para ser utilizada em 

tempo oportuno”. 

Ballou (1993) enumera várias finalidades do estoque, como:  

o melhorar o nível de serviço, ao atender rapidamente aos pedidos de 

clientes que precisam de disponibilidade imediata;  

o incentivar economias na produção, que com grandes lotes de fabricação 

minimiza o custo unitário e fica sujeita a menos variações, podendo 

utilizar recursos (mão de obra, máquinas) em níveis mais estáveis; 

o permitir economias de escala nas compras e no transporte, ao adquirir 

quantidades maiores que lotem a capacidade dos veículos e que induzam 

descontos no preço de aquisição;  

o agir como proteção contra aumentos de preços, ao serem comprados 

antecipadamente antes de reajustes de preços (principalmente nos casos 

de produtos que obedecem bem as curvas de oferta e demanda como as 

commodities
2
 minério de ferro, petróleo, café, soja); 

o proteger a empresa de incertezas na demanda e no tempo de 

ressuprimento, ao garantir disponibilidade do produto ante as oscilações 

do mercado com o uso do estoque de segurança;  

o servir como segurança contra contingências, ao manter estoques de 

reserva para enfrentar greves, incêndios e inundações. 

 

Destas finalidades, pode-se extrair o conceito de estoque de segurança, que tem 

grande importância para administração de materiais. Conforme Gonçalves e Schwember 

(1979), estoque de segurança “é uma quantidade de estoque projetada para suportar uma 

                                                
2 Commodities são produtos de origem primária em estado bruto ou pouco industrializados, de qualidade 

quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por vários produtores, cujos preços são 

normalmente negociados em bolsas de mercadorias. 
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taxa de demanda superior à demanda média esperada, principalmente durante o período 

de recomposição do estoque”. 

De forma complementar, pode-se entender estoque como qualquer recurso físico 

da empresa no qual esteja atrelado valores financeiros e atributos fiscais. Estoques 

fazem parte do capital da organização e são ativos importantes em qualquer empresa, 

embora muitas delas não desejem tê-lo, ou pelo menos, querem dispor das mínimas 

quantidades (e assim ter o menor custo com esta variável) para atender seus clientes a 

qualquer tempo. No meio empresarial, fazendo um trocadilho com a fala de Hamlet
3
 de 

Shakespeare, é recorrente o dilema: “estoque: ter ou não tê-lo, eis a questão”. 

Esta dúvida advém principalmente do fato de que, como expõe Ballou (1993), os 

estoques são responsáveis, em média, por um a dois terços dos custos logísticos de uma 

empresa. Daí motiva-se o estudo mais aprofundado das técnicas de estoque através da 

sua gestão, que como já exposto anteriormente, é um dos ramos da Logística, que por 

sua vez está inserida na Gestão da Cadeia de Suprimentos. 

Como acusa Slack et al. (2002), o conceito de gestão de estoques originou-se na 

função de compras em empresas que compreenderam a importância de integrar o fluxo 

de materiais a suas funções de suporte, tanto por meio do negócio, como por meio do 

fornecimento aos clientes imediatos. 

Para Ching (2001), entende-se por gestão de estoques, o planejamento do 

estoque, seu controle e sua retroalimentação sobre o planejamento. A gestão de estoques 

tem como objetivo garantir o nível de serviço desejado ao menor custo logístico 

possível, buscando otimizar o somatório dos custos de manutenção de estoques, 

colocação de pedidos e falta (ruptura de estoque). Saggioro et al. (2008) corroboram 

com este entendimento e detalham que estes custos relacionados ao estoque 

compreendem o seguinte: 

a) Custo de manutenção do estoque que envolve: 

 Custo de oportunidade de capital ou custo financeiro; 

 Utilização do espaço e manuseio; 

 Seguros; 

 Obsolescência e perecibilidade. 

 

 

                                                
3 Peça “A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca” de William Shakespeare escrita em 1601. 
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b) Custo de colocação de pedidos que relaciona-se a: 

 Frete; 

 Emissão de pedidos; 

 Recebimento e controle de qualidade (inspeção); 

 Preparação de máquinas; 

 Custos variáveis que dependem da quantidade comprada como 

custo de aquisição e custo de sistemas eletrônicos como EDI 

(Electronic Data Interchange ou troca eletrônica de dados). 

c) Custo de falta que engloba: 

 Perda de vendas e market share (participação de mercado); 

 Parada de produção/processo; 

 Deterioração de imagem; 

 Pagamentos de multas contratuais; 

 Reprogramação de atividades e uso de planos de contingência. 

 

Cabe destacar que Garcia Junior (1991) aponta que o custo de manutenção do 

estoque de peças numa empresa de ônibus pode chegar a até 12% do valor ajustado do 

inventário e é remunerado em todas as composições tarifárias dos transportes urbanos 

por ônibus. 

Acerca do custo de falta, vale ressaltar que é entendimento de autores como 

Ching (2001) e Wanke (2005), que tal gasto é difícil de apurar, por isso, métodos 

baseados no nível de serviço são mais utilizados. Ching (2001) considera que às vezes, 

a dificuldade em estimar os custos de faltas leva ao estabelecimento de objetivos de uma 

disponibilidade-alvo, como por exemplo, “atender em 48 horas 98% dos pedidos de um 

item qualquer”, o que conduz a ajustar os custos de manter e de pedir de modo que sua 

soma seja minimizada, e a levar em consideração, mesmo que indiretamente, o custo de 

falta do estoque. Para o autor, deve-se ter muita cautela na fixação do nível de serviço 

de estoque desta forma. 

Já Wanke (2005) ratifica esta compreensão frisando que o nível de serviço ao 

cliente pode ser medido em termos de disponibilidade de produto, calculando-se os 

indicadores de probabilidade de não faltar produto em estoque e de fill rate (este último 

é resultado do número de solicitações completamente atendidas dentro do prazo pré-

estabelecido dividido pela quantidade total de solicitações recebidas no período). Para 

este estudo, o nível de serviço será medido como a probabilidade de não faltar produto 
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em estoque, substituindo, portanto, o custo de falta ou de ruptura de inventário como 

variável decisória na escolha de qual peça de reposição comprar e manter em estoque. 

Severo Filho (2006) concorda que gestão de estoques é o principal parâmetro de 

aferição de eficiência do sistema de administração de materiais e compreende uma série 

de atividades que envolvem desde planejamento e programação das necessidades de 

materiais em estoques até o controle das quantidades adquiridas, no sentido de mensurar 

a sua movimentação, armazenagem, localização e utilização desses estoques de forma a 

atender regularmente aos clientes quanto a quantidades, qualidade, preço e prazos. 

Pires (2009) complementa que a gestão de estoques deve apoiar os seus 

desdobramentos em toda a cadeia de abastecimento, envolvendo questões como 

definição dos níveis de serviço, prioridades no atendimento das demandas, cálculos de 

estoques de segurança, geração automática de ordens, ente outros. 

Lelis (2007) alerta que a má gestão dos estoques ocasiona inúmeros prejuízos a 

uma empresa e pode ser detectada através da ocorrência de vários sintomas, a saber: 

o periódicas e grandes dilatações dos prazos de entrega para os produtos 

finais e dos tempos de reposição para matéria-prima; 

o quantidades maiores de estoque, enquanto a produção permanece 

constante; 

o elevado número de cancelamento de pedidos ou mesmo devoluções de 

produtos acabados; 

o variação excessiva da quantidade a ser produzida; 

o paradas freqüentes da produção por falta de material; 

o falta de espaço para armazenagem; 

o baixo giro dos estoques (obsolescência em excesso). 

 

De forma direta, Severo Filho (2006) destaca os seguintes objetivos da gestão de 

estoques: 

o assegurar o suprimento constante de materiais necessários à empresa, 

pelo conhecimento das informações pertinentes às previsões de demanda 

(consumo); 

o manter os investimentos em estoque ao nível mais econômico possível, 

considerando as possibilidades financeiras e a capacidade de 

armazenamento; 

o eliminar do estoque os materiais obsoletos, defeituosos ou em excesso; 
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o conhecer e controlar os níveis de estoque e providenciar a reposição a 

custo mínimo de aquisição e posse; 

o manter à disposição dos usuários os itens quando ocorrerem as 

demandas. 

 

O mesmo autor referenda que os estoques do ponto de vista do processo 

produtivo podem ser classificados em: 

o Estoques de matéria-prima e materiais auxiliares: constituídos 

geralmente por materiais brutos que sofrerão transformação e materiais 

secundários utilizados como componentes ou subconjuntos do produto 

final; 

o Estoques de produtos em processo: consistem basicamente de todos os 

itens requisitados necessários à montagem ou fabricação do produto 

final, que ainda encontram-se nos diversos estágios de produção; 

o Estoques de produtos acabados: formados por materiais ou produtos em 

condições de serem vendidos e que normalmente são armazenados em 

depósitos próprios para expedição; 

o Estoque de materiais administrativos: constituídos de materiais utilizados 

nas áreas administrativas (papel, impressos, formulários, etc.) destinados 

ao desenrolar das atividades da organização; 

o Estoque operacional: consistem de peças sobressalentes ou componentes, 

lubrificantes ou quaisquer materiais destinados à manutenção, reparos ou 

substituições, a fim de evitar possíveis interrupções na produção por 

quebra ou defeito dos equipamentos. 

 

Dentro disto, simplificadamente pode-se dizer que os tipos de estoques 

resumem-se a aqueles relacionados diretamente com a produção (produtos acabados, em 

processo ou semi-acabados ou intermediários, matérias-primas ou insumos e auxiliares) 

e àqueles de apoio à produção (materiais administrativos e estoque operacional), 

ultimamente mais conhecidos como estoques MRO - Manutenção, Reparo e Operação 

(em inglês, MRO – Maintenance, Repair and Operations). 

Os estoques MRO são aqueles compostos por materiais não-produtivos, como 

materiais de escritório e peças utilizadas na manutenção e reparo de máquinas, ou 
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simplesmente conhecidas como peças sobressalentes ou peças de reposição (spare 

parts, em inglês).  

As Figuras 7 e 8 mostram graficamente o comportamento dos estoques de 

produto acabado e de itens MRO com o tempo. 

 

 

Figura 7 - Comportamento do estoque de produto acabado com o tempo (típico "dente de serra"). 

Fonte: Adaptado de Saggioro et al. (2008). 

 

 

 

Figura 8 - Comportamento do estoque de itens MRO com o tempo. 

Fonte: Adaptado de Saggioro et al. (2008). 

 

Normalmente os itens MRO, em especial as peças de reposição, apresentam 

baixo (ou baixíssimo) consumo, previsão da demanda é errática e difícil, alto custo 

unitário, tempos de ressuprimento longos e estocásticos, alta criticidade para a operação 

(com elevados custos de falta), uso específico e os clientes querem recebê-los 

rapidamente. É comum as empresas relegarem a um segundo plano estes itens, mas o 

que ocorre é que em algumas delas – podemos citar: siderúrgicas, mineradoras, 

petroquímicas e automobilísticas, onde somente nestas últimas os custos anuais de 

oportunidade, armazenagem, depreciação, seguro e movimentação de peças de 
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reposição variam de 25% a 35% do valor contábil de todos os estoques de uma empresa 

típica (WANKE, 2002) – os mesmos representam uma parte significativa de todo o 

inventário de produtos, e portanto, precisam ser melhor monitorados. É o que acontece 

principalmente em uma empresa de transporte coletivo urbano de passageiros por 

ônibus, que tem nas peças de reposição, itens críticos e de valor relevante para o seu 

negócio. 

Na administração de materiais, as peças de reposição dividem-se em duas 

categorias principais: itens reparáveis, e itens consumíveis ou descartáveis. Itens 

reparáveis compõem-se das peças de reposição que são técnica e economicamente 

recuperáveis, sendo que em caso de falha, a peça antiga é substituída por uma peça nova 

e remetida para o conserto, voltando posteriormente a ser disponibilizada em estoque. Já 

os itens consumíveis englobam as peças que não são técnica ou economicamente 

recuperáveis, e em caso de falha são simplesmente descartadas. Para o primeiro caso, a 

possibilidade de recuperação permite redução de custos e prazos de reposição menores,  

acarretando implicações na gestão de estoques, que face a isto deve deduzir do 

ressuprimento futuro as quantidades em processo de recondicionamento. Yang e Niu 

(2009) corroboram este entendimento e acrescentam que o reparo de peças deve, sempre 

que possível, ter a preferência comparado à simples troca e descarte do item.  

Relacionado às peças de reposição há também de se considerar os materiais 

críticos. Viana (2002) classifica-os como aqueles materiais de reposição específica de 

um equipamento ou de um grupo de equipamentos iguais, cuja demanda não é 

previsível e cuja decisão de estocar é tomada com base na análise de risco que a 

empresa corre, caso esses materiais não estejam disponíveis quando necessário. Em 

linguagem simples, material crítico é como seguro de vida: todos têm (ou devem ter), 

mas não querem utilizá-lo. Por serem sobressalentes vitais de equipamentos produtivos, 

deve haver pouquíssimos materiais críticos cadastrados, que devem permanecer em 

estoque até sua utilização, não estando portanto, sujeitos ao controle de obsolescência. 

Pode-se identificá-los por algumas características referentes a dificuldades de 

suprimento (material importado, fornecedor único, escassez no mercado), a razões 

econômicas (altos custos de aquisição, armazenagem e transporte), a problemas de 

armazenagem e transporte (perecibilidade, periculosidade, peso elevado, grandes 

dimensões), entre outros. 

  Ferreira et al. (2001) relatam que o dimensionamento das peças de reposição da 

manutenção influencia fortemente os custos e a lucratividade da empresa, e que por 



 

 

39 

 

isso, o gerenciamento desse recurso é uma das tarefas mais críticas dos departamentos 

de manutenção, pois qualquer erro no dimensionamento pode acarretar grandes 

prejuízos. Juntamente com a gestão da mão de obra, o planejamento dos sobressalentes 

é essencial para garantir uma manutenção eficiente. 

Wanke (2008) assevera que a missão da gestão de estoques de peças de 

reposição é semelhante à gestão de matérias-primas e produtos acabados, ou seja, 

reduzir os níveis de estoque sem comprometer a sua disponibilidade. E adita que os 

principais dilemas na gestão de estoques de peças de reposição são os mesmos 

encontrados na gestão de estoques dos demais produtos, ou seja: 

 

(i) Excesso de estoques, como resultado de uma política de antecipação ao 

uso futuro, implicando elevados custos de oportunidade de manter 

estoques e custos de obsolescência; 

(ii) Falta de estoques, como conseqüência de uma política conservadora em 

relação à taxa real de utilização dos estoques, implicando na deterioração 

de seus níveis de disponibilidade. 

 

 Yang e Niu (2009) concordam com esta idéia e enfatizam que é necessário na 

gestão de estoques de peças de reposição encontrar um equilíbrio e estabelecer um 

compromisso entre o custo de estocar peças e o custo e os riscos de não tê-las quando 

necessário. Pensamento similar demonstram Vieira et al. (2010), para quem, a gestão de 

estoques, no que tange à aquisição de peças de reposição, assume papel estratégico, pois 

deve garantir operações de baixo custo, reduzindo os níveis de investimentos e, ao 

mesmo tempo, atender aos crescentes requisitos de melhorias de níveis de serviço que o 

mercado exige de forma contínua. 

 Os mesmos autores Yang e Niu elencam algumas metodologias aplicadas para a 

classificação e melhor gestão das peças de reposição, sendo elas: 

a) Análise ABC: é a mais usada e popular, classificando os itens de acordo 

com seu grau de importância relativo a um parâmetro, que normalmente 

é o custo. Os itens “A” são aqueles responsáveis por 80% dos custos, 

enquanto que os itens “B” e “C” respondem por 15% e 5% dos custos, 

respectivamente. O método pode não ser a melhor escolha para gerir o 

estoque de peças porque é limitado e precisa levar em consideração 

outros fatores como o tempo de resposta exigido pelo cliente, influência 
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funcional para o equipamento quando ocorre a falha, lead-time
4
, 

consumo mensal, se a peça é padronizada ou trata-se de um modelo 

especial, entre outros.  

b) Modo de manutenção: classifica as peças de acordo com o modo de 

manutenção, ou seja: para manutenção corretiva tem-se as peças 

“acidentais” que inclui peças padronizadas (fáceis de adquirir pode-se 

manter pequeno ou nenhum estoque delas) e peças especiais (com 

intervalos de substituição imprevisíveis, o custo de falta pode ser 

considerável); para manutenção preventiva tem-se as peças 

“programadas” cujo estoque deve estar alinhado com o ciclo e a 

programação da manutenção; e há ainda as peças de “consumo”, que 

apresentam consumo irregular, mas podem ser repostas rapidamente após 

a falha do equipamento. 

c) Classificação FSN: similar à Análise ABC, porém baseia-se na taxa de 

consumo das peças, sendo: itens “F” (fast moving items, em inglês) que 

apresentam giro de estoque rápido e correspondem a 80% das 

quantidades acumuladas consumidas anualmente; itens “S” (slow moving 

items) com giro de estoque menor são representados pelos próximos 15% 

do consumo acumulado; e os itens “N” (no moving items) são os 5% 

restantes que apresentam baixíssimo consumo anual. 

d) Análise VED: classifica as peças conforme a sua criticidade para a 

operação da seguinte forma: peças vitais “V” que apresentam enorme 

custo de falta se estiverem indisponíveis quando forem requisitadas; 

peças essenciais “E”, quando requisitadas, causarão certa perda por sua 

indisponibilidade provocando parada do equipamento; e peças desejáveis 

“D” que influenciarão a operação normal dos equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Lead-time é a medida de tempo despendido entre a emissão de um pedido de um item e a sua 

disponibilização para uso imediato no local que o necessita. 
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e) Classificação ADI: intervalo de demanda média (average  demand 

interval) pode ser aplicado para classificar as peças da seguinte maneira: 

se o intervalo for menor que um ano (ADI ≤ 1 ano), tem-se as peças de 

“consumo”; para o intervalo entre 1 e 2 anos (1 ano < ADI ≤ 2 anos), 

nomeia-se as peças de “populares”; no intervalo entre 2 e 3 anos (2 anos 

< ADI ≤ 3 anos) tem-se as peças “preventivas”; e para intervalo maior 

que 3 anos (ADI > 3 anos), apresentam-se as peças “quebra-cabeça”. 

 

 Nascif (2002) indica que as empresas líderes mundiais adotam uma política de 

gestão de peças sobressalentes com algumas práticas bem diferentes das que fazem uso 

normalmente no Brasil, e que têm semelhança com o que Severo Filho (2006) aponta 

como sendo os objetivos da gestão de estoques, já mencionado anteriormente, por 

exemplo: 

o giro do estoque maior que 1 vez por ano (no valor do inventário); 

o materiais e sobressalentes em consignação no estoque; 

o parcerias estratégicas com fornecedores; 

o redução de peças de reposição com baixa movimentação; 

o eliminação de materiais sem consumo; 

o não manter estoque de itens que podem ser adquiridos imediatamente, 

próximos ao local de consumo; 

o ter o estoque 100% confiável. 

 

O mesmo autor mostra alguns indicadores importantes relacionados à melhor 

gestão de estoque de peças de reposição, a saber: 

o Itens inativos: esse indicador pode ser expresso em percentual, como uma 

relação direta do número de itens e/ou em moeda corrente (reais ou 

dólares). Entretanto é preciso tomar cuidado com a generalização, pois 

determinados sobressalentes, como conjuntos rotativos de grandes 

máquinas, podem ficar no estoque por vários anos, sem utilização. São 

itens caros, cujo prazo de entrega é muito grande e em geral pertencem à 

máquinas críticas no processo produtivo. A Expressão 8 demonstra tal 

indicador. 
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Inativos  =  total de itens inativos no estoque         [8] 

                         total de itens no estoque 

 

o Giro do estoque (GE): indica quantas vezes o estoque foi renovado num 

determinado intervalo de tempo, conforme mostra Expressão 9. 

 

GE  =  valor total por ano do estoque utilizado         [9] 

 valor total do estoque 

  

o Falta de materiais que afetam os serviços da manutenção (FM): pode 

também ser relacionado ao tempo de espera ou indisponibilidade causada 

pela falta de material, de acordo com Expressão 10. 

 

FM  =  total de ordens de trabalho paralisadas por falta de material    [10] 

    total de ordens emitidas 

 

o Confiabilidade e qualidade do estoque (QS): a confiabilidade do estoque 

pode ser analisada pela existência do sobressalente ou material quando 

requisitado; já a qualidade do estoque pode ser medida em relação ao 

atendimento via estoque e via compras de urgência. É o que mostra a 

Expressão 11. 

 

QS = total itens existentes no estoque utilizados pela manutenção      [11] 

          total itens usados na manutenção (estoque + compras extras) 

 

Ainda em relação à qualidade, pode-se analisar as ocorrências ligadas à 

qualidade dos sobressalentes e materiais requisitados e aplicados. A 

relação pode ser feita com o total de horas paradas ou diretamente 

relacionado com as perdas de produção, conforme a Expressão 12. 

 

Perdas por materiais = valor das perdas por problemas de materiais   [12] 

    valor total de perdas 

 

o Custo de materiais e/ou peças de reposição no custo de manutenção: uma 

das parcelas significativas do custo de manutenção é o custo com 

materiais e sobressalentes ou peças de reposição. Por vezes, a adoção de 

um programa de manutenção preventiva muito amplo cuja implantação 
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não foi avalizada por um estudo criterioso pode levar a gastos elevados 

em materiais e sobressalentes. Isso se dá em função do “estímulo” que a 

oportunidade criada pela abertura do equipamento enseja para a troca de 

sobressalentes principalmente quando esses apresentam algum tipo de 

desgaste. Um fato interessante pode ser visto na participação dos custos 

de materiais no custo de manutenção no Brasil; praticamente não há 

alteração no valor de 32% desde 1987. Segue a Expressão 13: 

 

Materiais  =  custo total materiais aplicados na manutenção no ano    [13] 

   custo total da manutenção no ano 

 

Complementa Wanke (2008) que, de forma geral, as empresas e a academia 

referem-se às peças de reposição como itens de baixo ou baixíssimo consumo. Os itens 

de baixíssimo consumo seriam aqueles que apresentam consumo médio histórico 

inferior a uma unidade por ano. Em vários sistemas de produção e logística (como por 

exemplo, estaleiros, siderúrgicas, hidrelétricas, concessionárias de serviços públicos), 

embora o custo de oportunidade médio das peças de reposição estocadas seja relevante, 

já que o custo unitário de aquisição é alto, normalmente decide-se ter sempre uma peça 

em estoque. Em situações como esta, considerando o baixíssimo consumo, as empresas 

deveriam avaliar o custo total e optar por manter sempre uma única peça em estoque ou 

não ter estoque da peça e solicitar o ressuprimento quando necessário. 

 Sobre as peças de reposição de baixo consumo, seriam aquelas cujo consumo 

médio histórico pode variar entre 1 e 300 unidades por ano, ou seja, no máximo uma 

unidade por dia. Para esses itens normalmente indica-se uma política de estoques 

baseada na definição do nível de reposição, que deve ser definido com base na 

probabilidade de não faltarem peças em estoque durante o tempo de resposta. A 

quantidade de reposição (lote a lote) deve considerar não apenas o nível de estoque 

esperado ao final do tempo de resposta, mas também o balanço entre os custos de 

oportunidade de manter o estoque e os custos associados ao ressuprimento. 

 Para o caso avaliado neste trabalho, de peças de reposição de ônibus, pode-se, 

para efeito simplificador do estudo e sem prejuízo da análise, incluí-las no rol de 

sobressalentes de baixo consumo (mesmo aquelas que apresentam consumo menor que 

1 por ano ou superior a 300 por ano). É o que foi feito e o que será apresentado no 

capítulo 3. 
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 Garcia Junior (1991) no seu estudo endossa a relevância que as peças de 

reposição têm na composição dos custos de manutenção de ônibus, ao concluir que o 

“preço dos materiais é absurdamente alto”, chegando ao patamar de 98,6% do custo 

total de manutenção para um período de aproximadamente quatro anos de análise, 

ficando a mão de obra com irrisória participação de 1,4% nesta conta. 

O GEIPOT (1996) no seu estudo Cálculo de tarifas de ônibus urbanos: 

instruções práticas atualizadas especifica um coeficiente de consumo de peças e 

acessórios por quilômetro rodado. Diz o extinto órgão do Ministério dos Transportes 

(embora extinto o órgão, tal documento por ele gerado continua em uso como 

instrumento orientativo do cálculo das tarifas de ônibus), que o consumo de peças e 

acessórios de ônibus é influenciado diretamente pela quantidade de quilômetros 

rodados, pelo regime de operação, condições de pagamento, topografia, clima e também 

pelo modo como o motorista conduz o veículo. Além do mais, por compreender uma 

grande variedade de componentes com os mais diversos tempos de vida útil, é de difícil 

mensuração. Apesar disso, recomenda-se que seja determinado o consumo efetivo de 

peças e acessórios em cada local, por meio de pesquisa, que deve se prolongar pelo 

período de tempo necessário (no mínimo doze meses) para abranger o comportamento 

das peças de longa duração. As informações sobre o consumo de peças e acessórios 

poderão ser obtidas por meio de rígido controle das entradas e saídas do estoque do 

almoxarifado ou por outras formas de investigação, como auditorias ou anotações 

contábeis, atentando-se para as distorções que podem decorrer desse processo. O 

período de observação não deverá coincidir com períodos de renovação acelerada ou de 

paralisação da renovação da frota, que podem distorcer os resultados desses tipos de 

pesquisa. 

Adita o estudo do GEIPOT (1996) que o consumo de peças por quilômetro é 

obtido dividindo-se o consumo correspondente ao período de um mês (consumo anual 

dividido por 12) pela quantidade de veículos da frota operante e pelo PMM (percurso 

médio mensal) local. Não sendo disponíveis levantamentos do consumo desses 

componentes (saliente-se que o estudo não relaciona quais são estes componentes, 

podendo-se supor teoricamente que abrange desde aqueles mais simples e baratos como 

lâmpadas, até aqueles mais caros e complexos, como uma caixa de marchas), 

recomenda-se a adoção de parâmetros situados nos intervalos listados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Coeficiente de consumo de peças e acessórios. 

Coeficiente de consumo de peças e acessórios 

Limite inferior Limite superior 

0,0033 0,0083 

                Fonte: GEIPOT (1996). 

 

Esses valores, obtidos para uma situação média nacional, foram estimados com 

base em um PMM de 7.500 quilômetros, que é a média brasileira. Por isso, na adoção 

do coeficiente local deve ser considerado um valor compatível com o PMM local, ou 

seja, localidades com PMM menores deverão, conseqüentemente, ter gastos menores 

com peças e acessórios.  

Para cada tipo de veículo, o custo mensal de peças e acessórios por quilômetro 

será obtido por meio do seguinte roteiro de cálculo: 

o divide-se o coeficiente mensal pelo PMM, em quilômetros; 

o multiplica-se o valor encontrado pelo preço do veículo. 

Para melhor entendimento, tomando-se os valores locais do PMM estimado da 

cidade de Natal (7.360 quilômetros – ver item 2.6), do preço de um ônibus novo 

utilizado pela empresa participante desta pesquisa (R$ 255.000,00 da marca Mercedes-

Benz – ver item 3.2.1), e adotando-se o valor médio do intervalo descrito na Tabela 1 

(igual a 0,0058) já que não se tem disponível tal coeficiente para a capital potiguar, 

apresenta-se a seguinte conta: 

 

o (0,0058  ÷  7.360)  x  255.000 = 0,20 (custo de peças/km) 

 

Ou seja, para a empresa participante deste trabalho e que opera na cidade de 

Natal, o gasto com peças sobressalentes por quilômetro estimado pelo estudo do 

GEIPOT (1996) é de R$ 0,20 (vinte centavos). No tópico 3.2.1 Empresa de Ônibus 

deste trabalho, pode-se ver, de acordo com o que foi informado pela empresa, que tal 

custo para ela situa-se hoje em R$ 0,11 por quilômetro e já foi de R$ 0,18 por 

quilômetro até 2005. 

Em seu trabalho, Garcia Junior (1991) obteve resultados que espelham o custo 

de manutenção por quilômetro e em relação a um chassis novo de ônibus. Os dados são 

mostrados a seguir nos Quadros 7 e 8 e Figuras 9 e 10. Saliente-se que no trabalho de 

Garcia Junior, os dados de custo estão expressos na moeda cruzeiro (vigente no Brasil à 
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época do estudo do referido autor) e foram convertidos para valores em reais baseado 

nas cotações do dólar americano em 1991 e nos dias de hoje
5
. 

 

Custo de Manutenção em relação a um chassis novo 

Km % chassis Km % chassis Km % chassis 

        25.000  3,95%    225.000  15,07%    425.000  5,84% 

        50.000  5,46%    250.000  15,10%    450.000  9,23% 

        75.000  6,16%    275.000  13,79%    475.000  10,45% 

      100.000  13,92%    300.000  13,11%    500.000  11,33% 

      125.000  12,69%    325.000  13,28%    525.000  10,99% 

      150.000  18,96%    350.000  9,61%    550.000  10,42% 

      175.000  15,70%    375.000  8,85%    575.000  10,46% 

      200.000  14,05%    400.000  8,44%    600.000  11,70% 

    
   625.000  1,17% 

Quadro 7 - Custo de manutenção (em %) em relação ao preço de um chassis novo. 

Fonte: Adaptado de Garcia Junior (1991). 

 

 

 

Figura 9 -  Gráfico custo de manutenção em relação ao chassis novo. 

Fonte: Adaptado de Garcia Junior (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Cotação do dólar à época do estudo de Garcia Junior (1991): US$ 1.00 = Cr$ 89,50. Cotação do dólar 

comercial para venda em 07.12.2010: US$ 1.00 = R$ 1,682. 
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Custo de Manutenção ($/km) 

Km até Cr$/km US$/km R$/km 

           50.000  12,11 0,14 0,23 

         100.000  16,13 0,18 0,30 

         150.000  20,15 0,23 0,38 

         200.000  24,16 0,27 0,45 

         250.000  28,18 0,31 0,53 

         300.000  32,20 0,36 0,61 

         350.000  20,34 0,23 0,38 

         400.000  19,54 0,22 0,37 

         450.000  18,73 0,21 0,35 

         500.000  17,93 0,20 0,34 

         550.000  17,12 0,19 0,32 

         600.000  16,32 0,18 0,31 

Quadro 8 - Custo de manutenção de ônibus (em moeda) por quilômetro. 
Fonte: Adaptado de Garcia Junior (1991). 

 

 

Figura 10 - Gráfico do custo de manutenção de ônibus por quilômetro (R$/km). 

Fonte: Adaptado de Garcia Junior (1991). 

 

 

2.6 TRANSPORTE COLETIVO URBANO POR ÔNIBUS 

 

 Assim como os estoques, o transporte, principalmente, acompanha, desde os 

primórdios, o homem, que precisa fazer uso dele para movimentar-se entre locais e 

transladar gêneros que compõem a sua necessidade e garantem a sua sobrevivência. 

 Como expressa Brasileiro et al (2001), o “transporte é uma infra-estrutura 

complexa relacionada com os mais diversos momentos da vida social e seu ambiente 

natural, que tem como missão realizar interações espaciais da sociedade e sua 

economia”.  
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 Orrico Filho e Santos (1996) indicam que o produto “transporte urbano” é 

intangível, como qualquer serviço, e é inestocável, o que implica a existência de uma 

capacidade ociosa estrutural, agravada pela flutuação horária da demanda ao longo de 

um dia de operação. 

No Brasil, conforme Brasileiro et al (2001), por volta de 1830, os carroceiros 

apresentaram-se como pioneiros no transporte terrestre urbano de carga. 

Concomitantemente, iniciava-se no Rio de Janeiro, capital do país, o serviço de 

transporte coletivo de passageiros por meio de tílburis
6
 de aluguel, que faziam ponto no 

centro da cidade. Em 1837, começaram a circular os “ônibus”, também conhecidos 

como “gôndolas”
7
. Em 1892, já na Primeira República, novamente no Rio de Janeiro, 

instalaram-se os primeiros bondes elétricos, em substituição aos bondes de tração 

animal, para o transporte de passageiros. Mais adiante, ainda neste mesmo período, 

instalou-se a concorrência dos auto-ônibus, que por serem mais eficientes e atenderem 

locais mais remotos (já que não necessitavam de trilhos e rede elétrica), foram aos 

poucos tomando o lugar dos bondes elétricos, o que veio a consolidar-se de vez nas 

décadas de 1930 e 1940 nas várias metrópoles brasileiras, sobressaindo-se a cultura do 

automóvel e do ônibus, e culminando com o que se tem nos dias de hoje, que conforme 

atesta Orrico Filho e Santos (1996), as companhias privadas operadoras de transporte 

por ônibus no Brasil são verdadeiras empresas, em um processo de forte crescimento e 

concentração de capital. 

Desde os bondes, e mais ainda com a intensificação do uso de ônibus e outros 

meios nas cidades, o Estado faz a regulação do transporte coletivo urbano no Brasil, 

delegando às empresas privadas (embora o próprio Estado tenha atuado em algum 

momento, e ainda atue, como operador direto de linhas) a operacionalização do serviço.  

O transporte coletivo urbano por ônibus, tido pela Constituição como serviço 

essencial, é regulado no Brasil. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 21, 

inciso XX, define como competência da União instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, o que inclui os transportes urbanos. Em seu artigo 22, a Carta 

Magna dita que é competência privativa da União legislar sobre as diretrizes da política 

nacional de transportes (inciso IX) e sobre o trânsito e transporte (inciso XI). Em seu 

                                                
6 Tílburi é um tipo de carro antigo, com dois assentos, sem boléia, com capota, de duas rodas e puxado 

por um cavalo. 

 
7 Gôndolas são rústicas diligências puxadas por quatro animais, que tinham a capacidade para nove 

passageiros, que tinham que conviver com todo tipo de carga, inclusive animais colocados no pequeno 

corredor (BRASILEIRO et AL, 2001). 
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artigo 175, a Constituição estabelece que é incumbência do Poder Público prestar os 

serviços públicos de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação. Isso quer dizer que a titularidade destes serviços é do Estado, que 

pode transferir somente a sua execução. Especificamente sobre o transporte coletivo 

urbano, a Constituição Federal no seu artigo 30, inciso V, determina que tal serviço 

público, de caráter essencial e de interesse local, compete aos Municípios, que devem 

organizá-lo e prestá-lo diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, cuidando 

do seu planejamento, da sua regulamentação, da sua fiscalização, da sua remuneração 

(definição de tarifas) e da sua infra-estrutura viária e de apoio (determinação de 

terminais e pontos de parada). 

 Não diferente da sequência evolutiva do restante do país, embora um pouco 

tardiamente, a cidade de Natal, iniciou seus serviços de transporte coletivo somente em 

1908 com o funcionamento da primeira linha de bondes a burro (BRASILEIRO et AL, 

2001). Três anos depois, após a criação da “Empresa de Melhoramentos de Natal, Vale 

Miranda e Domingos Barros”, chegaram os bondes elétricos, que circularam na capital 

potiguar por quase cinco décadas, sendo extintos por volta de 1958. Os primeiros ônibus 

foram autorizados a trafegar em 1929 e o serviço por eles prestado foi crescendo junto 

com a cidade, que na sua expansão para bairros mais remotos era atendida por estes 

veículos em vantajosa substituição aos bondes. 

Hoje, em Natal, o sistema de transporte público de passageiros por ônibus é 

operado em regime de concessão. As sete empresas que exploram o serviço na capital, 

possuem uma frota total na cidade de 712 veículos, sendo 646 integrantes da frota 

operante e 66 compondo a frota reserva, o que resulta percentuais de 90,7% e 9,3%, 

respectivamente, conforme dados da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(SEMOB), que é o órgão gestor municipal do transporte coletivo urbano, que o rege 

através do Decreto 2.812 de 01 de julho de 1983. Esta frota, de acordo com a SEMOB, 

apresenta os seguintes dados: 

o Tarifa atual cobrada: R$ 1,85; 

o Quantidade de linhas em operação: 86 linhas; 

o Quilometragem mensal: 5.240.103 km; 

o Número de viagens por mês: 158.069 viagens; 

o Número de viagens por dia útil: 7.903 viagens; 

o Idade média da frota/ônibus: 7,51 anos; 

o Passageiros transportados por mês: 10.605.433 passageiros; 
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o Passageiros transportados por dia útil: 530.000 passageiros; 

o Número de passageiros equivalentes
8
: 7.204.635 passageiros; 

o IPK (Índice Passageiro por Quilômetro) bruto: 2,02 passageiro/km; 

o IPK equivalente: 1,37 passageiro equivalente/km. 

 

Sobre estes dados, é importante tecer os seguintes comentários: 

 A frota reserva de 66 veículos (9,3% do total) está um pouco aquém dos 

limites estabelecidos pela legislação municipal que determina que a 

quantidade de veículos adicionais deve ser de 10% a 20% da frota 

efetiva, o que denota neste caso, que a lei parece admitir uma tolerância. 

Mas em se tratando dos estudos da Empresa Brasileira de Planejamento 

de Transportes (GEIPOT, 1996), que recomenda que a reserva seja de 

5% a 15% da frota operante, a quantidade atual está dentro do estipulado. 

 Com uma frota total de 712 veículos, tem-se um Percurso Médio Mensal 

(PMM) de cerca de 7.360 quilômetros por veículo. Este patamar está 

muito próximo da média nacional de 7.500 km/veículo indicada nos 

estudos do GEIPOT (1996) e também do que estabelece o Banco 

Mundial (1986), que dita um PMM de cerca 7.280 km/veiculo como 

sendo o valor mínimo para utilização da frota. 

 A idade média de 7,51 anos está um pouco acima da idade máxima de 

depreciação do veículo tomada como base para cálculo da tarifa, que é de 

sete anos. Se 7 anos é a idade máxima admitida para o ônibus, pode-se 

entender que a idade média da frota deveria ser 3,5 anos e portanto, a 

frota de Natal está bem acima disso, o que enseja a necessidade de 

renovação da mesma. 

 

Este último fato tem implicações diretas no aumento dos custos operacionais, já 

que certamente traz consigo um índice maior de manutenção, especialmente a do tipo 

corretiva, com as conseqüentes substituições mais freqüentes de peças de reposição, que 

principalmente nestas situações, têm que ter seus estoques bem geridos. É onde, então, 

                                                
8 Número de passageiros equivalentes é calculado com a parcela de usuários pagantes mais aqueles que 

têm descontos na tarifa (estudantes, idosos, deficientes físicos) multiplicado pelo complemento dos 

descontos (um menos o percentual do desconto, ou seja, 1 - % desconto). 
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pode-se fazer uso de ferramentas de gestão de estoques como a que é proposta neste 

trabalho para conseguir este objetivo. 

 

 

3  MODELO DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUES DE PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE 

PASSAGEIROS  

 

Este capítulo apresenta a descrição da metodologia utilizada para consecução 

dos resultados esperados. No caso, fez-se uso da pesquisa bibliográfica embasada em 

referências existentes. O estudo moldou-se em três partes: a primeira envolvendo a 

pesquisa descritiva e exploratória; a segunda, a coleta de dados na empresa cedente das 

informações a serem tratadas no estudo; e a terceira na modelagem da ferramenta de 

análise e aplicação do modelo matemático que valide o objetivo do trabalho. 

 

3.1 PESQUISA DESCRITIVA E EXPLORATÓRIA 

 

 A parte exploratória foi apurada através de levantamento bibliográfico em livros, 

revistas, artigos científicos, dissertações, teses, normas e outros para buscar o “estado da 

arte” no assunto e dar fundamentação ao tema de gestão de estoques de peças de 

reposição de ônibus e os assuntos a ela relacionados como manutenção, confiabilidade, 

gestão da cadeia de suprimentos, logística e transporte coletivo urbano. 

 O levantamento bibliográfico também forneceu meios para estimar inicialmente, 

em se tratando de sobressalentes de ônibus coletivos urbanos que transportam 

passageiros, quais as peças de reposição dos principais sistemas componentes do 

veículo e quais as suas características relevantes, quantificando-as em parâmetros que 

subsidiassem as condições de análise dos seus comportamentos e suas influências na 

manutenção e operação dos veículos, impactando na boa gestão dos seus estoques, e 

consequentemente na boa gestão da empresa. 

 Mais detalhadamente esta etapa constituiu-se dos seguintes passos: 

(i) Definição das peças de reposição componentes dos ônibus: os estudos de 

Barbosa (1997) e Garcia Junior (1991) classificam o veículo ônibus 

como um sistema e serviu de base para estabelecer os subsistemas e 
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peças de reposição principais que compõem um ônibus e que servem 

perfeitamente como objeto de estudo para atender os objetivos do 

trabalho. No caso de Barbosa (1997), os subsistemas referem-se aos 

conjuntos motopropulsor (formado por motor completo, embreagem e 

injeção), chassis e suspensão, elétrico e transmissão. Cada um compõe-se 

das seguintes peças, que somam 37 sobressalentes no total: 

 Motor completo constituído pelas peças: bloco, cabeçote, 

virabrequim, bielas, comando de válvulas, válvulas, pistões e 

anéis, juntas, sistemas de lubrificação, sistema de arrefecimento, 

turbo-alimentação, suporte do motor, correias; 

 Embreagem com as peças: disco e platô de embreagem, garfo e 

colar, cilindro mestre e auxiliar; 

 Injeção formado pelos sobressalentes: bomba injetora, bicos 

injetores, filtro de combustível; 

 Chassis e suspensão composto por: feixes de molas, 

amortecedores, cubos das rodas, suporte do eixo cardã, barra de 

direção, estabilizador, pneu; 

 Sistema elétrico com: lâmpadas de iluminação e de farol, partida, 

limpador de para-brisa, setas, bateria, tacógrafo; 

 Transmissão com as peças: caixa de câmbio, eixo cardã, 

diferencial, semi-eixos de transmissão motriz. 

 

A Figura 11 mostra resumidamente os sistemas e peças componentes do 

ônibus segundo a visão de Barbosa. 
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Figura 11 - Subsistemas do ônibus e suas 37 peças de reposição. 

Fonte: Adaptada de Barbosa (1997). 

 

Já Garcia Junior (1991) dividiu os principais subsistemas dos veículos 

em doze grupos, seguindo a repartição estipulada pelo fabricante nos seus 

manuais de serviços, sendo eles: 

 Grupo 1: Revisões (abrange as revisões programadas); 

 Grupo 2: Alimentação e injeção; 

 Grupo 3: Motor; 

 Grupo 4: Eletricidade; 

 Grupo 5: Arrefecimento; 

 Grupo 6: Transmissão; 

 Grupo 7: Suspensão; 

 Grupo 8: Freios; 

 Grupo 9: Eixo dianteiro; 
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 Grupo 10: Eixo traseiro; 

 Grupo 11: Direção; 

 Grupo 12: Diversos. 

Nota-se claramente a similaridade dos subsistemas propostos pelos dois 

autores. 

(ii) Definição das características relevantes e parâmetros a serem 

quantificados: dados como taxa de falha ou taxa de consumo (λ), preço 

unitário do sobressalente, criticidade (baseada nos fatos de que [1] se a 

peça, quando quebra, imobiliza o veículo ou não e [2] seu tempo de 

ressuprimento), se é usada na manutenção preventiva ou corretiva 

(somente as peças utilizadas na manutenção corretiva é que são objetos 

do estudo), entre outros, foram baseados na literatura analisada, 

indicadora de que os mesmos devem/podem ser utilizados para se 

conseguir os resultados a que se propõe o estudo. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

 Os dados foram coletados numa empresa de transporte coletivo urbano por 

ônibus que atua na cidade de Natal. A identificação da empresa, por solicitação desta, é 

tratada de forma confidencial, mas os dados estão retratados de forma real e sem 

manipulação (multiplicação ou divisão por coeficientes arbitrados) dos seus 

quantitativos. Caracteriza-se aqui a empresa através de algumas informações que podem 

ser listadas e apresenta-se a seguir os dados fornecidos sobre as peças de reposição e 

que foram analisados pelo modelo proposto neste estudo. 

 

3.2.1 Empresa de Ônibus 

 

A empresa participante desta pesquisa existe há mais de 25 anos atuando no 

transporte coletivo urbano de passageiros por ônibus na cidade de Natal. Algumas 

informações pertinentes sobre a empresa estão listadas a seguir, sendo que a maior parte 

delas foi fornecida por seu representante durante visita às instalações da companhia. 

 Frota total: 83 ônibus, sendo 73 da frota efetiva e 10 da frota reserva (o 

que atende a legislação); 
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 Número de linhas atendidas: 14 linhas; 

 Número de viagens mensais: 17.159 viagens; 

 Quilometragem mensal: 600.000 km aproximadamente; em média tem-se 

21.500 km percorridos por dia útil, 15.000 km aos sábados e 12.500 km 

aos domingos; 

 Consumo de combustível (diesel): 6.800 litros/dia; 

 Idade média da frota: 5,69 anos; 

 PMM (percurso médio mensal): 7.229 km/veículo (bem próximo da 

média nacional e do que recomenda o Banco Mundial); 

 Valor do estoque de peças no almoxarifado: R$ 170.000,00 

aproximadamente; 

 Custo de manutenção (só com peças): R$ 0,18/km (até 2005) e R$ 

0,11/km (atualmente); 

 Meta de nível de serviço: 90% (o valor real em que se encontra não foi 

informado); 

 Manutenção corretiva é realizada diariamente nos veículos que 

apresentarem problema; 

 Manutenção preventiva é realizada em 2 ônibus por dia útil, somando em 

torno de 44 ônibus por mês, ou seja, cada ônibus passa por uma 

preventiva a cada dois meses, em média; 

 Para cuidar da manutenção da frota, a empresa possui os setores de 

mecânica, pintura e funilaria, elétrica, borracharia, capotaria e 

ferramentaria; 

 A frota é composta de ônibus da Mercedes-Benz (50%) e da Volkswagen 

(50%); 

 Um modelo novo de ônibus destes utilizados pela empresa com 17 

toneladas de PBT (peso bruto total) custa aproximadamente:  

o Mercedes MBB OF-1722 com 220 cavalos de potência: R$ 

255.000,00 (chassis = R$ 145.000,00 // carroceria = R$ 

110.000,00); 

o Volkswagen modelo 17230 com 230 cavalos de potência: R$ 

240.000,00 (chassis = R$ 130.000,00 // carroceria = R$ 

110.000,00). 
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Acerca da idade média da frota da empresa, cabe comentar que apesar de ser 

atualmente abaixo da máxima admitida de 7 anos, o valor de 5,69 anos está acima da 

média que pode-se ter como aceitável de 3,5 anos, o que pode denotar um maior índice 

de manutenção dos veículos, com substituição de componentes cujas idades estariam 

compreendidas no “período de vida útil” (demandando mais manutenções corretivas) ou 

no “período de envelhecimento” (exigindo mais manutenções preventivas) conforme a 

“curva da banheira” (Figura 3). De acordo com o representante da empresa, esta idade 

média vem diminuindo com a renovação contínua da frota (o que de certa forma é 

corroborado pelo decréscimo no custo de manutenção só com peças informado – de R$ 

0,18/km para R$ 0,11/km) e é objetivo da empresa continuar a reduzi-la, buscando 

chegar à meta de 3,5 anos. Esta política de renovação da frota da empresa, além de 

reduzir o custo de manutenção, reflete de forma significativa no aumento do nível de 

serviço da companhia. 

Importante assinalar que o horizonte de compra da empresa é mensal (repondo-

se um estoque mínimo calculado pelo seu sistema ERP
9
), mas conforme relato do 

representante, isto muda com freqüência em função de descontos oferecidos pelos 

fornecedores no caso de se comprar lotes maiores do que o habitual ou o necessário. O 

preposto da companhia relatou o caso recente da compra de 50 pneus (equivalente a um 

consumo de dois meses), em que conseguiu um deságio de R$ 80,00 por pneu, gerando 

uma economia total na compra de R$ 4.000,00 (para se ter uma idéia, um pneu novo do 

fabricante Michelin custa em torno de R$ 1.280,00; do fabricante Pirelli custa R$ 

1.190,00). 

 

3.2.2 Dados Coletados 

  

Com base nos trabalhos de Barbosa (1997) e Garcia Junior (1991) e na conversa 

mantida com o representante da empresa, foram relacionadas as peças listadas no 

Quadro 9 com seus respectivos dados reais coletados de relatórios gerenciais gerados 

pelo sistema ERP. Estas 33 peças, utilizadas somente em manutenções corretivas na 

frota da empresa, são exatamente o foco deste trabalho e aqui serão tratadas como “P1”,  

                                                
9 Enterprise Resource Planning é um programa ou software que integra os dados de todos os setores da 

organização, tais como: finanças, recursos humanos, contabilidade, produção, vendas, compras, etc. 
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“P2”, “P3”, etc
10

. Outras 25 peças de reposição listadas inicialmente (pode-se citar: 

bloco do motor, cabeçote, bielas, etc.
11

) foram descartadas do estudo em função de 

serem consumidas, de acordo com o informado pelo preposto da empresa, 

predominantemente em manutenções preventivas (o que não quer dizer que tais peças já 

sofreram falhas imprevistas) nos ônibus da empresa. Estes dados censurados não 

comprometem a pesquisa, já que o foco da mesma é exatamente os sobressalentes 

utilizados nas manutenções corretivas. Ressalte-se que, como a empresa possui ônibus 

na sua frota dos fabricantes Mercedes-Benz do Brasil (MBB) e Volkswagen (VW), há 

componentes separados para estes dois tipos de fabricantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
10 Lista completa (em ordem alfabética) das 33 peças utilizadas na manutenção corretiva dos ônibus da 

empresa e consideradas neste estudo: amortecedor, barra de direção, bateria, bomba d´água, correias, 

estabilizador, intercooler, kit embreagem MBB, kit embreagem VW, lâmpada farol, lâmpada freio, 

lâmpada iluminação, lâmpada setas de direção, limpador pára-brisa, lona dianteira de freio MBB, lona 

dianteira de freio VW, lona traseira de freio MBB, lona traseira de freio VW, mola dianteira MBB, mola 

dianteira VW, mola traseira MBB, mola traseira VW, pneu, rebite MBB, rebite VW, reparo da válvula 

APU, suporte do motor, tambor dianteiro de freio MBB, tambor dianteiro/traseiro de freio VW, tambor 
traseiro de freio MBB, turbina MBB, turbina VW, vidro (janela lateral). 

 
11 Lista completa (em ordem alfabética) das 25 peças utilizadas na manutenção preventiva dos ônibus da 

empresa e desconsideradas neste estudo: bicos injetores, bielas, bloco do motor, bomba de óleo, bomba 

injetora, cabeçote, caixa de câmbio, chicote elétrico, cubos das rodas, diferencial, eixo cardã, eixo 

comando de válvulas, filtro de combustível, juntas, letreiro luminoso, motor de partida, pistões e anéis de 

segmento, semi-eixos de transmissão motriz, suporte do eixo cardã, tacógrafo, validador da passagem, 

válvulas, virabrequim. 
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  Consumo  Preço 

qtde 

por  Criticidade Lead-time Local do 

  Mensal  Unitário Ônibus 

(Pára o 

ônibus (dias) Fornecedor 

Peça TF(λ)  R$   ou não pára) 

  
P1  0,636 168,00 1 S 1 Natal/RN 

P2  0,364  660,00 1 S 3 Fortaleza 

P3  0,727  2.700,00 1 S 3 Fortaleza 

P4 1,0  1.843,00 1 S 3 Fortaleza 

P5 1,0 229,00 4 N  1 Natal/RN 

P6 0,364 23,00 1 S 1 Natal/RN 

P7 2,273 882,00 1 S 3 Recife/PE 

P8 2,727 1.176,00 1 S 3 Recife/PE 

P9 1,364 136,00 4 S 1 Natal/RN 

P10  0,273  168,00 4 N 1 Natal/RN 

P11 1,273  197,00 4 N 1 Natal/RN 

P12 1,818  129,00 4 N 1 Natal/RN 

P13 1,273  70,00 4 N 1 Natal/RN 

P14 0,909 200,00 2 S 1 Natal/RN 

P15 27,636 12,97 8 N  1 Natal/RN 

P16 18,0 1.180,00 6 S 1 Natal/RN 

P17   6,364  1,25 8 N  1 Natal/RN 

P18   7,727  8,90 4 N  1 Natal/RN 

P19   5,364  1,25 2 N  1 Natal/RN 

P20    6,273  0,77 4 N  1 Natal/RN 

P21    3,091  134,00 2 N 3 Recife/PE 

P22   7,636  380,00 2 S 1 Natal/RN 

P23    85,455  14,49 16 S 3 Fortaleza 

P24    68,545  14,10 16 N 3 Fortaleza 

P25   63,364  16,65 16 N 3 Fortaleza 

P26   97,455  18,21 16 N 3 Fortaleza 

P27  1,273  268,00 4 S 3 Fortaleza 

P28  1,636  279,00 4 N 3 Fortaleza 

P29   0,909  265,00 4 N 3 Fortaleza 

P30 

                      

1,636  76,31 4 N 3 Fortaleza 

P31   2.642,36  0,45 256 N 3 Recife/PE 

P32   1.279,36  0,54 256 N 3 

 
P33 3,0 30,00   S 3 Recife/PE 

Quadro 9 - Peças de reposição do ônibus utilizadas em manutenção corretiva e seus dados iniciais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

Os dados iniciais inseridos no quadro são detalhados a seguir. Deles derivam as 

análises relevantes para o estudo explicitadas mais adiante. 
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a) Consumo mensal TF(λ): consumo real mensal médio referente ao período dos 

onze primeiros meses do ano em curso, estabelecendo-se então a taxa de 

consumo mensal (λ) ou taxa de falha mensal (TF) de cada peça para toda a frota 

de ônibus (83 veículos). Assim para a peça P1 tem-se um consumo mensal 

médio de 0,636 unidades no período de janeiro a novembro; para P2, tem-se λ 

igual a 0,364; e assim por diante.  

b) Preço unitário R$: preço de aquisição do sobressalente, que neste estudo será o 

único custo influente na decisão de qual peça comprar. Para P1 tem-se o custo 

de R$ 168,00; para P3, R$ 2.700,00, e assim sucessivamente. 

c) Quantidade de peças por ônibus: quantas peças há por veículo. Dessa forma, por 

veículo tem-se uma peça P2, uma P3, quatro unidades de P5, etc.  

d) Criticidade: para avaliar se a peça quando quebra imobiliza o ônibus (assinalado 

na planilha com a letra “S”) ou não (letra “N”). Os itens tidos como “críticos” 

devem receber uma atenção maior no gerenciamento dos seus estoques. Assim, 

tem-se como itens críticos P1, P2, P3, entre outros, e como não-críticos P5, P13, 

P15, etc. 

e) Lead-time: tempo de ressuprimento em dias, que afeta na criticidade da peça. 

Mas, neste caso, dado que o lead-time varia de um a três dias (ou seja, 

rapidamente repõe-se a falta do item), tal parâmetro não chega a pesar de 

maneira significativa em possíveis quebras de estoque de peças. Tem-se então, 

por exemplo, 1 dia para ressuprir a falta de P1, P5 e P6, e 3 dias para repor o 

estoque de P2 e P3. 

f) Local do fornecedor: cidade onde se localiza o fornecedor da respectiva peça. 

Nota-se que todas elas são supridas através de fornecedores que localizam-se em 

Natal, Recife ou Fortaleza, o que explica o baixo lead-time de ressuprimento. 

 

3.3   MODELAGEM DA FERRAMENTA DE ANÁLISE  

 

 Neste tópico, apresenta-se a ferramenta de análise de gestão de estoque 

descrevendo-a de forma detalhada. Complementa-se tal informação com a exposição do 

modelo matemático, do algoritmo e do fluxograma que resumem a lógica de operação 

da ferramenta. 
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3.3.1   Detalhamento da Ferramenta de Análise 

 

 De posse dos dados, fez-se uma análise exploratória dos mesmos através de 

iterações em planilha do Microsoft Excel 2003, com uso da função Poisson e árvore do 

caminho crítico, tomando como base o custo da peça e o seu nível de serviço 

observando-se um orçamento fixo. 

 Esta análise dos dados revela um típico problema de portfólio de ativos, onde 

cada um destes (no caso, as peças) compete pelo recurso disponível de forma que dê-se 

preferência a adquiri-lo baseado no máximo retorno (ou benefício) e no mínimo risco 

que ele poderá propiciar ao “investidor”, no caso, o gestor do estoque. Markowitz 

(1991) mostrou que os elementos básicos da sua teoria do portfólio, baseavam-se nestes 

dois critérios – o retorno esperado e o risco – com os quais o investidor busca escolher o 

ponto ótimo (a “fronteira eficiente”, como expressa o autor) para aplicar os seus 

recursos. 

A ferramenta de análise do estoque de peças de reposição foi pensada como um 

modelo matemático que quantifique o custo/benefício obtido ao tentar decidir-se por 

qual peça comprar e manter em estoque, baseado em algumas variáveis importantes que 

contribuem para esta decisão. O custo/benefício (CB) neste caso advém de uma relação 

(divisão) entre o custo de aquisição da peça e o incremento do nível de serviço (ΔNS) à 

cada operação de compra: o componente que oferecer o mais baixo preço de aquisição 

(menor custo) e o maior incremento do nível de serviço (maior benefício) com sua 

compra, apresentará o menor índice CB e é o que será adquirido e mantido em estoque 

para consumo no tempo devido. O modelo foi desenvolvido em planilha do Microsoft 

Excel 2003 fazendo uso de funções do programa e de funções estatísticas, como a 

Poisson, também inserida no programa.  

A árvore do caminho crítico que dá a base da lógica da ferramenta de análise (e 

do seu algoritmo) descrita acima, pode ser representada ilustrativa e resumidamente pela 

Figura 12. 
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Figura 12 - Árvore do caminho crítico. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Cabe destacar que o modelo foi pensado fazendo-se uso de peças consumíveis 

que em caso de quebra, são substituídas de imediato se há estoque disponível, sendo que 

isto é o que ocorre na prática com as 33 peças utilizadas na manutenção corretiva, 

ocorrendo que poucas delas podem ser reparadas (por exemplo: P3 e P22) e voltar para 

o estoque, o que, no caso, não é contemplado neste momento pelo modelo. 

 Tendo-se definido as peças de reposição do ônibus e suas variáveis de entrada, 

partiu-se para a busca da resposta à principal questão inerente a qualquer processo de 

gestão de estoque e já mencionada anteriormente: qual o nível ideal de estoque de uma 

peça que garanta o mínimo custo e a máxima disponibilidade (ou nível de serviço)? Para 

dirimir esta dúvida, fez-se uso, com os dados de entrada, da distribuição Poisson. 

 Wanke (2008) ressalta que a impossibilidade de assumir a distribuição do 

consumo no tempo de resposta (ou lead-time) aderente à distribuição normal, torna mais 

complexa a resposta a esta mesma dúvida, que pode ser posta similarmente da seguinte 

maneira (sem mencionar explicitamente a questão do custo): qual deve ser o ponto de 

pedido e o estoque de segurança de determinada peça de reposição para que a 

probabilidade da falta seja tão pequena quanto se desejar? Mas, pondera o mesmo autor, 

que há um problema em não se saber, de antemão, qual o tamanho do erro na tomada de 

decisão decorrente da suposição da distribuição normal quando o consumo 

definitivamente não tem esse perfil. 
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 Para contornar isto, um caminho normalmente utilizado é considerar que o perfil 

do consumo é aderente à distribuição Poisson. Como atesta Saggioro et al. (2008), a 

distribuição Poisson é o modelo matemático-estatístico mais difundido na literatura para 

otimização de estoques MRO ou de peças de reposição, e tem como premissa a 

modelagem do comportamento da demanda pelo item por uma distribuição de 

probabilidades, que é muito utilizada para descrever eventos aleatórios raros, como por 

exemplo, a falha não prevista de certos tipos de equipamentos, daí sua aderência na 

representação da demanda para alguns casos de peças de reposição.  As propriedades 

dessa distribuição de probabilidades a tornam particularmente interessante para o 

entendimento de como diferentes níveis de ponto de pedido e estoque de segurança 

afetariam a probabilidade de não faltar estoque, especialmente em ambientes de baixo 

consumo (1 a 300 unidades por ano), como é o caso das peças de reposição de ônibus 

selecionadas neste estudo. Dentre as suas propriedades, pode-se destacar: 

 a distribuição Poisson é discreta, ou seja, é possível calcular a 

probabilidade de ocorrência de um determinado nível de consumo com 

base na sua média histórica. Isso quer dizer que seria possível responder 

a questões do tipo: “dado que o consumo histórico de uma determinada 

peça de reposição é de 30 unidades por ano, qual é a probabilidade do 

consumo ser exatamente de duas peças no próximo mês?”; 

 a distribuição Poisson pressupõe independência entre eventos, ou seja, o 

nível de consumo de um mês não é afetado pelo consumo do mês 

anterior e tampouco afetará o consumo nos meses seguintes; 

 na distribuição Poisson, a variância do consumo (desvio-padrão elevado 

ao quadrado) é igual ao consumo médio em determinado período. 

 

Ferreira et al. (2001) complementam que quando o número de falhas “x” tem um 

comportamento assumido como uma distribuição Poisson, outras duas hipóteses (ou 

propriedades) são consideradas: 

 a probabilidade de ocorrer uma falha em um pequeno intervalo é 

aproximadamente proporcional ao intervalo; 

 a probabilidade de ocorrer mais de um evento num intervalo pequeno é 

desprezível comparada com a probabilidade de ocorrer um evento. 
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A distribuição Poisson pode ser representada pela Expressão 14 que mostra 

como calcular a probabilidade [Px(t)], para dado período de tempo (t), do consumo de 

peças de reposição ser igual a “x” unidades, dado que o consumo médio histórico, para 

um mesmo horizonte de tempo, é de “λ” unidades. 

 

  Px(t)  =  (λ . t)
x
 . e

-λt
          [14] 

            x! 

 

onde:  

x  =  consumo de peças de reposição por intervalo de tempo cuja probabilidade se deseja 

estimar; 

t  =  intervalo de tempo considerado; 

λ  =  taxa de consumo histórico das peças de reposição por unidade de tempo; 

Px(t)  =  probabilidade de haver “x” solicitações por peças de reposição durante o 

intervalo de tempo t. 

 

 Graficamente, a distribuição Poisson pode apresentar-se conforme mostra a 

Figura 13 (neste caso específico com taxas de consumo λ iguais a 1, 4 e 10 e com t = k). 

 

 

Figura 13 - Função de probabilidade da distribuição Poisson para λ = 1, λ = 4, λ = 10. 
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 Para uma melhor compreensão, o Quadro 10 retrata um exemplo considerando 

uma peça de reposição com consumo histórico (λ) de duas unidades por ano. Para cada 

nível de consumo possível de ocorrer nos próximos 12 meses, são calculadas as 

probabilidades individuais e acumuladas. 

 

Consumo de peças Probabilidade Probabilidade acumulada 

de reposição (x) nos individual (probabilidade do consumo  

próximos 12 meses   ser menor ou igual a "x") 

0 13,53% 13,53% 

1 27,07% 40,60% 

2 27,07% 67,67% 

3 18,04% 85,71% 

4 9,02% 94,73% 

5 3,61% 98,34% 

6 1,20% 99,55% 

7 0,34% 99,89% 

8 0,09% 99,98% 

9 0,02% 100,00% 

Quadro 10 - Consumo de peças para os próximos 12 meses com aderência à distribuição Poisson. 

Fonte: Adaptado de Wanke (2008). 

 

 Analisando-se o quadro, pode-se chegar à algumas conclusões para este caso 

cujo consumo médio histórico é de duas unidades por ano: 

 a probabilidade de não haver solicitações de peças de reposição (x = 0) 

nos próximos 12 meses é de 13,53%. Consequentemente, é de 86,47% a 

probabilidade de haver pelo menos uma solicitação de peças de reposição 

nos próximos 12 meses. Por outro lado, é nula a probabilidade de haver 

dez ou mais solicitações por peças de reposição nos próximos 12 meses. 

 manter quatro peças de reposição em estoque garante uma probabilidade 

de não haver falta de 94,73%, ao passo que cinco peças de reposição 

garantem 98,34% de chance de não faltar produto. Na avaliação do 

estoque, este incremento de 3,61% (98,34% - 94,73%) deve ser muito 

bem ponderado de forma a determinar se vale a pena gastar mais com 

estoque (neste caso, de quatro para cinco peças) para diminuir o risco de 

não ter a peça no momento que necessita. Tal avaliação será considerada 

na análise do estoque neste estudo. 

 a probabilidade acumulada permite, de certa maneira, avaliar o nível de 

serviço, em termos da probabilidade de não faltar estoque, para 
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determinada quantidade de itens em estoque. Reforça-se aqui a conclusão 

anterior referente a avaliar se vale a pena o incremento do nível de 

serviço (benefício) com um maior gasto (custo) com o estoque. 

Rememorando o que já foi exposto anteriormente, Ching (2001) alerta 

que deve-se ter muita cautela em estabelecer o nível de serviço avaliando 

estes parâmetros, pois aumentar a disponibilidade em apenas alguns 

pontos percentuais (normalmente devido a pressões da área de vendas), 

tem um efeito dramático no capital investido em estoque, uma vez que o 

custo de estoque cresce explosivamente com disponibilidades elevadas, 

mas o nível de serviço utilizado é, na maioria das vezes, menor que 

100%. Neste caso, acrescenta o autor, deve-se obter o maior equilíbrio 

possível entre a produção e o custo total de estoque, de um lado, e o nível 

de serviço prestado aos clientes, de outro lado.   

 A soma das probabilidades individuais é igual a 100%. 

 

Reforçando-se o exposto no Quadro 10, apresentam-se a seguir as Figuras 14, 15 

e 16 que mostram graficamente a distribuição do consumo de peças de reposição para 

consumos médios históricos (λ) de 2, 4 e 6 peças por ano. Especificamente, a Figura 14 

é o modelo gráfico do Quadro 10 no que se refere às probabilidades individuais. 

 

 

 

Figura 14 - Distribuição do consumo de peças de reposição com λ = 2. 

Fonte: Adaptado de Wanke (2008). 
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Figura 15 - Distribuição do consumo de peças de reposição com λ = 4. 

Fonte: Adaptado de Wanke (2008). 

 

 

Figura 16 - Distribuição do consumo de peças de reposição com λ = 6. 

Fonte: Adaptado de Wanke (2008). 

 

 Observando-se as figuras, é interessante notar que, à medida que o consumo 

médio histórico (λ) aumenta, o perfil de consumo vai ficando mais simétrico em relação 

à média. O oposto também se aplica, ou seja, menores valores do consumo médio 

histórico tornam a distribuição com perfil mais assimétrico e mais próximo da origem 

do gráfico. Isto retrata de forma interessante que situações em que ocorra um “pico” no 

consumo causariam mais transtornos do que um “vale”, como é o caso de algumas 

peças de reposição de baixo consumo, cujos estoques, normalmente baixos, não 

atenderiam estas altas demandas repentinas. 

 Com o uso da planilha Microsoft Excel é possível implementar facilmente os 

cálculos relativos às probabilidades individuais e às probabilidades acumuladas. A 

função POISSON na planilha retorna, para determinado consumo de peças de reposição 
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(x) que se deseja estimar e determinada taxa de consumo histórico (λ), essas duas 

probabilidades. Para isso, utilizam-se na planilha os comandos a seguir: 

i. = POISSON (x, λ, falso)  fornece a probabilidade individual para x; 

ii. = POISSON (x, λ, verdadeiro)  fornece a probabilidade acumulada até 

x, inclusive. 

Neste estudo fez-se uso da função POISSON na planilha MS-Excel tal como 

logo acima detalhado pelas fórmulas, com o objetivo de se estabelecer o nível de 

serviço para cada peça de reposição comprada e mantida em estoque. 

 Para que essas fórmulas não redundem em erros, deve ser considerado que tanto 

o consumo de peças de reposição (x) que se quer estimar, quanto a taxa histórica de 

consumo (λ), estejam referenciados a um mesmo intervalo de tempo. 

 Wanke (2008) lembra que, assim como na gestão de estoques de produtos 

acabados, o nível de estoque de peças de reposição (que garante certa probabilidade de 

não haver falta) deve ser determinado para o intervalo de tempo em que a empresa está 

mais vulnerável, ou seja, da colocação do pedido de ressuprimento até seu recebimento. 

É nesse intervalo de tempo que aumentos imprevistos no consumo (os temidos “picos”) 

de peças de reposição podem levar à falta de estoques e a possíveis prejuízos para o 

negócio. 

 A aplicação do comando POISSON da planilha MS-Excel é mostrado no Quadro 

11, apresentada no tópico “Estudo de caso”. 

 

 

3.3.2   Modelo Matemático da Ferramenta de Análise 

 

 O que está detalhado no tópico 3.3.1 pode ser, resumidamente, representado 

através do modelo matemático da ferramenta de análise da seguinte forma: 

 

i = cada peça do ônibus (para o caso estudado: 0 ≤ i ≤ 33); 

xi = quantidade em estoque de cada peça do ônibus; 

λi = taxa de consumo mensal da i-ésima peça; 

NSi = nível de serviço da i-ésima peça associado à quantidade xi em estoque, dado pela 

distribuição de Poisson conforme já demonstrado na Expressão 14; 

Ci = custo unitário da i-ésima peça; 

K = orçamento de peças de manutenção; 



 

 

68 

 

J = nível de serviço desejado (meta); 

ΔNSi = ganho no nível de serviço da i-ésima peça com adição de mais 1 unidade no 

estoque; 

CBi = custo-benefício da i-ésima peça. 

 

Sendo que: 

 

      [14] 

 

  [15] 

 

        [16] 

 

O problema, então, consiste em: 

 

         [17] 

 

Sujeito a 

  

        [18] 

   

         [19] 

 

   

 Através destas variáveis e expressões, a ferramenta executa as iterações 

necessárias de modo a buscar atingir o objetivo proposto. 
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3.3.3   Algoritmo da Ferramenta de Análise 

 

 De maneira simplificada pode-se representar o modelo através do algoritmo da 

ferramenta de análise com uso de um pseudocódigo da seguinte forma:  

 

1 Algoritmo ESTOQUE_DE_PECAS 

2 Var  Ni, Xi : inteiro 

3 λi, NSi, Ci, K, J, ΔNSi, CBi, NSm, CT : real 

4 Início 

5 Escreva “Entre com nomes das peças:”  

6 Leia Ni 

7 Escreva “Entre com valor do orçamento e meta do nível de serviço:” 

8 Leia K, J 

9 Escreva “Entre com os dados das peças taxa de consumo, custo unitário, 

quantidade em estoque:” 

10 Leia λi, Ci, Xi 

11 NSi = POISSON(Xi, λi,1) 

12 ΔNSi = POISSON (Xi+1,λi,1) – POISSON(Xi,λi,1) 

13 CBi = Ci / ΔNSi 

14 NSm = MEDIA(NSi) 

15 CT = SOMA(Ci * Xi) 

13 Se MÍNIMO(CBi) 

14  Então  Xi = Xi + 1 

15  Calcule NSi, ΔNSi, CBi, NSm, CT 

16 Se NSm >= J 

17  Escreva “Fim” 

18 Senão 

19  Va para 13 

20 Fim   
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3.3.4   Fluxograma da Ferramenta de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fluxograma da Ferramenta de Análise. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O fluxograma apresentado enfocando o nível de serviço também pode ser 

retratado com o orçamento limitado, bastando substituir os blocos que contêm o “NS” 

pela variável “custo total” ou “orçamento”. Ressalte-se que para os itens não-críticos, a 

sequência do fluxograma é similar, mudando somente os valores do nível de serviço e 

do orçamento estabelecido. Ressalte-se também que o desenho do fluxograma 

representa a forma “ideal” de seqüenciamento do modelo, o que ainda não ocorre, 

conforme será assinalado no tópico “Estudo de caso”, em função de haver necessidade 

de ajuste no mesmo com relação àqueles itens que são indicados para compra mesmo já 

tendo alcançado o nível de serviço estipulado (90% para os itens críticos) ou 

ultrapassado a sua taxa de consumo histórica. 

 

4   ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos a partir da inserção das 

variáveis de entrada das peças de reposição do ônibus. Dados estes que possibilitarão a 

análise adequada para a tomada de decisão acerca do que comprar e do que manter em 

estoque relativo aos itens sobressalentes. 

A manipulação dos dados das peças de reposição de ônibus pode ser entendida 

como um típico problema inserido na Pesquisa Operacional, pois visa perseguir um 

objetivo sujeito à restrições do processo. Para o caso em estudo, reforçando-se o já 

exposto pelas Expressões 17, 18 e 19 e podendo estender um pouco mais, dispõe-se do 

seguinte: 

I. Problemas: 

 Minimizar o custo de estoque (inventário) de peças de reposição 

e/ou, 

 Maximizar o nível de serviço aumentando a disponibilidade de 

peças de reposição em estoque. 

II. Restrições: 

 Sujeito a um orçamento fixado, limitado a um valor previamente 

estabelecido (ressalte-se que neste estudo não foi determinado tal 

valor, deixando-o em aberto); 

 Sujeito a um nível de serviço inicial maior que 10%; 
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 Sujeito a um nível de serviço final igual ou maior que 90% para 

os itens críticos e de 50% para os itens não-críticos, desde que 

não ultrapasse o orçamento fixado. 

 

Para ilustrar a aplicação do comando POISSON da planilha MS-Excel neste 

estudo, apresenta-se o Quadro 11 com os dados de entrada dispostos no Quadro 9 já 

tratados pela função. Neste caso, para as primeiras oito peças do Quadro 9, ou seja, P1, 

P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8 tem-se as probabilidades mostradas a seguir. 

 

 

P1  P2 P3 P4 P7 P8 

 

(λ = 0,636) (λ = 0,364) (λ = 0,727) (λ = 1,0) (λ = 2,273) (λ = 2,727) 

X P1(x) P2(x) = P6(x) P3(x) P4(x) = P5(x) P7(x) P8(x) 

0 52,9% 69,5% 48,3% 36,8% 10,3% 6,5% 

1 86,6% 94,8% 83,5% 73,6% 33,7% 24,4% 

2 97,3% 99,4% 96,2% 92,0% 60,3% 48,7% 

3 99,6% 99,9% 99,3% 98,1% 80,5% 70,8% 

4 99,9% 100,0% 99,9% 99,6% 91,9% 85,9% 

5 100,0%   100,0% 99,9% 97,1% 94,1% 

6       100,0% 99,1% 97,8% 

7         99,8% 99,3% 

8         99,9% 99,8% 

9         100,0% 99,9% 

10           100,0% 

Quadro 11 - Uso da função Poisson na determinação da probabilidade de não faltar a peça. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Quadro 11 com a aplicação da função POISSON mostra as probabilidades de 

não haver falta de peças em estoque dado que há uma quantidade “x” em estoque, ou 

seja, mede o nível de serviço. O “x”, que no quadro está variando de 0 a 10 unidades, 

representa a quantidade em estoque ou o consumo de peças nos próximos 30 dias (dado 

que a taxa de consumo histórico “λ” está mensalizada). A análise do Quadro 11 permite 

concluir: 

o Para a peça P1 que apresenta taxa de consumo histórico mensal λ1 = 

0,636, a probabilidade de não haver falta de peça tendo nenhuma (zero) 

peça em estoque é de 52,9%. Isso também quer dizer que a probabilidade 

de haver falta de peça com estoque zero de P1 é de 47,1% (complemento 

de 52,9%, ou seja, 100% menos 52,9%). Caso seja adquirida uma peça, 

mantendo-a em estoque, a mesma probabilidade salta para 86,6%, o que 
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denota um incremento significativo de 33,7% no nível de serviço, já que 

a probabilidade de faltar a peça baixou de 47,1% (100% - 52,9%) para 

13,4% (100% - 86,6%). Situações como esta são impositivas para 

decidir-se pela compra de uma peça e sua manutenção no inventário, já 

que mesmo com o aumento do custo, há o benefício da variação positiva 

do nível de serviço (o que aqui pode-se simbolizar por ΔNS). Caso 

compre-se mais uma peça (somando duas no estoque), a probabilidade de 

não haver falta chega a 97,3%, variando 10,7% em relação a anterior. 

Note-se aqui que tal variação já não é tão vultosa como a anterior, o que 

incorre novamente em ponderar se vale a pena crescer mais o custo para 

obter um benefício menor. Além disso, muitas empresas consideram ser 

bastante satisfatório um nível de serviço próximo a 90% (relembrando: a 

empresa de ônibus avaliada neste estudo tem como meta um nível de 

serviço de 90%), o que no caso de P1, atinge-se tendo uma unidade em 

estoque. Comprar e manter três ou quatro peças em estoque redunda em 

ganho no nível de serviço menor ainda (2,3% e 0,3%, respectivamente) 

que os anteriores, o que na maioria dos casos, não vale a pena fazer, dado 

o alto custo. Vale notar que, para P1 com esta taxa de consumo histórica, 

se a empresa quiser ter um nível de serviço de 100%, deve comprar e 

manter cinco unidades em estoque (custo unitário igual a R$ 168,00, 

então tem-se: 5 x 168,00 = R$ 840,00), devendo aí, certamente, ponderar 

se o custo mais alto deste procedimento realmente compensa o fato de 

não correr o risco de faltar a peça quando esta for requisitada. 

o Para as peças P2 e P6 que apresentam taxas de consumo histórico mensal 

iguais (λ2 = λ6= 0,364), a probabilidade de não haver falta de peça tendo 

nenhuma (zero) peça em estoque é de 69,5%. Isso também quer dizer que 

a probabilidade de haver falta de peça com estoque zero de P2 (e P6) é de 

30,5% (complemento de 69,5%, ou seja, 100% menos 69,5%). Observe-

se que, como λ2 é menor que λ1 (0,364 contra 0,636), naturalmente a 

probabilidade de não haver falta de peça com estoque zero é maior em 

P2. Com a compra de uma unidade, mantendo-a em estoque, a mesma 

probabilidade salta para 94,8%, ou seja, há uma variação de 25,3%, que é 

bastante significativa no nível de serviço, pois reduz a probabilidade de 

faltar a peça para apenas 5,2% (100% - 94,8%). Para P2 também tem-se, 
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então, uma situação preponderante para decidir-se pela compra de uma 

unidade e sua manutenção no inventário, já que o aumento do custo 

parece ser plenamente compensado pelo benefício da variação bastante 

positiva do nível de serviço, além do que já atinge-se um nível de serviço 

superior a 90%, que como já exposto, é o que normalmente as empresas 

têm como mínimo aceitável para o nível de serviço e é a meta da 

empresa em estudo. Com mais uma peça (somando duas no estoque), a 

probabilidade de não haver falta chega a 99,4%, variando apenas 4,6% 

em relação a anterior, o que já se mostra não tão atrativo, considerando-

se também que o patamar anterior (94,8% com 1 unidade em estoque) 

pode ser reconhecido como satisfatório. Comprar e manter três ou quatro 

unidades em estoque repercute em menores variações do nível de serviço 

(0,5% e 0,1%, respectivamente) que os anteriores, o que pode não ser 

viável dado o incremento no custo. Frise-se que, para P2 com a taxa de 

consumo histórica igual a 0,364, se a empresa quiser ter um nível de 

serviço de 100%, deve comprar e manter quatro peças em estoque (custo 

unitário igual a R$ 660,00, então tem-se: 4 x 660,00 = R$ 2.640,00), 

devendo aí, certamente, pesar se o custo mais alto deste procedimento 

realmente compensa. No caso da peça P6, embora o custo seja menor (4 

unidades x R$ 23,00 = R$ 92,00), vale a mesma ponderação. 

o Para a peça P3 que apresenta taxa de consumo histórico mensal λ3 = 

0,727, a probabilidade de não haver falta de peça tendo nenhuma (zero) 

peça em estoque cai para 48,3%. Isso também quer dizer que a 

probabilidade de haver falta de peça com estoque zero de P3 é de 51,7%. 

Dado que λ3 é maior que λ2 e λ1, é esperado que a probabilidade de não 

haver falta de peça com estoque zero seja realmente menor em P3. 

Novamente chamam a atenção os incrementos iniciais no nível de 

serviço com a compra de uma unidade (probabilidade de não faltar pula 

para 83,5%, com variação de 35,1%), e de duas unidades (probabilidade 

de não faltar chega a 96,2%, com variação de 12,7%), que neste caso, 

supera o nível de serviço normalmente aceitável de 90%. Para as 

próximas aquisições (três a cinco unidades), as variações do nível de 

serviço são menores. Para a empresa obter um nível de serviço de 100% 

com a P3, deve comprar e manter cinco unidades em estoque (custo 
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unitário igual a R$ 2.700,00, então tem-se: 5 x 2.700,00 = R$ 13.500,00), 

devendo aí, certamente, pesar se o custo mais alto deste procedimento 

realmente compensa. 

o Para as peças P4, P5, P7 e P8 (e para as demais peças relacionadas no 

Quadro 9; da 9ª à 33ª não estão representadas no Quadro 11), a análise 

segue o mesmo raciocínio, valendo destacar no Quadro 11, os números 

de  P4, P7 e P8 que possuem λ4, λ7 e λ8 respectivamente iguais a 1,0, 

2,273 e 2,727. Com maiores taxas de consumo histórico (“lambdas – λ”), 

esperadamente apresentam probabilidades de não haver faltas bem 

menores quando há estoques reduzidos. Para estoque zero, tais 

probabilidades são para P4, P7 e P8, respectivamente iguais a 36,8%, 

10,3% e 6,5%. Com a compra de peças, os ganhos no nível de serviço 

vão se somando, embora de forma mais lenta (o que também é esperado), 

do que o ocorrido com as peças P1, P2, P3 e P6. De forma que para a 

peça P4, atinge-se o nível de serviço superior a 90% com duas unidades 

em estoque (valor exato igual a 92%); para a peça P7, tal índice é 

conseguido com quatro unidades em inventário (NS = 91,9%); e para P8, 

com 5 unidades tem-se 94,1% de nível de serviço. Para ter 100% no nível 

de serviço, deve-se manter seis unidades de P4, nove unidades de P7 e 

dez de P6 em estoque, o que neste caso, remontam num custo de R$ 

11.058,00 para P4 (6 x 1.843,00), R$ 7.938,00 para P7 (9 x 882,00) e R$ 

11.760,00 para P8 (10 x 1.176,00). Com estes relevantes valores, deve-se 

verificar com atenção o custo-benefício da relação entre carregar mais 

estoque versus obter maior nível de serviço. 

o Ainda com relação aos números do Quadro 11, permitiu-se através deles, 

estimar o estoque inicial de cada peça através de uma probabilidade 

mínima de não haver falta de produto. Para este estudo considerou-se 

então que o nível mínimo de serviço é de 10%, sendo a partir dele 

correlacionada a quantidade inicial de estoque de cada peça. Desta 

forma, com base nos dados do Quadro 11 e extrapolando-se o mesmo 

procedimento para as demais peças (da 9ª à 33ª), tem-se para as peças P1 

a P33 os estoques iniciais conforme Quadros 12 e 13, onde dividiu-se nas 

mesmas os itens críticos (Quadro 12) e os não-críticos (Quadro 13). 

Evidencie-se que este nível mínimo de serviço de 10% pode ser arbitrado 
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livremente pela empresa sempre quando esta for executar o programa, 

podendo ela própria, e até de maneira mais simples e direta, adotar o 

estoque final de cada peça do mês anterior ao mês em que se deseja fazer 

a análise. O tratamento diferenciado possibilitado pelo modelo para os 

itens críticos e não-críticos, permite à empresa usuária do programa, uma 

maneira de melhor gerir o inventário de sobressalentes, estabelecendo 

inclusive, níveis de serviço e orçamentos em separado para cada um dos 

tipos conforme sua criticidade. 

 

  Estoque     Estoque     Estoque   

Peça Inicial NS Peça inicial NS Peça Inicial NS 

P1 0 52,9% P7 0 10,3% P22 4 12,2% 

P2 0 69,5% P8 1 24,4% P23 74 11,6% 

P3 0 48,3% P9 0 25,6% P27 0 28,0% 

P4 0 36,8% P14 0 40,3% P33 1 19,9% 

P6 0 69,5% P16 13 14,3% 

   Quadro 12 - Estoques iniciais por peça (itens críticos) para um nível de serviço mínimo de 10%. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  Estoque     Estoque     Estoque   

Peça Inicial NS Peça inicial NS Peça Inicial NS 

P5 0 36,8% P18 4 11,6% P28 0 19,5% 

P10 0 76,1% P19 3 21,8% P29 0 40,3% 

P11 0 28,0% P20 3 12,8% P30 0 19,5% 

P12 0 16,2% P21 1 18,6% P31 2.577 10,3% 

P13 0 28,0% P24 58 11,0% P32 1.234 10,4% 

P15 21 11,9% P25 53 10,5% 

   P17 3 12,2% P26 85 11,1% 

   Quadro 13 - Estoques iniciais por peça (itens não-críticos) para um nível de serviço mínimo de 10%. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Analisando-se os dados do Quadro 12, verifica-se que, para os itens críticos, 9 

peças (64% das 14 peças) partindo de um estoque inicial igual a zero (P1, P2, P3, etc.), 

já oferecem um nível de serviço maior que 10% (com estoque inicial zero, por exemplo, 

a peça P7 mostra um nível de serviço igual a 10,3%, enquanto a peça P1 demonstra um 

nível de serviço de 52,9%). De maneira esperada, as peças P16 e P23, por possuírem as 

taxas de consumo históricas mais altas (λ16=18 e λ23=85,45) sugerem os estoques 

iniciais mais elevados (13 e 74, respectivamente), que superam por pouco o nível 

mínimo de serviço de 10%. O estoque inicial sugerido para a peça P16 e o seu alto custo 
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unitário, evidenciam mais ainda a sua criticidade no inventário. Também pelo alto 

estoque inicial indicado, a peça P23 demanda atenção similar, embora apresente menor 

custo de aquisição.  

 Sobre o Quadro 13 dos itens não-críticos, pode-se fazer uma análise parecida, 

pois 8 peças (42% das 19) partem de um estoque igual a zero, mas com nível de serviço 

superior aos 10% mínimos. Destaque-se o estoque inicial sugerido para os itens P31 e 

P32, com 2.577 e 1.234 unidades, respectivamente, devido às suas maiores taxas de 

consumo (λ31=2.642 e λ32=1.249), o que não repercute tanto no custo do inventário, 

dado que tais peças têm preço unitário baixo (iguais a R$ 0,45 e R$ 0,54, 

respectivamente). 

 De posse deste tratamento inicial, construiu-se a planilha no MS-Excel fazendo-

se uso da função POISSON apresentada nos Quadros 14 (itens críticos) e 15 (não-

críticos). Os dados de cada peça apresentados em cada coluna da planilha são os 

seguintes: 

 Taxa de consumo histórico “λ” mensal; 

 Custo unitário da peça (C), que será o único custo considerado neste 

estudo (outros custos relacionados ao estoque, como custo financeiro e 

custo do pedido e outros mais, podem ser apurados e incluídos no 

modelo); 

 Estoque inicial (definido com base nos Quadros 12 e 13); 

 Nível de serviço (NS) representado pela probabilidade de não haver falta 

de peça dado que há “x” no estoque inicial (definido com base na função 

POISSON e extraído dos Quadros 12 e 13); 

 Variação do nível de serviço (ΔNS) que mostra, por peça, o incremento 

possível com a aquisição de mais uma unidade (estoque inicial mais 

um). Assim, por exemplo, para a peça P1, tem-se um ΔNS de 33,7% 

comprando-se mais uma unidade (e tornando o estoque, que era zero, 

igual a 1); para a peça P2, o ΔNS é de 25,3%, e assim por diante. 

 Custo-benefício (CB) que é exatamente o parâmetro decisório da 

planilha, cujo cálculo resulta da divisão do custo (C) pela variação do 

nível de serviço (ΔNS). 
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Os Quadros 14 e 15 estão apresentados a seguir, com os dados iniciais (estoque 

inicial, nível de serviço inicial, etc.) de cada peça, que representa o ponto de partida da 

análise. 

 

Peça λ 
Custo 

unitário (C) 

Estoque 

inicial 
NS ΔNS 

Custo 

benefício 

(CB) 

P1     0,636         168,00  0 52,9% 33,7%              499  

P2     0,364         660,00  0 69,5% 25,3%           2.611  

P3     0,727      2.700,00  0 48,3% 35,1%           7.683  

P4         1,0      1.843,00  0 36,8% 36,8%           5.010  

P6     0,364           23,00  0 69,5% 25,3%                91  

P7     2,273         882,00  0 10,3% 23,4%           3.767  

P8     2,727      1.176,00  1 24,4% 24,3%           4.835  

P9     1,364         136,00  0 25,6% 34,9%              390  

P14     0,909         200,00  0 40,3% 36,6%              546  

P16       18,0      1.180,00  13 14,3% 6,5%         18.021  

P22     7,636         380,00  4 12,2% 10,4%           3.639  

P23   85,455           14,49  74 11,6% 2,4%              614  

P27     1,273         268,00  0 28,0% 35,6%              752  

P33         3,0           30,00  1 19,9% 22,4%              134  

Quadro 14 - Dados iniciais dos itens críticos: estoque inicial, nível de serviço inicial, etc. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Peça λ 

Custo 

unitário 

(C) 

Estoque 

inicial 
NS ΔNS 

Custo 

benefício 

(CB) 

P5            1,0       229,00  0  36,8% 36,8%           622  

P10        0,273       168,00  0  76,1% 20,8%           809  

P11        1,273       197,00  0  28,0% 35,6%           553  

P12        1,818       129,00  0  16,2% 29,5%           437  

P13        1,273         70,00  0  28,0% 35,6%           196  

P15      27,636         12,97             21  11,9% 4,6%           284  

P17        6,364           1,25               3  12,2% 11,8%             11  

P18        7,727           8,90               4  11,6% 10,1%             88  

P19        5,364           1,25               3  21,8% 16,2%               8  

P20        6,273           0,77               3  12,8% 12,2%               6  

P21        3,091       134,00               1  18,6% 21,7%           617  

P24      68,545         14,10             58  11,0% 2,6%           546  

P25      63,364         16,65             53  10,5% 2,6%           637  

P26      97,455         18,21             85  11,1% 2,1%           854  

P28        1,636       279,00  0  19,5% 31,9%           876  

P29        0,909       265,00  0  40,3% 36,6%           724  

P30        1,636         76,31  0  19,5% 31,9%           240  

P31     2.642,4           0,45        2.577  10,3% 0,4%           126  

P32     1.279,4           0,54        1.234  10,4% 0,5%           104  

Quadro 15 - Dados iniciais dos itens não-críticos: estoque inicial, nível de serviço inicial, etc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Acerca da coluna “Custo benefício” (CB), como já mencionado, trata-se do 

parâmetro decisório da planilha, cujo cálculo resulta da divisão do custo (C) pela 

variação do nível de serviço (ΔNS). Sendo assim, para definir qual peça comprar e 

manter no estoque, usa-se técnica similar à escolha do caminho crítico (ou menos 

crítico, nesse caso – ver “árvore do caminho crítico” na Figura 12), optando-se por 

aquele item que apresentar o menor índice custo-benefício “CB”, pois o que interessa é 

que o custo total (no numerador da fração ou divisão) seja o menor entre todas as 

possibilidades e que a variação do nível de serviço (o “benefício” ΔNS, que fica no 

denominador da fração) seja a maior entre todas as peças. Na situação inicial da planilha 

apresentada no Quadro 14, a peça P6 é a que possui o menor índice “CB”, igual a 91 

(com C = 23 e ΔNS = 25,3%, tem-se CB = 23 ÷ 25,3% ≈ 91), sendo então tal peça 

escolhida para se comprar mais uma unidade, passando o seu estoque de 0 para 1 

unidade ao custo de mais R$ 23,00. No caso do Quadro 15 (itens não-críticos), a peça 

P20 apresenta o menor CB (igual a 6) e é a eleita para a primeira compra. É o que 
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define-se resumidamente nos Quadros 16 e 17, disponibilizados no modelo, que 

auxiliam na tomada de decisão de qual peça deve ser comprada. 

 

CB Peça a ser comprada 

         90,99  P6 

 

  
Qtde no Estoque NS Custo de aquisição 

  0 70% 23,00 

Total 

Gasto  R$                19.138,26  NS 33,12% 

Quadro 16 - Resumo da situação inicial e definição da primeira peça a ser comprada (itens críticos). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Detalhadamente, o Quadro 16, define então o seguinte: 

 O item a ser adquirido na próxima compra é a peça P6; 

 A peça P6 está com estoque igual a zero no momento; 

 O seu nível de serviço atual (com a quantidade que há em estoque) é de 

70%; 

 Seu custo de aquisição é de R$ 23,00; 

 Seu custo-benefício atual (CB) é de 90,99 (≈ 91, que é o menor entre 

todos e daí ser o parâmetro que define que é a peça que será comprada); 

 O total gasto com o estoque inicial de todos os itens críticos é de R$ 

19.138,26. Este parâmetro é importante e deve ser observado a cada 

compra, já que uma das restrições do problema é a limitação a um 

orçamento pré-estabelecido, e o total gasto, portanto, não pode 

ultrapassar este valor. 

 A média do nível de serviço de todas as peças na situação inicial é de 

33,12%, o que aumentará à medida que mais itens sejam incorporados ao 

estoque. Para a empresa que persegue a meta de obter no mínimo um 

nível de serviço de 90% (sendo isto inclusive uma das restrições do 

problema), a monitoração da evolução deste índice a cada compra 

efetuada é importante para o sucesso da operação. 

 

No caso dos itens não-críticos, tem-se a seguinte situação para a compra inicial 

conforme o Quadro 17. 
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CB Peça a ser comprada 

         6,33  P20 

 

  
Qtde no Estoque NS Custo de aquisição 

  3 13% 0,77 

Total 

Gasto  R$                5.525,89  NS 21,41% 

Quadro 17 - Resumo da situação inicial e definição da primeira peça a ser comprada (itens não-críticos). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Pode-se então, do Quadro 17, interpretar o seguinte: 

 O item a ser adquirido na próxima compra é a peça P20; 

 A peça P20 possui no momento 3 unidades em estoque; 

 O seu nível de serviço atual é de 13%; 

 Seu custo de aquisição é de R$ 0,77; 

 Seu custo-benefício atual (CB) é de 6,33 (≈ 6, que é o menor entre todos 

e daí ser o parâmetro que define que é a peça que será comprada); 

 O total gasto com o estoque inicial de todos os itens não-críticos é de R$ 

5.525,89.  

 A média do nível de serviço de todas as peças não-críticas na situação 

inicial é de 21,41%. 

 

As compras seguintes continuam a ser determinadas pelo menor índice “CB”. O 

programa da planilha foi feito de forma que, uma vez iniciada a compra de um item, a 

aquisição do mesmo item pode ser feita desde que o seu índice “CB” continue sendo o 

menor entre todos os outros. Desta forma, dando-se o comando para executar na 

planilha a primeira compra, obtém-se como resultado o que está exposto a seguir nos 

Quadros 18 e 19 para os itens críticos. 

 

Nº da 

compra 
Peça 

Quantidade 

no estoque 

Valor 

Investido 

Quantidade 

Comprada 

1 P6 1 R$ 23,00 1 

Quadro 18 - Dados da primeira compra efetuada para itens críticos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A análise do Quadro 18 permite constatar que para a primeira aquisição de itens 

críticos, o programa sugere comprar 1 unidade da peça P6, investindo-se um valor de 
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R$ 23,00 (resultado de 1 unidade multiplicada pelo custo unitário de R$ 23,00), 

totalizando agora no estoque 1 unidade do referido item (o estoque inicial era zero). 

Importante destacar dois pontos relativos a esta operação e não mostrados 

explicitamente no Quadro 18:  

 Com uma unidade em estoque da peça P6, supera-se a sua taxa de 

consumo histórica mensal “λ” que é de 0,364,  mostrada no Quadro 14. 

Nesta fase de desenvolvimento inicial, o programa ainda não foi 

habilitado a comparar situações como esta e bloquear possíveis 

incrementos no estoque que superem a taxa de consumo histórica. Pode-

se entender isto como uma limitação do programa, que pode ser 

melhorada em uma nova versão do mesmo. Como o horizonte de compra 

da empresa é mensal, o gestor do negócio pode constatar este adicional 

do estoque e frear novas aquisições deste item. 

 A mesma única unidade em estoque da peça P6 fornece agora um nível 

de serviço específico deste item de 94,79%, ou seja, com estoque igual a 

zero tinha-se um NS de 69,5% (vide Quadros 12 e 14) e houve, portanto, 

uma variação positiva de 25,29% com a compra de 1 unidade da P6, o 

que é bastante significativo para o nível de serviço, que assim, para esta 

peça P6 supera o índice mínimo necessário de 90%, podendo-se então 

considerar que não há necessidade de comprar mais peças P6 até que 

ocorra um novo consumo das mesmas. O programa nesta fase inicial 

também não está apto a comparar situações como esta e bloquear 

possíveis novas compras para itens que já superaram os 90% em nível de 

serviço. Isto também pode soar como uma limitação do programa, que 

pode ser melhorada em uma nova versão do mesmo. 

 

A mesma sequência ocorre para os itens não-críticos, que, para não tornar-se 

repetitivo o relato, não são retratados aqui neste momento. Mais adiante, serão 

especificados os resultados para estas peças. 

 Seguindo então com as iterações do modelo, para os itens críticos, o Quadro 19, 

que é o mesmo modelo do Quadro 16, mostra em resumo o quadro geral do estoque 

após a primeira compra efetuada e já sugere a próxima (a segunda, no caso) indicação 

de compra. 
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CB Peça a ser comprada 

         133,90  P33 

 

  
Qtde no Estoque NS Custo de aquisição 

  1 20% 30,00 

Total 

Gasto  R$                19.161,26  NS 34,92% 

Quadro 19 - Resumo do estoque após a 1ª compra e indicação da 2ª peça a ser comprada (itens críticos). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em detalhes, o Quadro 19, mostra então o seguinte: 

 O item sugerido para a segunda compra é a peça P33; 

 A peça P33 possui no momento 1 unidade em estoque; 

 O seu nível de serviço atual (com 1 unidade em estoque) é de 20%; 

 Seu custo de aquisição é de R$ 30,00; 

 Seu custo-benefício atual (CB) é de 133,90 (que é o menor entre todos 

neste momento de decisão e daí ser o parâmetro que define que a P33 é a 

peça que será comprada); 

 O total gasto com o estoque de todas as peças críticas é de R$ 19.161,26. 

Vale observar que antes da primeira compra, este valor era de R$ 

19.138,26 e com a aquisição de 1 unidade da peça P6, somou-se a este 

montante inicial exatamente o valor de R$ 23,00, conforme já 

mencionado. Enfatize-se aqui, novamente, a importância deste 

parâmetro, que deve ser acompanhado a cada compra, a fim de que não 

se extrapole o limite estabelecido no orçamento.  

 A média do nível de serviço de todas as peças após a primeira compra 

agora é de 34,92%, ou seja, a aquisição de 1 unidade da peça P6 fez a 

média variar 1,80% positivamente (na situação inicial era de 33,12%). 

Como já mencionado, este parâmetro também merece monitoramento 

freqüente, a fim de que o mesmo atinja o mínimo de 90% no nível de 

serviço.  

 

Executada a segunda compra para os itens críticos, tem-se os resultados 

mostrados no Quadro 20. 
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Nº da 

compra 
Peça 

Quantidade 

no estoque 

Valor 

Investido 

Quantidade 

Comprada 

1 P6 1 R$ 23,00 1 

2 P33 5 R$ 120,00 4 

Quadro 20 - Dados da segunda compra efetuada (itens críticos). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise do Quadro 20 permite constatar que para a segunda aquisição, o 

programa sugere comprar 4 unidades da peça P33, investindo-se um valor de R$ 120,00 

(resultado das 4 unidades multiplicadas pelo custo unitário de R$ 30,00), totalizando 

agora no estoque 5 unidades do referido item (o estoque inicial era de 1 unidade que foi 

somada às 4 peças adquiridas). Novamente aqui cumpre destacar dois pontos relativos a 

esta operação e não mostrados explicitamente no Quadro 20: 

 As 5 unidades em estoque da peça P33 superam a sua taxa de consumo 

histórica mensal “λ” que é de 3,0,  mostrada no Quadro 14. Como já 

exposto anteriormente, em situações como essa, o programa na sua fase 

inicial ainda não foi habilitado a comparar tais números, de forma a 

alertar o gestor do estoque de peças, chamando a sua atenção sobre o fato 

de modo que ele possa tomar decisões a respeito visando melhorar o 

desempenho do processo. 

 As 5 unidades em estoque da peça P33 fornecem agora um nível de 

serviço específico deste item de 91,61%, ou seja, com 1 unidade tinha-se 

um NS de 19,91% (vide Quadros 14 e 19) e houve, portanto, uma 

variação positiva de 71,7% com a compra das 4 unidades da P33, o que é 

bastante significativo para o nível de serviço, e que, para esta peça P33 

faz superar o índice mínimo necessário de 90%.  

 

O Quadro 21, que é o mesmo modelo dos Quadros 16 e 19, mostra em resumo o 

quadro geral do estoque após a segunda compra efetuada e já evidencia a próxima (a 

terceira, no caso) indicação de compra. 
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CB Peça a ser comprada 

        390,00  P9 

 

  
Qtde no Estoque NS Custo de aquisição 

  0 25,57% 136,00 

Total 

Gasto  R$                                   19.281,26  NS 40,05% 

Quadro 21 - Resumo do estoque após a 2ª compra e indicação da 3ª aquisição a ser feita (itens críticos). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em detalhes, o Quadro 21, mostra então o seguinte: 

 O item sugerido para a terceira compra é a peça P9; 

 A peça P9 apresenta no momento estoque zero; 

 O seu nível de serviço atual (com estoque zero) é de 25,57%; 

 Seu custo de aquisição é de R$ 136,00; 

 Seu custo-benefício atual (CB) é de 390,00 (que é o menor entre todos 

neste momento de decisão e daí ser o parâmetro que define que a P9 é a 

peça que será comprada); 

 O total gasto com o estoque de todas as peças críticas é de R$ 19.281,26 

após as duas primeiras compras.  

 A média do nível de serviço de todas as peças após as duas primeiras 

compras agora é de 40,05%. 

Buscando atingir o nível de serviço almejado pela empresa que é de 90%, 

podendo ser este índice considerado para os itens críticos, procede-se às próximas 

compras sugeridas pelo programa, obtendo-se, após 49 iterações, o que está resumido 

no Quadro 22. 

Ressalte-se que, antes de atingir este percentual, o modelo permite monitorar a 

evolução do custo total do estoque, oferecendo ao gestor a opção de parar a compra 

quando atingir um valor máximo limitado pelo seu orçamento, embora isto certamente 

reflita num índice de nível de serviço abaixo da meta desejada de 90%. Por exemplo, 

para somente os itens críticos da empresa, as iterações do programa revelaram o 

seguinte: 

 Com pouco mais de R$ 20.000,00 (exatos R$ 20.293,04), tem-se um 

nível de serviço de 55,42%; 

 Com pouco mais de R$ 30.000,00 (precisos R$ 30.784,43), o NS é de 

81,02%; 
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 Com quase R$ 40.000,00 (exatos R$ 39.981,39), o NS atinge 89,57% 

(quase a meta de 90%). 

Está claro que adotar a estratégia de limitar o gasto com estoque, ficando com 

um nível de serviço abaixo do que é tido como mínimo aceitável, incorre em riscos 

sérios para o negócio, pois pode comprometer o atendimento da manutenção em 

algumas situações que houver solicitações de peças. 

 

CB Peça a ser comprada 

         14.360  P2 

 

  
Qtde no Estoque NS Custo de aquisição 

  1 94,79% 660,00 

Total 

Gasto  R$                                   41.157,39  NS 90,16% 

Quadro 22 - Resumo do estoque após a 49ª compra com NS maior que 90% (itens críticos). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Analisando-se o Quadro 22, pode-se concluir, em se tratando dos itens críticos 

deste estudo, que para atingir a meta de nível de serviço de 90%, precisa gastar em 

inventário R$ 41.157,39. Isto equivale a pouco mais que dobrar o estoque comparando-

se com o valor inicial de R$ 19.138,26, ou seja, aumento de 115%. Como atingiu-se a 

meta de 90%, ocorrendo um incremento significativo no nível de serviço de 57,04% (o 

NS do estoque inicial era de 33,12%), o gestor do negócio deve pesar esta relação custo-

benefício para decidir, seguindo a estratégia da empresa, o que fazer. 

 Um retrato mais detalhado das peças críticas com o nível de serviço médio de 

90,16% e gasto total do estoque de R$ 41.157,39 é mostrado no Quadro 23. 
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Estoque NS Custo 

Peça inicial Com Inicial Com inicial com 

 

  NS = 90,16%   NS = 90,1%   NS = 90% 

P1 0 3 52,9% 99,6% 0           504,00  

P2 0 1 69,5% 94,8% 0           660,00  

P3 0 1 48,3% 83,5% 0        2.700,00  

P4 0 2 36,8% 92,0% 0        3.686,00  

P6 0 3 69,5% 99,9% 0             69,00  

P7 0 4 10,3% 91,9% 0        3.528,00  

P8 1 5 24,4% 94,1%         1.176,00         5.880,00  

P9 0 5 25,6% 99,7% 0           680,00  

P14 0 3 40,3% 98,6% 0           600,00  

P16 13 13 14,3% 14,3%       15.340,00       15.340,00  

P22 4 12 12,2% 95,2%         1.520,00         4.560,00  

P23 74 111 11,6% 99,7%         1.072,26         1.608,39  

P27 0 4 28,0% 99,0% 0        1.072,00  

P33 1 9 19,9% 99,9%              30,00            270,00  

Total / Média NS 93 176 33,1% 90,16%       19.138,26       41.157,39  

Quadro 23 - Estoque, NS e custo inicial versus Estoque, NS e custo de cada peça com NS médio geral 

igual a 90,16% para os itens críticos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ressalte-se que nas iterações do programa, seguindo a sua lógica de indicar o 

item que apresenta o menor CB (e inicialmente há uma preferência clara pelos itens de 

menor custo, o que indica de certa forma a construção correta da variável de decisão 

CB, que tem o custo unitário da peça como componente direto na sua fórmula), alguns 

itens são indicados para compra mais de uma vez, embora sempre se considerando o 

estoque mais atualizado da peça de acordo com o programa (última iteração) e podendo-

se agrupar estas indicações num único lote de aquisição, o que certamente poderá ser 

feito pelo gestor.  

Analisando-se o Quadro 23, verifica-se o seguinte: 

 Das 14 peças críticas, 12 apresentam nível de serviço acima de 90%. 

Nestes casos, algumas quase chegam a 100% no índice (por exemplo P6, 

P9, P33), e todas estas 12 peças têm estoque final superior às suas taxas 

de consumo mensal “λ” (por exemplo: P9 com λ9 = 1,364 e estoque final 

de 5 unidades). Novamente denota-se, com isso, uma possibilidade de 

melhoria no programa, que poderia bloquear a indicação de itens que já 

superassem o índice mínimo de nível de serviço (90%) ou sua taxa de 

falha “λ”. 
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 Dois itens mostram NS inferior a 90%. A peça P3 mostra NS = 83,5%, 

com a indicação de aquisição de uma unidade. E a peça P16 apresenta o 

mesmo NS inicial, ou seja, 14,3%, resultado das mesmas 13 unidades em 

estoque que não foram alteradas. Ambos estão entre os itens mais caros 

dentre os críticos, e no caso de P16, a sua taxa de falha mensal é bem 

alta. Isto determinou, de acordo com a lógica formulada ao programa, as 

suas preterições em relação aos demais, que foram indicados para 

compra em maior volume. Mas, vale frisar, que cabe ao gestor do 

estoque discernir se o tratamento a estes itens será conduzido com estes 

níveis de serviço inferiores, principalmente se se levar em conta que 

tratam-se de itens críticos, valendo pois, uma checagem mais apurada de 

suas importâncias para o ônibus, seus tempos de ressuprimento, 

qualidade dos fornecedores, entre outros. A opção de manter-se estas 

peças com níveis de serviço inferiores é arriscada, já que pode 

representar um problema maior caso o fornecedor não possa atender o 

pedido dentro do prazo que é necessário. Mas, ressalte-se que, 

especificamente para a P16, o fornecedor é de Natal e atende em 1 dia 

qualquer falta, enquanto que a P3 vem de Fortaleza em até 3 dias. 

 O estoque total aumentou de 93 para 176, crescendo em 83 unidades. 

 

Com relação aos itens não-críticos, o programa permite o mesmo procedimento 

já mostrado para os itens críticos. Tendo-se então criticidade mais baixa, pode-se 

gerenciá-los com atenção menor, despendendo menos recursos e trabalhando com níveis 

de serviço inferiores. Os Quadros 24 e 25 mostram os resultados oferecidos pelo 

programa após 55 iterações para os itens não-críticos trabalhando-se por exemplo com 

nível de serviço de 50% (o que pode ser alterado conforme diretriz da empresa). 

 

CB Peça a ser comprada 

         240,15  P31 

 

  
Qtde no Estoque NS Custo de aquisição 

  2.728 95,26% 0,45 

Total 

Gasto  R$                                   5.901,66  NS 51,58% 

Quadro 24 - Resumo do estoque após a 55ª iteração com NS maior que 50% (itens não-críticos). 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Analisando-se o Quadro 24, pode-se concluir, em se tratando dos itens não-

críticos deste estudo, que para atingir a meta de nível de serviço de 50%, é necessário 

gastar em inventário R$ 5.901,66. Isto equivale a um aumento de 7% em relação ao 

valor inicial de R$ 5.524,64. Como atingiu-se a meta de 50%, ocorrendo um incremento 

significativo no nível de serviço de 30,81% (o NS do estoque inicial era de 20,77%), o 

gestor do negócio deve pesar esta relação custo-benefício para decidir, seguindo a 

estratégia da empresa, o que fazer. 

 Um retrato mais detalhado das peças não-críticas com o nível de serviço médio 

de 51,58% e gasto total do estoque de R$ 5.901,66 somente com estes itens é mostrado 

no Quadro 25. 
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  Estoque NS Custo 

Peça inicial com inicial Com inicial com 

    NS = 50%   NS = 50%   NS = 50% 

P5 0 0 36,8% 36,8% 0,00 0,00 

P10 0 0 76,1% 76,1% 0,00 0,00 

P11 0 0 28,0% 28,0% 0,00 0,00 

P12 0 0 16,2% 16,2% 0,00 0,00 

P13 0 1 28,0% 63,7% 0,00 70,00 

P15 21 21 11,9% 11,9% 

           

272,37  272,37 

P17 3 13 12,2% 99,4% 

               

3,75  16,25 

P18 4 12 11,6% 94,8% 

             

35,60  106,80 

P19 3 12 21,8% 99,6% 

               

3,75  15,00 

P20 3 13 12,8% 99,5% 

               

2,31  10,01 

P21 1 1 18,6% 18,6% 

           

134,00  134,00 

P24 58 58 11,0% 11,0% 

           

817,80  817,80 

P25 53 53 10,5% 10,5% 
           

882,45  882,45 

P26 85 85 11,1% 11,1% 

        

1.547,85  1.547,85 

P28 0 0 19,5% 19,5% 0,00 0,00 

P29 0 0 40,3% 40,3% 0,00 0,00 

P30 0 1 19,5% 51,3% 0,00 76,31 

P31 2.577 2.728 10,3% 95,3% 

        

1.159,65  1.227,60 

P32 1.234 1.343 10,4% 96,3% 

           

666,36  725,22 

Total unidades / Média NS 4.042 4.341 21,4% 51,58% 

        

5.525,89         5.901,66  

Quadro 25 - Estoque, NS e custo inicial versus Estoque, NS e custo de cada peça com NS médio geral 

igual a 51,58% para os itens não-críticos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando-se o Quadro 25, verifica-se o seguinte: 

 Das 19 peças não-críticas, apesar do nível de serviço alvo ser 50%, 6 

delas já apresentaram nível de serviço acima de 90%. Destas, assim 

como ocorreu nos itens críticos, algumas também quase chegam a 100% 

no índice (por exemplo P17, P19, P20).  

 Chama atenção o fato de que várias peças (11 delas) mantiveram seus 

estoques iniciais, e por conseguinte, seus níveis de serviço (com exceção 

da peça P10) originais e abaixo dos 50% alvos. Isto decorre da lógica do 

programa, que nas iterações de indicação de compra privilegiou os itens 
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mais baratos e que renderiam maior nível de serviço. De novo aqui cabe 

a análise do gestor, verificando se estes casos podem comprometer a 

operação, embora este possível comprometimento possa ser amenizado 

pelo fato de se tratar de itens não-críticos, que não imobilizam o ônibus 

em caso de quebra e que podem ser supridos pelo fornecedor em até três 

dias. 

 Ressaltem-se os estoques “volumosos” de P31 e P32, decorrentes de suas 

altas taxas de consumo mensal “λ”, que foram indicados para compra 

devido aos seus baixos custos de aquisição (R$ 0,45 e R$ 0,54, 

respectivamente). 

 O estoque total aumentou de 4.042 para 4.341, crescendo em 299 

unidades. 

 

Resumidamente, juntando-se os itens críticos e não-críticos, tem-se o que se 

apresenta no Quadro 26 e na Figura 18 a seguir. No caso da Figura 18, a utilização do 

gráfico dá ao gestor uma ótima opção de visualizar rapidamente quanto ele deve investir 

para obter um determinado nível de serviço. 

 

  Estoque NS Custo 

Criticidade Inicial Final inicial final Inicial final 

Itens críticos 

              

93  

             

176  33,1% 90,16% 19.138,26 41.157,39 

Itens não-críticos 

         

4.042  

          

4.341  21,4% 51,58% 

        

5.525,89  

       

5.901,66  

Total unidades / custo 

         

4.135  

          

4.517      

      

24.664,15  

     

47.059,05  

Quadro 26 - Resumo final itens críticos e não-críticos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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R$ 23.563,21 ; 26,43%

R$ 23.669,04 ; 39,73%

R$ 25.873,95 ; 60,11%

R$ 31.143,06 ; 80,82%

R$ 41.569,85 ; 90,02%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 
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Figura 18 - Gráfico Orçamento versus Nível de Serviço (itens críticos e não-críticos). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando a Figura 18, facilmente percebe-se que, partindo-se da condição inicial 

(NS = 26,43%; orçamento = R$ 23.563,21), ganha-se muito em nível de serviço com 

pouco investimento. Por exemplo, investindo-se mais R$ 7.500,00, atinge-se um NS um 

pouco superior a 80% (exatos: NS = 80,82%; R$ 31.143,06). Com NS de 90%, tem-se 

um investimento de pouco mais de R$ 41.500,00 no estoque de itens críticos e não-

críticos. A partir daí, logo percebe-se que há uma “saturação” na curva, invertendo-se a 

lógica vigente, ou seja, tem-se então altos investimentos para pouco retorno (baixos 

incrementos do nível de serviço), o que claramente, para a empresa, não compensa 

despender recursos nesta situação. 

A opção de tratar separadamente os itens críticos e não-críticos permite maior 

flexibilidade ao gestor no contingenciamento do seu orçamento, e rende seguramente 

um melhor resultado para a gestão do estoque, pois possibilita que a lógica do 

programa, baseada no típico problema de portfólio de ativos, no qual vários itens 

(dentro do seu grupamento de criticidade) competem simultaneamente pelos recursos, 

ganhando aquele que apresenta o menor índice custo-benefício, traga ganho para toda a 

operação. Se não houvesse este tratamento em separado, fica evidente perceber, que 

baseado na mesma lógica do programa, os itens não-críticos seriam priorizados 
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ganhando a “corrida” pelos recursos, trazendo consigo as nefastas conseqüências para a 

empresa, que ficaria a descoberto na maioria das situações de emergência. 

 

5   CONCLUSÃO 

 

A manutenção de equipamentos, e no objeto deste estudo, de ônibus, revela-se 

não tão simples de ser executada, pois é bastante dependente de uma boa gestão de 

estoques de peças de reposição, que também mostra-se como um procedimento não tão 

fácil de se cumprir. Pois, além do comportamento muitas vezes imprevisível destes 

itens, há a escassez de estudos acadêmicos e deficiência de aplicações práticas de 

sucesso nas empresas.  

Mesmo assim, algumas técnicas já são empregadas e vêm obtendo relativo êxito 

no seu meio. Muitas destas técnicas fazem uso de análises estatísticas para melhor 

entender e predizer o comportamento das peças de reposição, tidas e sabidas como de 

demanda errática e difícil de prever, caras e com tempos de respostas longos e 

estocásticos, de uso específico e necessidade de reposição rápida. Dentre estas técnicas, 

Wanke (2005) cita a determinação do último pedido, a determinação do intervalo de 

revisão ótimo e a determinação de políticas de estoque com base na criticidade dos 

itens, elaboradas por alguns autores. Há também outras mais específicas, e 

possivelmente de maior aplicabilidade prática, como a distribuição Gama e a Análise de 

Regressão Linear (WANKE, 2005), o Método de Auxílio à Decisão por Múltiplos 

Critérios (VIEIRA et AL, 2010), além das distribuições Normal, Exponencial, Bernoulli 

e Poisson (SAGGIORO et AL, 2008). 

Destas, a distribuição Poisson, devido à sua simplicidade e facilidade de 

aplicação, destaca-se como das mais utilizadas. E foi, por isso, a técnica escolhida para, 

neste trabalho, analisar o comportamento de peças de reposição de ônibus, objetivando 

esclarecer um dos grandes dilemas da gestão de estoques, que é aumentar a 

disponibilidade de peças (ou aumentar o nível de serviço) e reduzir os níveis de 

inventário, minimizando os custos. 

No trabalho ora relatado, entende-se que a aplicação da distribuição Poisson é 

adequada aos tipos de peças avaliadas e faz o estudo cumprir o seu objetivo, pois 

estabelece (por meio do tratamento de dados como custo total, taxa de consumo 

histórico, nível de serviço, e com o auxílio de ferramentas simples como a planilha do 
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MS-Excel e a análise do caminho crítico) medidas quantitativas de parâmetros que 

revelam-se como decisórios para indicar que direção seguir na gestão de estoques de 

peças de reposição de ônibus, facilitando assim, a tomada de decisão pelo gestor do 

negócio e minimizando as possibilidades de perdas para a empresa. 

Louve-se que o tratamento diferenciado possibilitado pelo modelo para os itens 

críticos e não-críticos, permite à empresa usuária do programa, uma maneira de melhor 

gerir o inventário de sobressalentes para toda a sua frota, estabelecendo inclusive, níveis 

de serviço e orçamentos em separado para cada um dos tipos conforme sua criticidade. 

 Mesmo cumprindo este papel, cabe esclarecer que o modelo proposto carece de 

melhorias que podem e devem ser aperfeiçoadas em trabalhos futuros. Uma delas diz 

respeito ao uso da própria função Poisson. Saggioro et al (2008) pontua que embora 

simples de ser implementado, o modelo Poisson só é útil na descrição de eventos raros e 

de baixo volume, e que caso o consumo do item tenha baixa freqüência com picos de 

consumo (volumes maiores que três unidades), dificilmente a distribuição Poisson 

descreverá a demanda pelo item de forma fidedigna, o que poderia levar a decisões 

errôneas no dimensionamento do estoque. Outra limitação da função Poisson, aponta o 

referido autor, é no caso de existirem planos de consumo pré-programados (exemplo de 

planos de manutenção preventiva, que não é o referenciado neste trabalho), tendo em 

vista que o modelo considera qualquer ocorrência de demanda como aleatória e não-

previsível. No caso do ônibus, o modo de condução do veículo pelo motorista que não 

segue o que dita o modelo de direção defensiva, pode aumentar em muito a incidência 

de falhas e daí, prejudicar a análise dos dados. Mesmo assim, vale repetir que o autor, 

mesmo com estas limitações, entende que o modelo Poisson pode ser aplicado para 

muitos casos de gestão de estoques de peças de reposição (como, pelas suas 

características, o deste estudo) devido à sua simplicidade de aplicação e confiabilidade 

nos resultados. 

 Já Wanke (2008) indica a utilização da distribuição Poisson para peças de 

reposição de baixo consumo (aquelas cuja demanda fique em torno de 1 a 300 unidades 

por ano). Das 33 peças componentes do ônibus objeto deste estudo, 26 delas apresentam 

taxa de consumo anual nesta faixa de até 300 unidades. As sete peças que possuem 

“lambda – λ” superior a 300 por ano (P15, P23, P24, P25, P26, P31 e P32 com 

“lambdas” anuais respectivamente iguais a λ15 = 332, λ23 = 1.025, λ24 = 823, λ25 = 760, 

λ26 = 1.169, λ31 = 31.708 e λ32 = 15.352), não chegam a mascarar ou comprometer os 

resultados obtidos, mas pode-se indicar como ponto de melhoria para que trabalhos 
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futuros segreguem tais peças com análises via técnicas mais específicas, o que de certa 

forma, pelo baixo contingente (7 itens em 33 possíveis), pelo seus baixos custos 

unitários (variando de R$ 0,45 a R$ 18,21) e pela sua criticidade (apenas a P23 foi 

classificada como crítica; as demais são não-críticas), deve ser pensado se vale 

realmente a pena conferir tal tratamento diferenciado a estes sete componentes. 

 Recomenda-se que em possíveis trabalhos futuros alguns pontos podem ser 

aperfeiçoados, tais como: 

 Na composição dos custos de estoque entram o custo do pedido (formado 

principalmente pelo custo de aquisição), custo de manutenção do estoque 

e custo de ruptura ou falta de estoque (este último, como é difícil de 

apurar, é substituído na maioria das vezes pela medição do nível de 

serviço ou disponibilidade do produto). Neste trabalho considerou-se 

somente o custo de aquisição. Embora o custo de manutenção não tenha 

sido computado na análise, podendo isto ser adicionado futuramente, 

entende-se que a sua não inclusão não compromete os resultados, já que 

o mesmo guarda certa proporcionalidade direta com o custo de aquisição 

(normalmente o custo de manutenção é calculado com base numa taxa 

anual de oportunidade ou taxa de juros incidente sobre o custo de 

aquisição do produto), ou seja, quanto maior o custo de aquisição, maior 

o custo de manutenção dos estoques. Ressalte-se que o custo de falta, 

pela sua dificuldade de apuração, está retratado, mesmo que 

indiretamente como é feito na maioria dos casos, pelo índice do nível de 

serviço, podendo também ser apurado (o custo de falta) em trabalhos 

outros. De certa forma, mas sem prejuízo da análise, o fato de incluir-se 

somente o custo de aquisição na planilha, influencia-a a optar nas 

iterações de compra primeiramente pelos itens mais baratos, o que não 

deixa de ser um critério de decisão perfeitamente usual no mundo 

empresarial. 

 Inicialmente não foi determinado um orçamento cujo valor limitasse o 

gasto total. Mas um dos objetivos (cumpridos, diga-se) do programa é 

mostrar que isto pode ser feito e que pode-se atrelar a isto, um nível de 

serviço específico médio e individual para cada peça. Desta forma, o 

gestor pode perseguir sua meta de forma mais clara: gastar o mínimo 

possível com estoque e ter o maior nível de serviço (que talvez não seja o 
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ideal) que este gasto possa permitir ou gastar um pouco mais do 

orçamento para garantir o nível de serviço desejado. Numa aplicação real 

da empresa de ônibus estudada aqui, este orçamento existe e pode e deve 

ser considerado no programa para obter-se as devidas conclusões. 

 A aplicação do programa utilizando-se taxas de falha mais específicas e 

individualizadas de acordo com as datas de quebra/troca de cada peça por 

ônibus daria mais certeza na previsão de demanda com uso da 

distribuição Poisson. Por exemplo: a correia do ônibus número 48 da 

frota foi trocada em 01/01/2010 e quebrou em 01/02/2010, apresentando 

assim uma taxa de falha de 1 unidade por mês; já a correia do ônibus 26 

foi trocada em 15/02/2010 e quebrou em 15/04/2010, tendo uma taxa de 

falha de 0,5 unidade por mês; e assim por diante, de modo que obter-se-

ia uma taxa média de falha mais “realista” que resultaria numa maior 

precisão na gestão do estoque de peças. Esta taxa de falha mais “realista” 

poderia ser obtida através de uma análise estatística da taxa de consumo 

coletada junto à empresa e utilizada neste trabalho. 

 Como melhoria para um próximo trabalho também pode-se indicar a 

adequação do programa de forma que o mesmo bloqueie as compras 

daquelas peças que já atingiram um volume de estoque superior a taxa de 

consumo histórico “λ” ou que já atingiram o nível de serviço mínimo 

desejado que era de 90%. Por exemplo, após a primeira compra efetuada, 

a peça P6 apresentou estoque de 1 unidade (que já superava a taxa λ1 que 

é de 0,364) e nível de serviço igual a 94,79% (superior, portanto, aos 

90% mínimos). Com esta adequação (que além do bloqueio da compra, 

pode-se incluir um alerta, por exemplo no modelo do Quadro 18, 

perceptível ao analista do programa) evita-se a repetição de compras de 

itens já nestas condições, auxiliando o tomador de decisão no controle do 

inventário. 

 Conforme já exposto, o modelo nesta fase inicial não contempla os itens 

reparáveis. Embora isto não tenha sido tão relevante neste momento, já 

que das 33 peças analisadas, pode-se entender que apenas 3 delas (P3, P4 

e P22) podem ser recondicionadas e retornar para o estoque, isto pode ser 

aperfeiçoado numa nova versão do programa de forma a possibilitar mais 

uma variável controlada pelo gestor do negócio. 
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 Há de se considerar também, o fato, já relatado, que em certos 

momentos, a empresa estudada faz negociações de aquisição de peças 

com lotes maiores que o consumo para o período do horizonte de 

compra, motivada pelos descontos concedidos pelos fornecedores, e 

assumindo o custo da manutenção deste estoque a maior, mas que parece 

ser plenamente compensado pelo deságio na compra. Exceções à regra, 

como esta, não são previstas no modelo. 

 

Ao gestor do negócio, fazendo uso deste estudo e do programa a ele relacionado, 

cabe destacar dois pontos: 

 No caso de se optar pelo gerenciamento do estoque com um orçamento 

limitando o gasto com inventário, é importante observar que é bastante 

provável que o nível de serviço tido como mínimo aceitável dificilmente 

será obtido. Basta ver, neste estudo, que para a suposição de orçamento 

limitando o gasto a R$ 20.000,00 somente com os itens críticos, o nível 

de serviço alcançado reservou-se ao percentual de 55,42%, ou seja, quase 

35% abaixo do mínimo tido como aceitável que é 90%. Se o limite for 

R$ 30.000,00 com os itens críticos, chega-se a um nível de serviço de 

81%, já bem próximo dos 90% aceitáveis. Saliente-se também, que é 

bem razoável que algumas peças apresentarão disponibilidade bastante 

insatisfatória, aumentando o risco para a operação com geração de 

prejuízos relevantes para o negócio em caso de haver faltas das mesmas. 

Na simulação com orçamento limitado, o que se viu é que estas peças, de 

forma esperada, eram as mais caras, demandando-se para elas, uma 

atenção especial por parte do gestor para evitar graves transtornos. 

 No caso de se optar pelo gerenciamento do estoque buscando atingir o 

nível de serviço mínimo, é provável que o orçamento extrapole os limites 

esperados. No teste feito aqui, constatou-se que ao se conquistar o nível 

de serviço almejado de 90%, o gasto com os itens críticos assomou a 

quantia de R$ 41.157,39. Evidencie-se que mesmo nesta situação, houve 

peças (as mais caras, novamente) que não atingiram o nível de serviço 

mínimo requerido, e que por isso merecem atenção especial no seu 

monitoramento. O gasto total com itens críticos e não-críticos (R$ 

47.059,05 e nível de serviço de exatos 90,16% para os críticos e 51,58% 
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para os não-críticos) alcançado nesta hipótese é quase o dobro do gasto 

com estoque inicial que era de R$ 24.664,15 e que apresentava níveis de 

serviço de 33,1% (críticos) e 21,4% (não-críticos). A pergunta que o 

gestor do negócio deve fazer é: vale a pena quase duplicar o custo total 

com estoque para ter um ganho no serviço de 57% nos itens críticos e de 

30% nos não-críticos para chegar a uma disponibilidade de produto de 

90% e 51%, respectivamente para estes itens? Colocada desta forma, 

obtido o espetacular ganho de 57% e atingido o percentual mínimo de 

90% nos itens críticos, a resposta à pergunta pode facilmente caminhar 

para o “sim”. Mas em se tratando de já se ter um gasto de R$ 20.000,00 e 

nível de serviço de 55,42% para os itens críticos (como na hipótese do 

orçamento pré-estabelecido), compensa quase duplicar o investimento 

em estoque para ganhar aproximadamente 35% no nível de serviço? E se 

o limite for R$ 30.000,00 (só para os itens críticos), vale a pena gastar 

mais R$ 11.000,00 aproximadamente para obter mais 9% na 

disponibilidade dos itens críticos? 

 

São questões como esta que o trabalho ora apresentado quer auxiliar os gestores 

de estoque de peças de reposição de ônibus a resolverem e dentro deste objetivo 

estabelecido, crê-se que tal meta é cumprida, na medida em que a ferramenta aqui 

disponibilizada pode realmente contribuir para a melhor gestão destes ativos na 

empresa, e consequentemente, influenciar positivamente no melhor gerenciamento do 

negócio. 
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