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Resumo: Um dos principais fatores que contribui para o sucesso da gestão da cadeia de 
suprimentos é a previsão de demanda. Quanto maior for a acurácia da previsão, menor serão 
os prejuízos e custos da empresa.  Erros na previsão podem gerar três situações indesejáveis 
para uma corporação: stockouts (falta de produto), backlogs (entrega fora do prazo) ou 
excesso de produtos em estoques. Esses fatores, além de aumentar os custos do produto, 
comprometem o fluxo de caixa e lucratividade do negócio de qualquer empresa.  Para o 
estudo de caso apresentado, utilizou-se um produto manufaturado por uma empresa do setor 
de cosméticos.  Tal produto, composto por insumos importados e nacionais, serviu para se 
fazer uma análise de custos de estoque, tanto na empresa quanto em parte da sua cadeia. 
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1. Introdução 

A busca pela competitividade, flexibilidade, agilidade, melhoria dos níveis de serviço, 
redução dos lead times e redução dos custos da cadeia de suprimento, bem como, o 
atendimento às necessidades dos consumidores, constituem os principais fatores responsáveis 
pela modernização tecnológica de uma cadeia de suprimentos (CS). Neste contexto, busca-se 
encontrar estratégias, métodos, técnicas, sistemas ou filosofias de operações que permitam às 
organizações alcançar melhores níveis de desempenho, especialmente tratando-se de nível de 
serviço ao cliente e redução de custos na cadeia de suprimentos. 

No mercado, fala-se muito em redução dos custos logísticos, operadores logísticos, aumento 
do nível de serviços, eficiência da cadeia de suprimento, responsividade, eficiência, estratégia 
competitiva, estratégia de suprimento ou de operações, redução dos prazos de entrega e gestão 
de estoques, mas ainda são poucas as empresas que conseguem administrar com eficiência as 
operações da sua CS. Um dos pontos fundamentais é identificar os custos que estão 
envolvidos não apenas na indústria, mas também nos elos da cadeia em que ela faz parte, 
utilizando-se, por exemplo, informações financeiras que tornam mais fácil à sensibilização e a 
criação de ações além das fronteiras internas. 

Um dos principais fatores que contribui para o sucesso de uma cadeia de suprimento de 
empresas to tipo make-to-stock (produção para estoque) é a previsão de vendas. Em especial, 
quando se trata de empresa com muitos itens em seu portifólio, que lança e desativa um 
grande número de produtos no ano, que trabalha no mercado de bens de consumo 
(commodities) e que utiliza o canal de franchising (vendas através de lojas padrões) – como é 
o caso da empresa em estudo.  Nestes cenários, a previsão de vendas é fundamental para se 
planejar a demanda e iniciar o processo de suprimentos e precisa ser assertiva, para evitar o 
desbalançeamento de estoques na cadeia e conseqüente elevação de gastos. 

Quanto mais assertiva for a previsão, menor serão os impactos e custos na cadeia produtiva, 
por outro lado, variações (erros) elevadas podem comprometer drasticamente os custos das 
empresas da cadeia. Estes custos, oriundos de variações nos níveis de estoques, podem gerar 
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três situações: stockouts (não atendimento da demanda), backlogs (demanda atendida com 
atraso) ou excesso de estoques.  Uma cadeia com altos níveis de estoque (desbalanceada) 
pode comprometer seu próprio negócio, pois maiores investimentos em estocagem e seguros 
serão exigidos, além de riscos com custos de obsolescência e perdas.  Esses fatores, além de 
aumentar os custos do produto, comprometem o fluxo de caixa e lucratividade do negócio.  

Por outro lado, a falta de estoques em uma CS também traz conseqüências negativas para o 
negócio. A falta de produtos faz com que a empresa tenha custos adicionais com horas extras 
na produção para repor com urgência itens faltantes, as compras urgentes custam mais caro, 
os transportes se tornam urgentes e acabam utilizando frete dedicado ou aéreo para redução de 
tempos de entrega.  Com isso, há um aumento dos custos dos insumos, a empresa perde 
vendas, paga multas por atraso, perde clientes; enfim, uma cadeia com essas deficiências tem 
seu fluxo de caixa e a rentabilidade do seu negócio prejudicados. 

Os custos de estoque naturalmente existentes ao longo de uma cadeia produtiva assumem 
valores muito superiores aos custos de estoques controlados tradicionalmente pela empresa 
(insumos, em-processo, semi-acabados e acabados).  Como então equacionar a necessidade de 
gerenciamento de custos ao longo dos principais estágios da cadeia, diante da variação de 
demanda, erros de previsão e lotes de compra e de produção mal dimensionados?  Este 
projeto apresenta, por tanto, uma nova visão, ou estratégia, para operações que visa a 
melhoria da gestão de custos de estoque focada na CS e não apenas nos estoques controlados 
diretamente por uma única empresa. 

As idéias desenvolvidas são apresentadas com base em um cenário real em uma cadeia 
produtiva de uma empresa nacional de perfumaria e cosméticos.  Análise para tal estudo é 
feita a partir do plano mestre de produção de um determinado produto, o qual usa a previsão 
de vendas e considera lotes padrões de produção e de compra.  Com base nos planos de 
produção gerados, faz-se uma análise comparativa entre custos de estoque despendidos na 
indústria–líder da cadeia com custos de estoque despendidos na cadeia, usando-se dados de 
previsão de vendas e dados históricos de demanda real. 

A nova abordagem de operações proposta é mais adequada à realidade das redes de 
corporações da atualidade, uma vez que custos podem ser reduzidos uma vez identificados. 
Este artigo está organizado da seguinte forma: Além desta introdução, a seção seguinte faz 
uma breve revisão sobre o que é uma cadeia de suprimentos.  A seção 3 descreve o cenário 
produtivo e a cadeia considerada.  Seção 4 detalha as análises referentes aos custos de estoque 
do produto e seus principais insumos, na empresa e na cadeia.  Seção 5 faz uma rápida 
conclusão sobre o trabalho desenvolvido e mostra alguns caminhos para pesquisas futuras. 

 

2. Cenário e forma de atuação da empresa líder da cadeia considerada 

Freqüentemente, têm-se instrumentos para o controle de estoques e de seus respectivos custos 
no elo da cadeia sob domínio direto da empresa. Todavia, artigos que,  por diferentes razões 
(pedidos em carteira, insumos em trânsito, estoques em fornecedores,  estoques em Estação 
Aduaneira de Interior – EADI) ainda não entraram no sistema físico ou informacional da 
empresa, não são incorporados nas medições tradicionais, e esta parte dos custos (custos 
ocultos) é igualmente, ou mesmo em alguns casos, muito mais importante de ser controlada. 

O caso em estudo se refere a uma CS de produtos cosméticos e perfumaria que atua com 
vendas no sistema de franchising (loja e sistema padrão de vendas). A cadeia de suprimento 
deste negócio tem seu início no processo de desenvolvimento de produtos, e término com a 
venda ao consumidor final, contemplando também o pós-venda. Além de ter uma 
característica exclusiva do sistema de franchising, a indústria é o único fornecedor de toda a 
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rede de lojas espalhadas pelo país. 

Empresas, e suas funções, com estas características, complexas e com longos prazos de 
entrega, que englobam desde o desenvolvimento de novos produtos, produção, distribuição, 
desenvolvimento de novas estratégias de marketing e vendas, treinamento da força de venda, 
devem estar integradas para serem eficazes. Em tal cenário, um dos principais fatores que 
contribui para o sucesso no desempenho é a função de previsão de vendas, principal input da 
atividade de planejamento mestre da produção. 

O mercado de bens de consumo em geral, possui variações na demanda durante os períodos 
do ano.  A característica de demanda para a empresa líder da cadeia em estudo é fortemente 
sazonal, com elevados picos de vendas nos meses de Abril, Maio, Outubro e Novembro. Este 
comportamento de demanda dificulta ainda mais a elaboração da previsão de vendas, e 
conseqüentemente o planejamento mestre da produção. Esses dados, aliados a certas 
características de produção, permitem deduzir a grande complexidade envolvida na 
eqüalização dos números de produção para que se evite faltar ou sobrar estoques, programar a 
produção, recursos e insumos necessários e se evitar ociosidade de mão de obra. 

Outra prática desta cadeia é o dinamismo com que se lança novos produtos ao mercado 
durante o ano. No período de 2000 a 2003, foram lançados em média 200 novos produtos; 
sendo desativados, no mesmo período, cerca de cinqüenta itens. Isto significa que se tem um 
gerenciamento da cadeia com dupla responsabilidade: planejamento de lançamentos e 
planejamento de produtos de manutenção. Nestes dois contextos, as atividades na cadeia 
assumem características distintas, com previsão de vendas quantitativa e qualitativa. 

Também é importante ressaltar que são 8.000 itens (insumos ou matérias-primas)  
administrados pelo planejamento e compras, sendo que itens nacionais têm em média lead 
times de recebimento de 60 dias, enquanto itens  importados chegam a 180 dias. Sendo assim 
o planejamento da produção trabalha com um horizonte de ordens firmes de dois a seis meses. 

 

3. Análise dos custos de estoque na CS da empresa em estudo 

Normalmente, as empresas avaliam os custos de estoque para compor os seus indicadores de 
nível financeiro de estoque, giro de estoque e ciclo financeiro, e focam nos valores 
despendidos em estoque que estão em seus sistemas de controle, ou melhor, nos estoque que 
efetivamente exercem o controle e administração (estoque in-house), não contemplando, 
muitas vezes, os custos com armazenagem, seguros e custos de oportunidade nos estoques 
parados. Análises com esta visão deixam de lado os demais custos de estoque que se 
encontram em trânsito, em armazéns alfandegados e em fornecedores. 

Para os cálculos do plano de produção do produto acabado (PA) considerado, utilizou-se uma 
base histórica de dois anos, isto é, de Janeiro de 2003 à Dezembro de 2004 (as ilustrações e 
explicações, entretanto, serão apenas do ano de 2003 devido ao limitado número de páginas).  
Nos cálculos dos custos em estoque estão contemplados os custos dos principais insumos do 
PA considerado, sendo que cada insumo recebe outros custos, como o de frete, de estocagem, 
impostos e taxas de importação. 

O custo do produto acabado – ou vendido – (CPV) contempla, portanto: 

• Custos com insumos - os valores referentes aos impostos (IPI, PIS e CONFINS) são 
excluídos quando compõem o custo do CPV. 

• Custo de transformação – incluiu os custos diretos de produção (mão de obra, 
consumo de produção, despesas com depreciação, energia, despesas com manutenção, 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

etc) e custos indiretos das áreas de apoio (despesas com qualidade, planejamento de 
produção, logística, recursos humanos, etc). 

 

Nos cálculos apresentados a seguir, uma nova estratégia de operações é utilizada, 
contemplando custos além das fronteiras usuais da empresa.  Esta nova maneira de olhar 
considera custos com estoques em fornecedores, em trânsito e de oportunidade, e mostra com 
maior visibilidade que custos na cadeia de suprimento devem ser considerados, e não apenas 
os da indústria. 

 

4. Plano de produção e custos em estoque do produto acabado 

Para os cálculos e análises mostradas a seguir, considerou-se a demanda real frente à demanda 
prevista.  O primeiro passo da análise é calcular o plano mestre de produção com base na 
previsão de vendas e levantar os custos envolvidos em estoque.  Para isto, consideram-se três 
principais insumos do produto acabado considerado: frasco, tampa e válvula. O custo do 
granel (que compreende o produto envasado no frasco), será contemplando no custo do 
produto acabado, e não será calculado separadamente como os demais insumos por se tratar 
de insumos de reposição rápida.  A Tabela 1 demonstra a composição e valores dos itens que 
fazem parte da estrutura de custos do produto em análise.  Durante os cálculos que serão 
realizados a partir destes valores, não será contemplado nenhum índice de reajuste para os 
itens que compõem o produto final, visto que para efeito da análise de valores que se pretende 
realizar, o reajuste não será representativo e não irá destorcer os valores do objeto em estudo. 

 
Tabela 1 - Composição custo do produto considerado 
 Item Valores em R$ para a composição do CPV 

Frasco 2,466 
Válvula 0,441 

 
Insumos do PA 

Tampa 4,163 
Granel 1,580 
Transformação 0,671 

 

Custo do Produto Vendido 9,320 
 
Os cálculos do plano de produção e do valor estimado em volume físico e financeiro em 
estoque, no final de cada mês, contemplam as seguintes informações: lote de produção, lead 
time de entrega, previsão de vendas, percentual de juro aplicado no custo de oportunidade 
sobre o estoque. 

No exemplo utilizado, parte-se dos seguintes dados: O estoque inicial é de 2000 peças no final 
do mês de Dezembro de 2002 e a demanda prevista para o mês de Janeiro de 2003 é de 
10.200 peças. Portanto, a produção deve ser de 8.200 peças para atender a previsão do mês 
em curso. Mas como lote de produção padrão é de 24.500 peças, o plano de produção para o 
início do mês de Janeiro será de 24.500 peças, sobrando 16.300 peças em estoque para o mês 
de Fevereiro.  As demais previsões feitas para o ano de 2003 estão mostrados na Erro! A 
origem da referência não foi encontrada.. 

Entretanto, no decorrer dos meses, a demanda real ficou bastante aquém da demanda prevista 
(conforme pode ser verificado nesta mesma tabela).  Assim, o plano de produção teve que ser 
ajustado (replanejamento) quase que mês a mês com base na venda real. O conceito aplicado 
é do pedido consome previsão.  Portanto, na medida que os pedidos vão sendo recebidos em 
carteira, os mesmo vão abatendo da previsão de vendas. Se os pedidos forem maior que a 
previsão prevalecerá os pedidos e se no final do mês os pedidos forem menores que a previsão 
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a diferença será cancelada.  

Por exemplo, observou-se que a previsão de vendas para o mês de Janeiro era de 10.200 
peças, mas a demanda real foi de 2.243 peças.  O estoque havia sido estimado em 16.300 
peças, mas na realidade ficou em 24.257 peças.  Assim, a venda ficou muito aquém do que se 
previu e o percentual de assertividade da previsão foi de apenas 22 % (2.243/10.200). A 
venda do mês de Fevereiro ficou em 9.520 peças abaixo do previsto, uma assertividade de 
apenas 32 % (4.480/14.000). Em dois meses a venda ficou abaixo em 17.477 peças, sendo que 
no final do mês de Fevereiro foi necessário alterar o plano de produção do mês de Março, 
cancelando uma ordem de produção de 24.500 peças e o estoque estimado no final do mês de 
10.257 peças passou para 19.777 peças. No mês de Março a venda ficou em 10.511 peças 
abaixo do previsto, o saldo estoque estimado era de 8.031 peças e ficou com 11.519 peças. O 
mesmo raciocínio foi utilizado para os meses de Abril a Dezembro de 2003, conforme se pode 
constar na Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

Diante da variação da previsão durante o ano de 2003, o plano de produção teve várias 
alterações conforme demonstrado na Erro! A origem da referência não foi encontrada..  
Foram realizadas sete alterações no decorrer do ano de 2003 onde o plano de produção 
estimado no início do período era de 269.500 peças e com as variações da previsão de venda 
no decorrer do ano, o plano realizado ficou em 147.000 peças, uma variação de 122.500 peças 
a menor. Esta variação do plano causou uma série de alterações nos custos da cadeia, que será 
demonstrado e analisado nos cálculos a seguir. Vale ressaltar que as alterações que ocorreram 
no plano de produção refletirão alterações similares nos insumos, mas não serão descritos 
devido à limitação no número de páginas. 

 

5. Comparativo dos custos de estoque do PA com base na previsão frente à demanda 
real 

No Gráfico 18 está demonstrado como ficaram os valores em estoque no final de cada mês 
durante o ano de 2003. O valor do mês de Abril estimado com base na previsão de vendas era 
de R$ 3.880,00 e ficou em R$ 177.762,00 uma diferença nominal a maior de R$ 173.882,00, 
superior em 4.481 % com base na demanda real. No mês de Maio a projeção era de R$ 
1.653,00 e ficou em R$ 268.897,00 uma diferença a maior de R$ 267.244,00, superior em 
16.167%. Continuando a análise verifica-se que praticamente todos os meses o saldo final real 
é superior ao saldo final previsto, com exceção do mês de Junho e Dezembro que os saldos 
ficaram inferiores ao planejado. 

Os resultados demonstram claramente quais foram os custos adicionais que erros na previsão 
de vendas causaram. Mesmo ajustes sendo realizados mês a mês, gastos desnecessários 
ocorreram, em função das vendas sempre menor do que previsão. 

 

GRÁFICO 18 – Comparativos custos de estoque do produto acabado com base na previsão de 
vendas modelo atual versus demanda real em 2003.  
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Comparativo dos custos de estoque do produto acabad o na indústria em 2003 com base na 
previsão de vendas modelo atual x demanda real
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6. Conclusões 

A primeira importante inferência que se pode fazer com base nos resultados apresentados é 
que os custos de estoque na cadeia podem ser muito maiores do que os custos com estoques 
que uma empresa tem tradicionalmente sobre os seus controles. Os comparativos 
apresentados no caso analisado evidenciam variações expressivas nos custos de uma cadeia de 
suprimento e sugerem que uma nova lógica deve orientar a prática gerencial. É preciso “ir 
para fora” em termos de controle gerencial para se controlar o aumento da complexidade real 
dos custos, impactando o preço de comercialização dos produtos. 

Verificou-se que é possível realizar análises considerando os custos de estoque em 
fornecedores, em trânsito e custos de oportunidade, saindo da análise convencional de custos 
de estoques adotado pelas empresas. Desta forma, os gestores de custos, financeiros e gestores 
de logística podem começar a visualizar e a praticar o controle dos custos totais de estoque na 
cadeia, buscando a redução destes valores para tornar a cadeia de suprimentos mais 
competitiva.  

Para o caso considerado, a análise dos custos com estoque na cadeia de suprimento versus 
custos com estoque na indústria durante o ano de 2003, constatou-se que o valor nominal 
médio para a indústria ficou em R$ 642.126,00; enquanto o referencial para a cadeia de 
suprimentos atingiu o valor nominal médio de R$ 1.040.255,00. A diferença percentual 
encontrada para 2003 (62%) evidencia, por tanto, a tamanho do “erro” de mensuração quando 
não se incorpora na abordagem o valor dos custos dos insumos “fora de fabrica”. Esta “visão 
convencional”, que descarta custos reais “fora da fabrica” mascara a utilização do atributo 
“custos” como pertinente indicador de tomada de decisão gerencial para a cadeia.  

Pode-se assim concluir que cadeias como a estudada aqui (lead times longos) investem com 
muita antecedência até a efetiva venda do produto. Este é o retrato da situação para 2002 onde 
os valores investidos na cadeia para o mês de Outubro foi de R$ 391.225,00, para Novembro 
de R$ 395.046,00 e Dezembro com R$ 568.001,00. Este “desembolso antecipado” em uma 
cadeia de suprimento com ciclos operacionais e financeiros longos (caso analisado), 
compromete significativamente o fluxo de caixa de uma organização. 
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Geralmente, quando da negociação de um insumo com estas características, procura-se buscar 
um preço que atenda as necessidades de custos definidas no projeto do produto, deixando de 
fora a análise dos custos totais envolvidos na cadeia. Cadeias de suprimento com 
características como as descritas neste artigo, dificultam qualquer tipo de alteração na 
especificação do insumo, desbalanceiam os estoques e dificultam a desativação do produto, 
deixando em estoque materiais obsoletos. 

Freqüentemente, estudos de custos extensivos aos custos dos itens para “fora da fábrica” não 
se constituem em uma prática corrente nas empresas, o que acaba mascarando a situação real 
dos custos. As empresas não empregam estudo desta natureza para avaliação dos custos totais 
na cadeia, e a organização começa a carregar custos altíssimos e comprometer todo o 
desempenho por não fazer análises de custos na cadeia e demonstrar os impactos financeiros.  

Com esta demonstração fica mais fácil sensibilizar fornecedores e processos internos para a 
busca de novas alternativas. Processos enxutos e lead time mais adequado acabam gerando 
mais flexibilidade e, tornando cadeia de suprimento mais eficaz e agregadora de valor. 

Como sugestões para trabalhos futuros, pode-se sugerir (a) o desenvolvimento de uma 
ferramenta que contemple todas as variáveis relevantes que compõem os custos na cadeia de 
suprimento, para orientar as áreas de planejamento de produção, previsão de vendas, 
marketing e comercial nas “reuniões de explosão” e visualizar os impactos que as alterações 
dos números de previsão de vendas e planos de produção poderão trazer para os custos dos 
estoques e conseqüentemente dos custos do produto; (b) estruturar projeto de VMI com os 
fornecedores de maior lead time para agilizar a troca de informações e reduzir os saldos de 
estoque na cadeia e (c) realizar estudo de integração da cadeia através do CPFR, realizando 
um piloto que contemple: uma categoria de produto, alguns fornecedores e clientes, que 
estejam dispostos e que tenham condições tecnológicas para integrar as informações 
necessárias à colaboração. 

Adotando-se a visão aqui sugerida, isto é, de se ver custos operacionais na cadeia além das 
tradicionais fronteiras da corporação, sem desprezar os erros inerentes à previsão de demanda, 
a gestão da cadeia de suprimentos será mais eficiente, beneficiando não apenas os diretamente 
envolvidos na cadeia produtiva, mas, principalmente, o consumidor final, que pagará menos 
pelo produto desejado. 
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