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RESUMO

Manter o controle de estoque é uma das maneiras mais eficazes de garantir a rentabilidade de uma empresa ou organização. O gerenciamento 
de estoque contribui na redução, ou até mesmo na eliminação de custos que estão atrelados à cadeia produtiva como custos de estocagem e de 
armazenagem e manutenção das áreas envolvidas. As operações de armazenagem consistem no recebimento, estocagem, separação e expedição 
de materiais para apoiar a linha de produção ou a distribuição, sendo que os gastos com armazenagem e movimentação de materiais podem 
chegar a representar de 30 a 50% dos custos logísticos de produção. Paralelamente a isso, o estoque funciona como o alicerce que auxilia na 
tomada de decisões estratégicas da organização e pode, em alguns momentos, funcionar como principal indicador no planejamento da produção: 
melhora os níveis de serviço, incentiva na economia na produção, atua como proteção contra aumento de preços, protege a empresa de 
incertezas na demanda e no tempo de reposição e serve como segurança contra contingências. O setor PCP (Planejamento e controle da 
produção) de uma empresa tem como desafio diário garantir que os recursos necessários para a linha de produção estejam disponíveis no 
momento e na quantidade certa e, como já citado, gerar estoques de segurança em grandes quantidades não é a melhor estratégia a ser 
utilizada. É necessário programar o fluxo de entrada e saída dos insumos dos estoques evitando o acúmulo excessivo ou a sua falta durante uma 
operação planejada. O MRP (Material Requirements Plannig), metodologia utilizada para programação de aquisição e produção, ainda é hoje a 
mais utilizada por indústrias dos mais diversos ramos e portes, usando uma técnica conhecida como a explosão do item, que resulta no 
planejamento dos períodos de produção em que será necessário realizar aquisição de insumos para o atendimento da demanda confirmada. A 
proposta da pesquisa é utilizar o algoritmo do MRP para o desenvolver uma ferramenta, que foi implantada em uma empresa de produção e 
exportação de polpa de açaí congelado em Ananindeua-PA, utilizando linguagem de programação do Visual Basic (VBA) no MS Excel, o que já 
torna a ferramenta economicamente viável em comparação a outras plataformas utilizadas para o mesmo fim. De fácil operação a ferramenta 
poderá ser aplicada tanto no ambiente fabril quanto acadêmico, sendo utilizado como ferramenta para simulação de cenários, auxiliando na 
formação dos novos profissionais. Por meio de dados dos períodos de produção anteriores, os cálculos para estimativas de produções e 
levantamento dos insumos utilizados em toda cadeia de produção, foi possível desenvolver planilhas com os algoritmos de cada insumo e 
alimentá-las, por meio de uma interface temporária, para inserção de dados, tais como demandas (previstas e confirmadas), configurações de 
tipo de lote (L4L, Lote único ou QPP), coeficientes de consumo, unidades de medida, estoques de segurança, entregas programadas gerando 
então relatórios completos, nos formatos .xls e .pdf, que poderão ser utilizados como referência  para outras áreas como por exemplo, na 
programação de compras e negociação de setores como comercial e suprimentos.
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