


• Apresentação do Simulador ( 2º Entrega ) 

 

• Contextualização sobre a gestão de estoques 



Agenda 

 Desenvolvimento do Simulador; 

 Problemas detectados na gestão do almoxarifados; 

 Possíveis Soluções; 

 Mapeamento das Atividades do Artur; 

 

 



Desenvolvimento do Simulador 

• Simulador modelado em Excel 

 

• A partir de parâmetros de entrada como: Ambiente; metragem; número 
de funcionários de limpeza e administrativos; número de privadas, será 
simulado uma quantidade aproximada consumida mensalmente dos 24 
produtos obtidos através da curva ABC. 

 

• Os dados para construção do simulador foram obtidos através das cotas 
estipuladas na entrega 1, e com dados baseados em entrevistas. 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento do Simulador 



Desenvolvimento do Simulador 



Desenvolvimento do Simulador 



Gestão De Estoques 

• Quantidade de produtos no sistema não é a mesma da quantidade real 
em estoque. 

 

• Não há uma padronização das atividades para recebimento e entrega de 
pedidos. 

 

• Não há um critério para realizar pedidos de produto ao almoxarifado 
central. Os pedidos são feitos quando o Artur acha que é necessário. 

 

• O Lead-Time de entrega do almoxarifado central ao almoxarifado do CTC é 
totalmente variável e não há um registro do tempo de atendimento. 

 

 

 

Situação Atual: 



Gestão De Estoques 

• O balancete leva em média uma semana e é realizado no inicio do mês. 
Nenhum pedido pode ser feito durante este processo. 

 

• Algumas vezes o almoxarifado central não consegue atender aos pedidos 
do almoxarifado do CTC. 

 

• Uma nova emissão de pedido somente poderá ser realizada quando a 
ultima emissão for atendida. 

 

• Não há um controle de não atendimentos  dos departamentos em relação 
ao almoxarifado do CTC. 

 

• Como funcionará as cotas no sistema do almoxarifado? 

 

 

Situação Atual: 



Gestão De Estoques 

• A metodologia de Gestão de Estoques adotada será o Método de Revisão 
Periódica. O método consiste em realizar pedidos em quantidades 
variáveis em uma data fixa. 

 

 

 

 

Soluções: 



Gestão De Estoques 

Soluções: 

• Utilizar Método de Revisão Periódica. 

 

• Definir através de cálculos o Estoque máximo, Estoque de Segurança, e o 
intervalo de pedidos. 

 

• Padronizar as atividades do Artur para garantir que a quantidade de 
produtos no sistema fique de acordo com a quantidade real no 
almoxarifado. 

 

• Quadro visual com as atividades mapeadas e dados dos produtos como 
Estoque máximo, Estoque de Segurança e a data que os pedidos devem 
ser realizados para ajudar na gestão do Artur. 

 

 

 



Gestão De Estoques 

Mapeamentos das atividades do Artur 
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Gestão De Estoques 

Mapeamentos das atividades do Artur 



Dúvidas 


