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Introdução: Este trabalho de conclusão do curso de Engenharia de Produção apresenta
como tema a Análise da gestão de estoques, respondendo a uma questão que vai de
encontro com um dos pilares do curso, a melhoria contínua: Como avaliar a gestão de
estoques. Este assunto é de suma importância para as empresas de qualquer ramo de
produção ou prestação de serviços, uma vez que é exigido cada vez mais que as
mesmas mantenham estoques menores sem, no entanto, prejudicar a produção de bens
e serviços.  Objetivo: O objetivo geral desta pesquisa é analisar a gestão de estoques a
partir do MRP dos materiais, e apresenta como objetivo específico: descrever o
controle de estoques em uma empresa do ramo de produção de celulose, localizada no
Vale do Aço, de forma compreender a gestão de estoques na mesma. Metodologia: O
trabalho foi estruturado a partir de uma revisão bibliográfica, que abordou diversos
temas relacionados à gestão de estoques. Após o estudo, foi realizada uma análise de
SWOT do processo, a partir de entrevistas livres com os responsáveis pela atividade e
os gestores do departamento de suprimentos, as perguntas abordavam as forças e
fraquezas do processo. Depois, foram definidos dez materiais que apresentavam
comportamento instável de reposição e utilização, e foi realizada uma análise gráfica
da sua movimentação, a partir de relatórios gerados no SAP, que informaram a
movimentação dos itens e seus parâmetros atuais de MRP. Resultados: A análise
gráfica permitiu que fosse verificada a atual situação de reposição dos estoques, com
as tabelas e gráficos percebeu-se que a mesma é realizada apenas considerando a
demanda histórica dos itens. Com os gráficos, também foi possível sugerir mudanças
nos parâmetros do MRP máximo e mínimo dos itens, ajustando os mesmos de acordo
com a demanda gerada no período analisado nos relatórios e o lead time de reposição
dos mesmos. Conclusão: Respondendo à pergunta como avaliar a gestão de estoques
em uma empresa do ramo de produção de celulose, percebeu-se que ajustar o MRP dos
materiais é uma das ações que pode reduzir o valor em estoque, mantendo a
confiabilidade no processo de apoio à produção de celulose e manutenção industrial.
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