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Resumo: Baseado em informações operacionais e gerenciais fornecidas por diversas cooperativas 
brasileiras, foi desenvolvido o modelo de simulação “SimCoop”, o qual é composto por 4 submodelos: 
um modelo de distribuição da área de plantio, um modelo de produção agrícola, um modelo climático 
e um modelo de controle de estoques. “SimCoop” foi implementado através do software Simple++. 
Utilizando-se a técnica de simulação discreta estocástica foram realizadas 8 séries de experimentos, as 
quais se diferenciam pelo número de postos de atendimento e pela disciplina das filas. Cada série de 
experimentos abrangeu 6 diferentes políticas de controle de estoque (sq, sS, stq, stS, tq e tS) e 4 pontos 
de pedido (2, 3, 4 e 5 dias de consumo). Através da simulação foi possível identificar políticas de 
estoque ótimas, além de quantificar alguns parâmetros, com os quais espera-se aumentar a eficiência 
do processo de tomada de decisão na gestão de estoques em cooperativas agrícolas. 
 
Palavra-chave: Pesquisa Operacional, Simulação Computacional, Gestão de Materiais 
 
 
Abstract: Based on information supplied by several agricultural cooperatives, it was developed the 
simulation model SimCoop, which is composed of four sub-models: a distribution model of the 
plantation area, an agricultural production model, a climate model and an inventory control model. 
SimCoop was implemented using Simple++, a simulation platform. By using the technique of discret 
stochastic simulation it was carried out eight series of experiments, which differ from each other with 
respect to the number of servers and the policy of the customs queue. Each series of experiments 
comprehends six different policies of inventory control (sq, sS, stq, stS, tq and tS) and four levels of 
reorder points (two, three, four and  five days of consumption). Through the simulation, it was 
possible to identify optimized inventory policies, besides quantifying some parameters, which schould 
make it possible to increase the efficiency of decision process in inventory management in agricultural 
cooperatives. 
 
Key-words: Operation Research, Computer Simulation, Material Management 

 

 

1. Introdução 
„Cooperative managers must take inventory management seriously. The ability 
they demonstrate in managing inventory often translates into business success 
or failure. Inventory management involves constant decisionmaking that in turn 
requires astute planning. Planning for effective inventory management involves 
understanding basic inventory concepts and strategies and implementing them 
in an organized manner to reach defined goals.“ ( WADSWORTH,1994) 
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O moderno cooperativismo como empresa sócio-econômica surgiu em 1844 na cidade de Rochdale na 
Inglaterra, em função da nova ordem econômica gerada pela revolução industrial (OCB,1989). A sua 
introdução no Brasil deve-se ao médico Jean Maurice Faivre, o qual fundou com um grupo de 
europeus em 1847, nos sertões do Paraná, a colônia Teresa Cristina, organizada em base cooperativista 
(OCB,1990). Todavia foi através de imigrantes italianos e alemães, os quais se estabeleceram 
principalmente nos estados da região sul do Brasil, a partir da segunda metade do século passado, que 
o movimento cooperativista teve um dos seus maiores impulsos. Como conseqüência deste fato 
histórico, observa-se hoje uma presença marcante da filosofia cooperativista no cotidiano da 
população do extremo sul brasileiro, tornando-se inclusive importante componente da estrutura sócio-
economica dos estados desta região. 

Como exemplo deste processo pode-se citar o estado do Paraná, o qual possui 199 cooperativas com 
300 mil cooperados, gerando 40 mil empregos diretos, além de beneficiar  direta e indiretamente 1,3 
milhões de pessoas, ou seja 15% da população do estado. Do total de cooperativas 64 são cooperativas 
agropecuárias, as quais congregam 43% dos agricultores do Paraná, faturam 4,5 bilhões de dólares por 
ano, o que representa 60% do PIB agropecuário estadual (18% do geral) e 15% do PIB agropecuário 
nacional. O sistema cooperativista no Paraná é responsável pela produção estadual de 77% da soja, 
35% do milho, 89% do trigo, 90% do algodão, 20% do arroz, 13% do feijão, 54% do café em coco, 
83% do leite pasteurizado, 22% das aves e 35% dos suínos (OCEPAR, 1994). 

As cooperativas agrícolas apresentam uma importante função na área de suprimento de insumos 
agrícolas, onde dada a sua capacidade de negociar grandes volumes, conseguem obter preços mais 
baixos, além de outras facilidades junto a industria de insumos. Como os volumes comercializados são 
relativamente altos, além de haver um grande número de consumidores (cooperados) com diferentes 
necessidades qualitativas, quantitativas e temporais, cria-se automaticamente a necessidade de compor 
estoques (PROTIL, 1997). Estes estoques exigem um gerenciamento eficiente uma vez que os  
principais objetivos da área de materiais são conflitantes, ou seja pretende-se conciliar custos baixos 
com uma alta disponibilidade dos estoques.  

Segundo WADSWORTH (1994) a típica cooperativa agrícola possui altos investimentos em estoques. 
Baseados em dados do sistema cooperativista americano verifica-se que a média de investimentos em 
estoques no ano de 1990 foi de US$ 521.000 ±US$ 548.630 por cooperativa. Estes investimentos 
representaram em média 49% ±14% dos ativos circulantes e 25% ±9% dos ativos totais. No Brasil, e 
em especial no estado do Paraná, os investimentos em estoques das cooperativas representaram no ano 
de 1994 em média 35% ±23% dos ativos circulantes e 17% ± 10% dos ativos totais - Média dos 
balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 1994. Há portanto um forte argumento para 
que as cooperativas agrícolas se empenhem ao máximo na obtenção de retornos compensatórios dos 
seus investimentos em estoques.   

Conforme o caderno nr. 8 sobre gerenciamento de estoques do manual de cooperativismo da 
organização RAIFFEISEN (1988), a área de insumos de cooperativas agrícolas possui 7 funções 
econômicas básicas, a saber: (1) Função de transposição espacial; (2) Função de transposição 
temporal; (3) Função de crédito; (4) Função de disponibilidade; (5) Função de sortimento; (6) Função 
de transformação e preparação e (7) Função de transporte. 

No quadro abaixo verifica-se a importância relativa dos insumos e das sementes, os quais 
representaram 15% do faturamento total das cooperativas em 1994. Considerando-se que a agregação 
de valor deste dois setores se da quase que exclusivamente através do processo de armazenagem, 
pode-se concluir o quão importante deveria ser para as cooperativas gerenciar adequadamente os 
estoques destes importantes recursos.  

Setores Faturamento US$ % 
Sementes 147.000.000 3% 
Insumos 568.000.000 12% 
Consumo 67.000.000 1% 
Produção in Natura 1.104.000.000 23% 
Produção industrializada 1.336.000.000 28% 
Prestação de serviços 89.000.000 2% 
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Outras receitas 1.469.000.000 31% 
Fonte: OCEPAR, 1994  

Tabela 1: Importância dos insumos no faturamento das cooperativas 

1.1 Modelos de estoque   

HARTMANN (1988) argumenta que o volume de suprimentos na maioria das empresas corresponde a 
mais da metade do volume de vendas e que o custo da gestão de materiais representa algo em tôrno de 
20% a 30% do valor dos bens produzidos. O custo de materiais desempenha um papel importante nas 
empresas, haja vista que os mesmos representam em média 50% do valor das vendas. Segundo 
GROCHLA (1978) no comércio – onde as cooperativas agrícolas estão situadas – esta percentagem é 
relativamente mais alta, entre 80% e 95%.  

Uma das principais funções dos estoques é regular o fluxo de produtos em um processo de produção 
ou de distribuição. Este fluxo é iniciado nas compras junto aos fornecedores, passa por diferentes 
etapas de produção e termina nas mãos dos consumidores. Os estoques servem para desvincular 
temporalmente as diferentes etapas existentes entre a produção e a distribuição. Desta forma os 
estoques também servem para balancear as oscilações de produção e de demanda (NEUMANN, 1992). 

Segundo TEMPELMEIER (1992) os métodos de disposição orientados ao consumo podem ser 
classificados como sendo baseados em demandas regulares ou em demandas irregulares. Segundo o 
tipo de controle de estoques e do mecanismos de disparo dos pedidos, foram consolidados na prática 
dois métodos, também denominados de sistemas de estoques: o método do ponto de pedido (definido 
pela quantidade) e o método do ritmo de pedido (definido pelo tempo). 

O método do ponto de pedido ou do nível de alerta é o método mais utilizado na prática quando da 
ocorrência de disposições manuais de estoques. O ponto de pedido é toda quantidade em unidades de 
materiais, necessária para cobrir a demanda que irá ocorrer entre o momento do disparo do pedido e o 
momento em que este pedido estará disponível. No contexto de um sistema de ponto de pedido pode-
se encontrar as seguintes regras: 

• Estratégia s,q:  o nível de estoque existente é comparado com o ponto de pedido s, e no caso deste 
nível ser atingido ou ultrapassado é emitido um pedido de q unidades, que deverá 
ser o mais próximo possível do lote economico de compra. 

• Estratégia s,S:  quando o nível do estoque existente atingir ou ultrapassar o ponto de pedido, este 
nível é elevado até um limite máximo S. Estabelecendo-se o limite máximo 
(=estoque máximo) impede-se a formação de reservas desnecessárias de materiais. 

Nos métodos baseados no ritmo do pedido, o nível de estoque é controlado de tempos em tempos para 
verificar se o mesmo atingiu ou ultrapassou o ponto de pedido. Recomenda-se estes métodos para 
controlar produtos originários de um mesmo fornecedor. É possível, também, que a reposição seja 
realizada segundo o ritmo de atendimento do fornecedor ou pelo própria ritmo da produção 
(HARTMANN, 1988). No contexto dos sistemas baseados no ritmo do pedido são possíveis quatro 
diferentes métodos: 
 
• Estratégia t,q:  A reposição do estoque é realizada com uma quantidade q em intervalos constantes 

de tempo t. 
• Estratégia t,S:  Caso ocorra movimentação de estoque a reposição do estoque é realizada em 

intervalos constantes de tempo t até um nível máximo S. 
• Estratégia t,s,q: O nível de estoque é controlado em intervalos constates de tempo t. Caso o ponto 

de pedido s for atingido ou ultrapassado o estoque é reposto com a quantidade q. 
• Estratégia t,s,S: O nível de estoque é controlado em intervalos constates de tempo t. Caso o ponto 

de pedido s for atingido ou ultrapassado repoen-se o estoque até o nível máximo S. 
 

1.2 Modelagem e Simulação de Sistemas 
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A modelagem remonta aos tempos de Newton. Entretanto o grande impulso da modelagem ocorreu 
com o desenvolvimento de computadores, ou seja, é um fenômeno relativamente novo, o que ainda 
não permitiu um consenso em torno das terminologias. Conforme SCHMIDT (1985:104) o conceito de 
simulação “é utilizado em diferentes contextos com diversos significados”. PRITSKER  (1979) 
encontrou 22 definições diferentes de simulação na língua inglesa. A simulação é uma área 
multidisciplinar. Seus métodos encontram aplicação em diversos campos, tais como: informática, 
engenharia da produção, ciências administrativas, pesquisa operacional, estatística, engenharia de 
sistemas, biologia, etc. Para os objetivos deste trabalho será utilizado o seguinte conceito baseado em 
BIETHAHN, (1987:81) e SHANNON (1975:2): simulação é uma técnica numérica, que utiliza um 
modelo lógico-matemático, baseado em um sistema real, para realizar experimentos dinâmicos com a 
ajuda de um computador. 0 objetivo maior da simulação é compreender e descrever o comportamento 
de um sistema real. Esta definição reforça dois aspectos: 

• a construção de um modelo 
• a realização de experimentos com este modelo 

Um modelo de simulação pode ser descrito com base na conhecida caixa preta da cibernética, cujas 
grandezas de entrada e saída são passíveis de observação e medição, mas cujo interior é desconhecido. 
A caixa preta normalmente não é aberta, todavia é possível fazer uma série de afirmações sobre as 
suas características, seu comportamento e sua estrutura interna, baseando-se em informações contidas 
nos elementos de entrada e saída do sistema. Os problemas sócio-economicos geralmente apresentam 
componentes de caixas pretas. Se o procedimento proposto por este trabalho for utilizado de forma 
interativa, então será possível obter através de um refinamento do modelo uma aproximação com o 
sistema original. No desenvolvimento de um modelo, deve-se procurar tomar visível a estrutura desta 
caixa preta. 

0 caráter numérico da simulação computacional distingue este método dos procedimentos analíticos. 0 
caráter “ad hoc” da simulação torna esta técnica muito flexível mas por outro lado, também é o seu 
principal empecilho prático. Esta característica “ad hoc” pode por outro lado ser reduzida utilizando-se 
a técnica de regressão na análise dos dados da simulação. KLEIJNEN (1979) com seu meta-modelo ou 
modelo auxiliar propõe que inicialmente a partir de uma realidade difusa seja desenvolvido um 
modelo estruturado de simulação para só então correlacionar os dados de entrada e de saída através da 
técnica de regressão. Esta idéia esta representada no modelo hierárquico da Figura 1 onde pode-se 
observar que a variável de saída y esta relacionada com um grande número de variáveis de entrada v:         

y = f0 (v1,v2,... )                                                                (1) 

Este sistema pode ser modelado através de modelos de simulação. 0 modelo de simulação f1 pode ser 
representado da seguinte forma (KLEIJNEN, 1987:149): 

y = f1 (z1,z2,...,zk,r0)                                                              (2) 
onde y é uma função matemática dos fatores zi (j = 1(1)k) os quais estão associados a um vetor de 
números aleatórios r0. Este vetor representa as mudanças aleatórias do sistema estocástico que esta 
sendo observado, e pode ser definido como um erro amostral. A simulação determinística pode ser 
vista como um caso especial da simulação estocástica quando, em função dos parametros zi (j = 1(1)k) 
as variáveis de saída assumirem valores com probabilidade igual a 1. 
Segundo LAW & KELTON (1991) um modelo de simulação completo é composto pelo seguinte  
conjunto de variáveis e rotinas: 

Variáveis: 

• Estado do sistema:  conjunto de variáveis de estado necessário para descrever o sistema num 
determinado período de tempo; 

• Relógio de simulação:  variável que fornece o valor corrente do tempo simulado; 
• Lista de eventos:  lista contendo o próximo evento de cada tipo de evento; 
• Contadores estatísticos: variáveis utilizadas para armazenar informações estatísticas sobre o 

desempenho do sistema. 
Rotinas: 
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objetos móveis. Através do objeto método e da linguagem de programação SimTalk pode-se criar 
comandos dentro do modelo. O software também possui objetos de processamento de informações.  

A seguir serão apresentados os principais objetos da biblioteca de objetos básicos .  
Cada biblioteca de objetos contém um 
objeto do tipo Modelo vazio. É o ponto 
de partida de um  modelo de simulação.  
Método é um objeto que permite criar 
controles, os quais são chamados e 
inicializado pelos objetos básicos. 
Interface de dados é um objeto passivo. 
Ele é utilizado como interface para dados 
externos e programas.  
Diálogo permite criar janelas de diálogo 
semelhantes às janelas de diálogo do 
programa.  
Interface é um objeto básico utilizada 
para interligar diferentes Modelos. 
 
"FileLink" estabelece vínculos de 
arquivos nos Modelos 
 
Gráfico é usado para exibir dados 
graficamente.  
 
Plotter registra o comportamento de um 
conjunto de valores e os exibi como 
curvas em uma tela.  
Monitor serve para exibir valores, tais 
como atributos ao longo de uma corrida 
de simulação. 

Cada objeto NwData é uma variável 
global que pode ser acessada por 
outros objetos e métodos 

Processador Simples é um objeto de 
fluxo de materiais ativo. Possue uma 
única estação de processamento de 
unidades moveis. 
Processador Paralelo é um objeto de 
fluxo de materiais ativo com várias 
estações de processamento de unidades 
moveis. 
“Buffer” é um objeto de fluxo materiais 
ativo com várias estações de 
processamento de unidades moveis. No 
“Buffer” as estações de processamento 
estão dispostas de uma forma linear.  
Classificador é um objeto de fluxo 
ativo. Ele ordena as unidades moveis de 
acordo com um critério definido pelo 
analista.  
Deposito é um objeto de fluxo de 
materiais passivo que recebe várias 
unidades moveis. Estas ficam 
posicionadas até que sejam removidas 
por um comando.  

Caminho é um objeto de fluxo de 
materiais ativo. É utilizado na modelagem 
de sistemas de transporte.  
 
 
 
 
Linha de Transporte é um objeto de 
fluxo de materiais passivo. É utilizado 

para modelar linhas de 
transporte.  
Fonte é um objeto de fluxo de 
materiais ativo. Esta gera 
unidades moveis segundo um 
modo pré-definido.  

Dreno é um objeto de fluxo de materiais 
ativo. O Dreno tem uma única estação de 
processamento e destrói as unidades 
moveis depois destas terem sido 
processadas.  
Controle de Fluxo permite que 
estratégias de convergencia ou 
divergencia de fluxos de materiais sejam 
modelados.  
Produto é um objeto de fluxo de 
materiais móvel sem capacidade de 
carregamento.  
    é um objeto de fluxo de materiais 
passivo e movel com capacidade de 
carregamento  
Transportador é um objeto de fluxo de 
materiais ativo e móvel com propulsão 
próprio e capacidade de carga . 
Exportador é um objeto básico que 
exporta serviços. Este complementa o 
Distribuidor e o Importador.  
Tabela é uma lista bi-dimensional que 
permite acessar aleatoriamente suas 
células através de um índice. 
Cardex é uma lista uni-dimensional que 
permite acessar aleatoriamente suas 
células através de um índice. 
Pilha é uma lista uni-dimensional cujo 
acesso é feito utilizando-se o método 
FIFO (First In First Out). 

Fila é uma lista uni-
dimensional cujo acesso é feito 
utilizando-se o método LIFO 
(Lest In First Out). 

Conector é uma ferramenta para 
conectar objetos e pode ser usado 
interativamente.  

Cada simulação requer um Controlador 

NwData 
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3  Construção do Modelo SimCoop 

O modelo denominado “SimCoop” é composto por quatro sub-modelos, a saber: um modelo fundiário, 
um modelo climático, um modelo de produção e um modelo de controle de estoques. O modelo 
fundiário contém o modelo de produção e de estoque e está contido no modelo climático.   

O modelo fundiário: A cada rodada de simulação “SimCoop” cria uma cooperativa com 
aproximadamente 300 propriedades agrícolas, as quais irão cultivar aproximadamente 50.000 ha de 
soja. Como as propriedades apresentam diferentes características, as mesmas foram subdivididas em 
quatro classes, a saber: 
 Classe de propriedades 
 Mini 0-50 ha Pequena 51-100 ha Média 101-200ha Grande > 201 ha 
Número de propriedades 70 (25%) 85 (30%) 70 (25%) 60 (20%) 
Participação na área total 5%  15% 25% 55% 
Tamanho da propriedade 30 ± 10 ha 70 ± 15 ha 150 ± 30 ha 400 ± 100 ha
Produtividade (t/ha) 2,80 ± 0,45 2,85 ± 0,40 2,9 ± 0,35 3,0 ± 0,30

Tabela 2: Variáveis e parâmetros do Modelo Fundiário 

O modelo de produção: As chamadas plantas invasoras são diferenciadas em plantas de folhas largas 
(dicotiledôneas) e plantas de folhas estreitas ou gramíneas (monocotiledôneas). As perdas ocasionadas 
por estas plantas são expressas por uma função exponencial e caso nenhum herbicida seja aplicado, a 
perda máxima de produtividade irá ocorrer no 42º dia após a germinação. Em função do 
desenvolvimento vegetativo das plantas invasoras, qualquer aplicação de herbicida após esta data não 
surtira nenhum efeito sobre as mesmas. Dependendo do tipo de planta invasora e da densidade de 
infestação destas plantas, as perdas de colheita poderão variar de 10% a 100%. 

Perdas em % ocasionadas por plantas invasoras 
Densidade Plantas com folhas largas  Gramíneas 
baixa y = -0.0023x³ + 0.704x² + 0.0048x  y = -0.0053x³ + 0.1633x² + 0.119x  
média y = -0.00053x³ + 0.1633x² + 0.119x y = -0.0107x³ + 0.3367x² + 0.0238x 
alta  y = -0.0107x³ + 0.3367x² + 0.0238x y = -0.0243x³ + 0.7653x² - 0.5952x 

     x = Periodo de atrazo (dias) na aplicação de herbicida em relação ao dia ótimo de aplicação       y= Perdas em % 

Quadro 1: Equações de perda de produtividade do modelo de produção 

O modelo climático: Pelo fato das plantas invasoras e seus respectivos herbicidas controladores serem 
o principal objeto de estudo deste trabalho, foi incorporado ao modelo “SimCoop” um módulo que 
simula a ocorrência e intensidade de chuvas. Neste módulo são geradas inicialmente as probabilidades 
de ocorrência de chuva segundo uma distribuição normal. Caso chova, então é determinado o volume 
de chuva segundo uma distribuição de Weibull. O volume de chuva por período não poderá ultrapassar 
um limite máximo preestabelecido. O volume diário médio de chuva é de 13,66 l/m2/dia. 

 
Banco de dados 

Sim 

Volume chuva = Máximo 
 neste período 

Volume chuva < 13mm ? 

Volume chuva < 15mm ? 

Não 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Irá chover neste 
período? 

Distribuição normal 

Calcular o volume de chuva 
Distribuição de Weibull 

Volume calculado > 
volume máximo 

Aplicação de herbicida para plantas de 
folhas largas no 18º dia e para 

gramineas no 24º dia após o semeio 

Aplicação de herbicida para plantas de 
folhas largas no 20º dia e para 

gramineas no 27º dia após o semeio 

Aplicação de herbicida para plantas 
de folhas largas no 23º dia e para 

gramineas no 30º dia após o semeio 

 
Figura 2: Modelo climático 
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O modelo de controle de estoque: A dinâmica de eventos do modelo se estenderá por um período de 
60 dias. Entre os eventos ocorrerão diferentes intervalos de tempo, ocasionados por variáveis 
estocásticas. Estes intervalos precisam ser registrados à medida que os eventos ocorram. Os instantes 
iniciais de cada ocorrência são pontos de partida de fluxos materiais e/ou informacionais e/ou 
financeiros. Conforme o estado do modelo podem ocorrer até três diferentes tipos de fluxos. No caso 
de não ocorrer uma movimentação de estoque, os dados desta operação terão que ser processados, o 
que irá ocasionar fluxo informacionais e financeiros. Como conseqüência há uma inter-relação entre 
fluxo temporal de um lado e fluxo material, financeiro e informacional de outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Modelo de estocagem 

4 O plano experimental 

Foram realizadas oito séries experimentais, as quais se diferenciam basicamente com relação às regras 
de atendimento e o número de locais de atendimento. Cada série trata de seis políticas de estoque (sq, 
sS, stq, stS, tq und tS) e quatro pontos de pedido (correspondentes à demanda de 2, 3, 4 e 5 dias 
respectivamente). No total foram realizados 144 experimentos com 3101 repetições (em média foram 
realizadas 22 repetições por experimentos). As séries experimentais 1, 2, 3, 6, 7 e 8 foram executadas 
segundo uma regra FIFO e as séries 4 e 5 segundo uma regra LIFO modificada. As séries 1, 2 e 3 
foram caracterizadas com um único estoque e por um, dois e quatro pontos de atendimentos 
respectivamente. As séries 5 e 6 possuiam dois e quatro estoques e dois e quatro pontos de 
atendimento respectivamente, enquanto que para as séries 6, 7 e 8 havia apenas um estoque e um 
ponto de atendimento disponivel. No plano experimental cada experimento foi designado por um 
código de três digitos. O primeiro digito corresponde à politica de estoque, o segundo a série 
experimental e o terceiro digito ao ponto de pedido. 

 Grupo A Grupo B Grupo C 
 Série  

I 
Série 

 II 
Série 

III 
Série 

VI 
Série  

V 
Série  

VI 
Série  
VII 

Série VIII 

Pontos de atendimento 1 2 4 2 4 1 1 1 
Número de estoques 1 1 1 2 4 1 1 1 
Regra de atendimento  
(quem será atendido 
primeiro) 

FIFO FIFO FIFO FIFO FIFO 1°Mini 
os restantes  
FIFO 

1° Mini 
2° Pequeno 
os restantes 
FIFO 

1°Mini 
2°Pequenos 
3°Médios 
4°Grandes 

Fila I Todos Mini+ 
Pequenos 

Mini Mini+ 
Pequenos 

Mini Todos Todos Todos 

Fila II -- Médios+ 
Grandes 

Pequenos Médios+ 
Grandes 

Pequenos -- -- -- 

Fila III -- -- Médios  Médios -- -- -- 
Fila IV -- -- Grandes  Grandes -- -- -- 

Quadro 2: Plano experimental 
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5 Resultados e Conclusão 

Na análise dos dados de simulação foi verificado um alto índice de correlação entre as variáveis: nível 
de serviço, tempo de espera, perdas de colheita e nível de estoque. Com o auxílio da análise de 
regressão foi possível determinar equações matemáticas, com as quais é possível obter valores 
aproximados das variáveis que determinam a eficiência do processo de estocagem, ou seja: nível de 
serviço, tempo de espera e perdas de colheita: 

  
Nível de serviço → f(α)                  =  4,0559x3 - 33,138x2 + 97,062x 
Tempo de espera  → f(nível de serviço)  = -4E-07x4 + 0,00007x3 - 0,0032x2 - 0,0684x + 8,9247 
Perdas de colheita → f(tempo de espera)     = -0,0103x4 + 0,1544x3 -0,5206x2 + 0,8885x - 0,4311 
 

              α = relação entre o nível médio de estoque e a demanda média 

Quadro 3: Equações de eficiência do processo de estocagem 

Através dos vários experimentos realizados com o modelo de simulação “SimCoop” foi possível 
identificar um conjunto de políticas, com as quais é possível otimizar as variáveis de estoque: 

 Melhor resultado Pior resultado 
Variáveis Política µ σ Política µ σ 
Nível de serviço (%) tq I 96,89 2,16 stq I-2 34,41 13,32 
Tempo de espera (dias) tq I 1,16 0,48 stq V-2 5,56 1,31 
Perdas de colheita (%) tq VI 0,00 0,00 stq VII-2 6,34 4,33 
Nível de estoque (α) stq III-3 0,56 0,15 tq VII 1,78 0,37 

   α = relação entre o nível médio de estoque e a demanda média 

Tabela 4: Políticas ótimas de estocagem 

Neste estudo verificou-se que nenhuma política consegue otimizar todas as variáveis de eficiência do 
serviço de estocagem simultaneamente. Este fato vem comprovar a afirmação de HARTMANN 
(1988:44) de que não é possível maximizar o nível de serviço numa ótica de mercado e ao mesmo 
tempo minimizar os custos sob um ótica empresarial. Por este motivo é recomendavel, que os 
decisores empresariais decidam por valores preestabelecidos de nível de atendimento, tempo de espera 
e perdas de colheita. Deve ser dada atenção especial para a escolha do coeficiente α, que define a 
relação entre o nível médio de estoque e a demanda média para um determinado produto. Um valor α 
> 1 aumenta os custos de estoque, mas em compensação melhora o nível de serviço. Por outro lado um 
valor α ≤ 1 diminui os custos de estoque, mas acaba provocando uma piora do nível de serviço. 

Em uma pesquisa realizada por PROTIL (2000) nas cooperativas do estado do Paraná, foi constatado 
que a maioria das cooperativas utilizavam o método do ponto de pedido e a politica de estoque sS na 
gestão de seus estoques.  Interessante notar que no estudo realizado com o modelo SimCoop esta 
politica mostrou ser de fato uma das mais vantajosas sob o ponto de vista de eficiência administrativa  
(e por este motivo é a preferida das cooperativas). Todavia se analisarmos o impacto destas politica 
junto aos cooperados, verificar-se-a que a mesma provoca frequentes faltas de produtos em estoque, 
que por sua vez acabam ocasionando atrazos no processo de produção de grãos e consequentemente 
diminuição de produtividade. Desta forma esta política é vantajosa para a administração da 
cooperativa mas não o é para os cooperados.  

Os resultados deste estudo de simulação indicam que uma solução integradora para as cooperativas 
seria à adoção do método de reposição periódica e da politica de estoque tq. Para se obter a máxima 
eficiência desta política, as cooperativas deveriam realizar reposições semanais dos estoques e adotar 
um arranjo físico, que contempla-se um único estoque e um único ponto de atendimento. Também 
ficou evidente neste estudo que a eficiência global do sistemas depende do pronto atendimento das  
mini propriedades (área de plantio entre 0 e 50 ha). Em outras palavras, estas propriedades deveriam 
ser favorecidas, ou seja os pedidos destas propriedades deveriam ser os primeiros a serem atendidos 
quando da ocorrência de um processo de fila de espera. 
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