
¿ESTÁS PREOCUPADO POR CÓMO XESTIONAR OS STOCKS?| 
REDUCE O TEU STOCK MELLORANDO O NIVEL DE SERVIZO
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• Función dos stocks (en xeral dos buffers)

• Factores a ter en conta a hora de seleccionar unha estratexia e 

dimensionamento dos stocks

• Técnicas básicas de xestión de stocks 

• Técnicas dinámicas adaptativas

INDICE



Máis coñecidos

Máis fáciles de usar

Máis caros ¿?
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BUFFERS

• Material (Stock)

• Capacidade

• Tempo

Remanentes controlados e acotados dun determinado recurso

Os 3 son intercambiables

Non teñen que estar 
dispoñibles os 3 no sistema

Stock

¿A QUÉ CATEGORÍA PERTENECEN OS STOCKS?
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FUNCIÓN DOS BUFFERS

Perseguimos combinar os 3 tipos en distintas proporcións para asegurar:

• Máximo nivel de servizo

• Protexer o fluxo da cadea de valor

Indicadores da marxe de 
mellora que temos a hora de 
producir ou manexar a cadea 

loxística

Reducción semanal mellorando 
o buffer de capacidade 

¿Podemos eliminar os stocks por 
completo?

Funcions dos stocks que non 
podemos conseguir con outro 

tipo de buffer



1 Coste de adquisición vs coste de almacenamento
Incluso temos compras estratéxicas: moitas empresas usan materiais que sofren fortes incrementos de prezo en determinados momentos ou non están 
dispoñibles ou ter ese stock representan una vantaxe competitiva por acceso limitado o recurso 
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Tempo de entrega do provedor
A estratexia de xestión e moi diferente se o provedor entrega en 2h vs proveedor en China

Tempo concedido polo cliente
Estratexia de xestión de stocks de Farmacia: vou coa receita e non teñen o medicamento Vs Taller mecanizado a medida

Demanda media de artigo nun determinado período
Estratexia de xestión de stocks usada con artigos de alta rotación (fast movers) é moi diferente os de baixa

Variabilidade das entregas do provedor
- Fiabilidade implica  + Stocks
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ESTRATEXIA E DIMENSIONAMENTO DE STOCKS, FACTORES



Contribución o marxen do artigo ou importancia estratéxica
Repercurisión directa na estratexia do stock
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Coste manutención vs coste de distribución
A descentralización do stock tradicionamente disminue os costes de distribución para un determinado nivel de servizo máis incrementa o stock

Variabilidade da demanda
Incerteza, factor moi determinante que impacta nos stocks de seguridade necesarios para obter un determinado nivel de servizo

Estacionalidades e tendencias

10 Evolución do entorno
Cada vez o cliente quere máis variedad e con menor tolerancia o prazo
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ESTRATEXIA E DIMENSIONAMENTO DE STOCKS, FACTORES



Necesidades de desacople de operacións / cadea loxistica
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Posición de poder na cadea loxística
Moitas empresas aproveitan a súa posición de poder na cadea loxística para que o stock o garden os seus proveedores

Cantidades mínimas de pedido/Tempos de reaprovisionamento fixos

Nivel de servizo desexado
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ESTRATEXIA E DIMENSIONAMENTO DE STOCKS, FACTORES
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Mín/Max
Mecanismo de reorden básico presente en moitos ERPs

Tiempo

Nivel de inventario de una SKU

Demanda prevista durante o tempo de entrega + Stock de seguridade f(nivel de servizo)

EO
Q

Diferencia entre Min y Máx
interpretase en ocasións 

como a cantidade económica 
de pedido (EOQ)

TÉCNICAS PARA DIMENSIONAR BUFFERS DE MATERIAL 
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Min/Max

• Método bastante básico para a xestión do inventario

• Método estático de control de inventario dado que os valores Min/Máx raramente se 

modificaban ou poucas veces no ano.

• Combínase con análise ABC para axudar a revisión dos artígos “A”, pois tradicionalmente 

requiren máis atención cos artígos “B” e “C”.

TÉCNICAS PARA DIMENSIONAR BUFFERS DE MATERIAL 
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Análise ABC
Método de categorización do inventario que se utiliza como mecanismo de priorización, 
coa finalidade de concentrar os esforzos nos artigos más importantes para empresa

USO PARA:

• Reducir os esforzos de control do stock

• Priorizar a atención dos responsables da cadea de suministro

Revisar periódicamente as configuración de reabastecemento do seu sistema 
de xestión de inventario (niveis Mín/Máx, artigos clasificados como A) e usar 

técnicas que non sobrecargen a xestión dos C (two bins)

TÉCNICAS PARA DIMENSIONAR BUFFERS DE MATERIAL 
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PROBLEMAS MÁIS COMÚNS DA TÉCNICA MÍN/MÁX
1. Puntos de stock máximo e mínimo rara vez se actualizan

Se non posue os automatismos que lle permitan o recálculo constante dos 

puntos Min, Máx, EOQ e Stock de seguridade, é un sistema estático e alonxado

da realidade de calquera cadea loxística complexa actual

2. En ocasións ainda usan a fórmula da EOQ orixinal (1913), baseada en supostos que xa non se cumpren

(o coste de realizar o pedido é actualmente insignificante)

3. Cálculo do stock de seguridade basados en supostos de cadea loxística de manual e distribución normal 

do erro de cálculo da demanda e tempo de reaprovisionamento que tampouco se cumpren

4. A introducción dos conceptos de estacionalidade, promocións, etc. no sistema é complexo
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA ADAPTATIVA DE STOCK

Baseados en 5 compoñentes:

• Posicionamento extratéxico de Stocks

• Perfis e dimensionamento de Stocks

• Axustes dinámicos de Stocks

• Xestión de Alertas

• Execución Visual
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

O primeiro é determinar onde colocar os stocks en función de:

• Tempo de entrega admitido polo cliente

• Coste total do stock no sistema

• Puntos críticos para romper a propagación dos cambios

de planificación

1. Posicionamento estratéxico de Stocks
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

Entender o perfil de 

demanda do artigo, 

teremos... 

2. Perfis e dimensionamento de Buffers

BARRIL PTVERANO 30Lata XTX 50 clConECREMA ORUJO BT0.7
REF FRESA 20CL NR
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

2. Perfis e dimensionamento de Buffers

Por tanto  a cada 

artigo asignámoslle 

un perfil de demanda
REF FRESA 20CL NR
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

Para determinar a cantidade de stock necesaria en cada punto: a continuación...

1. A cada artigo asignaselle un perfil en función do seu tipo de demanda

2. Xeneración de previsions de demanda para cada semana baseada nos anos anteriores, promocións, etc

3. Cálculo do Consumo Medio Diario en base a

2. Perfis e dimensionamento de Buffers

• Pedidos reais das últimas semanas. 

• Previsión de demanda das semanas próximas.
O nº de semanas depende do perfil do buffer asignada o artigo

Que aumente o que espero vender no se traduce directamente nunha orden de 

pedido/producción, o que fai é preparar o buffer para ese aumento.
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

2. Perfis e dimensionamento de Buffers
A partir do consumo medio diario calculamos as cantidades de protección necesaria (stock) en 4 zonas:

Cálculo das zonas de protección

Zona verde: O mayor de

• ADU x LT x Flt
• MOQ
• Tpo Reaprov x ADU

Zona amarelo: 

• ADU x Lt

Zona vermella base:

• ADU x Lt x Flt

Zona vermella seguridade:

• ADU x Lt x Flt x Fvar

Disponse de varias calculadoras on-line
https://leanontoc.com/BufferCalc.html
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

2. Perfis e dimensionamento de Buffers

Representamos esas 

cantidades de 

protección en 4 zonas 

calculadas (que 

constitúe o noso buffer) 

e a nosa posición actual 

dentro do buffer

REF FRESA 20CL NR
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

4. Provee datos estatísticos

Posición Neta: Stock + pedido/producción – Entregas vencidas – Spikes (non confundir PN con Stock. O stock só é unha parte da PN)

Punto de Pedido: PN = TOY

Stock medio esperado: TOR + (zona verde/2)

Cantidade de pedido: hasta TOG

Nº OF/pedidos simultáneos sen servir: zona verde/zona 
amarela

REF FRESA 
20CL NR
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

4. Planificación e xestión de alertas

REF FRESA 20CL NR
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SISTEMAS DE XESTIÓN DINÁMICA

5. Todo tipo de visualizacións

REF FRESA 20CL NR



CONCLUSIÓNS

¿cal é o stock que debemos gardar de cada referencia?
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Única resposta correcta: MENOS CA SEMANA ANTERIOR

Quere decir que houbo un aumento do buffer de capacidade mediante mellora continua, polo tanto quere decir que hai máis coñecemento

e control sobre o proceso ou a cadea loxística, e que se precisa menos stock para o mesmo nivel de protección .

Por outra banda, os cálculos mal entendidos poden ser moi contraproducentes porque tenden a tomarse como dogma, 

son así, están calculados e non se moven (sobre todo si van acompañados de palabras como óptimo, cantidade

económica, etc.).

O ÓPTIMO NON EXISTE, SE NON PISAS O VERMELLO NON ESTAS APRENDENDO



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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