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RESUMO 

 Este trabalho teve como principal objetivo, propor parâmetros de estoques 

a uma empresa do setor alimentício. Esta empresa antes deste trabalho 

dimensionava seus estoques de forma completamente empírica, e por muitas 

vezes deixou de atender a demanda ou descartou produto acabado, por falta da 

mesma. Foram coletados junto a empresa dados de demanda, taxa de produção, 

taxa de consumo e custos relativos a produção, para que fosse possível aplicar 

o modelo de lote econômico de produção. Foi feita também uma previsão de 

demanda a fim de estipular parâmetros de estoque para um ano à frente. Por 

fim, com o intuito de agregar mais a empresa estudada, verificou-se a 

possibilidade de aplicação de lotes múltiplos de produção. 

 

Palavras-chave: Previsão, demanda, estoque, SKU, estoque máximo, estoque 

de segurança, lote econômico de produção.  

  



   

ABSTRACT 

 The main objective of this work is to propose inventory parameters for a 

company on the food sector. The company used to measure its inventory 

empirically, so very often many final products were discarded or its demand was 

not achieved. To be possible to apply the economic production lot model, demand 

data, production rate, consumption rate and production costs data were collected. 

Moreover, a demand forecasting was made to stipulate inventory parameters for 

a year. Lastly it was verified if was possible to apply multi-product lots-sizing 

model on the company.      

 

Key-words: Forecast, demand, inventory, SKU, maximum stock, security stock, 

economic production lot.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A abertura econômica iniciada no Brasil nos anos 1990, possibilitou 

grandes avanços na economia nacional, trazendo para o Brasil um grande 

número de empresas que trouxeram consigo, não somente novos produtos de 

qualidade, mas o desafio para as companhias nacionais de se manter nesse 

novo mercado. E uma das consequências disso foi a ampliação das possíveis 

variações de produtos (BOURROUL; FERREIRA, 2014; JULIANELLI ,2010; 

WANKE, 2003). 

 Já não era mais viável manter, com esse novo cenário, a mesma lógica 

de estoques utilizada até então. Surge então o desafio de manter o mesmo nível 

de serviço, de forma que a economia das empresas não seja afetada por 

estoques exacerbados que terminem por produtos encalhados, ou ainda em 

descartes de produtos acabados, especialmente quando se trata de produtos 

perecíveis (BALLOU, 2006, GONÇALVES, 2010).  

 Ainda com relação ao exposto anteriormente, Moreira (2008) e Martins e 

All (2009) completam a construção deste pensamento quando explicam a 

importância do controle do estoque em uma empresa, elucidando a relação entre 

a parte financeira. Eles partem do ponto de vista que o estoque é um 

investimento e é contabilizado com parte do capital da empresa, atendando para 

a economia que pode ser gerada na produção mediante a sua manutenção.  

 Montanheiro e Fernandes (2008) evidenciam a importância da gestão de 

estoques, ligando-a a melhorias no planejamento e controle da produção, ao 

auxílio a tomadas de decisão e a prevenção de atrasos nas entregas dos 

pedidos.  

 Além disso, Wanke (2003) chama a atenção para perigo existente no 

acúmulo de estoques desnecessários, podendo tornar imperceptíveis à gestão, 

alguns aspectos de ineficiência operacional e produtiva. 

 No entanto, deve-se dar atenção também ao não atendimento ao 

consumidor por meio de falta de produtos em estoque. Conforme Ballou (2008, 
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p. 25), “a administração de estoques envolve manter seus índices tão baixos 

quanto possível, ao mesmo tempo em que provê a disponibilidade desejada 

pelos clientes”. Uma vez que a indisponibilidade de produtos pode gerar custos 

para a empresa. 

 

1.3  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A organização estudada concentra suas atividades econômicas no ramo 

de produtos alimentícios, mais precisamente, na fabricação de produtos que tem 

como principal matéria prima o coco. Seus clientes são grandes atacadistas e 

varejistas no Brasil e no exterior. 

 Em 35 anos de empresa, nunca houve um planejamento de estoques e 

de previsão de demanda embasado, sendo até o momento feitos apenas 

baseados na experiência dos profissionais de planejamento da empresa. 

 Recentemente, a empresa foi adquirida por um grupo de investimentos 

que viu o potencial de crescimento da organização e sentiu a necessidade de 

tornar os processos mais alinhados, a começar pelo planejamento e controle dos 

estoques juntamente com a demanda. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Tendo em vista a vasta gama de problemas que poderiam ser observados 

e atacados neste trabalho, faremos aqui a limitação do foco de estudo, no caso, 

a criação de uma ferramenta que auxilie a alta gerência no planejamento de 

estoques, a fim de torna-lo menos empírico e mais teórico, robusto e dinâmico. 

 O planejamento de Estoques tem como principal foco a produção sem 

maiores desperdícios, uma vez que a empresa lida com produtos perecíveis e 

que o descarte de material não demandado ou fora de condições de uso e a falta 

de produtos quando há demanda, podem gerar mais custos para a empresa. 

 Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta que facilite 

o planejamento de estoque, de forma que não haja ruptura ou sobra e 
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concomitante descarte de produtos acabados. Esse objetivo geral pode ser 

desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

 

1. Identificar quais são os produtos que geram mais renda para a empresa. 

2. Observar o comportamento da demanda destes produtos no tempo e prever 

seu comportamento para um ano após a observação. 

3. Reunir os parâmetros necessários para a identificação do Lote Econômico de 

Produção (LEP) dos produtos classe A. 

 

1.5 QUESTÕES 

 

 Tendo em vista o objetivo do estudo, buscamos responder os seguintes 

questionamentos: 

1) Qual a política de estoques mais adequada? 

2) Qual o mínimo que se deve produzir de cada produto? 

3) Qual o melhor modelo para a previsão de demanda? 

4) Por que utilizar o Lote Econômico de Produção? 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Este estudo será apresentado em cinco capítulos, dividindo os conteúdos 

da seguinte forma: 

 

CAPÍTULO 2 – Referencial Teórico. Neste capítulo será fundamentada a base 

bibliográfica do estudo, ou seja, de onde veio a formação dos conceitos aplicados 

na pesquisa. 

CAPÍTULO 3 – Metodologia. Este capítulo apresenta o plano utilizado para 

alcançar os objetivos estabelecidos no capítulo 1. 

CAPÍTULO 4 – Análise de dados. Levantamento de dados, e aplicação da 

metodologia descrita no capítulo 3. 

CAPÍTULO 5 – Conclusão. Fechamento do trabalho, onde serão respondidas as 

questões levantadas no capítulo 1.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ESTOQUES 

 

 Slack, Chambers e Johnston (2009) define estoque como sendo a 

acumulação armazenada de materiais em um sistema de transformação, 

podendo ser utilizado também para descrever qualquer recurso transformador 

de capital. 

 Observando esse potencial transformador de capital que emana do 

estoque, Dias (2009) e Schneider et al. (2016) destacam dentre as funções 

estratégicas que ele possui, o papel de regulador de oferta e impulsionador de 

vendas, o garantidor das mesmas, no que diz respeito ao produto entregue no 

momento em que a demanda é gerada, e ainda pode ser visto como um protetor 

financeiro contra possíveis flutuações cambiais.  

 A existência de estoque, apesar de benéfica a empresa, configura 

também gastos, que giram em torno de 20% a 40% do valor dos itens estocados 

(BALLOU, 2001), ou seja, merecem um certo cuidado ao ser planejado. Uma vez 

que o estoque também é visto como custo para a organização, a tendência é 

que se tente reduzir o seu tamanho ou eliminá-lo. Todavia, esse pensamento é 

extremamente perigoso, há de se ter um balanço para que não falte estoque, a 

fim de que não haja perda de vendas. 

 

2.2 PREVISÃO DE DEMANDA E A GESTÃO DE ESTOQUES 

 

 Ballou (2004) afirma que se houvesse uma demanda mais certa, ou seja, 

um modelo que trouxesse às empresas a quantidade exata que cada produto iria 

vender em cada local de venda, não haveria necessidade de planejar e gerenciar 

adequadamente os estoques. Assim, a previsão de demanda, quando feita com 

menor erro possível, é uma ferramenta que facilita em muito o dimensionamento 

de estoques. 

 Para que a previsão de demanda seja feita corretamente, faz-se 

necessário observar cinco etapas imprescindíveis, defendidas por Murdick & 
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Georgoff (1993), Wrigth; Lawrence & Collopy (1996), Klassen & Flores (2001) e 

Armstrong (2001): 

 

I. Definição de qual variável prever. Nem sempre fica claro qual a melhor 

variável usa, ou qual fornecerá o melhor resultado para o problema fim. 

II. Obtenção de uma serie temporal de demanda, capaz de fornecer um 

padrão.  

III.  Escolha do método de previsão que melhor se aplica ao que se deseja 

prever.  

IV. Implementação do método de previsão escolhido. 

V. Monitoramento das previsões. 

 

 Quanto aos modelos de previsão existentes, eles podem ser separados 

em dois grupos (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009): Métodos 

Qualitativos e Métodos Quantitativos. Pacheco (2003) afirma que os métodos 

quantitativos podem ser divididos em duas categorias: as séries temporais e 

modelos causais. Abaixo, estarão relacionados os métodos de séries temporais 

sem causalidade mais utilizados: 

 

2.2.1 SÉRIES TEMPORAIS 

 

 Segundo Morettin (2006), as séries temporais são conjuntos de dados e 

observações distribuídas e ordenadas no tempo. Esse método de projeção de 

dados ao longo do tempo, permite verificar se há algum padrão dentro do 

histórico observado, de forma que seja possível prever comportamentos futuros 

(RIBEIRO; WERNER, 2006; SLACK; CHAMBERS; JHONSTON, 2009). 

 Ritzman e Krajewski (2004) associam as séries temporais com as 

observações de demanda no tempo, segundo os padrões formados por esses 

dados no período observado.   
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2.2.2 MÉDIA MÓVEL SIMPLES 

 

 O método de previsão da média móvel consiste em analisar a demanda 

passada em um período de tempo, utilizando a média de vendas dos últimos 𝑛 

meses como previsão para o mês 𝑛 + 1 (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2009). 

 Para Tubino (2009) a média móvel simples combina valores 

completamente discrepantes, suavizando o resultado final, que é a previsão para 

um período seguinte. 

 Este modelo pode expresso matematicamente através da equação 1: 

 

(1) 

 

Ou ainda por: 

 

 

(2) 

 

 De forma que Ft+1 é a previsão para o instante t+1, Dt, Dt-1, ... Dt-n+1 

compreendem todas as demandas passadas no período de observação. 

 

2.2.3 SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL SIMPLES 

 

 Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), a previsão de demanda 

através do modelo de suavização exponencial simples é mais vantajosa, pois 

atribui maior peso às demandas mais recentes. 

  Chopra e Meindl (2016) explica que a aplicação deste modelo de previsão 

se torna mais eficaz quando aplicada a séries temporais sem tendência ou 

sazonalidade observáveis. 

 Este modelo pode ser expresso matematicamente através da equação 3 

abaixo, onde 𝐹𝑡 é a previsão para o período anterior, 𝐹𝑡+1 é a previsão para o 

período 𝑡 + 1, 𝑌𝑡 é a demanda no período 𝑡 e o 𝛼 é uma constante de 

amortecimento, que pode assumir valores entre zero e um. 

𝐹𝑡+1 =
Soma das últimas 𝑛 demandas

𝑛
 

𝐹𝑡+1 =  
Dt +  Dt−1 + Dt−2 + ⋯ +  Dt−n+1 

n
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(3) 

 

2.2.4 SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL LINEAR DE HOLT (MÉTODO DE HOLT) 

 

 O modelo de Holt (1957) difere do anterior, quando utiliza em seus 

parâmetros duas constantes: α e β. Outro ponto a se considerar é a 

aplicabilidade deste modelo para séries com tendência linear crescente ou 

decrescente (FERNANDES; ANZANELLO; MIORANDO, 2010; MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). Este modelo pode ser expresso 

matematicamente através das equações 4, 5 e 6: 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

 Onde Ft+k é a previsão feita para o período t+k, k é o horizonte de previsão, 

Tt é a estimativa de tendência no período t, Lt é a estimativa de nível no período 

t, α e β são as constantes de amortecimento, que variam entre 0 e 1. 

 

2.2.5 MÉTODO DE HOLT-WINTERS 

 

 Hyndman e Athanasopoulos (2014) explicam que o método de Holt-

Winters difere do método de Holt, porque abrangem em seu modelo séries que 

contêm sazonalidade. Este método se subdivide em dois métodos: Holt-Winters 

aditivo e Holt-Winters multiplicativo. 

 

2.2.5.1 MÉTODO DE HOLT-WINTERS ADITIVO 

 

 O modelo de Holt-Winters aditivo aplica-se a séries temporais com apenas 

um padrão sazonal, não se alterando com o nível, ou seja, a amplitude de 

𝐹𝑡+1 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡 

𝐹𝑡+𝑘 = 𝐿𝑡 + 𝑘𝑇𝑡 

𝐿𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 
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variação sazonal é constante ao longo do tempo (KOHLER et al., 2001). O 

modelo de previsão para este caso pode ser observado nas equações 7, 8, 9 e 

10: 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

(9) 

 

 

(10) 

 

 Onde s é o número de períodos por ciclo, St é a estimativa do componente 

de sazonalidade no período t, Tt é a tendência estimada para o período, Lt é o 

nível calculado para o período, α, β e 𝛾 são as constantes de amortecimento, 

com valores entre 0 e 1. 

 

2.2.5.2 MÉTODO DE HOLT-WINTERS MULTIPLICATIVO  

 

 O método de Holt-Winters multiplicativo aplica-se a séries com a 

amplitude sazonal variando ao longo do tempo, de acordo com o nível da série 

(VERÍSSIMO et al., 2012). Esse método pode ser expresso matematicamente 

através das equações 11, 12, 13 e 14. 

 

(11) 

 

 

(12) 

 

 

𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 

𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠 

𝐹𝑡+𝑘 = 𝐿𝑡 + 𝑘𝑇𝑡 + 𝑆𝑡−𝑠+𝑘 

𝐿𝑡 = 𝛼 (
𝑌𝑡

𝑆𝑡−1
) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 
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(13) 

 

 

(14) 

 

 

 Com s é o número de períodos por ciclo, St é a estimativa do componente 

de sazonalidade no período t, Tt é a tendência estimada para o período, Lt é o 

nível calculado para o período, α, β e 𝛾 são as constantes de amortecimento, 

com valores entre 0 e 1. 

 

 

2.2.6 ERROS DE PREVISÃO 

 

 Não há uma forma de ver o passado e propor uma previsão para o futuro 

sem que haja distorções nesta estimativa gerada para períodos futuros. Desta 

forma, qualquer que seja o método utilizado para previsão de demanda, este 

apresentará erros em seus resultados (BALLOU, 2006; KRAJEWSKI, 2009). 

 Desta forma, julga-se que o modelo mais apropriado para uma 

determinada estimativa ou previsão, é aquele que apresenta o menor erro para 

os mesmos fatores estimados no mesmo período de tempo. E segundo Chopra 

e Meindl (2016) o erro de previsão em um determinado instante de tempo t pode 

calculado através da diferença entre a previsão Ft e a demanda real Dt. O erro 

de previsão pode ser visto na equação 15. 

 

(15) 

 

2.2.6.1 MAD (MEAN ABSOLUTE ERROR) 

 

 Mentzer e Bienstock (1998) definem o Mean Absolute Error, ou Erro 

Absoluto Médio (MAD) como uma forma de medir o afastamento médio entre o 

previsto e o real, gerando uma média dos erros de previsão. Desta forma, quanto 

𝐸𝑡 = 𝐹𝑡 − 𝐷𝑡 

𝑆𝑡 = 𝛾 (
𝑌𝑡

𝐿𝑡
) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠 

𝐹𝑡+𝑘 = (𝐿𝑡 + 𝑘𝑇𝑡)𝑆𝑡−𝑠+𝑘 
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mais próximo de zero for o MAD, melhor será a previsão, uma vez que o 

afastamento entre o previsto e o real tende a ser pequeno. 

 Ainda com respeito aos erros, Chopra e Meindl (2016) define o MAD como 

uma forma de estimar o desvio padrão, supondo uma distribuição normal, com 

média zero e desvio padrão σ = 1,25 MAD. Com MAD obtido através da equação 

16. 

 

  (16) 

 

 

2.2.6.2 MPE (MEAN PERCENTAGE ERROR) 

 

 O Erro Percentual Médio (MPE), possibilita verificar se a demanda 

prevista está acima ou abaixo da demanda real. Concluindo que para valores 

positivos a demanda real é superior à previsão, e para valores negativos a 

previsão supera a demanda real (CARVALHO, 2014). O MPE pode ser obtido 

através da equação 17. 

 

 (17) 

 

2.2.6.3 MAPE (MEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR) 

 

 O Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE), ou em inglês Mean Absolute 

Percentage Error, nada mais é, do que a média entre os erros absolutos 

percentuais em um determinado período de previsão (LOPES, 2002). 

 De acordo com Chopra e Meindl (2016), esse tipo de erro pode ser bem 

empregado quando utilizado em séries temporais que apresentam como 

principais características sazonalidade e demanda consideravelmente variáveis 

de um período para outro. Este tipo de medição de erro pode ser expresso na 

equação 18. 

 

𝑀𝐴𝐷 =  
1

𝑛
 ∑|𝐸𝑡| 

𝑛

𝑡=1

 

𝑀𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑

𝐸𝑡
𝐷𝑡

⁄

𝑛

𝑡=1
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(18) 

 

 

2.2.6.4 MSE (Mean Squared Error) 

 

 O Erro quadrado médio, ou Mean Squered Error (MSE), é descrito por 

Lopes (2002) como um padrão de medidas de erros que considera a média do 

quadrado dos afastamentos entre a demanda real e a demanda prevista. Este 

erro pode ser verificado através da equação 19. 

 

 

(19) 

 

2.2.6.5 U-Theil 

 

 O U-Theil, nada mais é do que uma forma de verificar os erros obtidos 

numa previsão, ela confere se os resultados obtidos na geração de resultados 

são melhores do que os feitos por uma previsão ingênua (MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 

 De acordo com o que foi observado por Theil (1966), a qualidade da 

previsão pode ser avaliada conforme os seguintes critérios: 

 

• U > 1: O erro do modelo é maior do que o erro da previsão ingênua, ou 

seja, a previsão ingênua é melhor do que o modelo. 

• U = 1: O erro do modelo é igual ao erro da previsão ingênua, ou seja, o 

modelo é indiferente. 

• U < 1: O erro do modelo é menor do que o erro da previsão ingênua, ou 

seja, o modelo é melhor do que a previsão ingênua, devendo ser aplicado. 

O índice de Theil (1966) pode ser obtido através da equação 20. 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑ |

𝐸𝑡

𝐷𝑡
|𝑛

𝑡=1 × 100

𝑛
 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑ 𝐸𝑡

2

𝑛

𝑡=1
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(20) 

 

 

 

 Onde Pi+1 e Di+1 são a previsão de demanda para um mês a frente e a 

demanda de um mês a frente, e Di é a demanda do mês corrente.  

 Neste trabalho, não serão utilizadas todas as medidas de erro existentes, 

devido às limitações do pacote forecast (HYNDMAN; KHANDAKAR, 2008; 

HYNDMAN, 2017).  

 

2.3 GERENCIAMENTO DE ESTOQUES 

 

 O estudo de estoques tem sido desenvolvido desde 1913 (HARRIS, 1923; 

LENARD; ROY, 1995), no entanto, até hoje a gestão de estoques é um desafio 

para as grandes companhias, dadas as novas dificuldades enfrentadas 

atualmente.  

 Para Wanke (2003), o crescente número de Stock Keeping Units (SKUs), 

os custos inerentes à manutenção de estoques e o crescente foco na redução 

do Capital Circulante Líquido são os principais motivos que levam as empresas 

a atentar-se a importância do gerenciamento de estoques. 

 Sabemos que grande parte dos custos da empresa advém dos estoques 

(BALLOU, 2001; CHOPRA; MEINDL; 2016), e o primeiro pensamento que nos 

vem com essa informação é que devemos diminuir a quantidade dos produtos 

estocados. Contudo, Slack, Chambers e Johnston (2009) afirma que a 

importância da existência do estoque está na regulação de fornecimento de 

produtos frente a variação de demanda e produção. 

 

  

𝑈 = √
∑ (

𝑃𝑖+1 − 𝐷𝑖+1

𝐷𝑖
)

2
𝑛−1
𝑖=1

∑ (
𝐷𝑖+1 − 𝐷𝑖

𝐷𝑖
)

2
𝑛−1
𝑖=1
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2.4 TIPOS DE ESTOQUE 

 

2.4.1 ESTOQUE CÍCLICO  

 O Estoque cíclico é a variação dos níveis de estoque totais no decorrer do 

tempo. Ou seja, é o estoque utilizado para atender a demanda entre os períodos 

de recebimento de matéria prima (MP), processamento de MP, e estoque de 

produto acabado (PA) (CHOPRA; MEINDL; 2016). 

 A ocorrência de ciclo em estoques se dá de forma natural, considerando 

os processos de produção e de consumo de um determinado produto (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).  Na Figura 1 é possível ver um exemplo de 

estoque cíclico, onde se verifica um padrão de estoque se repetindo ao longo do 

tempo, mais precisamente a cada ordem de produção, em destaque no ponto 

preto no gráfico. A cada ciclo de produção é emitida uma ordem de produção de 

uma certa quantidade Q para um determinado produto. Quando se chega ao 

ponto de estoque máximo a produção é interrompida e o estoque passa a ser 

consumido. 

 

Figura 1: Estoque cíclico 

 

2.4.2 ESTOQUE DE SEGURANÇA 

  

 Estoque de segurança, é o estoque mínimo para o qual se torna possível 

atender uma demanda (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). No entanto 

não é recomendável que se fique muito tempo utilizando apenas esse estoque 

(CHOPRA; MEINDL, 2016). 

Q

T
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 Segundo Arnold (2008) e Chopra e Meindl (2016) o estoque de segurança 

serve para possíveis imprevistos de tempo de reposição e demanda, evitando 

que ocorra a falta de produto mediante uma demanda não esperada ou um 

tempo de fornecimento de matéria prima maior do que o previsto. 

 Na figura 2, mais abaixo no texto, é possível verificar um exemplo de 

estoque de segurança: 

 

Figura 2: Perfil de Estoques 

 

 Segundo Ballou (2001), o Estoque mínimo pode ser obtido através da 

equação 21: 

 

  (21) 

 

 Onde z é o fator associado ao nível de serviço, 𝐿𝑇̅̅̅̅  é o lead time médio, 

𝜎𝐿𝑇
2  é o quadrado do desvio padrão do lead time, σd

2 é o quadrado do desvio 

padrão da demanda e �̅� é a demanda média. 

 

2.4.3 ESTOQUE MÁXIMO 

 

 Segundo Pozo (2010), o estoque máximo é a quantidade que satisfaz um 

equilíbrio entre o que é necessário para suprir a demanda, considerando suas 

flutuações e o que é viável economicamente para a empresa, tendo como padrão 

os lotes econômicos de produção e de compra. 

Q

T

Estoque
médio

Estoque
cíclico

Estoque
de 

Segurança

Q

𝐸𝑆𝑒𝑔 = 𝑧  √𝜎𝑑
2 𝐿𝑇̅̅̅̅ + 𝜎𝑡

2�̅�2 
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 O Estoque máximo pode ser calculado conforme proposto por Schoeps 

(1962), observado na equação 22. 

 

  (22) 

 

 Onde EMáx é o estoque máximo, LEP é o Lote Econômico de Produção e 

ESeg é o estoque de segurança. 

 

2.4.4 NÍVEL DE SERVIÇO 

 

 O nível de serviço (NS) compreende a probabilidade de não faltar produto 

entregue ao consumidor, uma vez que existiu a demanda. Este indicador é 

fundamental para o cálculo de estoque de segurança (CHOPRA; MEINDL,2016; 

WANKE, 2006).  

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO ABC 

 

 A classificação ABC é uma ferramenta de auxílio no controle de estoques, 

sendo importante para o direcionamento da concentração de esforços no 

momento do planejamento. Pois possibilita identificar quais produtos são mais 

valiosos para a empresa e quais não podem, de forma alguma, zerar seus níveis 

de armazenamento (GASNIER, 2002). 

 Este método consiste em observar o faturamento de cada SKU e verificar 

qual o percentual de cada um no faturamento da empresa. Considera-se 

classificação A os produtos que tem 80% do faturamento, B os que concentram 

mais de 80% e menos do que 95% e C os produtos com mais de 95% (MARTINS; 

LAUGENI, 2002; KRAJEWSKI; RITZMAN, 2004). 

 A figura 3 apresenta uma representação gráfica de uma classificação 

ABC. 

 

𝐸𝑀á𝑥 =  𝐸𝑆𝑒𝑔 + 𝐿𝐸𝑃 
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Figura 3: Exemplo de classificação ABC 

 

2.6 LOTE ECONÔMICO DE PRODUÇÃO 

 

 Segundo Bastos e Lauria (2006), lote de produção ou fabricação é uma 

quantidade que a empresa determina que seja fabricado de cada produto em um 

determinado período de tempo. Desta forma, o lote econômico de produção 

busca alinhar o tamanho do lote, de forma que o pedido tenha o menor custo 

possível (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

 Desta forma, Vasconcelos (19680 define que os custos envolvidos na 

produção, ou seja, custo direto anual (CA), custo anual de obter (Cp), custo anual 

de Armazenagem (CE), o custo total anual (CTA), assim como o tempo de 

produção por ciclo (Tp) são expressos pelas seguintes equações: 

  

(23) 

 

Com c igual ao custo direto unitário e d é a taxa de consumo. 

 

(24) 

 

 

𝐶𝐴 = 𝑑. 𝑐 

𝑐𝑝 = 𝑛. 𝑝 =
𝑑. 𝑝

𝑄
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Com Q sendo a quantidade produzida, n é o número de ordens de fabricação e 

p é a taxa de produção. 

 

(25) 

 

 

 

(26) 

 

 

(27) 

 

Onde j é a taxa que exprime a soma dos custos de manutenção do estoque e Tp 

é o tempo de produção. 

 A equação que define o cálculo do Lote Econômico de Produção pode ser 

obtida através dos passos: 

𝑑(𝐶𝑇𝐴)

𝑑𝑄
= −

𝑑𝑝

𝑄𝐸
2 +

𝑗. 𝑐

2
 

∴ −
𝑑𝑝

𝑄𝐸
2 +

𝑗. 𝑐

2
= 0 

∴
𝑑𝑝

𝑄𝐸
2 =

𝑗. 𝑐

2
 

∴ 𝑄𝐸
2 =

2𝑑. 𝑝

𝑗. 𝑐
 

𝑄𝐸 = 𝐿𝐸𝑃 

 

 

 

 (28) 

 

 

 De acordo com o que foi proposto por Slack, Chambers e Johnston (2009), 

para se chegar ao Lote Econômico de Produção, são necessários os dados de 

𝑐𝐸 = 𝑗. 𝑐. 𝐸𝑆𝑒𝑔 +
𝑐. 𝑄

2
(1 − 𝑑

𝑝⁄ ) 

𝐶𝑇𝐴𝑀𝑖𝑛 = 𝑑. 𝑐 + √2. 𝑗. 𝑐. 𝑑. 𝑝(1 − (𝑑
𝑝⁄ ) 

𝑇𝑝 =
𝑄

𝑝
 

𝐿𝐸𝑃 =  √
2 × 𝐶𝑃 × 𝑑

𝐶𝐸 × (1 −  𝑑
𝑝⁄ )
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custo de produção (CP) por unidade, custo de estoque (CE) por unidade, taxa de 

produção (p) e taxa de consumo (d), aplicados na equação 28. 

 

 Para determinar o número de lotes que deve ser produzido para cada um 

dos SKUs estudados, pode-se utilizar a equação 29 (CHOPRA; MEINDL, 2016). 

 

(29) 

 

 

 

Gráfico 1: Gráfico Estoque x tempo 

 

 O Gráfico1 ilustra bem a ideia por traz do modelo de lote econômico. Nele 

o EMáx representa o estoque máximo calculado de acordo com o consumo, ou 

seja, o máximo para o qual a produção se torna viável, evitando desperdícios e 

perda de Produto Acabado. A produção deve ser interrompida quando se chega 

nesse ponto, para que não haja material estocado excessivamente. O Estoque 

máximo depende do LEP e do Estoque de segurança. 

 Ainda no Gráfico 1, temos ainda o T, que é o período de tempo em que 

ocorre o consumo do estoque fabricado de um determinado item, de forma que 

o planejamento feito não permita que o estoque seja menor do que o estoque 

mínimo ou estoque de segurança. O t é o período de produção até que se chegue 

ao estoque máximo. 

 Quanto ao Estoque de segurança, trata-se da quantidade mínima que a 

empresa deve manter em seu estoque, para a prevenção de quaisquer 

Eseg

Q

T

Emáxp-d
-d

t T

𝑁𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 = 𝑑
𝐿𝐸𝑃⁄  
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problemas de atraso de entrega de matéria prima ou na produção, ou ainda, para 

suprir alguma demanda inesperada. 

 

2.6.1 LOTE ECONÔMICO DE PRODUÇÃO – LOTES MÚLTIPLOS 

 

 A aplicação de lotes múltiplos vista estudar a produção e ver a 

possibilidade de unificar os ciclos de produção, e com isso fabricar os produtos 

o mesmo número de vezes no ano (VASCONCELOS, 1980). 

 Vasconcelos (1980) define que o custo total anual, o número de ciclos de 

fabricação de lotes múltiplos e a quantidade econômica de lotes múltiplos podem 

ser obtidos nas equações 30, 31 e 32: 

 

(30) 

 

 

 Onde CTAMin é o Custo total anual mínimo que se deseja obter, di é taxa 

de demanda para cada item, ci é o custo direto unitário por item, n é o número 

de produtos observados, j é a taxa que representa os custos de estoque e pi é a 

taxa de produção por item. 

 

 

 (31) 

 

 

 

(32) 

 

 

 Sendo nE o número econômico de ciclos e Qi a quantidade econômica por 

item observado. 

 A equação 31, descreve o custo total anual. Sabe-se que ele depende do 

custo direto. No entanto, esse custo será considerado como sendo a soma dos 

custos de estoque, produção, setup e hold, dispostos nas equações a seguir: 

𝐶𝑇𝐴𝑀𝑖𝑛 = ∑ 𝑑𝑖𝑐𝑖

𝑚

𝑖=1

+ 𝑛 ∑ 𝑝𝑖 +
1

2𝑛

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑗𝑐𝑖𝑑𝑖

𝑚

𝑖=1

(1 −
𝑑𝑖

𝑝𝑖
⁄ ) 

𝑛𝐸 = √
𝑗 ∑ 𝑐𝑖𝑑𝑖 (1 −

𝑑𝑖
𝑝𝑖

⁄ )𝑚
𝑖=1

2 ∑ 𝑝𝑖
𝑚
𝑖=1

 

𝑄𝑖 =
𝑑𝑖

𝑛
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 (33) 

 

 (34) 

 

 

 

 (35) 

 

 

   (36) 

 

 

   (37) 

 

 

 (38) 

 

 

 (39) 

 

 

   (40) 

 

 

 

   

 (41) 

 

 

  (42) 

 

𝑐𝑠𝑖 =
𝐿𝐸𝑃𝑖 × 𝐶𝐸𝑖

2 (1 −
𝑑𝑖

𝑝𝑖
⁄ )

 

𝑐ℎ𝑖 =
𝑑𝑖 × 𝐶𝑝𝑖

𝐿𝐸𝑃𝑖
 

𝑐𝑒𝑖

= √2 × 𝐶𝑝𝑖 × 𝑑𝑖 × 𝐶𝐸𝑖 (1 −
𝑑𝑖

𝑝𝑖
⁄ ) 

𝑐𝑖 = 𝑐𝑠𝑖 + 𝑐ℎ𝑖 + 𝑐𝑒𝑖 

𝑐𝑒𝑖
∗ = 𝐶𝐸𝑖 + (1 −

𝑑𝑖
𝑝𝑖

⁄ ) 

𝑐𝑠𝑖 ∗=
𝐿𝐸𝑃𝑖 ∗× 𝐶𝐸𝑖

2 (1 −
𝑑𝑖

𝑝𝑖
⁄ )

 

𝑐ℎ𝑖 ∗=
𝑑𝑖 × 𝐶𝑝𝑖

𝐿𝐸𝑃𝑖 ∗
 

𝑡∗ = √2 ×
∑ 𝐶𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑐𝑒𝑖 ∗𝑛
𝑖=1

 

𝐿𝐸𝑃∗ = 𝑑 × 𝑡 ∗ 

𝑐 ∗= ∑ 𝑐𝑠𝑖 ∗

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑐ℎ𝑖 ∗

𝑛

𝑖=1
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 Onde csi é o custo de setup por produto por ciclo, chi é o custo de hold por 

produto por ciclo, ce é o custo de estoque por ciclo, CE é o custo de estoque 

unitário e c é o custo total por ciclo de produção. 

 Quanto ao LEP*, seus custos de estoque por ciclo, custo de hold por ciclo, 

custo de setup por ciclo, custo total por ciclo e custo total por ciclo unitário, estão 

associados as seguintes abreviações, respectivamente: chi*, cs*, cei*, t*, c*. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 ESTUDO REALIZADO 

 

 Este estudo teve como principal objetivo, a possibilidade aplicar os 

métodos de gestão vistos dentro da faculdade, no curso de engenharia de 

produção, mais precisamente na área de logística. Sendo assim, o primeiro 

passo foi realizar o diagnóstico da empresa, buscando identificar um problema 

para que fosse possível atingir o objetivo inicial.  

 Assim, foram feitas algumas reuniões na empresa, a fim de coletar 

informações que tornassem possível o conhecimento da situação real da 

companhia, e qual a solução que mais se adequaria aos anseios da empresa. 

 Foram disponibilizados diversos dados necessários em arquivos de 

planilhas eletrônicas, e estes por sua vez foram introduzidos no MS Excel e no 

RStudio versão 3.4.0, um software livre de ambiente de desenvolvimento 

integrado com o R.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A amostra de trabalho contém dados de demanda histórica mensal de 4 

anos, de 102 produtos da empresa estudada, o custo de fabricação, o custo de 

armazenagem e a taxa de produção de cada um dos seus SKUs. 

 O foco do trabalho está nos produtos mais importantes para a empresa. 

Por isso uma análise ABC foi feita, de forma que fossem elencados os produtos 

que mais impactassem na receita da empresa. 

 Optou-se por realizar o estudo apenas com produtos classe A, o que 

totaliza uma amostra final contendo 17 SKUs, ou seja, restringindo o estudo 

apenas aso produtos que mais impactam no faturamento da empresa.   
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi feita diretamente com a empresa estudada, 

mediante extração de dados do sistema utilizado internamente. Esses dados 

foram disponibilizados em planilhas eletrônicas.  

 Após coleta, esses dados receberam tratamento adequado, a fim de 

verificar qualquer inconsistência, como por exemplo: valores duplicados. Esse 

tratamento foi essencial para garantir que as informações repassadas pela 

empresa se encaixassem em um formato adequado às análises, de forma a 

garantir a integridade do trabalho. 

 

3.4 OS PRODUTOS ESTUDADOS 

 

 A empresa possui atualmente mais de cem produtos diferentes sendo 

comercializados. Esses cem produtos estão dispostos em sete centros de 

distribuição diferentes. Para que fosse possível realizar o estudo de uma forma 

mais ideal, levando em conta o tempo disposto para sua realização, optou-se por 

verificar apenas os produtos mais impactantes no faturamento e em locais onde 

esses fossem mais requeridos. 

 

3.5 CLASSIFICAÇÃO 

 

 O primeiro passo executado na classificação dos produtos foi a 

classificação ABC, através dos critérios propostos por Martins (2002) e Krajewski 

(2004), descritos no Capítulo 2 do presente estudo. 

 A classificação ABC reduziu o número de SKUs de mais de cem para 17, 

ou seja, 17 produtos classe A que serão estudados doravante. A divisão dos 

produtos por classe pode ser vista na tabela 1 abaixo:  
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Tabela 1: Distribuição dos produtos 

Classe Quantidade de Produtos % de produtos 

A 17 17% 

B 12 12% 

C 73 72% 

 

3.6 LOCAIS OBSERVADOS 

 

 A empresa possui um total de 7 centros de distribuição. Observar 17 

produtos diferentes em 7 centros de distribuição, geraria uma combinação de 

quase vinte mil observações diferentes. Um número muito grande para o período 

de tempo disponível para este trabalho. 

 Desta forma, foram analisadas as demandas de cada um desses SKUs, 

em cada um destes centros de distribuição, de forma a restringir a pesquisa 

apenas aos conjuntos com maior concentração de demanda por produto-centro. 

Esse percentual de demanda de cada conjunto pode ser verificado no capítulo 

4, na tabela 5. 

 

3.7 CÁLCULOS 

 

 Com os dados no formato correto e devidamente tratados, pôde-se, enfim, 

realizar a aplicação destes no RStudio, mais especificamente, no pacote forecast 

do Hyndman (2008). 

 Utilizou-se também o MS Excel para gerar os números de Lote Econômico 

de Produção, juntamente com uma proposta inicial de parâmetros de estoque, 

ou seja, estoque máximo, estoque mínimo e o número de lotes a serem 

fabricados, dados estes presentes nas tabelas 3 e 4, no capítulo 4. 

 Dentro do RStudio, foram inseridos os dados de demanda, para gerar uma 

previsão de 12 meses à frente, disponíveis nas figuras 4 a 19, e assim poder 

gerar uma outra proposta de parâmetros de estoque, presentes nas tabelas 7 e 

8. 
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 Por fim, após todos os cálculos propostos no capítulo 1, para que se 

tivesse uma noção do dos resultados obtidos neste estudo, na tentativa de 

alguma forma mensurá-los, foi feita uma comparação entre o primeiro estoque 

de segurança proposto, antes da previsão de demanda, e o estoque de 

segurança gerado na nova proposta, após a previsão. Esta comparação pode 

ser vista na tabela 9. 

 

3.7.1 SUGESTÃO DE LOTES MÚLTIPLOS 

 

 A fim de acrescentar algo a mais à empresa e ao estudo realizado, 

buscou-se verificar a aplicabilidade do modelo de Lotes múltiplos, verificando se 

seria atrativo em termo de custos de produção. 

 Desta forma, foram calculados os custos unitários e de ciclo (setup, hold, 

estoque e de produção), para que houvesse uma base de comparação entre os 

modelos e propostas apresentados. Esta comparação pode ser vista nas tabelas 

da secção 4.6.  
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 A EMPRESA 

 

 Este estudo foi realizado em uma empresa do setor alimentício, que 

comercializa produtos que tem como matéria prima o coco, tais como água de 

coco, coco ralado e leite de coco. Para evitar qualquer problema com a empresa, 

foi acordado que não seria mencionado neste trabalho o nome real da empresa. 

Sendo assim, chamaremos a empresa de Cocos Brasil. 

 A Cocos Brasil trabalha atualmente com 2 fábricas/centros de distribuição 

e 3 centros de distribuição, espalhados pelo Brasil. É uma empresa de grande 

porte, que conta com mais de mil e quinhentos colaboradores para realizar suas 

atividades comerciais e produtivas. 

 Os primeiros produtos comercializados pela Cocos Brasil eram focados 

apenas em água de coco, hoje, com mais de trinta anos de atividades 

comerciais, a Cocos Brasil trabalha com mais de cem produtos diferentes 

comercializados não só no mercado nacional, mas atuando também com 

exportação de produtos para diversos continentes. 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

 Após a aquisição de dados perante a empresa, faz-se necessário a 

classificação dos seus produtos, a fim de entender como se distribui a 

importância destes no faturamento bruto da empresa. 

 Os critérios de classificação são os mesmos descritos no CAPÍTULO 2 

deste trabalho, onde a distribuição dos produtos classe A, B e C será feita de 

acordo com o que foi visto nos trabalhos de Martins (2002) e Krajewski (2004), 

assim sendo: 

 

- Classe A: Os produtos com até 80% do faturamento. 

- Classe B: Produtos com faturamento maior do que 80% e menor do que 95% 

do faturamento. 
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- Classe C: Os produtos com mais de 95% do faturamento da Cocos Brasil. 

 O resultado da classificação ABC fica demostrado na Tabela 2 e no gráfico 

1 a seguir, com apenas os produtos que serão trabalhados, ou seja, os produtos 

classe A, e nas Tabelas 15, 16 e 17, no apêndice deste estudo. 

 

Tabela 2: Produtos Classe A 

SKU Faturamento (R$) % do total % Acumulado Classe 

875 68.276.353,32 15,6% 15,6% A 

734 54.801.384,81 12,6% 28,2% A 

1137 36.193.606,91 8,3% 36,5% A 

42 31.884.328,35 7,3% 43,8% A 

848 19.633.237,29 4,5% 48,3% A 

18 19.319.185,53 4,4% 52,7% A 

1170 17.037.997,77 3,9% 56,6% A 

1081 14.361.940,24 3,3% 59,9% A 

1195 13.950.508,80 3,2% 63,1% A 

22 11.456.897,75 2,6% 65,7% A 

1100 10.807.625,70 2,5% 68,2% A 

979 10.150.376,40 2,3% 70,5% A 

93 10.121.757,30 2,3% 72,8% A 

1200 9.608.180,98 2,2% 75,0% A 

1082 9.580.423,72 2,2% 77,2% A 

69 9.195.422,82 2,1% 79,3% A 

1089 8.529.398,62 2,0% 81,3% A 
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Gráfico 2: Classificação ABC 

 

4.3 O MODELO DE LOTE ECONÔMICO DE PRODUÇÃO 

 

 O modelo de Lote Econômico de Produção tem como objetivo a estipular 

a quantidade de produção, de forma que ela seja efetivada com um custo 

mínimo, tendo como base o consumo no período de tempo analisado, evitando 

dessa forma a ruptura. 

 O estoque de segurança da Cocos Brasil é, por política da empresa, 30% 

do valor produzido no mês.  

 A aplicação do modelo de lote econômico foi feita nos Centros de 

Distribuição (CDs) com maior movimentação, observando sempre os produtos 

classe A. 

 Os dados de custo de produção unitário, custo de estoque unitário, taxa 

de produção e taxa de consumo foram fornecidos pela empresa Cocos Brasil, 

para que fosse possível aplicar o modelo aos dados da empresa. Abaixo, na 

tabela 3, podemos observar as LEPs calculadas para os SKUs estabelecidos 

anteriormente na análise ABC.  
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Tabela 3: Determinação do lote Econômico de Produção 

SKU  (R$/unid)  (R$/unid) d (unid/mês) P (unid/mês) LEP (unid/lote) 

18 29,98 1,40 89.693 121.788 3.812 

22 31,23 2,16 43.031 55.940 2.324 

42 24,42 1,96 278.665 334.398 6.463 

69 29,38 0,45 78.141 85.955 10.611 

93 37,79 1,50 47.673 61.975 3.230 

734 21,06 1,85 182.386 210.772 5.548 

848 466,89 37,26 100.390 115.449 4.392 

875 41,67 1,61 349.701 437.127 9.517 

979 53,48 75,77 51.453 59.171 746 

1081 33,69 2,89 46.095 54.330 2.662 

1082 14,85 25,68 26.447 29.091 580 

1089 12,55 42,95 30.065 48.103 216 

1100 40,61 1,49 15.801 32.231 1.301 

1137 17,55 1,57 553.391 664.069 8.627 

1170 17,29 0,37 105.447 179.259 4.894 

1195 23,08 3,88 280.819 306.092 6.362 

1200 64,82 2,99 211.865 239.407 8.932 

 

 

 Já calculadas todas as quantidades econômicas de produção dos 

produtos classe A, podemos agora calcular o estoque máximo para cada um dos 

SKUs propostos, juntamente com o estoque mínimo para cada um deles e a 

quantidade de lotes que deverão ser fabricados. 

 Para determinar o número de lotes que deve ser produzido para cada um 

dos SKUs estudados, iremos usar a equação a seguir (CHOPRA; MEINDL, 

2016), admitindo um período de observação de 12 (doze) meses. 

 

𝑁𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 = 𝑑
𝐿𝐸𝑃⁄   

 

𝑪𝑷 𝑪𝑬 
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 Onde d é a taxa de demanda observada no período de 12 meses, e LEP 

é a quantidade econômica que deve ser produzida. Esta quantidade foi calculada 

anteriormente, e consta na tabela 2, mais acima. 

 Desta forma, o número de lotes que deve ser fabricado para cada um dos 

produtos propostos, assim como o seu respectivo estoque mínimo e estoque 

máximo e estoque de segurança que podem ser verificados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Cálculo dos parâmetros de Estoque 

SKU 
 

 

 

LEP 

18 1.144 4.956 283 3.812 

22 697 3.021 223 2.324 

42 1.939 8.402 518 6.463 

69 3.183 13.794 89 10.611 

93 969 4.199 178 3.230 

734 1.664 7.212 395 5.548 

848 1.318 5.710 275 4.392 

875 2.855 12.372 441 9.517 

979 224 970 828 746 

1081 799 3.461 208 2.662 

1082 174 754 548 580 

1089 65 281 1671 216 

1100 390 1.691 146 1.301 

1137 2.588 11.215 770 8.627 

1170 1.468 6.362 259 4.894 

1195 1.909 8.271 530 6.362 

1200 2.680 11.612 285 8.932 

 

  

4.4 A DEMANDA NO TEMPO 

 

 A empresa Cocos Brasil concedeu gentilmente os dados de consumo de 

cada um dos seus SKUs, com um período de observação que se inicia em janeiro 

de 2013 e termina em outubro de 2016. Esses dados foram separados por 

centros de distribuição, no entanto, serão observados neste estudo apenas os 

centros de distribuição com maiores vendas registradas para este período, 

verificando os percentuais de venda de cada produto em cada CD.   

𝑬𝑺𝒆𝒈 𝑬𝑴á𝒙 𝑵𝑳𝒐𝒕𝒆𝒔 
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 Desta forma, serão observados nesta pesquisa os conjuntos SKU – CD 

dispostos na Tabela 5: 

Tabela 5: SKU x CD 

SKU Rosa Verde 
Auto-

Serviço 
Distribuidor Exportação Indústria Outros 

18 17% 74% 8% 1% 0% 0% 0% 

22 25% 70% 3% 1% 0% 0% 0% 

42 25% 67% 7% 2% 0% 0% 0% 

69 22% 70% 6% 2% 0% 0% 0% 

93 0% 92% 7% 1% 0% 0% 0% 

734 33% 27% 10% 27% 0% 0% 2% 

848 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

875 14% 22% 31% 33% 0% 0% 0% 

979 82% 11% 2% 5% 0% 0% 0% 

1081 17% 29% 26% 26% 1% 0% 0% 

1082 25% 35% 12% 27% 0% 0% 2% 

1089 30% 31% 1% 35% 1% 0% 2% 

1100 26% 32% 19% 23% 0% 0% 0% 

1137 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

1170 23% 17% 11% 47% 0% 0% 2% 

1195 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

1200 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

 

 Com esses dados de demanda fornecidos pelo fabricante, será possível 

iniciar o cálculo de previsão de demanda para um período de um ano, conforme 

proposto anteriormente no capítulo 1. Para isso será utilizado o RStudio, com o 

auxílio do pacote forecast, pacote este confeccionado por Hyndman (2008, 

2017).  

 O pacote receberá como entrada os arquivos em formato *.csv, com as 

colunas Ano, Ciclo (referente ao mês de observação da amostra) e Demanda, 

para que seja possível gerar os resultados desejados. 



43 
 

 Dentro do pacote forecast, existe uma função que será muito utilizada, a 

função Exponential Smoothing (ETS), ou Suavização Exponencial, cujo formato 

é ETS (erro, tendência, sazonalidade). Ela analisa os dados de demanda no 

tempo e defini qual o melhor modelo de previsão a ser utilizado, de forma a 

prevalecer aquele que fornece uma previsão com o menor erro possível. 

 Ela retorna, por código, o modelo de previsão mais adequado à série 

temporal observada, podendo assumir alguns valores, que podem ser melhor 

observados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Modelos de previsão – ETS.  

ETS Modelo de previsão 

ETS (A, N, N) Média móvel simples 

ETS (A, A, N) Método linear de Holt com erros aditivos 

ETS (A, A, A) Método de Holt-Winters aditivo com erros aditivos 

ETS (M, A, M) Método multiplicativo de Holt-Winters com erros multiplicativos 

ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 

ETS (A, Ad, N) Método de tendência amortecida com erros aditivos 

 

 

Figura 4: Gráficos Realizado x Previsto - SKU 18 

 

 Podemos ver a previsão gerada para o SKU 18 na figura 4, é possível 

observar um modelo de previsão, de acordo com o ETS (M, N, N), com erros 

multiplicativos, sem tendência e sem sazonalidade. Isso nos remete ao modelo 

de previsão de Suavização Exponencial Simples. 

 

Fonte: Hyndman e Athanasopoulos (2014) 
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Figura 5: Gráficos Realizado x Previsto - SKU 22 

 

 Já a previsão para o SKU 22, presente na Figura 5, teve um ETS (A, N, 

N) indicando que o melhor modelo de melhor previsão para esta série de dados 

tem erro aditivo, não possui tendência e nem sazonalidade. Ou seja, o modelo 

de Média Móvel Simples. 

 

 

Figura 6: Gráficos de Realizado x Previsto - SKU 42 

 

 O SKU 42, com a previsão demostrada na figura 6, apresentou o mesmo 

ETS do SKU 22, conforme vimos anteriormente na figura 5. Assim, o melhor 

modelo de previsão aplicável à série de vendas deste produto é a Média Móvel 

Simples. 
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Figura 7: Gráfico Realizado x previsto - SKU 69 

 

 A série de vendas e a previsão gerada para o SKU 69 podem ser 

observadas na Figura 7. Esta previsão teve um ETS (M, N, N) com erro 

multiplicativo, sem tendência ou sazonalidade, ou seja, o melhor modelo de 

previsão para este caso, de acordo com a tabela 6, é a Suavização Exponencial 

Simples. 

 

 

Figura 8: Gráfico Realizado x previsto - SKU 93 

 

 A série temporal de SKU 93 e sua previsão gerada pelo pacote forecast 

podem ser observados na Figura 8, mais acima. O ETS deste produto apontou 

para um modelo com erro multiplicativo, de tendência aditiva, porém sem 

sazonalidade. Este tipo de modelo de previsão não tem uma sequência de 

código de ETS que nos permita associar a um modelo de previsão conhecido na 

literatura, no entanto é o que melhor se adequa a série temporal.   
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Figura 9: Gráfico Realizado x previsto - SKU 734 

 

 O SKU 743 sofreu o mesmo processo descrito para os outros SKUs 

anteriormente mencionados neste capítulo. Sua Demanda realizada e prevista 

podem ser verificadas na figura 9, assim como o ETS associado ao uso do 

forecast. O ETS verificado apresentou erro multiplicativo, sem sazonalidade e 

sem tendência, o que nos remete ao modelo de Suavização Exponencial 

Simples.  

 

 

Figura 10: Gráfico Realizado x previsto – SKU 848 

 

 A aplicação da série temporal do SKU 848 no RStudio, vista na figura 10, 

gerou uma previsão, vista também na figura 10. O ETS deste processo apontou 

para um modelo de previsão com erro aditivo, sem tendência e sem 

sazonalidade, assim, pode-se associar esta combinação de códigos com o 

modelo de Média Móvel Simples.  
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Figura 11: Gráfico Relizado x previsto - SKU 875 

 

 Na figura 11 podemos observar a demanda real e prevista para o SKU 

875, que apresentou um EST (M, N, M). De acordo com a tabela 6, não há uma 

associação direta esse modelo de erro multiplicativo, sem tendência e com 

sazonalidade multiplicativa, a um modelo de previsão conhecido na literatura. 

 

 

Figura 12: SKU 979 

 

 Os dados de demanda e previsão de demanda do SKU 979 podem ser 

observados na figura 12. O ETS gerado para este produto está associado a um 

modelo com erro aditivo, sem tendência e sem sazonalidade, que de acordo com 

a tabela 6 é o modelo de Média Móvel Simples. 
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Figura 13: Gráfico Realizado x previsto - SKU 1081 

 

 A demanda realizada e prevista pelo pacote forecast, podem ser 

observadas na figura 13. A aplicação dos dados deste SKU no pacote citado 

anteriormente, utilizando a função ETS, apontou para um modelo com erro 

multiplicativo, sem tendência e sem sazonalidade. De acordo com a tabela 6, 

esse EST corresponde ao modelo Suavização Exponencial Simples. 

 

 

Figura 14: SKU 1082 

 

 O ETS gerado para o SKU 1082, cuja previsão e demanda real podem ser 

observados na figura 14, indicou que o melhor modelo de previsão para esta 

série temporal apresentou erro multiplicativo, não havendo erro ou tendência, ou 

seja, indicando ser a Suavização Exponencial Simples. 
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Figura 15: SKU 1089 

 

 Os gráficos gerados pelo RStudio de demanda real e demanda prevista 

podem ser observados na figura 15. O ETS associado a esse produto retornou 

que o melhor modelo de previsão apresentou erro multiplicativo, tendência 

aditiva e sem sazonalidade. 

 

Figura 16: gráfico Realizado x previsto SKU – 1100 

 

 A série de demanda real e a previsão de demanda realizada para o SKU 

1100 podem ser observadas na figura 16. Os dados deste SKU foram inseridos 

no pacote de previsão do Hyndman (2008), e tiveram um ETS gerado com um 

modelo de erro multiplicativo, sazonalidade aditiva e sem tendência. Esse 

modelo de ETS (M, Ad, N) não tem uma correspondência para um modelo 

conhecido de previsão, conforme visto na tabela 6. 
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Figura 17: Gráfico Realizado x previsto - SKU 1137 

 

 O SKU 1137 apresentou uma previsão de demanda guiada pelo ETS (A, 

N, N), que remete ao modelo de previsão de média móvel simples. Na figura 17, 

é possível verificar como ficou a previsão para este SKU. 

 

Figura 18: Gráfico Realizado x previsto - SKU 1170 

 

 A previsão de demanda e a demanda realizada do SKU 1170 podem ser 

vistas na figura 18. O ETS gerado para esse SKU aponta para um modelo de 

previsão com erro aditivo, sem tendência e com sazonalidade aditiva. 
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Figura 19: Gráfico Real x previsto - SKU 1195 

 

 O SKU 1195 tem, na figura 19, sua série temporal de demanda realizada 

e demanda prevista. O ETS gerado para esse SKU apontou para um modelo 

com erro aditivo, sem tendência e sem sazonalidade, ou seja, Média Móvel 

Simples. 

 

 

Figura 20: Gráfico Realizado x previsto - SKU 1200 

 

 A demanda prevista e a previsão gerada pelo pacote do Hyndman para 

previsão podem ser vistas na figura 20. Onde podemos observar que o ETS 

gerado aponta para um modelo de previsão de erro multiplicativo, sem 

sazonalidade e sem tendência, ou seja, Suavização Exponencial Simples. 
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Tabela 7: Erros de previsão 

SKU MAD MPE MSE MAPE EQM ETS Modelo 

18 19.884 0,71% 22.050 20% 486.210.867 ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 

22 7.734 0,85% 9.709 15% 94.262.248 ETS (A, N, N) Média móvel simples 

42 35.342 0,64% 42.689 12% 1.822.353.168 ETS (A, N, N) Média móvel simples 

69 17.590 -0,20% 18.832 23% 354.628.386 ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 

93 10.379 -0,66% 11.534 19% 133.041.822 ETS (M, A, N) - 

734 186.710 -5,51% 189.958 68% 36.084.149.431 ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 

848 8.527 -1,40% 10.140 23% 102.809.698 ETS (A, N, N) Média móvel simples 

875 99.414 0,21% 118.415 31% 14.022.033.400 ETS (M, N, M) - 

979 16.075 1,59% 20.835 18% 434.118.024 ETS (A, N, N) Média móvel simples 

1081 9.236 -1,96% 11.003 28% 121.065.035 ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 

1082 5.065 -1,55% 6.102 22% 37.237.055 ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 

1089 20.171 -5,67% 20.822 72% 433.567.585 ETS (M, A, N) - 

1100 2.635 -0,87% 3.127 20% 9.776.266 ETS (M, Ad, N) - 

1137 289.276 2,89% 310.079 33% 96.149.266.335 ETS (A, N, N) Média móvel simples 

1170 30.742 -1,00% 36.871 37% 1.359.476.263 ETS (A,N, A) - 

1195 103.153 -1,67% 112.954 29% 12.758.500.930 ETS (A, N, N) Média móvel simples 

1200 31.285 0,52% 39.639 14% 1.571.274.332 ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 
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Tabela 8: Ocorrências de ETS 

ETS Modelo Nº de ocorrências 

ETS (M, N, N) Suavização Exponencial Simples 6 

ETS (A, N, N) Média móvel simples 6 

ETS (M, A, N) - 2 

ETS (M, N, M) - 1 

ETS (M, Ad, N) - 1 

ETS (A, N, A) - 1 

 Total 17 

 

 

 Na tabela 7, pode-se observar os erros de previsão de demanda para 

cada um dos SKUs estudados, assim como o ETS de cada um deles e o modelo 

de previsão associado a ele. 

 Na tabela 8 é possível verificar a ocorrência de cada um dos modelos, ou 

seja, pode-se verificar o número de vezes que cada um desses modelos é 

utilizado nas previsões de demanda. 
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4.5 NOVOS PARÂMETROS PROPOSTOS 

 

 Uma previsão de demanda para um ano a frente foi gerada inserindo os 

dados de cada SKU Classe A, através do pacote forecast do Hyndman (2008), 

conforme proposto no capítulo 1 deste trabalho. A ideia é que com esses dados 

gerados seja possível propor novos parâmetros para o estoque, planejando 12 

meses à frente, ou seja, de novembro de 2016 a outubro de 2017. 

 Para isso, é preciso aplicar esses dados calculados no modelo de lote 

econômico descrito anteriormente no capítulo 2 e na secção 4.3 deste capítulo. 

Sendo desta forma gerados os valores de quantidade econômica de produção, 

a quantidade de lotes que deve ser fabricado, os valores de estoque máximo e 

estoque mínimo. 

 Foi considerado neste cálculo, que a taxa de produção se manteve a 

mesma. Uma nova taxa de consumo foi gerada, tendo como base a demanda 

média do período entre janeiro de 2013 e outubro de 2017. 

 Na tabela 9, pode ser observado o novo lote econômico. Nesta mesma 

tabela pode ser observada uma comparação entre a primeira proposta de LEP 

feita antes da previsão, e a nova proposta, feita após a previsão de demanda. 

Os campos desta tabela que apresentarem um NA, são SKUs que com esses 

novos parâmetros não faz sentido aplicar o modelo de LEP, uma vez que a taxa 

de consumo é maior do que a taxa de produção.  

 Na tabela 10 constam os novos parâmetros de estoque, ou seja, os 

valores calculados para Estoque máximo, Estoque mínimo e o número de lotes 

que devem ser fabricados em 12 meses. Assim como na tabela 9, a tabela 10 

apresenta alguns campos com NA, pelo mesmo motivo. 

 Com os dados de previsão de demanda gerados anteriormente, conforme 

visto na secção 4.4 deste capítulo, foram feitas comparações entre a primeira 

proposta e a proposta após os cálculos de demanda, essa comparação consta 

na tabela 11.



 

   
 

5
5
 

Tabela 9: Novo Lote Econômico 

     Novo Antigo  

SKU (R$/unid) (R$/unid) d (unid/mês) P (unid/mês) LEP (unid/lote) LEP (unid/lote) ∆%LEP 

18 29,98 1,40 89.010,43 121.788,00 3.757,00 3.812,00 -1% 

22 31,23 2,16 42.545,88 55.940,30 2.268,00 2.324,00 -2% 

42 24,42 1,96 273.761,97 334.398,09 6.141,00 6.463,00 -5% 

69 29,38 0,45 82.056,76 85.954,85 15.395,00 10.611,00 31% 

93 37,79 1,50 51.036,95 61.975,30 3.821,00 3.230,00 15% 

734 21,06 1,85 410.846,30 210.772,00 NA 5.548,00 NA 

848 466,89 37,26 68.030,58 115.448,94 2.037,00 4.392,00 -116% 

875 41,67 1,61 334.876,03 437.126,54 8.612,00 9.517,00 -11% 

979 53,48 75,77 60.585,13 59.171,04 NA 746,00 NA 

1081 33,69 2,89 44.514,63 54.330,00 2.396,00 2.662,00 -11% 

1082 14,85 25,68 28.036,17 29.091,28 945,00 580,00 39% 

1089 12,55 42,95 38.002,42 48.103,38 325,00 216,00 34% 

1100 40,61 1,49 15.843,83 32.230,50 1.304,00 1.301,00 0% 

1137 17,55 1,57 551.367,93 664.068,83 8.534,00 8.627,00 -1% 

1170 17,29 0,37 101.631,74 179.259,25 4.686,00 4.894,00 -4% 

1195 23,08 3,88 335.486,91 306.092,17 NA 6.362,00 NA 

𝑪𝑷 𝑪𝑬 
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1200 64,82 2,99 206.029,50 239.407,02 8.001,00 8.932,00 -12% 

Tabela 10: Novos parâmetros de Estoque 

SKU 
 

 

 

LEP 

18 1.127 4.884 285 3.757 

22 680 2.948 226 2.268 

42 1.842 7.983 535 6.141 

69 4.619 20.014 64 15.395 

93 1.146 4.967 161 3.821 

734 NA NA NA NA 

848 611 2.648 401 2.037 

875 2.584 11.196 467 8.612 

979 NA NA NA NA 

1081 719 3.115 223 2.396 

1082 284 1.229 357 945 

1089 98 423 1404 325 

1100 391 1.695 146 1.304 

1137 2.560 11.094 776 8.534 

1170 1.406 6.092 261 4.686 

1195 NA NA NA NA 

1200 2.400 10.401 310 8.001 

 

𝑬𝑺𝒆𝒈 𝑬𝑴á𝒙 𝑵𝑳𝒐𝒕𝒆𝒔 
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Tabela 11: Comparação de políticas 

 Nova Proposta Proposta inicial    

SKU 
  

 

 

Economia 

18 1.127 1.144 -17 -1%  R$               517,91  

22 680 697 -17 -2%  R$               560,93  

42 1.842 1.939 -97 -5%  R$            2.548,16  

69 4.619 3.183 1.435 31% -R$          42.812,04  

93 1.146 969 177 15% -R$            6.965,41  

734 NA 1.664 NA NA  R$                      -    

848 611 1.318 -707 -116%  R$        356.186,15  

875 2.584 2.855 -272 -11%  R$          11.751,58  

979 NA 224 NA NA  R$                      -    

1081 719 799 -80 -11%  R$            2.919,26  

1082 284 174 110 39% -R$            4.437,98  

1089 98 65 33 34% -R$            1.814,89  

1100 391 390 1 0% -R$                 37,89  

1137 2.560 2.588 -28 -1%  R$               533,31  

1170 1.406 1.468 -62 -4%  R$            1.101,97  

1195 NA 1.909 NA NA  R$                      -    

1200 2.400 2.680 -279 -12%  R$          18.940,35  

    Total  R$        338.991,42  
 

 

𝑬𝒔𝒆𝒈𝑨𝒕𝒖𝒂𝒍
− 𝑬𝒔𝒆𝒈𝑨𝒏𝒕𝒊𝒈𝒐

 ∆% 𝑬𝑺𝒆𝒈 𝑬𝑺𝒆𝒈 𝑬𝑺𝒆𝒈 
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4.6 LEP – LOTES MÚLTIPLOS 

 

 A fim de propor algo que possa agregar mais a empresa Cocos Brasil, 

pensou-se em aplicar também o modelo de Lotes Econômicos Dependentes 

(LED). Esse modelo considera a hipótese de fabricar produtos diferentes com o 

mesmo setup (VASCONCELOS, 1980). 

 Para se chegar o Lote Econômico de Produção Múltiplo (LEP*) é 

necessário calcular os custos de manutenção de estoque por ciclo e o custo total 

por ciclo. 

 Mas para que fosse possível verificar a melhor opção a se aplicar em 

termos de custos totais de produção, foram calculados os custos de estoque, de 

setup, hold de ciclo de produção, o custo total por ciclo e custo total unitário. 

 Assim, o cálculo do LEP* pode ser observado na tabela 12. E a tabela 13 

apresenta a comparação entre os custos de cada uma das propostas geradas, 

ou seja, LEP 1, LEP 2, LEP* e a produção original, antes da proposta de 

melhoria. 

 A tabela 14 representa as comparações entre os custos de cada proposta 

de Lote Econômico e a produção original, em forma de comparação de redução 

de custo absoluto e percentual.
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Tabela 12: Comparação das propostas 

 Lotes independentes Lotes múltiplos 

SKU LEP1 Setup Hold Ce LEP2 Setup Hold Ce LEP* Setup* Hold* Ce* 

18 3.812 R$ 705,58 R$ 705,49 R$ 1.411,06 3.757 R$ 710,18 R$ 710,37 R$ 1.420,55 3.843 R$ 726,48 R$ 694,43 R$ 33.651,15 

22 2.324 R$ 578,47 R$ 578,28 R$ 1.156,75 2.268 R$ 585,75 R$ 585,87 R$ 1.171,62 1.837 R$ 474,44 R$ 723,33 R$ 21.976,33 

42 6.463 R$ 1.053,04 R$ 1.053,06 R$ 2.106,09 6.141 R$ 1.088,60 R$ 1.088,77 R$ 2.177,37 11.820 R$ 2.095,35 R$ 565,65 R$ 97.058,13 

69 10.611 R$ 216,37 R$ 216,37 R$ 432,74 15.395 R$ 156,60 R$ 156,61 R$ 313,21 3.543 R$ 36,04 R$ 680,49 R$ 1.669,40 

93 3.230 R$ 557,83 R$ 557,75 R$ 1.115,58 3.821 R$ 504,70 R$ 504,75 R$ 1.009,45 2.204 R$ 291,07 R$ 875,21 R$ 13.482,48 

734 5.548 R$ 692,56 R$ 692,46 R$ 1.385,03     17.739 -R$ 15.607,67 R$ 487,85 -R$ 722.960,07 

848 4.392 R$ 10.673,51 R$ 10.672,02 R$ 21.345,53 2.037 R$ 15.588,32 R$ 15.593,02 R$ 31.181,33 2.937 R$ 22.478,44 R$ 10.813,42 R$ 1.041.219,57 

875 9.517 R$ 1.531,28 R$ 1.531,34 R$ 3.062,62 8.612 R$ 1.620,64 R$ 1.620,52 R$ 3.241,16 14.459 R$ 2.720,95 R$ 965,21 R$ 126.036,71 

979 746 R$ 3.686,41 R$ 3.688,30 R$ 7.374,71     2.616 -R$ 2.368,42 R$ 1.238,51 -R$ 109.707,35 

1.081 2.662 R$ 583,43 R$ 583,38 R$ 1.166,81 2.396 R$ 625,92 R$ 625,92 R$ 1.251,84 1.922 R$ 502,09 R$ 780,28 R$ 23.257,44 

1.082 580 R$ 677,13 R$ 676,90 R$ 1.354,04 945 R$ 440,16 R$ 440,42 R$ 880,58 1.211 R$ 563,83 R$ 343,82 R$ 26.116,97 

1.089 216 R$ 1.739,39 R$ 1.747,27 R$ 3.486,65 325 R$ 1.465,49 R$ 1.467,86 R$ 2.933,35 1.641 R$ 7.398,83 R$ 290,74 R$ 342.720,08 

1.100 1.301 R$ 493,49 R$ 493,17 R$ 986,66 1.304 R$ 493,32 R$ 493,38 R$ 986,71 684 R$ 258,80 R$ 940,47 R$ 11.987,96 

1.137 8.627 R$ 1.125,62 R$ 1.125,73 R$ 2.251,35 8.534 R$ 1.133,84 R$ 1.133,84 R$ 2.267,67 23.806 R$ 3.162,96 R$ 406,45 R$ 146.510,88 

1.170 4.894 R$ 372,46 R$ 372,54 R$ 745,00 4.686 R$ 375,06 R$ 375,00 R$ 750,06 4.388 R$ 351,22 R$ 400,45 R$ 16.268,97 

1.195 6.362 R$ 1.018,83 R$ 1.018,67 R$ 2.037,49     14.485 -R$ 2.697,97 R$ 534,50 -R$ 124.972,09 

1.200 8.932 R$ 1.537,49 R$ 1.537,54 R$ 3.075,03 8.001 R$ 1.669,02 R$ 1.669,18 R$ 3.338,19 8.896 R$ 1.855,67 R$ 1.501,29 R$ 85.956,03 

   Custo total R$ 54.493,14   Custo total R$ 52.923,09   Custo total' R$ 44.484,21 
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Tabela 13: Comparação entre as propostas de Estoque 

SKU PRODUÇÃO LEP1 LEP2 LEP* 

18 91.705 3.812 3.757 3.843 

22 61.061 2.324 2.268 1.837 

42 183.962 6.463 6.141 11.820 

69 45.969 10.611 15.395 3.543 

93 35.232 3.230 3.821 2.204 

734 326.202 5.548 NA 17.739 

848 5.692 4.392 2.037 2.937 

875 204.428 9.517 8.612 14.459 

979 15.268 746 NA 2.616 

1.081 51.570 2.662 2.396 1.922 

1.082 25.883 580 945 1.211 

1.089 13.594 216 325 1.641 

1.100 30.419 1.301 1.304 684 

1.137 258.816 8.627 8.534 23.806 

1.170 107.194 4.894 4.686 4.388 

1.195 101.280 6.362 NA 14.485 

1.200 94.240 8.932 8.001 8.896 

Custo Total  R$ 176.604.720,40   R$ 54.493,14   R$ 52.923,09   R$ 44.484,21  
 

 

Tabela 14: Comparação de Custos Totais 

 Custo (%) Custo (R$) 

LEP2 e LEP1 3%  R$ 1.570,05  

LEP* e LEP2 16%  R$ 8.438,88  

LEP* e LEP1 18%  R$ 10.008,93  

LEP* e Produção Inicial 100%  R$ 176.560.236,19  

LEP1 e Produção Inicial 100%  R$ 176.550.227,26  
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CONCLUSÃO 

 

 O objetivo deste estudo foi buscar entre os conhecimentos presentes na 

vasta literatura, algo que pudesse solucionar os problemas de dimensionamento 

e gestão de estoques. 

 Conforme dito anteriormente, no capítulo 1 deste trabalho, inicialmente a 

empresa Cocos Brasil realizava estes processos de planejamento e controle de 

estoques muito empiricamente, através de metas anuais de vendas e 

perspectiva de crescimento, no entanto essas técnicas por eles utilizadas não 

traziam um bom retorno, ocorrendo ao invés disso um grande desperdício de 

material acabado. 

 Foi possível através desta pesquisa, chegar a propostas de parâmetros 

de estoque, com quantidades de produção que trazem uma economia 

considerável a empresa. 

 Uma proposta inicial de quantidade econômica foi gerada, o que diante do 

cenário inicial, já era um avanço. Porém, buscou-se algo ainda melhor para a 

perspectiva da empresa. Neste caso foi feita a previsão de demanda para 

projetar estoques futuros. 

 Essa segunda proposta, com a previsão de gerou uma economia, em 

termos de custo total, de R$ 1.570,05, uma redução de 3% em relação a 

proposta inicial. 

 No entanto, buscou-se algo melhor ainda, aplicando assim o modelo de 

lote múltiplo de produção, considerando que a produção seria dependente, 

gerando o mesmo número de ciclos de fabricação. 

 A aplicação desta nova proposta gerou uma redução e custos, em relação 

a segunda proposta, de R$ 8.438,88, ou seja, 16%. E uma redução de R$ 

10.008,93, 18% em relação a proposta inicial. 

 Comparando o cenário inicial da empresa e as propostas de implantação 

de Lote Econômico de Produção e Lotes Múltiplos de produção, a redução de 

custos ultrapassa os R$ 100 milhões. 

 Por fim, retornando aos questionamentos iniciais presentes no capítulo 1, 

teríamos as seguintes respostas: 
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1)  Qual a política de estoques mais adequada? 

Isso vai depender do SKU estudado, tem alguns produtos que o modelo lote 

econômico não se aplica após a previsão de demanda. No entanto, o melhor 

modelo é o de lote múltiplo de produção. 

 

2) Qual o mínimo que se deve produzir de cada produto? 

Esta resposta pode ser verificada nas tabelas que apresentam os parâmetros de 

estoques.  

 

3) Qual o melhor modelo para a previsão de demanda? 

Aplicando o pacote de previsão de demanda do Hyndman, foi verificado que 

cada produto tem um modelo que faz a melhor previsão, como o menor erro. 

 

4) Por que utilizar o Lote Econômico de Produção? 

A economia proveniente da aplicação do LEP é comprovada por meio da 

redução de custos. 

 

TRABALHOS FUTUROS 

 

 O caso da empresa Cocos Brasil apresenta uma vasta gama de assuntos 

que poderiam ser adotados, devido ao grande volume de estudos e métodos 

desenvolvidos na área de logística e cadeia de suprimentos. 

 Uma outra possibilidade bem rica, seria a proposta de planejamento 

colaborativo da demanda, buscando mais proximidade com seus clientes, sejam 

eles a montante ou a jusante na cadeia logística. 

 Fica como sugestão para trabalhos futuros, estender a aplicação a mais 

produtos, talvez fazendo a aplicação por famílias de produtos, de forma que 

abrangesse mais o portfólio da empresa. 

 Por fim, foi visto que, mesmo que objetivando o olhar para apenas uma 

das possibilidades dentre os problemas possíveis, a empresa já conseguiria 

obter um norte para seu planejamento melhor que apenas um planejamento 

empírico, conforme vinha sendo feito.  
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APÊNDICE A 

Tabela 15: Classificação ABC - parte 1 

SKU Faturamento (R$) % do total % Acumulado Classe 

875 68.276.353,32 15,6% 15,6% A 

734 54.801.384,81 12,6% 28,2% A 

1137 36.193.606,91 8,3% 36,5% A 

42 31.884.328,35 7,3% 43,8% A 

848 19.633.237,29 4,5% 48,3% A 

18 19.319.185,53 4,4% 52,7% A 

1170 17.037.997,77 3,9% 56,6% A 

1081 14.361.940,24 3,3% 59,9% A 

1195 13.950.508,80 3,2% 63,1% A 

22 11.456.897,75 2,6% 65,7% A 

1100 10.807.625,70 2,5% 68,2% A 

979 10.150.376,40 2,3% 70,5% A 

93 10.121.757,30 2,3% 72,8% A 

1200 9.608.180,98 2,2% 75,0% A 

1082 9.580.423,72 2,2% 77,2% A 

69 9.195.422,82 2,1% 79,3% A 

1089 8.529.398,62 2,0% 81,3% A 

1094 7.844.012,67 1,8% 83,1% B 

1184 7.619.784,07 1,7% 84,8% B 

1096 7.429.087,17 1,7% 86,5% B 

1194 6.018.005,92 1,4% 87,9% B 

1098 5.419.021,09 1,2% 89,2% B 

1162 5.015.342,17 1,1% 90,3% B 

943 4.164.808,52 1,0% 91,3% B 

4 3.683.847,58 0,8% 92,1% B 

1097 3.608.133,46 0,8% 92,9% B 

1163 3.499.739,18 0,8% 93,7% B 

1189 2.323.963,40 0,5% 94,3% B 



70 

 

APÊNDICE B 

Tabela 16: Classificação ABC - parte 2 

SKU Faturamento (R$) % do total % Acumulado Classe 

1086 1.997.574,15 0,5% 94,7% B 

1147 1.709.500,59 0,4% 95,1% C 

988 1.679.780,00 0,4% 95,5% C 

930 1.637.432,72 0,4% 95,9% C 

980 1.558.044,08 0,4% 96,2% C 

1205 1.335.399,65 0,3% 96,5% C 

1208 1.278.512,16 0,3% 96,8% C 

1214 1.115.764,54 0,3% 97,1% C 

1107 1.080.104,72 0,2% 97,3% C 

431 691.396,03 0,2% 97,5% C 

1155 689.930,45 0,2% 97,7% C 

1193 627.814,48 0,1% 97,8% C 

202 592.319,40 0,1% 97,9% C 

1190 505.440,56 0,1% 98,1% C 

1203 504.092,90 0,1% 98,2% C 

1172 444.173,65 0,1% 98,3% C 

1216 441.749,49 0,1% 98,4% C 

1138 434.467,90 0,1% 98,5% C 

601 434.386,33 0,1% 98,6% C 

1209 431.498,88 0,1% 98,7% C 

168 408.075,00 0,1% 98,8% C 

1198 388.800,00 0,1% 98,9% C 

1166 379.534,25 0,1% 98,9% C 

942 362.615,58 0,1% 99,0% C 

1085 357.125,22 0,1% 99,1% C 

1204 352.759,30 0,1% 99,2% C 

1054 339.388,73 0,1% 99,3% C 

643 318.832,31 0,1% 99,3% C 
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APÊNDICE C 

Tabela 17: Classificação ABC - parte 3 

SKU Faturamento (R$) % do total % Acumulado Classe 

974 287.329,72 0,1% 99,4% C 

667 277.438,85 0,1% 99,5% C 

1056 263.614,93 0,1% 99,5% C 

1197 215.993,55 0,0% 99,6% C 

1171 207.392,50 0,0% 99,6% C 

1219 203.375,68 0,0% 99,7% C 

1218 200.580,88 0,0% 99,7% C 

1212 176.817,60 0,0% 99,8% C 

1207 143.317,51 0,0% 99,8% C 

1196 137.036,16 0,0% 99,8% C 

1055 136.437,01 0,0% 99,9% C 

1213 132.648,48 0,0% 99,9% C 

30 117.341,19 0,0% 99,9% C 

1222 81.022,76 0,0% 99,9% C 

1143 74.608,05 0,0% 99,9% C 

1142 70.321,83 0,0% 100,0% C 

1211 64.908,00 0,0% 100,0% C 

1202 50.769,84 0,0% 100,0% C 

1201 38.145,50 0,0% 100,0% C 

1145 14.996,80 0,0% 100,0% C 

1199 0,00 0,0% 100,0% C 

1179 0,00 0,0% 100,0% C 

800 0,00 0,0% 100,0% C 

803 0,00 0,0% 100,0% C 

802 0,00 0,0% 100,0% C 

1111 0,00 0,0% 100,0% C 

1553 0,00 0,0% 100,0% C 

1044 0,00 0,0% 100,0% C 
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APÊNDICE D 

Tabela 18: Classificação ABC - parte 4 

SKU Faturamento (R$) % do total % Acumulado Classe 

801 0,00 0,0% 100,0% C 

1110 0,00 0,0% 100,0% C 

1153 0,00 0,0% 100,0% C 

1156 0,00 0,0% 100,0% C 

668 0,00 0,0% 100,0% C 

983 0,00 0,0% 100,0% C 

1157 0,00 0,0% 100,0% C 

982 0,00 0,0% 100,0% C 

1114 0,00 0,0% 100,0% C 

1158 0,00 0,0% 100,0% C 

1115 0,00 0,0% 100,0% C 

1154 0,00 0,0% 100,0% C 

984 0,00 0,0% 100,0% C 

1159 0,00 0,0% 100,0% C 

1192 0,00 0,0% 100,0% C 

1150 0,00 0,0% 100,0% C 

1146 0,00 0,0% 100,0% C 

1191 0,00 0,0% 100,0% C 
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APÊNDICE E 

 

#==========SCRIPT=PARA=PREVISAO=DE=DEMANDA=NO=R========= 

#para instalar o pacote de previsao 

install.packages("forecast") 

library("forecast") 

 

#======================previsão=de=demanda==================== 

 

Time <- read.csv("nome_do_arquivo.csv", header = TRUE, sep = ";") 

my_data <- Time 

my_data <- ts(my_data[,3], frequency = 12, start = c(2013, 1)) 

ets_ts <- ets(my_data) 

ets(my_data) 

 

#Predict 12 months ahead  

 

predicted <- forecast(ets_ts, h = 12, method ='ets')  

 

write.csv2(predicted, " nome_do_arquivo.csv", row.names = TRUE) 

 

library("graphics") 

 

ts.plot(my_data, predicted$fitted, gpars = list(col = c("black", "red"), xlab = "Ano", 

ylab = "Demanda", lty = c(1:2))) 

 

#Legenda  

legend("topleft", legend=c("Real", "Previsto"), col = 1:2, lty = 1:2, bty = "n" ) 

 

#Escolher o local da Legenda 

legend(locator(1), xpd=TRUE, ncol=1, legend=c("Real", "Previsto"), col = 1:2, lty 

= 1:2,bty="n") 
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#===============gráfico==com==ic========================= 

 

plot(predicted, xlab = "Ano", ylab = "Demanda") 

 

legend("topleft", xpd=TRUE, legend=c("Real", "Previsto"), col = c("black", "blue"), 

lty = 1:1, bty = "n" ) 

 


