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RESUMO 

 

 

Atualmente, a competitividade vem se tornando vital para as empresas. As organizações 

buscam se tornar mais enxutas, diminuindo custos desnecessários e assim viabilizando 

investimentos na mesma empresa ou em outros setores. Uma boa gestão de estoques, por 

exemplo, permite reduzir significativamente os custos de estocagem. Essa prática permite que 

os produtos não fiquem em falta constantemente e também evita que haja a sobra excessiva dos 

mesmos. No ramo alimentício, abordado no projeto, uma gestão de estoques eficiente é 

fundamental para diminuir perdas por obsolescência ou deterioração, as quais podem causar 

grandes impactos caso não haja um controle rigoroso. Utilizaram-se as classificações ABC e 

XYZ para identificar os principais produtos em termos de demanda e lucro bruto. Assim sendo, 

este projeto objetivou a avaliação do modelo de lote econômico de compras utilizando estoque 

de segurança para um nível de serviço de 95% e ponto de ressuprimento. Foi coletada uma série 

de dados em reuniões com funcionários da empresa, a fim de calcular os custos de material, 

pedido e manutenção de acordo com a quantidade estocada. Com isso, foi possível dimensionar 

e comparar o modelo de lote econômico de compras com o modelo atual de gestão de estoques. 

Dessa forma, percebe-se que a utilização do modelo proposto de lote econômico de compras 

proporcionaria economias em relação aos custos de estocagem do modelo atua, além de reduzir 

riscos de perdas de produtos e manter estoques de segurança para lidar com a incerteza da 

demanda. 

 

Palavras-chave: Lote Econômico de Compras. Estoque de Segurança. Ponto de 

Ressuprimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently, competitiveness has become vital to companies. Organizations aim to become 

leaner, reducing unnecessary costs and then enabling investments on the same company or other 

sectors. A good management of stock, for example, is able to reduce substantially the stock 

costs. This practice keeps the products from not being short constantly, neither facing excessive 

leftovers. In the food sector, as addressed in this project, an efficient take on management of 

stock is fundamental for diminishing losses for obsolescence or deterioration, which could 

cause great harm in case of no thorough control. ABC and XYZ classifications were used to 

identify the main products on demand and gross profit. Therefore, this project had the main 

goal of evaluating the economic order quantity model, using a safety stock for a 95% service 

level and restock point. Data was collected from meetings with the company’s employees to 

calculate the purchase, ordering, and holding costs, according to the stocked amount. Thereby, 

it was possible to dimension and compare the economic order quantity model with the current 

stock management. Ergo, it was noticed that using the proposed economic order quantity model 

would provide an expressive saving, compared to the current stock cost model, aside from 

reducing product loss costs and keeping safety stocks to deal with uncertainties of demand.  

 

Keywords: Economic Order Quantity. Safety Stock. Reorder Point. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com a crise econômica vivenciada no Brasil que teve início nos meados de 2015, o 

comércio do Estado do Rio de Janeiro continuou retraído no primeiro trimestre de 2016, apesar 

do leve crescimento em dezembro de 2015, devido ao pico de alta de fim de ano (SEBRAE, 

2016). Tendo em vista o contexto econômico do comércio fluminense, o controle dos custos é 

de extrema importância para que empresas não venham a falir com o aumento dos preços e, 

consequentemente, com a queda nas vendas. Uma das alternativas do microempresário é tentar 

reduzir custos gerenciando o nível de estoques e a política de manutenção do mesmo, pois, de 

acordo com Ferreira Filho (2004), tais medidas impactam significativamente na lucratividade 

da empresa e objetivam uma distribuição física de menor custo. 

Ferreira Filho (2004) acrescenta que as decisões sobre estoques são de suma importância 

para uma empresa, pois possuem alto risco e alto impacto. O mesmo autor destaca que uma 

empresa que não possua um nível apropriado de estoques poderá observar um declínio em suas 

vendas e na satisfação dos clientes. Ferreira Filho aborda que, por outro lado, manter grandes 

estoques aumenta a probabilidade de o cliente encontrar o produto desejado, porém, faz-se 

necessário maior espaço para armazenagem e capital de giro, gera riscos de deterioração e 

obsolescência e implica em grandes custos – que por consequência diminuiu os lucros. 

O grande impasse é que, apesar da desvantagem dos altos custos de manutenção, manter 

os níveis altos de estoque facilitam no descompasso entre fornecimento e demanda, 

proporcionando segurança em ambientes incertos (SLACK et al., 2006). Assim, a falta de 

coordenação e a incerteza fazem com que empresas mantenham capital detido em produtos em 

estoque.  

Este projeto pretende estudar uma loja franqueada de chocolates finos localizada em Rio 

das Ostras – RJ. O chocolate comercializado na loja de Rio das Ostras e nas demais lojas da 

franquia se difere das demais marcas encontradas em supermercados e lojas de doces devido à 

sua qualidade, a qual lhe fornece o título de chocolates finos. Os processos de seleção, 

fermentação, secagem e torrefação das sementes do cacau são executados com maior rigor e 

produzem a massa de cacau com maior qualidade, que servirá para a produção do chocolate. 

Após a fabricação da massa de cacau, é realizado o processo de conchagem, no qual são 

acrescentados leite em pó, açúcar e manteiga de cacau. O tempo investido no processo de 
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conchagem determina a qualidade do aroma, sabor e textura do chocolate. A fábrica da loja 

estudada neste projeto investe muito nessa etapa do processo de fabricação, sendo uma das 

empresas brasileiras que levam mais tempo realizando a conchagem do chocolate e, por isso, 

pode-se dizer que a mesma produz e comercializa chocolates finos. 

A região em que a loja é localizada está intimamente ligada à indústria petrolífera, a 

qual sofreu com a queda do preço do barril de petróleo nos últimos anos. Com isso, houve um 

aumento nos índices de desemprego impactando diretamente no poder de compra da população 

local.  Por se tratar de um comércio que possui um número significativo de produtos em estoque 

que, em sua maioria, são perecíveis, e devido à importância – em termos de custos e, 

consequentemente, competitividade – das decisões sobre estoque e, faz-se necessário o estudo 

do mesmo. Alguns questionamentos impulsionam a realização deste projeto como: será que a 

loja mantém níveis de estoques mais altos do que o necessário? Será que o modelo atual de 

gestão de estoques da loja minimiza os custos? Será que o modelo de lote econômico de 

compras é melhor do que o modelo atual?  

1.2 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é a avaliação do modelo de lote econômico de compras em uma loja de 

chocolates finos localizada em Rio das Ostras, a fim de comparar os custos do modelo atual de 

gestão de estoques com o modelo proposto de lote econômico de compras. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Tendo em vista o objetivo geral, os objetivos específicos são: 

 Propor o tamanho do lote econômico de compras, o tamanho do estoque de 

segurança para um nível de serviço de 95% e o ponto de ressuprimento dos 

produtos analisados; e 

 Analisar o tamanho do lote de compra do modelo atual dos produtos 

priorizados, a fim de comparar o custo anual total do modelo atual com o 

modelo de lote econômico de compras. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, a franquia de chocolates finos não possui nenhuma metodologia definida 

para que os franqueados gerenciem seus estoques e realizem seus pedidos, exceto os de datas 

sazonais que são planejados pelos consultores da franquia. Na loja estudada, o controle de 

estoques e os pedidos são realizados utilizando como base apenas a experiência da proprietária 

da loja e o inventário que é realizado mensalmente.  

Com isso, às vezes, a loja sofre com algumas perdas por questões de prazo de validade 

e obsolescência e perdas relacionadas à falta de produtos. Vale ressaltar que tal problema já 

acarretou no fechamento de algumas lojas da franquia, pois, tratando-se de produtos perecíveis, 

o planejamento deve ser feito de forma a evitar a falta de mercadorias – o que acarretaria no 

declínio das vendas – e a sobra em grandes quantidades, a ponto de haver perdas significativas.  

A loja em questão não pode possuir estoques demasiadamente reduzidos, pois pode 

haver problemas relacionados à disponibilidade de produtos. Além disso, ao realizar um pedido 

da loja, deve-se levar em consideração que a franquia possui datas especificas para realizar 

pedidos (duas vezes na semana) e possui um prazo bem definido de entregas. De acordo com 

Ballou (2006, p. 33) “produtos e serviços não têm valor a menos que estejam em poder dos 

clientes quando (tempo) e onde (lugar) eles pretendem consumi-los”, ou seja, o planejamento 

do estoque requer atenção e pode impactar no lucro da empresa.  

Tendo em vista o grande capital acumulado no estoque da loja e que a franquia possui 

uma grande variedade de produto, dentro da área da Logística, a Gestão de Estoques é uma 

subárea da Engenharia de Produção que necessita ser estudada, tanto para reduzir os custos 

quanto para evitar perdas e até mesmo falência por falta de planejamento. 

A problemática da pesquisa consiste em minimizar perdas através da aplicação de uma 

metodologia de Gestão de Estoques. Tais perdas são ocasionadas devido ao mal planejamento 

de pedidos e podem acarretar na falência da loja. Ao final do projeto, espera-se que os pedidos 

possam ser efetuados com maior embasamento e com menor risco possível. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO PROJETO 

Este projeto tem como foco o estudo do estoque de uma loja de chocolates finos de Rio 

das Ostras – RJ. Vale ressaltar que não cabe a este projeto a análise de todos os produtos da 
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loja, restringindo apenas aos principais produtos, que serão identificados através do Diagrama 

de Pareto. 

Nesse projeto serão analisados somente os produtos que não têm demanda sazonal – não 

contemplando os ovos de páscoa, panetones e outros itens que não estão disponíveis para venda 

durante o ano todo – mas sim produtos que possuem certo grau de importância e tendência ao 

longo do tempo. O Quadro 3 explica os motivos da exclusão de alguns tipos de produtos do 

estudo de caso. 

1.5 ESTRUTURA DO PROJETO 

Este projeto será dividido em cinco capítulos, apresentados da seguinte forma: 

O primeiro capítulo é referente à introdução, que abordará a contextualização do tema, 

justificativa, objetivos, delimitação e a estrutura do projeto. 

O segundo capítulo é referente ao referencial teórico, no qual são apresentados conceitos 

– desenvolvidos em trabalhos de outros autores – que servirão como base para desenvolver este 

projeto.  

O terceiro capítulo abordará a metodologia. Nesse capítulo é feita a classificação 

metodológica da pesquisa realizada, é apresentado e explicado o passo a passo, os instrumentos 

e métodos que serão propostos para solucionar o problema em questão. 

Já no quarto capítulo será apresentado o estudo de caso, levantando as principais perdas 

da inexistência de uma metodologia para gerenciar o estoque, compreendendo a aplicação da 

metodologia na empresa estudada e apresentar os resultados obtidos através do estudo de caso, 

enfatizando o custo-benefício da implementação de um modelo de gestão de estoques. 

Por fim, no quinto capítulo serão feitas as conclusões finais. Também serão citados as 

limitações e os tópicos que não foram abordados neste projeto, porém são considerados 

importantes e merecem um estudo futuro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE ESTOQUES 

Segundo Bowersox et al. (2006), existem dois tipos de incertezas que impactam nas 

decisões sobre estoques: a incerteza da demanda e a incerteza do ciclo de desempenho. Os 

autores citam que a incerteza da demanda está ligada a previsão de vendas, que – mesmo sendo 

feita da forma mais realista possível – possui erros para mais ou para menos. Já a incerteza do 

ciclo de desempenho consiste na variação de tempo de reposição do estoque (BOWERSOX et 

al., 2006). 

Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2007), a diferença entre oferta e demanda geram 

estoques e os estoques são mantidos por três motivos: a falta de coordenação, a incerteza e a 

especulação. Segundo os mesmos autores, a falta de coordenação ocorre quando se compra 

muito mais do que o necessário e isso pode acontecer pois o fornecedor vende em lotes fixos 

ou porque os custos do processo de compra são altos, sendo mais vantajosos comprar em 

grandes quantidades ou por falta de coordenação da informação de demanda e suprimento. Os 

mesmos autores, defendem que, em alguns casos, é impossível prever a demanda, ou seja, as 

compras não são realizadas com grande antecedência e, com isso, tem-se a incerteza quanto às 

quantidades que serão consumidas. Em outros casos, segundo os autores, algumas vezes as 

empresas conseguem prever a escassez de determinado produto e, com medo de ter um aumento 

significativo do preço, compra-se em grandes quantidades. Ainda segundo os autores, nessa 

situação a empresa não perde pela falta do produto e ainda pode lucrar vendendo o excedente 

por um preço mais alto. 

Segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), a gestão de estoque envolve dilemas, 

pois manter estoques excessivos reduz a rentabilidade e estoques demasiadamente pequenos 

diminui a confiança do cliente devido a indisponibilidade de produtos. Com isso, segundo os 

mesmos autores, precisa-se administrar os estoques de maneira eficaz para que os mesmos não 

sejam prejudiciais a empresa. 

Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009) citam os seguintes motivos para manter os 

estoques baixos: 

 O custo de capital, que também é chamado de custo de oportunidade pelos autores, 

que é o custo proveniente do dinheiro investido em estoque que poderia estar sendo 

utilizado em outros investimentos; 
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 O custo de armazenamento e manuseio, que para outros autores é chamado de custo 

de ocupação, inclui o aluguel do local de armazenamento dos estoques e a 

movimentação dos produtos estocados; e 

 Encargos, seguros e perdas. 

 Os seguintes motivos para manter os estoques altos são citados também por Krajewski, 

Ritzman e Malhotra (2009): 

 Maior atendimento ao cliente; 

 Custo de pedido: se o custo de realizar um pedido for alto é mais vantajoso manter 

altos estoques para diminuir esse custo; 

 Custo de setup: estocar mais matéria-prima diminui o custo de limpeza e 

preparação da máquina para produzir outro tipo de produto, pois é realizado menos 

setup; 

 Utilização de mão-de-obra e equipamentos: não manter pessoas e equipamentos 

improdutivos por falta de estoque; 

 Custo de transporte: se o custo de transporte for alto e não depende da quantidade 

pedida, uma forma de reduzir esse custo é realizar pedidos em maiores 

quantidades; e 

 Pagamentos a fornecedores com descontos por quantidades maiores. 

 

Segundo Slack et al. (2006), estoques podem ser definidos como o acumulo de recursos 

armazenados, estejam eles em transformação ou não. Em qualquer operação produtiva os 

estoques estão presentes, porém alguns itens são fundamentais para a produção e outros não – 

como, por exemplo, em uma fábrica de televisores os estoques de aço e plástico são muito mais 

importantes do que o estoque de materiais de limpeza (SLACK et al., 2006).  

De forma semelhante à definição de Slack et al. (2006), para Ballou (2006, p. 271) 

Estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em 

processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de produção e 

logística das empresas. (...) O custo de manutenção desses estoques pode representar de 20 a 

40% do seu valor por ano. Por isso mesmo, administrar cuidadosamente o nível dos estoques 

é economicamente sensato. 

Tendo em vista a representatividade do custo de manutenção de estoques, faz-se 

necessário um estudo mais aprofundado a fim de gerir melhor os estoques de uma empresa. 
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Decisões sobre o nível adequado de estoques impactam diretamente nos custos e, 

consequentemente, na lucratividade de uma empresa. O papel do administrador de estoques é 

gerenciar o dilema entre os custos de manter os estoques e os benefícios de sua posse. Existem 

cinco tipos de custos associados aos estoques: custos de pedidos e preparação, custo de 

manutenção do estoque, custo de falta do estoque, custo associados à capacidade e custos de 

produtos (FERREIRA FILHO, 2004). 

De maneira semelhante a Ferreira Filho (2004), para Ballou (2006), o ato de gerenciar 

estoques está ligado ao equilíbrio entre a disponibilidade (nível de serviço) e os custos de 

abastecimento do estoque. Ainda segundo o mesmo autor, o principal objetivo na gestão de 

estoques é garantir a disponibilidade de produtos no tempo e quantidades desejadas e isso está 

diretamente relacionado à probabilidade de o cliente encontrar em estoque o que deseja. 

Para Bowersox et al. (2006), os dois principais indicadores de desempenho de um 

estoque são o nível de serviço e o inventário médio. Os mesmos autores abordam que o nível 

de serviço é a probabilidade de o cliente ter seu pedido atendido com o estoque disponível e, 

geralmente, é definido pela administração como uma meta. Já o inventário médio são os itens 

que normalmente são estocados no sistema logístico, segundo os mesmos autores. Um 

inventário sem a variedade de produtos necessárias pode impactar negativamente nas vendas, 

por isso, seu planejamento é de suma importância (BOWERSOX et al., 2006). 

2.2 MODELOS DE GESTÃO DE ESTOQUES 

2.2.1 Modelo de Lote Econômico de Compras (LEC) 

  O modelo de lote econômico de compras o modelo mais disseminado na literatura de 

gestão de estoques. Esse modelo é aplicado com a finalidade de minimizar o custo anual total 

referentes aos estoques. Segundo o modelo de LEC, o custo anual total é mínimo quando o 

custo anual de pedido se iguala ao custo anual de manutenção dos estoques. Os conceitos 

apresentados a seguir são baseados nos autores Chopra e Meindl (2016) e servirão como base 

para o entendimento do Modelo de Lote Econômico de Compras. 

2.2.1.1 Tamanho do lote (Q) 

O tamanho do lote (Q) “é a quantidade que um estágio de uma cadeia produz ou 

compra de uma só vez”. Ou seja, é a quantidade encomendada – ou produzida, dependendo do 

caso – de um item a cada pedido realizado. 
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2.2.1.2 Demanda por unidade de tempo (D) 

A demanda por unidade de tempo (D) é a quantidade requerida pelos clientes em um 

determinado tempo – normalmente, utiliza-se ao ano.  

2.2.1.3 Estoque cíclico (EC) 

O estoque cíclico (EC) é chamado de estoque médio em decorrência da compra de lotes, 

e quando a demanda é constante o EC é definido por: 

EC =  
Q

2
   (1) 

Ou seja, uma empresa que compra lotes maiores mantém um estoque cíclico maior do 

que empresas que compram lotes menores. Nesse projeto, para realizar o cálculo do estoque 

cíclico, considera-se o estoque médio no período.  

2.2.1.4 Número de pedidos ao ano (n) 

 O número de pedidos que uma empresa faz no decorrer do ano é calculado dividindo a 

demanda D pelo tamanho do lote comprado Q, sendo: 

n =  
D

Q
    (2) 

2.2.1.5 Custo unitário de um item (C) 

O Custo unitário (C) é o valor gasto para comprar uma unidade de um item. Esta variável 

será utilizada para calcular o Custo anual de material (CM). 

2.2.1.6 Custo anual de material (CM) 

O Custo anual de material (CM) depende do custo unitário (C) e da Demanda (D). Vale 

ressaltar que o CM independe do tamanho do lote comprado e é dado por:  

CM =  C . D    (3) 
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2.2.1.7 Custo incorrido por um pedido (S) 

O Custo incorrido por um pedido (S) é o custo que se tem ao realizar um pedido, 

independentemente do tamanho do lote, e é fundamental para calcular o Custo anual de pedido.  

Para calcular o custo incorrido por um pedido (S), segundo Chopra e Meindl (2016), são 

utilizados componentes: 

 Custo do tempo do comprador: esse custo está associado ao tempo que um 

funcionário gasta para realizar o pedido de um item extra. Os autores ressaltam que 

pedidos eletrônicos diminuem significativamente o tempo de realizar o pedido e, 

consequentemente, reduzem esse custo; 

 Custo de transporte: deve ser incluído no custo de pedido o custo fixo de transporte, 

ou seja, o custo que não depende da quantidade pedida, deixando de lado o custo 

variável de transporte; 

 Custo de recebimento: incluem somente os custos de recebimento que independe do 

tamanho do lote comprado, contabilizando trabalhos administrativos, como 

conferência do pedido e atualizações do registro de estoque. Vale ressaltar que os 

custos que dependem da quantidade pedida não devem ser incluídos aqui; e 

 Outros custos: são quaisquer outros custos que estão associados com a realização do 

pedido e que não dependem da quantidade pedida. 

2.2.1.8 Custo anual de pedido (CP) 

O Custo anual de pedido (CP) depende do número de pedidos realizados no ano (n) e 

do Custo de pedido (S). Este custo inclui os custos associados à emissão de um pedido e 

independe do tamanho do lote (Q). E é dado por:  

CP =  
D

Q
 . S =  n . S    (4) 

2.2.1.9 Custo de manutenção ao ano (M) 

O Custo de manutenção ao ano (M) é obtido através da multiplicação do custo de 

manutenção ao ano como uma fração do custo unitário do produto (m) e o custo unitário de um 

item (C).  Ou seja, 

M =  m . C    (5) 
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Esta variável M é utilizada para calcular o Custo anual de Manutenção (CMan). 

Chopra e Meindl (2016) também destacam que, para calcular o M, são necessários os 

seguintes componentes: 

 Custo de capital: o custo de capital, segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), 

é o mesmo que o custo de oportunidade. Em outras palavras, é o custo proveniente 

a imobilização do dinheiro investido. Esse dinheiro poderia estar em uma aplicação 

bancária, por exemplo, rendendo com os juros; 

 Custo de obsolescência (ou deterioração): segundo Chopra e Meindl (2016), 

“produtos perecíveis possuem altas taxas de obsolescência. Até mesmo não 

perecíveis podem ter altas taxas de obsolescência se tiverem ciclos de vida curtos. 

Um produto com ciclo de vida de seis meses tem um custo de obsolescência efetivo 

de 200%”. Ou seja, um produto que possui seis meses de validade, após um ano, 

terá sido substituído duas vezes, acarretando em um custo de 200% do preço do 

produto. De maneira análoga, foi calculado o custo de obsolescência efetivo para 

alguns prazos de validades específicos na Tabela 1: 

Tabela 1 – Custo de obsolescência efetivo de acordo com o prazo de validade 

Custo de obsolescência (ou deterioração) efetivo 

Produtos com 2 meses de validade 600% 

Produtos com 4 meses de validade 300% 

Produtos com 6 meses de validade 200% 

Produtos com 1 ano de validade 100% 

Produtos com 2 anos de validade 50% 

Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2016) 

 Custo de manuseio: segundo Chopra e Meindl (2016), os custos de manuseio devem 

incluir o custo de armazenamento e recebimento, o qual varia de acordo com a 

quantidade de produtos recebidos. Os autores citam que esse custo, que depende da 

quantidade, não muda dentro de um intervalo de quantidade pedida. Isso, segundo 

os autores, dá-se ao fato de que os funcionários conseguem descarregar os itens 

pedidos até um certo limite durante um período fixo. Ou seja, se a quantidade pedida 

estiver dentro dessa faixa, o custo de manuseio é zero;  
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 Custo de ocupação: Chopra e Meindl (2016) citam que o custo de ocupação é reflexo 

da mudança incremental no custo do espaço devido ao estoque cíclico variável. As 

empresas normalmente alugam ou compram um espaço fixo que dá para armazenar 

uma quantidade fixa de produtos. Os autores reforçam que, se o estoque cíclico 

(estoque médio mantido durante o tempo) não necessita de um espaço extra, o custo 

de ocupação é zero; e 

 Custos diversos: é a mudança incremental sobre o estoque cíclico variável nos custos 

de roubo, segurança, danos, impostos e outros. 

2.2.1.10 Custo anual de manutenção (CMan) 

O Custo anual de manutenção (CMan) depende da do custo de manutenção unitário (m) 

em relação ao custo unitário (C) e do estoque cíclico (EC). O CMan é o custo de manter o 

estoque cíclico armazenado durante um ano. E é definido por:  

CMan =  m . C . (
Q

2
)  =  m . C . EC =  M . EC     (6) 

2.2.1.11 Custo anual total (TC) 

O Custo anual total (TC) é a soma dos Custo anuais de material (CM), de pedido (CP) 

e de manutenção (CMan), e é dado por:  

TC =  CM +  CP +  CMan =  (C . D) +  [(
𝐷

𝑄
) . S] +  [m . C . (

𝑄

2
)]     (7) 

TC =  (C . D)  +  (n . S)  + (M . EC)    (8) 

2.2.1.12 Lead time do fornecedor (LT) 

O Lead time do fornecedor (LT) é o tempo que o fornecedor leva para entregar um 

pedido. 

2.2.1.13 Frequência de pedidos (T) 

A Frequência de pedidos (T) é o inverso do número de pedidos, ou seja: 

T =  
1

𝑛
 =  

𝑄

𝐷
    (9) 
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2.2.1.14 Estoque de segurança (ES) 

É importante dimensionar o Estoque de segurança (ES) para que a demanda seja suprida 

quando a mesma ultrapassa a quantidade prevista. Ou seja, o ES é mantido devido à incerteza 

da demanda. Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2007), o ES deve ser definido pelo gestor da 

cadeia de suprimentos de forma a alinhar-se as estratégias da empresa e de acordo com o nível 

de serviço que se deseja manter. Segundo os mesmos autores, o ES é dado por: 

𝐸𝑆 =  𝐹𝑆 . 𝜎 . √
𝐿𝑇

𝑃𝑃
    (10) 

Onde 

FS = fator de segurança, que é definido de acordo com o nível de serviço que se deseja manter. 

σ = o desvio-padrão estimado para a demanda futura. 

LT = lead time do fornecedor. 

PP = periodicidade à qual se refere o desvio-padrão. 

 Na Tabela 2, encontra-se o fator de segurança (FS) para cada nível de serviço que se 

deseja atingir. O nível de serviço é a porcentagem de atendimento aos clientes. Uma 

porcentagem de, por exemplo, 95%, significa que 95% das vezes que os clientes procurarem 

um determinado produto o mesmo estará em estoque e apenas 5% das vezes o item estará em 

falta. Pode-se perceber pela Tabela 2 que o FS cresce com o aumento do nível de serviço, ou 

seja, quanto maior o nível de serviço, maior o FS e, consequentemente, maior o ES. 
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Tabela 2 – Fator de Segurança para diferentes níveis de serviço 

Nível de 

Serviço 
Fator de Segurança (FS) 

50% 0,000 

60% 0,254 

70% 0,525 

80% 0,842 

85% 1,037 

90% 1,282 

95% 1,645 

96% 1,751 

97% 1,880 

98% 2,055 

99% 2,325 

99,90% 3,100 

99,99% 3,620 

Fonte: Corrêa, Gianesi e Caon (2007) 

Essa escolha do nível de serviço depende do quanto a empresa está dispostas a investir 

em estoques de segurança. Se a empresa possui capital e deseja investir em ES, o nível de 

serviço é alto e, consequentemente, os clientes terão maior probabilidade de serem atendidos. 

Caso contrário, os clientes terão uma probabilidade menor de encontrar o produto que desejam 

em estoque. 

2.2.1.15 Ponto de ressuprimento (PR) 

O Ponto de ressuprimento (PR) – também chamado de ponto de reposição – é o nível 

de estoque que, quando atingido, indica que um novo pedido deve ser realizado. O PR é dado 

por: 

PR = (LT . DMed) + ES     (11)  

2.2.1.16 O modelo de LEC utilizando PR e ES 

Para compreender melhor o modelo de LEC, faz-se necessário o entendimento dos 

quatro custos já citados (CM, CP, CMan e TC), representados pela Figura 1: 
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Figura 1 – Gráfico dos custos CP, CM, CMan e TC 

Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2016) 

Segundo Chopra e Meindl (2016), o tamanho do Lote Econômico de Compra (LEC), 

também indicado por Q*, é o tamanho ideal do lote que deve ser pedido. De acordo com os 

mesmos autores, o tamanho do LEC (Q*) é obtido minimizando a função do custo anual total, 

ou seja, derivando-a em relação ao tamanho do lote e igualando a zero. Em outras palavras, 

encontra-se o LEC no menor TC, ou seja, no ponto mais baixo da curva TC – que de acordo 

com a Figura 1, é o ponto em que o CMan é igual ao CP. Logo, 

CMan =  CP     (12) 

M . (
𝑄 ∗

2
)  =  (

D

Q ∗
) . S     (13) 

Q ∗2=  
2. 𝐷. 𝑆

𝑀
     (14) 

𝑄 ∗ =   √
2. 𝐷. 𝑆

𝑀
     (15) 

Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2007), o modelo de LEC com PR funciona da seguinte 

forma: toda vez que o estoque chega ao PR, um novo pedido deve ser realizado. A quantidade 

que deve ser pedida é o tamanho do LEC, também chamado de Q*. Com a utilização do PR, o 

produto é entregue pelo fornecedor antes que o mesmo fique em falta. O ES garante que o 
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produto estará em estoque de acordo com o nível de serviço desejado. A Figura 2 representa 

este conceito: 

 

Figura 2 – Gráfico dente de serra 

Fonte: A autora (2017) 

Vale ressaltar que o modelo do LEC leva em consideração apenas os custos de 

manutenção e custos do pedido. Esse modelo possui as seguintes premissas: a demanda e o 

tempo de entrega são conhecidos e constantes, a reposição é instantânea no fim do tempo de 

entrega, os custos são independentes da quantidade pedida, faltas não são permitidas, não 

existem restrições de capital e espaço e os itens são encomendados independentemente uns dos 

outros (FERREIRA FILHO, 2004). 

2.2.2 Outros Modelos 

 Os modelos que serão apresentados a seguir utilizam o modelo de LEC como base para 

suas formulações. 

 Modelo de LEC com custos de manutenção proporcionais ao valor do estoque: 

No modelo básico de LEC, uma das premissas é que os custos são independentes da 

quantidade pedida. Entretanto, em algumas situações, o custo de manutenção depende do valor 

do estoque, considerando, por exemplo, os custos financeiros. Com isso, este modelo faz-se 

necessário em alguns casos (FERREIRA FILHO, 2004). 
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 Modelo de lote econômico com faltas permitidas: 

No modelo básico de LEC faltas não são permitidas, porém, neste modelo as faltas são 

permitidas e todas as outras premissas do modelo de LEC são mantidas. Este modelo leva em 

consideração tanto quando não há perda de vendas (quando encomendas são permitidas) quanto 

situações que ocorre a perda da venda (FERREIRA FILHO, 2004). 

 Modelo de lote econômico de fabricação: 

 Este modelo engloba as situações em que as quantidades pedidas não são entregues em 

uma única vez. Isto ocorre quando um item é feito em uma máquina de capacidade finita de 

produção. Este modelo possui a premissa que o processo produtivo é contínuo até que a 

quantidade Q seja produzida e, assim que atingir a quantidade Q, o processo é interrompido 

(FERREIRA FILHO, 2004). 

 Modelo de lote econômico com descontos 

Muitas vezes, ao realizar uma compra, o gestor de estoques consegue descontos 

oferecidos pelo vendedor. Normalmente, existe uma tabela de descontos crescentes de acordo 

com a quantidade comprada. Com esses descontos, o preço de compra (custo de materiais) 

passa a variar de acordo com a quantidade comprada. Logo, uma nova parcela deve ser levada 

em consideração no modelo de LEC. O fato dos descontos serem oferecidos por intervalos de 

quantidades compradas, a função do custo passa a ser descontinua (FERREIRA FILHO, 2004). 

 Modelo de lote econômico com múltiplos produtos: 

Nos modelos acima, tratamos individualmente cada produto, sem considerar as 

interações entre os itens. Porém, existem situações em que tais interações devem ser levadas 

em conta, como, por exemplo, restrições de capital a ser investido em estoque e restrição de 

espaço disponível para armazenagem. Nessas situações todos os itens estocados devem ser 

avaliados utilizando este modelo (FERREIRA FILHO, 2004). 

2.3 FERRAMENTAS DE PRIORIZAÇÃO 

 Nesse projeto, faz-se necessário a utilização de ferramentas de priorização para que os 

principais produtos sejam identificados e, assim, sejam analisados somente os mesmos por 

questões de limitações do cronograma. 
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2.3.1 Diagrama de Pareto e Classificação ABC 

O Diagrama de Pareto é construído a partir de dados coletados e é utilizado para 

priorizar problemas ou causas relativas (MARSHALL JUNIOR et al., 2012). Nesse projeto, os 

itens priorizados serão os produtos que tem a maior demanda e maior lucro bruto. 

 Ainda sobre os mesmos autores, o nome do Princípio de Pareto foi dado em homenagem 

ao economista italiano Vilfredo Pareto que estudou a desigualdade na distribuição de renda e 

conclui que 20% da população possuíam 80% de toda riqueza, enquanto 80% da população 

possuíam apenas 20%. Ainda sobre os mesmos autores, essa relação ficou conhecida como 

regra 80-20 e pode ser aplicada de forma a ajudar na redução de problemas a serem tratados, 

em vez de tratar de todos de uma vez só. 

 Segundo Campos (1992), o princípio de Pareto é a ideia que muitos itens são triviais e 

poucos são vitais. Em outras palavras, basta identificar os itens que são vitais e traçar um plano 

de ação para os mesmos que os resultados desejados serão obtidos.  

 Segundo Alvarenga e Novaes (2000), uma empresa não pode lidar com a reposição de 

um produto de valor elevado da mesma maneira que um item de valor baixo. Os dois autores 

afirmam que, se todos os itens fossem tratados como um produto de baixo valor, o resultado 

seria catastrófico ou, se todos os itens fossem tratados como um produto de valor elevado, os 

custos seriam excessivos.  

 Segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), muitos produtos são mantidos em 

estoque, porém, apenas alguns necessitam de grande atenção e controle por parte da gerência. 

Ainda sobre os mesmos autores, a classificação ABC deve ser feita utilizando a multiplicação 

entre a demanda anual e o custo unitário de cada produto, contabilizando, dessa forma, o valor 

de cada item em dinheiro.  

 Utilizando o Princípio de Pareto, a classificação ABC é uma ferramenta similar que 

classifica os itens em três categorias A, B e C do mais importante ao menos importante, 

respectivamente. Normalmente, os itens de classe A representam 70%, os de classe B 

representam 20% e os de classe C representam 10% (TUBINO, 2007). 

2.3.2 Classificação XYZ 

 Segundo Maehler, Ceretta e Cassanegro Júnior (2004), a classificação XYZ está 

relacionada a uma Análise da Criticidade que tem como objetivo auxiliar os gestores no 

processo de tomada de decisão, identificando os itens que possuem maior importância.  
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 Os mesmos autores definem que a Classificação XYZ agrupam os itens em três 

categorias: 

1. Classe Z: são os itens imprescindíveis cuja a falta acarretará em uma parada 

no processo produtivo. Necessitam um alto grau de controle. 

2. Classe Y: são os itens cuja a falta não causará grandes problemas a curto 

prazo. Necessitam um médio grau de controle. 

3. Classe X: são todos os demais itens que não se encaixam nas duas primeiras 

classes. Necessitam um baixo grau de controle. 

De maneira similar, Lourenço (2006) conclui que a classificação XYZ avalia o quanto 

cada item é imprescindível para o funcionamento da empresa. Segundo a mesma autora, alguns 

questionamentos são importantes para classificar os produtos mantidos em estoque. Tendo 

como base os questionamentos levantados pela autora, neste projeto, serão utilizados os 

seguintes questionamentos: 

 

Quadro 1 – Questionamentos da Classificação XYZ 

QUESTIONAMENTOS 

O item é imprescindível? 

Existem outros itens que possam substituí-lo? 

O item ou o seu substituto são facilmente adquiridos? 

 

Fonte: A autora (2017) 

Para classificar o item em X, Y ou Z, os questionamentos são respondidos e o Quadro 

2 simplifica as possibilidades de classificação. 
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Quadro 2 – Quadro de decisão da Classificação XYZ 

Fonte: A autora (2017) 

No Quadro 2 são apresentadas todas as possibilidades de respostas aos três 

questionamentos do Quadro 1 e, de acordo com as mesmas, é possível saber qual é a 

classificação (X, Y ou Z) do item. Ou seja, para o item receber a classificação Z, só há uma 

possibilidade: o item deve ser imprescindível, não devem existir itens que possam substituí-lo 

e o mesmo não deve ser facilmente adquirido. 

2.4 APLICAÇÕES DO MODELO DE LOTE ECONÔMICO DE COMPRAS 

 No artigo de Marques e Ferreira (2011), foi utilizado o LEC para analisar os custos de 

manutenção de estoques de sobressalentes no processo de transporte de petróleo para navios. 

Os autores priorizaram o equipamento que foi considerado como o principal e, depois disso, 

foram selecionados os principais componentes ou sobressalentes que mais danificavam e 

impediam o funcionamento da bomba utilizando a Árvore de Falhas. Como o artigo aborda um 

processo que não pode ser interrompido, pois acarreta na diminuição do lucro da empresa, o 

tempo gasto na manutenção deve ser controlado. Com isso, a gestão de estoques de peças 

sobressalentes é de suma importância para esse tipo de empreendimento, de forma a não haver 

esperas por falta de peças em estoque e nem as estocar além do necessário. Dessa forma, faz-

se necessário o cálculo do lote econômico de compras das principais peças sobressalentes, a 

fim de minimizar o custo total de estocagem e evitar atrasos na produção pela falta das peças.  

 Oliveira et al. (2013) tratam sobre a gestão de estoques em uma empresa de usinagem. 

Os autores priorizaram os itens que possuem maior demanda e importância financeira para 

Questionamentos Classe X Classe Y Classe Z 

O item é 

imprescindível? 
SIM  NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM  SIM 

Existem outros 

itens que possam 

substituí-lo? 

SIM SIM NÃO  SIM NÃO SIM NÃO 
NÃO 

 

O item ou o seu 

substituto são 

facilmente 

adquiridos? 

SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
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serem controlados seus estoques. Para esses itens, os autores coletaram os dados mais 

importantes para o projeto, como estoque médio, demanda média, custo de estocagem (também 

chamado de custo de manutenção), custo de pedido, tempo de atendimento (ou ressuprimento), 

entre outros. Com esses dados, os autores calcularam o ponto de pedido (também chamado de 

ponto de ressuprimento), estoque de segurança e o tamanho do lote econômico de compra. Os 

autores destacam que os principais resultados esperados são: maior eficiência no setor de 

compras e maior atendimento ao cliente no caso de a demanda ser maior do que a prevista, 

devido ao estoque de segurança. Os autores concluem que os resultados esperados são 

referentes aos itens priorizados e que se faz necessário um novo estudo para contemplar os 

demais produtos, obtendo, assim, um resultado mais amplo. 

 Eleodoro et al. (2013) realizam o cálculo do LEC para as matérias-primas utilizadas em 

uma empresa de tratamento de água. No estudo de caso abordado pelos autores, não há uma 

gestão dos materiais utilizados no processo de tratamento da água e o planejamento de estoques 

é feito anualmente utilizando apenas o controle de estoques. Ou seja, na empresa estudada não 

há uma integração entre os setores de produção, estoques e compras. Além disso, os autores 

verificaram que não ocorrem paradas pela falta de matérias-primas devido os lotes de compra 

serem demasiadamente grandes, gerando custos altos de estocagem. Com isso, foram 

levantados dados como demanda, custo de pedido, custo de manutenção, custo de material, 

estoque de segurança e lead time do fornecedor das cinco matérias-primas levadas em 

consideração pelos autores. A partir dos dados coletados foi calculado o LEC para as cinco 

matérias-primas priorizadas. Como o LEC minimiza os custos de estocagem, os autores 

concluíram que a empresa deve adotar essa estratégia para realizar seus pedidos, levando em 

consideração as especificidades de cada negócio, a fim de atender à demanda. 

 Segundo Celani, Machado e Muniz (2015), os custos é uma parte significativa do 

processo produtivo e necessitam atenção especial, a fim de não impactar negativamente na 

lucratividade e competitividade da empresa a ponto de torná-la inviável. Dessa forma, os 

autores utilizam a filosofia Just in Time (JIT) para otimizar os estoques da empresa, eliminando 

níveis de estoques que não agregam valor, geram desperdícios e aumentam os custos. A 

empresa estudada pelos autores é uma gráfica industrial e, para definir os principais insumos 

da mesma, foi utilizado a classificação ABC. Os autores enfatizam os benefícios de utilizar a 

classificação ABC para priorizar os itens em estoque e, por outro lado, sua limitação por não 

analisar todos os produtos estocados. Para os itens priorizados, foi calculado o custo médio de 

estoque da situação atual da empresa e o custo médio de estoque do modelo proposto. Com 
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isso, os autores puderam concluir que a gráfica estudada possui um grande potencial para 

reduzir os níveis de estoques e os custos logísticos.  
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3 O MÉTODO 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), as pesquisas podem ser classificadas de acordo com 

critérios como: 

 Quanto à abordagem; 

 Quanto à natureza; 

 Quanto aos procedimentos. 

 Esta pesquisa em questão pode ser classificada quanto à abordagem como quantitativa 

devido ao fato de lidar com atributos mensuráveis. Quanto à natureza, a pesquisa é classificada 

como aplicada, tendo em vista que este projeto tem como objetivo a aplicação prática de um 

modelo de Gestão de Estoques em uma empresa real, a fim de solucionar problemas existentes. 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa é classificada como estudo de caso, visto que o foco 

principal é a solução de problemas de uma única empresa. 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

As etapas abaixo serão fundamentais para o desenvolvimento do estudo de caso: 

 

Figura 3 – Etapas da pesquisa 

Fonte: A autora (2017) 
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A. Visita inicial 

  A visita inicial é uma forma de conscientizar os colaboradores da loja. Tem o objetivo 

de expor o problema atual e a importância do projeto para a solução do mesmo, tanto para a 

empresa quanto para os próprios colaboradores. Nesta visita inicial, também foram agendadas 

as visitas futuras. 

B. Agendamento das visitas 

  O agendamento das visitas foi feito junto à proprietária e colaboradores, a fim de   evitar 

visitas improdutivas e atrapalhar o funcionamento do estabelecimento. Esta etapa foi de suma 

importância para o projeto, tendo em vista que muitos dados foram coletados por meio de 

entrevistas, questionários e observação direta durante as visitas. 

C. Planejamento das visitas 

  As visitas devem ser planejadas para que não sejam feitas de forma incorreta e para 

garantir que todos os dados necessários sejam coletados no tempo certo. Durante o 

planejamento, foram elaborados checklists e questionários para serem levados em cada uma das 

visitas. Essa etapa foi fundamental para garantir que os objetivos fossem cumpridos e o projeto 

fosse realizado no tempo correto. 

D. Coleta de dados 

  Uma vez que as visitas foram planejadas, a coleta de dados se iniciou por meio de 

questionários, checklists e observação direta. Para validar os dados coletados, fez-se necessário 

o contato com colaboradores, consultores, proprietária, fornecedor e funcionários da 

transportadora da loja. Além disso, alguns dados foram obtidos através do sistema de 

gerenciamento e documentos da loja. Assim, essa etapa foi realizada juntamente com a 

proprietária. 

  Os principais dados a serem coletados são: 

 Demanda de todos os produtos da loja dos últimos 2 anos; 

 Sell in e sell out de cada produto; 

 Quantidade de itens estocados no último ano; 

 Quantidade de itens por caixa; 

 Área do estoque; 

 Custos como, por exemplo, salários dos funcionários, aluguel, IPTU, luz e 

outros; 

 Levantamento do tempo de entrega do pedido; e 

 Entre outros. 
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E. Análise dos dados coletados 

  Os dados coletados foram analisados por meio de planilhas. A partir disso, serão 

comparados os custos do modelo de gestão de estoque atual da loja e do modelo de lote 

econômico de compra proposto neste projeto. 

  As principais análises a serem feitas a partir dos dados coletados são: 

 Priorização dos produtos utilizando a classificação ABC e a classificação XYZ, 

a partir da demanda de do lucro bruto unitário de cada produto; e 

 Estoque cíclico da loja (EC), para que, com isso, seja calculado o tamanho de 

lote que é pedido de cada item atualmente (Q). 

F. Aplicação do Modelo de Gestão de Estoques 

A partir da análise dos dados coletados, todas as variáveis definidas no Referencial 

Teórico foram analisadas e levadas em conta, como, por exemplo, ponto de reposição, estoque 

de segurança e todos os custos envolvidos na estocagem e armazenagem dos produtos. Com 

isso, foram executados os seguintes passos: 

 Cálculo do custo de realizar um pedido (S), do custo de manutenção ao ano (M), 

a fim de que, com os dois custos definidos, possa ser calculado o tamanho de 

lote econômico (Q*); 

 Cálculo dos custos anuais de material, pedido e manutenção do modelo atual de 

estoque e do modelo de lote econômico de compra; 

 Cálculo do ponto de ressuprimento de cada produto analisado e o estoque de 

segurança para um nível de serviço de 95%; 

 Criação do gráfico dente de serra para cada um dos produtos analisados, para 

servir como base para um melhor controle dos níveis de estoque desses itens; e 

 Comparação entre o custo anual total do modelo atual e o custo anual total do 

modelo de lote econômico de compra. 

 O modelo de LEC foi aplicado para os produtos priorizados, os quais possuem uma 

demanda alta e praticamente constante no decorrer do ano. 

G. Recomendações e conclusões 

Ao final do estudo de caso, foram feitas as conclusões com base na análise do estudo de 

caso e, principalmente, no custo-benefício da aplicação do modelo de lote econômico de 

compras. As recomendações – fundamentais para uma boa gestão de estoques – serão feitas à 

proprietária da loja, a fim de dar seguimento ao projeto e continuidade ao estudo. 
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H. Atualização do Referencial Teórico 

Essa etapa ocorreu ao longo de todo o projeto, pois o Referencial Teórico foi 

constantemente atualizado de acordo com as ferramentas e conceitos utilizados no estudo de 

caso. Ao decorrer do projeto, alguns conceitos foram adicionados e outros foram retirados do 

capítulo 2. Além disso, no capítulo 2, foram citados artigos que foram utilizados como 

referência para a realização do projeto. 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 A FRANQUIA 

Este projeto está focado em uma loja franqueada de uma empresa brasileira pioneira em 

produção de chocolates finos e que teve um crescimento muito grande na última década. O 

gráfico a seguir demonstra o número de lojas franqueadas dos últimos anos: 

 

Figura 4 – Gráfico do número de lojas franqueadas 

Fonte: Adaptado de documentos internos da empresa (2017) 

O grande crescimento do número de lojas da franquia demonstrado na Figura 4 – e 

outros fatores como o investimento em propagandas em horários nobres e atores famosos, 

marketing digital, realização de promoções, entre outros – fez com que a marca se solidificasse 

no mercado como referência de fabricação de chocolates finos. Atualmente a franquia possui, 

aproximadamente, 2250 lojas em todos os estados do Brasil. 

4.1.1 A loja de Rio das Ostras 

A loja de Rio das Ostras – situada no centro da cidade – foi inaugurada em outubro de 

2009. Inicialmente, funcionava apenas com uma funcionária e com o antigo proprietário. Já 

atualmente, a loja conta com duas funcionárias e os dois sócios, além de funcionários 

temporários em datas sazonais, a fim de suprir as necessidades do estabelecimento. 
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A loja é dividida em quatro áreas: área de vendas, escritório, estoque e banheiro. A 

Figura 5 representa o arranjo físico do estabelecimento: 

 

Figura 5 – Layout do estabelecimento 

Fonte: Adaptado de documento interno da empresa (2017) 

A área de vendas é o local em que os clientes observam e escolhem produtos, recebem 

atendimento e finalizam a compra. Nesse local, o estoque de produtos não suporta o volume de 

vendas diário, havendo a necessidade de repor as mercadorias nas prateleiras e nas gôndolas, 

às vezes, mais de uma vez ao dia.  

O escritório é o local em que os sócios executam as atividades administrativas da loja 

como pagamento de contas, pagamento de funcionários, fechamento de caixa, preparação do 

quadro de gestão à vista, realização de pedidos, entre outros. Nesse mesmo local, são feitas as 

montagens das cestas, canecas e pelúcias, além de armazenar os produtos que ficam no freezer, 

como tortas e sorvetes. Em períodos em que há estoque excessivo, o escritório é rearranjado, 

de forma a otimizar o espaço, para que possam ser estocados os produtos que não couberem no 

estoque.  

A área de estoque possui pallets e prateleiras, a fim de armazenar os produtos da forma 

correta. Tanto a área de vendas quanto o estoque são refrigerados e contam com dois aparelhos 

de ar condicionado, cada. A refrigeração da loja é uma exigência da franquia, pois os produtos 

devem ser mantidos entre 18ºC e 24ºC para serem vendidos com a qualidade desejada. 

4.2 COLETA DOS DADOS HISTÓRICOS DE DEMANDA 

Os dados históricos de demanda foram obtidos através do SISADM – um software de 

gerenciamento para lojas de varejos e do setor alimentício. Esse sistema possui diversas 

informações de vendas, estoques e despesas da loja desde sua abertura.  
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 Foram coletados dados históricos de demanda dos últimos 24 meses (de abril de 2015 a 

março de 2017) de 122 produtos. Para melhor desenvolvimento do trabalho, alguns produtos 

não foram levados em consideração. As características e os motivos que excluíram alguns 

produtos da análise são demonstradas no  

Quadro 3: 

Quadro 3 – Características e motivos da exclusão de alguns produtos no estudo de caso  

CARACTERÍSTICAS MOTIVOS 

Produtos que não serão mais 

comercializados. 

Não serão mais comercializados, 

portanto não serão realizados novos 

pedidos dos mesmos. 

Produtos que não estão disponíveis 

para comercialização há muitos 

meses. 

Há uma grande chance desses 

produtos não serem mais 

comercializados, logo, provavelmente 

cairão na situação anterior. 

Produtos que são vendidos somente 

em datas sazonais. 

Produtos sazonais ficam no estoque 

por um período muito curto (no 

máximo 3 meses) e são realizados 

poucos pedidos (apenas um por data 

sazonal). Sendo, assim, inviável de 

serem analisados nesse projeto. 

Fonte: A autora (2017) 

A coleta de dados foi feita de acordo com as classes de produtos que foram criadas pela 

franquia e separam os produtos por similaridade. Os produtos que foram analisados se 

enquadram em 12 classes, que são: 

 Consumo; 

 Trufas 30; 

 Trufas artesanais; 

 Trufas 13; 

 Tabletes consumo; 

 Tablete 5; 
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 Tabletes especiais; 

 Marshmallow; 

 Granel; 

  Zero açúcar; 

 Lembrança; e 

 Presentes. 

Dessa forma, a demanda mensal de cada produto foi visualizada no SISADM e 

transferida para uma planilha a fim de serem analisados. 

4.3 COLETA DO SELL OUT E SELL IN UNITÁRIOS DE CADA PRODUTO 

Além da demanda, os dados de sell out (SO) e sell in (SI) são fundamentais para as 

etapas seguintes do projeto. O sell in por caixa é o preço que a loja paga para adquirir uma caixa 

que vem uma quantidade X de unidades. A quantidade de itens contidos em uma caixa varia de 

acordo com o tipo de produto e não pode ser alterada pelo franqueado durante a compra. Uma 

caixa de bombons de 30g, por exemplo, vem com 140 unidades, logo, o franqueado só pode 

comprar múltiplos de 140. Uma caixa desse mesmo produto custa R$ 99,23, então se dividirmos 

o valor total da caixa pela quantidade, obtemos o sell in unitário (que nesse caso é R$ 99,23 

dividido por 140 unidades, logo o sell in unitário é R$ 0,71 por unidade). Os dados de sell in 

de cada caixa de produto foram obtidos a partir da análise das notas fiscais das mercadorias 

recebidas – disponibilizados durante as reuniões com a proprietária da loja, pois nelas estão 

contidas a quantidade e o preço de cada caixa dos diversos produtos. 

Já o sell out é o preço que os produtos são vendidos para os clientes. O sell out é definido 

pela franquia e o franqueado não pode alterá-lo sem a aprovação do consultor da loja. De forma 

geral, alterações no sell out só são aceitas pela franquia em caso de promoções para liquidar 

produtos que estão próximos da data de validade. Esse dado foi obtido obtidos através das 

reuniões com a proprietária e observações diretas na loja. 

A diferença do SO e do SI unitários (SO – SI), foi chamado de margem de lucro bruto, 

tendo em vista que essa diferença não leva em consideração nenhum outro tipo de custo além 

do custo do próprio produto (SI). 
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4.4 PRIORIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

 Para identificar quais são os principais produtos, foram utilizados os dados da demanda 

dos últimos dois anos e os dados SO - SI unitários. Com isso, foram utilizados dois métodos de 

priorização: a Classificação ABC e a Classificação XYZ. Os mesmos serão explicados nas 

seções seguintes. 

4.4.1 Classificação ABC 

 Os dados históricos da demanda dos últimos 24 meses e a diferença do sell out e sell in 

(SO – SI) serviram como base para realizar a Classificação ABC, que possui o Princípio de 

Pareto. A classificação ABC foi feita com a demanda total dos 24 meses multiplicada pelo (SO 

– SI), a fim de priorizar os produtos mais vendidos e, ao mesmo tempo, de maior margem de 

lucro bruto. 

Nesse caso, foi definido que os itens de Classe A representariam 70% da demanda, os 

de Classe B 20% e os de Classe C representam 10%. A planilha com os resultados de cada item 

e o diagrama ABC estão no Apêndice A. A  

Tabela 3 simplifica o resultado obtido: 

Tabela 3 – Resultado da Classificação ABC 

Classes Quantidade de Produtos % Produtos Totais 

A 50 41% 

B 33 27% 

C 39 32% 

TOTAL 122 100% 

Fonte: A autora (2017) 

Com isso, pode-se perceber que 41% dos produtos pertence à classe A, 27% pertence à 

classe B e 32% pertence à classe C. Por uma questão de escopo do projeto, analisar os 50 itens 

(todos os itens de classe A) não seria viável, portanto foi feita a Classificação XYZ, para os 

itens de classe A, visando reduzir o número de produtos priorizados. 
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4.4.2 Classificação XYZ 

A Classificação XYZ foi feita nos itens de Classe A utilizando os questionamentos do 

Quadro 1 e os critérios de avaliação do Quadro 2. Os questionamentos foram respondidos com 

o auxílio da proprietária, que possui maior experiência com a venda dos produtos, e foi utilizado 

uma planilha apresentada no Apêndice B. A Tabela 4 a seguir demonstra o resultado obtido a 

partir da Classificação XYZ:  

Tabela 4 – Resultado da Classificação XYZ 

Classes Quantidade de Produtos % Produtos Totais 

Z 2 4,0% 

Y 11 22,0% 

X 37 74,0% 

TOTAL 50 100,0% 

Fonte: A autora (2017) 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se notar que apenas dois itens se encaixam 

na Classe Z, o que é insuficiente, pois propor um modelo de gestão de estoques para apenas 

dois produtos, por mais que tenham sido priorizados, não geraria um impacto significativo nos 

custos de estoque. Com isso, a fim de que o projeto tenha maior relevância e magnitude, serão 

estudados os itens de Classe Z e Classe Y, totalizando 13 itens. O Quadro 4 demonstra os itens 

que foram priorizados e serão estudados nesse projeto: 

Quadro 4 – Quadro de produtos priorizados 

PRODUTOS 

Caixa chocolates deliciosos 500g 

Bombom meio a meio 30g 

Bombom clássico 30g 

Tablete mais leite 100g 

Tablete com mensagem 40g 

Bombom de maracujá 30g 

Bombom de morango 30g 

Bombom 55% cacau 30g 
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Bombom de avelã 30g 

Bombom branco 30g 

Tablete 85% cacau 100g 

Bomba de chocolate tradicional 90g 

Bombom de coco 30g 

Fonte: A autora (2017) 

Para os 13 itens acima, serão analisados o custo de material (CM), o custo incorrido por 

um pedido (S) e o custo de manutenção ao ano (M). A partir disso, será calculado o tamanho 

do lote econômico (Q*), estoque de Segurança (ES) e o ponto de ressuprimento (PR) de cada 

um dos produtos priorizados. Por fim, será feita a avaliação e comparação dos custos do modelo 

atual e do modelo de LEC. 

4.5 COLETA DOS DADOS HISTÓRICOS DE ESTOQUE 

Foram coletados os dados históricos de estoque mensal dos 13 itens priorizados 

mostrados no Quadro 4, a fim de calcular os custos relacionados a estocagem dos mesmos. O 

software SISADM fornece essa informação contabilizando as entradas e saídas de cada item 

em cada mês. Os dados coletados são referentes ao último ano (de abril de 2016 a março de 

2017). 

Ao realizar a coleta dos dados históricos de estoque, pode-se perceber que se mantem 

os níveis de estoques bastante elevados, quando comparados com os dados históricos de 

demanda. Isso já era esperado, pois nas primeiras reuniões a proprietária já havia falado que 

prefere manter níveis de estoques altos do que perder clientes pela falta de produtos. Tal fato 

reforça a importância e a necessidade de um estudo para avaliar os níveis de estoques da loja e 

seus custos, propondo, assim, um novo modelo de gestão de estoques. 

4.6 CÁLCULO DOS CUSTOS REFERENTES AO ESTOQUE 

A partir dos dados coletados, foi calculado o custo anual de materiais (CM), o custo 

incorrido por um pedido (S) e o custo de manutenção ao ano (m), como mostrado abaixo. Além 

disso, outros dados – coletados através de reuniões e observações diretas – foram utilizados 

para realizar esses cálculos, como: 
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 Tempo trabalhado pelos funcionários; 

 Tempo fixo de realização de um pedido; 

 Tempo fixo de recebimento de um pedido; 

 Área de cada cômodo da loja; 

 Gasto de energia de cada um dos cômodos; 

 Tempo de validade dos produtos; e 

 Quantidade de itens por caixa de cada produto. 

Esses dados são de grande importância para realizar os rateios dos custos e serão 

utilizados ao longo do projeto. 

4.6.1 Custo anual de materiais (CM) 

  Utilizando os dados de estoque total do último ano, demanda total do último ano e o sell 

in unitário de cada produto, foi possível calcular o Custo de material em estoque e o Custo de 

material demandado, demonstrado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Custo anual de material em estoque e Custo anual de material demandado 

PRODUTOS 

Custo de Material 

em Estoque do 

último ano (R$) 

Custo de Material 

Demandado do 

último ano (R$) 

Caixa chocolates deliciosos 500g  R$               2.756,00   R$                 2.522,00  

Bombom meio a meio 30g  R$               2.904,61   R$                 2.366,43  

Bombom clássico 30g  R$               3.849,62   R$                 5.251,87  

Tablete mais leite 100g  R$             20.254,08   R$                 9.411,36  

Tablete com mensagem 40g  R$               3.484,71   R$                 3.878,10  

Bombom de maracujá 30g  R$               3.897,90   R$                 3.604,67  

Bombom de morango 30g  R$               3.411,55   R$                 3.207,78  

Bombom 55% cacau 30g  R$               2.565,23   R$                 3.270,26  

Bombom de avelã 30g  R$               2.664,63   R$                 3.015,37  

Bombom branco 30g  R$               2.515,53   R$                 2.891,83  

Tablete 85% cacau 100g  R$               2.457,00   R$                 3.391,50  

Bomba de chocolate tradicional 90g  R$                  569,80   R$                 1.177,40  

Bombom de coco 30g  R$               2.709,36   R$                 2.443,11  

TOTAL  R$             54.040,02   R$               46.431,68  
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Fonte: A autora (2017) 

O Custo de Material em Estoque é a multiplicação entre o estoque total de itens do último 

ano e o sell in unitário. Já o Custo de Material Demandado é a multiplicação da demanda total 

de itens do último ano e o sell in unitário.  

Com isso, a Tabela 5 demonstra que um capital de R$ 7.608,34 (diferença entre o custo 

total de material estocado e o custo total de material demandado) ficou imobilizado no estoque 

dos 13 itens priorizados no último ano. Com isso, surge o questionamento se esse valor é alto, 

baixo ou ideal. Ao final desse projeto, é esperado que esse questionamento seja respondido. 

Vale ressaltar que, para calcular o Custo anual total é levado em conta somente o CM 

demandado, e não o CM em estoque. 

4.6.2 Custo incorrido por um pedido (S) 

Para calcular o custo incorrido por um pedido (S), foram levados em consideração o 

custo do tempo gasto pelo comprador para realizar um pedido e o custo de recebimento, que 

serão demonstrados a seguir. Vale ressaltar que, Chopra e Meindl (2016) citam quatro custos 

incorridos por um pedido: o custo de tempo do comprador, o custo de transporte, o custo de 

recebimento e outros custos. No caso da loja estudada, o custo de transporte não incorre sobre 

a loja, pois é a franquia que arca com essa despesa, logo, não será levado em consideração nesse 

estudo. Não foram identificados outros custos de pedido, logo, o mesmo não será contabilizado 

no cálculo do custo incorrido por um pedido. Em entrevistas com a proprietária, foram 

levantados pontos importantes que podem impactar na tomada de decisão em relação a 

realização de pedidos, tais como: 

 Duas vezes na semana o site de pedidos fica aberto para que o franqueado possa 

realizar a compra; 

 Não há quantidade mínima e máxima de caixas pedidas; 

 Não há descontos de acordo com a quantidade comprada; 

 O lead time do fornecedor é de uma semana e esse prazo, normalmente, é 

cumprido; 

 O fato do custo de transporte não incorrer sobre a loja tem um impacto positivo, 

pois trata-se de um transporte relativamente caro devido ao longo trajeto feito 

em caminhões refrigerados; e 
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 O fato do lead time do fornecedor ser um período curto e o custo de transporte 

ser arcado pela franquia viabilizam que o tamanho de lote de cada produto seja 

pequeno e, consequentemente, sejam realizados mais pedidos ao ano. 

4.6.2.1 Cálculo do Custo do tempo gasto pelo comprador  

Na Tabela 6 foi calculado o custo do tempo gasto pelo comprador para realizar um 

pedido. Para isso, foi analisado o tempo fixo gasto por cada pessoa envolvida na realização de 

um pedido. As duas funcionárias da loja ficam encarregadas de atualizar a planilha de caixas 

em estoque e isso auxiliará a tomada de decisão da proprietária ao realizar um pedido no site. 

Para essas duas atividades, foi levantado o tempo fixo, que leva em consideração apenas o 

tempo das atividades em comum para realização de um pedido, ou seja, não depende da 

quantidade e variedade de itens pedidos. Foi feito um rateio proporcional ao salário mensal com 

encargos e a porcentagem do tempo gasto na realização do pedido em relação ao tempo 

trabalhado no mês. 

Tabela 6 – Cálculo do custo do tempo gasto pelo comprador  

Custo do tempo gasto pelo comprador 

 
Proprietária Funcionária 1 Funcionária 2 

Tempo Gasto com cada pedido (min) 5 5 5 

Salário por mês  R$  10.000,00   R$  2.400,00   R$  2.400,00  

Tempo trabalhado por mês (min) 7200 9600 9600 

% do tempo gasto em relação ao tempo trabalhado 0,07% 0,05% 0,05% 

Custo do tempo gasto para um pedido  R$           6,94   R$         1,25   R$         1,25  

Custo total do tempo gasto pelo comprador  R$                                                            9,44  

Fonte: A autora (2017) 

 

 A proprietária realiza os pedidos pelo site da franquia e utiliza como base a planilha de 

estoques que é atualizada pelas duas funcionárias da loja. Com isso, pode-se perceber na Tabela 

6 que o tempo gasto pela proprietária para realizar um pedido é relativamente pequeno em 

comparação ao tempo gasto pelas funcionárias – que juntas demoram cerca de dez minutos para 

verificar a quantidade que há em estoque, procurar o nome do produto na planilha e atualizar o 

número de caixas. Isso ocorre devido ao fato da planilha ser feita à mão, o que dificulta a busca 

pelos produtos e facilita o surgimento de erros. O tempo gasto pela proprietária é relativamente 
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pequeno, pois os pedidos são realizados pelo site e, conforme citado na seção 2.2.1.7, Chopra 

e Meindl (2016) afirmam que pedidos eletrônicos diminuem o tempo gasto para realizar o 

pedido e, consequentemente, diminuem os custos. 

4.6.2.2 Cálculo do Custo de recebimento de um pedido  

Na Tabela 7 foi calculado o custo de recebimento de um pedido. Da mesma forma, foi 

levado em consideração o tempo fixo de recebimento, ou seja, foi usado o tempo em comum 

que é gasto para cada uma dessas atividades, independentemente da quantidade e variedade de 

itens pedidos. O rateio foi feito proporcionalmente ao tempo gasto durante o recebimento, 

tempo trabalhado no mês e salário mensal com encargos das duas funcionárias responsáveis 

pelo recebimento do pedido. 

Tabela 7 – Cálculo do custo de recebimento de um pedido 

Custo de recebimento 

Tempo de recebimento de um pedido (min) 20 

Salário mensal das duas funcionárias  R$    4.800,00  

Tempo trabalhado por mês (min) 9600 

% de tempo gasto na arrumação do estoque 0,21% 

Custo de recebimento de um pedido  R$         10,00  

Fonte: A autora (2017) 

O tempo de recebimento de um pedido, apresentado na Tabela 7, levou em consideração 

o tempo de realizar a entrada da nota fiscal no sistema – para que dessa forma os produtos que 

chegaram passem a ser contabilizados pelo SISADM – o tempo de gerar o comprovante de 

recebimento do pedido e entregar para o funcionário da transportadora verificar e assinar. Esse 

procedimento pode ser considerado demorado, pois é realizado no computador da frente da loja 

e, caso algum cliente esteja finalizando a compra, o funcionário da transportadora deve aguardar 

a finalização do atendimento ao cliente, aumentando o tempo de recebimento e, 

consequentemente, os custos do mesmo. Além disso, a função do SISADM que realiza a entrada 

de notas fiscais e imprime o comprovante de recebimento, por vezes, sofre com problema de 

lentidão, aumentando o tempo de recebimento e, consequentemente, o custo de recebimento. 

Com isso, somando os custos calculados na Tabela 6 e na Tabela 7, chegou-se ao 

resultado do custo incorrido por um pedido (S), demonstrado na Tabela 8: 
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Tabela 8 – Custo incorrido por pedido (S) 

Custo incorrido por um pedido (S)  

Custo total do tempo gasto pelo comprador  R$           9,44  

Custo de recebimento de um pedido  R$         10,00  

Custo incorrido por um pedido (S)   R$         19,44  

Fonte: A autora (2017) 

Com isso, a Tabela 8 mostra que o custo fixo para realizar um pedido é de R$ 19,44. 

Como já citado, segundo Chopra e Meindl (2016) “pedidos eletrônicos podem reduzir 

significativamente o tempo em que o comprador faz o pedido”. Com isso, podemos perceber 

que esse valor é relativamente baixo, pois o tempo gasto pelo comprador é pequeno por ser feito 

por um site. Além disso, a proximidade entre o local de recebimento e o local onde as caixas 

são estocadas diminui o tempo de recebimento de um pedido, diminuindo os custos 

significativamente. Outro fator importante que diminui o custo incorrido por um pedido (S) é 

que a franquia arca com os custos de transporte, portanto, esse custo não incorre sobre a loja. 

Com isso, por ter um custo de pedido baixo, é viável lotes de compras menores e, 

consequentemente, a realização de mais pedidos ao ano.  

4.6.3 Cálculo do Custo de manutenção ao ano (M) 

Para calcular o custo de manutenção ao ano (M), Chopra e Meindl (2016) citam cinco 

custos: o custo de capital, o custo de obsolescência, o custo de manuseio, o custo de ocupação 

e custos diversos referentes ao estoque. O custo de manuseio não foi levado em conta, pois foi 

verificado que o tempo de armazenamento e recebimento não varia de acordo com a quantidade 

pedida em datas normais de forma significativa. Em datas sazonais, a quantidade pedida é muito 

maior do que em datas normais e, por isso, quando o estoque da loja fica lotado, os produtos 

que sobram ficam armazenados na casa da proprietária, gerando custo de ocupação – devido ao 

aluguel e luz extra – e custo de manuseio – devido ao aumento da distância entre o estoque e a 

loja. O custo de ocupação também não foi levado em conta, pois, como citado na seção 2.2.1.9, 

Chopra e Meindl (2016) afirmam que, quando não há mudanças no espaço requisitado que 

acarretam em custos extras, o custo de ocupação é considerado zero. Dessa forma, foram 

levados em consideração o custo de capital e o custo de obsolescência.  

Visto que os itens são comprados em caixas e as quantidades de itens em cada caixa já 

é definida pela franquia, os dois custos foram calculados por caixa, e não por item. 
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4.6.3.1 Cálculo do Custo de obsolescência por caixa 

A obsolescência ou deterioração de um produto perecível está diretamente relacionada 

ao tempo de validade do mesmo. Dessa forma, com o prazo de validade de cada produto – 

levantada em uma reunião com a proprietária – foi definido o custo de obsolescência efetivo.  

Como já citado na seção 2.2.1.9, segundo Chopra e Meindl (2016), um produto que possui 

prazo de validade de 6 meses tem um custo de obsolescência de 200%, pois ao final de um ano, 

dois produtos terão vencido se não forem vendidos. Multiplicando o custo de obsolescência 

efetivo pelo sell in por caixa, foi obtido o custo de obsolescência por caixa, conforme a Tabela 

9. 

Tabela 9 – Cálculo do custo de obsolescência por caixa 

Produtos 

Prazo de 

validade 

médio (em 

meses) 

Custo de 

obsolescência (ou 

deterioração) 

efetivo 

Sell in por 

caixa (R$) 

Custo de 

obsolescência 

por caixa (R$) 

Caixa chocolates deliciosos 500g 6 200% R$ 260,00 R$ 520,00 

Bombom meio a meio 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Bombom clássico 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Tablete mais leite 100g 12 100% R$ 53,76 R$ 53,76 

Tablete com mensagem 40g 4 300% R$ 66,96 R$ 200,88 

Bombom de maracujá 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Bombom de morango 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Bombom 55% cacau 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Bombom de avelã 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Bombom branco 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Tablete 85% cacau 100g 12 100% R$ 56,00 R$ 56,00 

Bomba de chocolate tradicional 90g 2 600% R$ 16,80 R$ 100,80 

Bombom de coco 30g 4 300% R$ 99,40 R$ 298,20 

Fonte: A autora (2017) 

 

Com a Tabela 9, pode-se notar que o custo de obsolescência por caixa é alto. Isso já era 

esperado, dado o baixo tempo de validade dos produtos vendidos na loja. 
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4.6.3.2 Cálculo do Custo de capital 

O custo de capital é decorrente da imobilização do dinheiro investido no estoque, sendo, 

assim, associado a um custo de oportunidade. O cálculo do custo de capital por caixa foi 

calculado partindo do princípio que o valor do sell in por caixa de cada produto poderia estar 

em uma aplicação bancária durante um ano e renderia aproximadamente 12% ao ano. Esse valor 

foi obtido pela proprietária em uma simulação feita junto com gerente da conta bancária da loja. 

Tabela 10 – Cálculo do custo de capital por caixa 

Produtos 
Sell in por 

caixa (R$) 

Rendimento da 

aplicação ao ano 

Custo de capital 

por caixa (R$) 

Caixa chocolates deliciosos 500g R$ 260,00 

12% 

R$ 31,20 

Bombom meio a meio 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Bombom clássico 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Tablete mais leite 100g R$ 53,76 R$ 6,45 

Tablete com mensagem 40g R$ 66,96 R$ 8,04 

Bombom de maracujá 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Bombom de morango 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Bombom 55% cacau 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Bombom de avelã 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Bombom branco 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Tablete 85% cacau 100g R$ 56,00 R$ 6,72 

Bomba de chocolate tradicional 90g R$ 16,80 R$ 2,02 

Bombom de coco 30g R$ 99,40 R$ 11,93 

Fonte: A autora (2017) 

Na Tabela 10, o cálculo do custo de capital por caixa foi obtido através da multiplicação 

do sell in por caixa pelo rendimento da aplicação ao ano. 

 

Com a apresentação dos cálculos dos três custos acima, pode-se obter o custo de 

manutenção ao ano por caixa (M) de cada produto, conforme a Tabela 11. 
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Tabela 11 – Cálculo do custo de manutenção ao ano por caixa (M) 

Produtos 

Custo de 

obsolescência 

por caixa (R$) 

Custo de 

capital por 

caixa (R$) 

Custo de 

manutenção ao 

ano por caixa (M) 

 Caixa chocolates deliciosos 500g   R$        520,00   R$    31,20   R$             551,20  

 Bombom meio a meio 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

 Bombom clássico 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

 Tablete mais leite 100g   R$          53,76   R$      6,45   R$               60,21  

 Tablete com mensagem 40g   R$        200,88   R$      8,04   R$             208,92  

 Bombom de maracujá 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

 Bombom de morango 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

 Bombom 55% cacau 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

 Bombom de avelã 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

 Bombom branco 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

 Tablete 85% cacau 100g   R$          56,00   R$      6,72   R$               62,72  

 Bomba de chocolate tradicional 90g   R$        100,80   R$      2,02   R$             102,82  

 Bombom de coco 30g   R$        298,20   R$    11,93   R$             310,13  

Fonte: A autora (2017) 

Com a Tabela 11, é possível notar que o custo mais significativo é o custo de 

obsolescência por caixa e que, no final, os produtos que possuem uma validade menor, têm um 

alto custo de manutenção ao ano (M). 

4.7 APLICAÇÃO DO MODELO DO LOTE ECONÔMICO DE COMPRA 

4.7.1 Cálculo do tamanho do LEC de caixas por produto (Q*) 

Com os dados do custo de pedido por caixa (S), custo de manutenção ao ano por caixa 

(M) e a demanda de caixas do último ano, pode-se calcular o tamanho do lote de caixa para 

cada produto. O dado obtido na coleta da demanda, é a demanda unitária do último ano de cada 

produto. Por isso, faz-se necessário o cálculo da demanda de caixas do último ano de cada 

produto, demonstrado na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Cálculo da demanda por caixas do último ano 

PRODUTOS 

Demanda do 

Último Ano 

(unidades) 

Quantidade 

de unidades 

por caixa 

Demanda 

de caixas do 

último ano 

Caixa chocolates deliciosos 500g 97 10 10 

Bombom meio a meio 30g 3333 140 24 

Bombom clássico 30g 7397 140 53 

Tablete mais leite 100g 2801 16 176 

Tablete com mensagem 40g 1390 24 58 

Bombom de maracujá 30g 5077 140 37 

Bombom de morango 30g 4518 140 33 

Bombom 55% cacau 30g 4606 140 33 

Bombom de avelã 30g 4247 140 31 

Bombom branco 30g 4073 140 30 

Tablete 85% cacau 100g 969 16 61 

Bomba de chocolate tradicional 90g 841 12 71 

Bombom de coco 30g 3441 140 25 

Fonte: A autora (2017) 

A Tabela 12 demonstra como é feito o cálculo da demanda de caixas do último ano de 

cada produto. Esse cálculo é feito dividindo a demanda de unidades do último ano pela 

quantidade de unidades por caixa e o arredondamento é feito sempre para mais do que para 

menos caixas. 

Dessa maneira, pode-se calcular o tamanho do lote de caixas de cada um dos produtos 

(Q*), demonstrado na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Cálculo do tamanho do Lote Econômico de Compra de caixas por produto 

PRODUTOS 

Custo de 

Pedido 

por caixa 

(S) (R$) 

Custo de 

manutenção ao 

ano por caixa 

(M) 

Demanda 

de caixas 

do último 

ano 

Lote 

Econômico 

de Compra 

de caixas 

(Q*)  

Caixa chocolates deliciosos 500g 

R$ 19,44 

 R$        551,20  10 1 

Bombom meio a meio 30g  R$        310,13  24 2 

Bombom clássico 30g  R$        310,13  53 3 

Tablete mais leite 100g  R$          60,21  176 11 

Tablete com mensagem 40g  R$        208,92  58 4 

Bombom de maracujá 30g  R$        310,13  37 3 

Bombom de morango 30g  R$        310,13  33 2 

Bombom 55% cacau 30g  R$        310,13  33 2 

Bombom de avelã 30g  R$        310,13  31 2 

Bombom branco 30g  R$        310,13  30 2 

Tablete 85% cacau 100g  R$          62,72  61 7 

Bomba de chocolate tradicional 90g  R$        102,82  71 6 

Bombom de coco 30g  R$        310,13  25 2 

Fonte: A autora (2017) 

Para realizar o cálculo de Q*, foi utilizada a fórmula demonstrada na seção 2.2.1.16. Com 

isso, tem-se a quantidade de caixas que se deve comprar em cada pedido para que o custo anual 

total (TC) referente ao estoque seja minimizado. Observando a Tabela 13, pode-se perceber que 

os tamanhos dos lotes dos produtos são bem pequenos. O baixo custo de pedido – que se dá por 

diversas razões, mas, principalmente, pela franquia arcar com os custos de transportes, e não a 

loja – viabiliza realizar a compra de lotes menores e, consequentemente, mais pedidos ao ano. 

4.7.2 Cálculo do Número de pedidos de caixas por produto (n) 

 O número de pedidos ao ano por produto (n) foi calculado dividindo a demanda de 

caixas do último ano pelo Lote Econômico de Compra de caixas (Q*), conforme demonstrado 

na Tabela 14: 
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Tabela 14 – Cálculo do número de pedidos de caixas por produtos 

PRODUTOS 

Demanda 

de caixas 

do último 

ano 

Lote 

Econômico 

de Compra 

de caixas 

(Q*)  

Número de 

pedidos de 

caixas ao 

ano (n) 

Caixa chocolates deliciosos 500g 10 1 10 

Bombom meio a meio 30g 24 2 14 

Bombom clássico 30g 53 3 21 

Tablete mais leite 100g 175 11 17 

Tablete com mensagem 40g 58 4 18 

Bombom de maracujá 30g 36 3 17 

Bombom de morango 30g 32 2 16 

Bombom 55% cacau 30g 33 2 17 

Bombom de avelã 30g 30 2 16 

Bombom branco 30g 29 2 16 

Tablete 85% cacau 100g 61 6 10 

Bomba de chocolate tradicional 90g 70 5 14 

Bombom de coco 30g 25 2 14 

Fonte: A autora (2017) 

  Pela Tabela 14, pode-se perceber que, como os tamanhos dos lotes de compras 

dos produtos são pequenos, são realizados bastantes pedidos ao ano.  

4.7.3 Cálculo do Estoque de Segurança por produto (ES) 

 O Estoque de Segurança foi calculado utilizando um nível de serviço de 95%, ou seja, 

95% das vezes em que um cliente entrar na loja, o mesmo irá encontrar o produto desejado. 

Conforme a Tabela 2, para obter um nível de serviço de 95%, o fator de segurança (FS) será 

1,645. Com os dados históricos de demanda, foi calculado o desvio padrão da amostra da 

demanda mensal dos 13 itens. O Lead Time do fornecedor é bem definido – o tempo de envio 

é curto por se tratar de produtos altamente perecível e sensível ao calor – e é de uma semana a 

partir da realização do pedido, ou seja, 0,25 mês e a periodicidade a qual se refere o desvio 

padrão da demanda é de 1 mês. Com isso, pode-se calcular o ES de cada produto, a partir da 

fórmula descrita na seção 2.2.1.14, conforme a Tabela 15. 
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Tabela 15 – Cálculo do Estoque de Segurança de cada produto 

PRODUTOS FS 

Desvio padrão 

da amostra da 

demanda 

mensal (σ)  

LT (em 

meses) 

PP (em 

meses) 

Estoque de 

Segurança 

(ES) 

Caixa chocolates deliciosos 500g 

1,645 

6,73 

0,25 1 

6 

Bombom meio a meio 30g 171,77 141 

Bombom clássico 30g 272,20 224 

Tablete mais leite 100g 178,22 147 

Tablete com mensagem 40g 58,29 48 

Bombom de maracujá 30g 171,29 141 

Bombom de morango 30g 146,57 121 

Bombom 55% cacau 30g 109,75 90 

Bombom de avelã 30g 164,24 135 

Bombom branco 30g 174,99 144 

Tablete 85% cacau 100g 14,46 12 

Bomba de chocolate tradicional 90g 37,60 31 

Bombom de coco 30g 128,13 105 

Fonte: A autora (2017) 

 Vale destacar que Corrêa, Gianesi e Caon (2007), na página 46, realizam o cálculo do 

ES utilizando o desvio-padrão (σ) da demanda real. Com isso, na Tabela 15, também foi 

utilizado o desvio-padrão da demanda real referente ao último ano. 

4.7.4 Cálculo do Ponto de Ressuprimento por produto (PR) 

Para realizar o cálculo do PR de cada produto foi utilizada a fórmula demonstrada na 

seção 2.2.1.15. O PR é a multiplicação entre o Lead Time do fornecedor e a demanda mensal 

média (DMed) somado ao estoque de segurança. A demanda mensal média de cada produto é 

a média aritmética da demanda total do último ano. Sendo assim, a Tabela 16 apresenta o LT 

multiplicado pela Dmed. 
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Tabela 16 – Cálculo do LT x Dmed por produto em unidades 

PRODUTOS 

Lead Time do 

Fornecedor 

(em meses) 

Demanda 

mensal média 

(em unidades) 

LT x Dmed 

(em unidades) 

Caixa chocolates deliciosos 500g 

0,25 

8,08 2 

Bombom meio a meio 30g 277,75 69 

Bombom clássico 30g 616,42 154 

Tablete mais leite 100g 233,42 58 

Tablete com mensagem 40g 115,83 29 

Bombom de maracujá 30g 423,08 106 

Bombom de morango 30g 376,50 94 

Bombom 55% cacau 30g 383,83 96 

Bombom de avelã 30g 353,92 88 

Bombom branco 30g 339,42 85 

Tablete 85% cacau 100g 80,75 20 

Bomba de chocolate tradicional 90g 70,08 18 

Bombom de coco 30g 286,75 72 

Fonte: A autora (2017) 

Com o LT x Dmed calculado na Tabela 16 e o ES calculado na Tabela 15, pode-se obter 

o PR ao somar os dois, conforme descrito na seção 2.2.1.15 e demonstrado na Tabela 17. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabela 17 – Cálculo do ponto de ressuprimento de cada produto 

PRODUTOS 
ES (em 

unidades 

LT x Dmed 

(em unidades) 

PR (em 

unidades) 

Caixa chocolates deliciosos 500g 6 2 8 

Bombom meio a meio 30g 141 69 211 

Bombom clássico 30g 224 154 378 

Tablete mais leite 100g 147 58 205 

Tablete com mensagem 40g 48 29 77 

Bombom de maracujá 30g 141 106 247 

Bombom de morango 30g 121 94 215 

Bombom 55% cacau 30g 90 96 186 

Bombom de avelã 30g 135 88 224 

Bombom branco 30g 144 85 229 

Tablete 85% cacau 100g 12 20 32 

Bomba de chocolate tradicional 90g 31 18 48 

Bombom de coco 30g 105 72 177 

Fonte: A autora (2017) 

 A Tabela 17 mostra o nível de estoque que cada produto deve atingir para que um novo 

pedido seja realizado. Com isso, leva-se em consideração um estoque de segurança para um 

nível de serviço de 95% para lidar com a incerteza da demanda e o LT multiplicado pela DMed 

é para suprir a demanda média durante o tempo em que o pedido estará sendo processado e 

encaminhado, ou seja, o lead time do fornecedor. 

4.7.5 Gráfico Dente de Serra 

 De maneira semelhante ao gráfico dente de serra ilustrativo mostrado na seção 2.2.1.16, 

a Figura 6 demonstra o ES, o PR, o LT e o Q* do Bombom Clássico 30g. 
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Figura 6 – Gráfico dente de serra para o Bombom Clássico 30g 

Fonte: A autora (2017) 

Observando a Figura 6, pode-se notar que, quando a quantidade de Bombom Clássico 

30g em estoque é de 378 unidades, um novo pedido deve ser realizado. A quantidade que deve 

ser pedida é o tamanho do lote econômico de compra desse item (Q*), que nesse caso são 420 

unidades (ou 3 caixas de 140 unidades). Após 1 semana (o lead time do fornecedor), a 

quantidade Q* será recebida. Com isso, o estoque de segurança de 224 unidades do Bombom 

Clássico 30g pode ou não ser utilizado durante esse período de espera de chagada do pedido. A 

soma do PR com o Q* é de 798 unidades do Bombom Clássico 30g, ou seja, é o estoque máximo 

que esse produto deve atingir. 

O mesmo raciocínio vale para os demais produtos, e seus respectivos gráficos 

encontram-se no Apêndice C. Os gráficos dos 13 produtos podem auxiliar o controle dos níveis 

de estoques diariamente, a fim de saber quando há a necessidade de realizar algum pedido.  

4.8 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 Para avaliar se o Modelo de Lote Econômico de Compras é mais eficiente do que o 

modelo atual, foi calculado o custo anual total de estoque para os dois casos. O TC* é o custo 

anual total para o modelo de LEC e o TC é o custo anual total para o modelo atual. Para calcular 

esses dois custos, foi utilizada a fórmula descrita na seção 250.  

 Para calcular o TC, estimou-se o tamanho do lote pedido atualmente (Q).  Embora essa 

informação não esteja disponível no sistema, foi calculado o estoque médio com os dados 
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coletados referente ao último ano e foi utilizada a definição do estoque cíclico descrita na seção 

2.2.1.3. Essa definição diz que o EC é a metade do tamanho do lote, ou seja, pode-se obter o Q 

dobrando o EC, como demonstrado na Tabela 18: 

Tabela 18 – Tamanho do lote de compra atual em caixas 

Estoque médio do 

último ano (EC) em 

unidades 

Tamanho do lote 

de compra atual 

(Q) em unidades 

Quantidade 

de itens por 

caixa 

Tamanho do lote de 

compra atual (Q) em 

caixas 

3,5 7 10 1 

300,0 600 140 5 

349,5 699 140 5 

367,0 734 16 46 

77,0 154 24 7 

286,0 572 140 5 

288,0 576 140 5 

255,0 510 140 4 

276,0 552 140 4 

232,0 464 140 4 

57,0 114 16 8 

26,0 52 12 5 

231,0 462 140 4 

Fonte: A autora (2017) 

 Utilizando o Q calculado na Tabela 18, o S calculado na seção 4.6.2, o M calculado na 

seção 4.6.3, o sell in por caixa e a demanda de caixas do último ano, pode-se calcular o custo 

anual de material, o custo anual de pedido e o custo anual de manutenção e, com a soma dos 

três, pode-se obter o custo anual total do modelo atual (TC). Esses dados que foram utilizados 

estão demonstrados na Tabela 19: 
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Tabela 19 – Dados utilizados para calcular o CM, CP e CMan do modelo atual 

PRODUTOS 

Tamanho 

do lote de 

compra 

atual (Q) 

Demanda 

do último 

ano (em 

caixas) 

Sell in 

por caixa 

Custo de 

Pedido por 

caixa (S) 

(R$) 

Custo de 

manutenção 

ao ano por 

caixa (M) 

(R$) 

Caixa chocolates deliciosos 500g 1 10 R$ 260,00 

 R$      19,44  

R$ 551,20 

Bombom meio a meio 30g 5 24 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom clássico 30g 5 53 R$ 99,40 R$ 310,13 

Tablete mais leite 100g 46 176 R$ 53,76 R$ 60,21 

Tablete com mensagem 40g 7 58 R$ 66,96 R$ 208,92 

Bombom de maracujá 30g 5 37 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom de morango 30g 5 33 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom 55% cacau 30g 4 33 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom de avelã 30g 4 31 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom branco 30g 4 30 R$ 99,40 R$ 310,13 

Tablete 85% cacau 100g 8 61 R$ 56,00 R$ 62,72 

Bomba de chocolate tradicional 90g 5 71 R$ 16,80 R$ 102,82 

Bombom de coco 30g 4 25 R$ 99,40 R$ 310,13 

 Fonte: A autora (2017) 

 Com os dados da Tabela 19, foi possível calcular os calcular os três custos CM, CP e 

CMan e a soma dos três representa o TC, como demonstrado na Tabela 20: 
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Tabela 20 – CM, CP, CMan e TC do modelo atual 

PRODUTOS 
Custo anual 

de material  

Custo anual 

de pedido  

Custo anual de 

manutenção 

Custo anual 

total do 

modelo atual 

(TC) 

Caixa chocolates deliciosos 500g R$ 2.600,00 R$ 194,44 R$ 275,60 R$ 3.070,04 

Bombom meio a meio 30g R$ 2.385,60 R$ 93,33 R$ 775,32 R$ 3.254,25 

Bombom clássico 30g R$ 5.268,20 R$ 206,11 R$ 775,32 R$ 6.249,63 

Tablete mais leite 100g R$ 9.461,76 R$ 74,40 R$ 1.384,86 R$ 10.921,01 

Tablete com mensagem 40g R$ 3.883,68 R$ 161,11 R$ 731,20 R$ 4.775,99 

Bombom de maracujá 30g R$ 3.677,80 R$ 143,89 R$ 775,32 R$ 4.597,01 

Bombom de morango 30g R$ 3.280,20 R$ 128,33 R$ 775,32 R$ 4.183,85 

Bombom 55% cacau 30g R$ 3.280,20 R$ 160,42 R$ 620,26 R$ 4.060,87 

Bombom de avelã 30g R$ 3.081,40 R$ 150,69 R$ 620,26 R$ 3.852,35 

Bombom branco 30g R$ 2.982,00 R$ 145,83 R$ 620,26 R$ 3.748,09 

Tablete 85% cacau 100g R$ 3.416,00 R$ 148,26 R$ 250,88 R$ 3.815,14 

Bomba de chocolate tradicional 90g R$ 1.192,80 R$ 276,11 R$ 257,04 R$ 1.725,95 

Bombom de coco 30g R$ 2.485,00 R$ 121,53 R$ 620,26 R$ 3.226,78 

CUSTO ANUAL TOTAL DO MODELO ATUAL (TC) (R$)   R$ 57.480,99 

 Fonte: A autora (2017) 

 Analisando a Tabela 20, pode-se perceber que o custo anual de pedido não se iguala ao 

custo anual de manutenção, o que já era esperado, pois os pedidos realizados atualmente não se 

baseiam no modelo de lote econômico de compras que minimiza o custo anual total. 

Para calcular o TC*, de maneira semelhante ao TC, foi utilizado o tamanho do lote 

econômico de compra (Q*), calculado na seção 4.7.1., o S calculado na seção 4.6.2, o M 

calculado na seção 4.6.3, o sell in por caixa e a demanda de caixas do último ano. Com isso, 

esses dados utilizados para calcular o TC* são demonstrados na Tabela 21: 
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Tabela 21 – Dados utilizados para calcular o CM, CP e CMan do modelo de LEC 

PRODUTOS 

Lote 

Econômico de 

Compra de 

caixas (Q*)  

Demanda 

do último 

ano (em 

caixas) 

Sell in por 

caixa 

Custo de 

Pedido 

por caixa 

(S) (R$) 

Custo de 

manutenção 

ao ano por 

caixa (M) 

(R$) 

Caixa chocolates deliciosos 500g 1 10 R$ 260,00 

R$ 19,44 

R$ 551,20 

Bombom meio a meio 30g 2 24 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom clássico 30g 3 53 R$ 99,40 R$ 310,13 

Tablete mais leite 100g 11 176 R$ 53,76 R$ 60,21 

Tablete com mensagem 40g 4 58 R$ 66,96 R$ 208,92 

Bombom de maracujá 30g 3 37 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom de morango 30g 2 33 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom 55% cacau 30g 2 33 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom de avelã 30g 2 31 R$ 99,40 R$ 310,13 

Bombom branco 30g 2 30 R$ 99,40 R$ 310,13 

Tablete 85% cacau 100g 7 61 R$ 56,00 R$ 62,72 

Bomba de chocolate tradicional 90g 6 71 R$ 16,80 R$ 102,82 

Bombom de coco 30g 2 25 R$ 99,40 R$ 310,13 

Fonte: A autora (2017) 

 Com os dados da Tabela 21, foi possível calcular os calcular os três custos CM, CP e 

CMan e a soma dos três representa o TC*, como demonstrado na Tabela 22: 

Tabela 22 – CM, CP, CMan e TC do modelo de LEC 

PRODUTOS 
Custo anual 

de material  

Custo 

anual de 

pedido  

Custo anual 

de 

manutenção 

Custo anual 

total (TC*) 

Caixa chocolates deliciosos 500g R$ 2.600,00 R$ 231,49 R$ 231,49 R$ 3.062,99 

Bombom meio a meio 30g R$ 2.385,60 R$ 269,00 R$ 269,00 R$ 2.923,61 

Bombom clássico 30g R$ 5.268,20 R$ 399,75 R$ 399,75 R$ 6.067,71 

Tablete mais leite 100g R$ 9.461,76 R$ 320,98 R$ 320,98 R$ 10.103,72 

Tablete com mensagem 40g R$ 3.883,68 R$ 343,23 R$ 343,23 R$ 4.570,13 

Bombom de maracujá 30g R$ 3.677,80 R$ 334,01 R$ 334,01 R$ 4.345,81 

Bombom de morango 30g R$ 3.280,20 R$ 315,44 R$ 315,44 R$ 3.911,07 

Bombom 55% cacau 30g R$ 3.280,20 R$ 315,44 R$ 315,44 R$ 3.911,07 

Bombom de avelã 30g R$ 3.081,40 R$ 305,73 R$ 305,73 R$ 3.692,85 

Bombom branco 30g R$ 2.982,00 R$ 300,76 R$ 300,76 R$ 3.583,51 

Tablete 85% cacau 100g R$ 3.416,00 R$ 192,86 R$ 192,86 R$ 3.801,73 

Bomba de chocolate tradicional 90g R$ 1.192,80 R$ 266,40 R$ 266,40 R$ 1.725,61 

Bombom de coco 30g R$ 2.485,00 R$ 274,55 R$ 274,55 R$ 3.034,10 

CUSTO ANUAL TOTAL DO MODELO DE LEC (TC*) (R$) R$ 54.733,91 

Fonte: A autora (2017) 
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 Na Tabela 22, pode-se perceber que o custo anual de pedido se iguala ao custo anual de 

manutenção, conforme o esperado por se tratar do modelo de LEC. Dessa forma, como o CP e 

o CMan se igualam, pode-se concluir que o TC* é mínimo, ou seja, é o menor custo anual total 

possível. 

 Com Tabela 23, a qual faz a comparação entre os dois custos, pode-se perceber que a 

utilização do Modelo de LEC gera uma economia de R$ 2.747,08 no custo anual total de 

estoque, ou seja, uma redução de 4,8% do custo anual do modelo atual. 

Tabela 23 – Comparação de custos do modelo atual e do modelo de LEC 

COMPARAÇÃO DE CUSTOS VALOR (R$) 

Custo anual total de estoque utilizando o modelo atual (TC) (R$)  R$  57.480,99  

Custo anual total de estoque utilizando o LEC (TC*) (R$)  R$  54.733,91  

ECONOMIA GERADA COM A UTILIZAÇÃO DO LEC (R$)  R$    2.747,08  

Fonte: A autora (2017) 

Vale ressaltar que essa economia, demonstrada na Tabela 23, se refere somente aos 13 

itens priorizados pelas Classificações ABC e XYZ. Essa economia seria ainda maior, caso o 

estudo contemplasse todos os 122 itens existentes na loja. 

Outro ponto importante é que esses cálculos não levam em consideração algumas 

vantagens do modelo de LEC em relação ao modelo atual, como, por exemplo, o estoque de 

segurança com um nível de serviço previsto de 95%. No modelo de gestão de estoques atual, 

não se tem uma definição de quanto se deve manter para lidar com a incerteza da demanda e, 

consequentemente, o nível de serviço atual também é desconhecido. Com isso, determinados 

produtos podem faltar no estoque e, dessa forma, ocorre a perda de vendas. Se essa falta de 

mercadoria ocorrer diversas vezes, alguns clientes podem deixar de comprar na loja e, com isso, 

haverá uma redução no faturamento. Por outro lado, com o modelo atual pode-se estar 

mantendo estoques muito elevados e que pode gerar um aumento no custo anual total – apesar 

do nível de serviço estar alto, não acarretando perda de vendas. 

 



67 

 

5 CONCLUSÃO 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS E RESULTADOS 

 Atualmente, a competitividade vem se tornando vital para a continuidade da empresa, 

e, com isso, as mesmas vem se tornando mais enxutas, a fim de reduzir custos desnecessários. 

Uma boa gestão de estoques é uma das alternativas para reduzir desperdícios e, dessa forma, 

diminuir os custos referentes aos estoques da empresa. Diversos autores, citados neste projeto, 

puderam verificar bons resultados aplicando modelos de gestão de estoques em empresas. 

 Este projeto objetivou a aplicação do modelo de lote econômico de compras em uma 

loja de chocolates finos, a fim de comparar o custo do modelo atual de gestão de estoques com 

o modelo de LEC proposto. Acredita-se que o projeto alcançou seu objetivo geral, utilizando a 

metodologia de agendamento e planejamento de visitas à empresa, a fim de coletar dados 

relevantes para a avaliar e comparar o modelo de LEC com o modelo atual. 

 Abaixo estão os objetivos específicos do projeto: 

 Propor o tamanho do lote econômico de compras, o tamanho do estoque de 

segurança para um nível de serviço de 95% e o ponto de ressuprimento dos 

produtos analisados; e 

 Analisar o tamanho do lote de compra do modelo atual dos produtos 

priorizados, a fim de comparar o custo anual total do modelo atual com o 

modelo de lote econômico de compras. 

 Acredita-se que os mesmos foram atingidos nas seções do capítulo 4, a fim de atingir o 

objetivo geral do projeto. 

5.2 AVALIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS E ACADÊMICAS 

 Quanto às contribuições práticas, a aplicação do modelo de LEC, proporcionou o 

dimensionamento do tamanho do lote econômico de compra de cada produto analisado no 

projeto que minimiza o custo anual total referente aos estoques da loja. A aplicação do modelo 

de LEC nos 13 itens priorizados, gerou uma economia de R$ 2.747,08, o que representa 4,8% 

do custo anual total do modelo atual. Além disso, o modelo de LEC quantificou o estoque de 

segurança, para um nível de serviço de 95% o qual no modelo atual é desconhecido, e o ponto 

de ressuprimento dos produtos analisados, que no modelo atual também é desconhecido e os 

pedidos são realizados somente com o apoio de uma planilha feita à mão.  
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 Dessa forma, utilizando os gráficos dente de serra, disponíveis no Apêndice C, as 

funcionárias da loja podem ficar responsáveis por realizar o controle diário dos níveis de 

estoques dos 13 produtos analisados nesse projeto, a fim de verificar a necessidade de realizar 

um novo pedido. Caso seja necessário realizar um novo pedido, o próprio gráfico dente de serra 

já aponta o tamanho do lote econômico de compras de cada produto analisado, a fim de que a 

proprietária realize o pedido no site da franquia. 

 Quanto às contribuições acadêmicas, este estudo detalha a forma como se foi aplicado 

o modelo de LEC em uma loja de chocolates finos, coletando dados necessários e apresentando 

como foram calculadas as variáveis para calcular o tamanho do lote econômico de compras 

(Q*), estoque de segurança (ES) e ponto de ressuprimento (PR).  

5.3 LIMITAÇÕES DO PROJETO 

 Como limitação do projeto, vale ressaltar, que o mesmo analisou somente os 13 itens 

priorizados pela classificação ABC e pela classificação XYZ, portando, os resultados obtidos, 

demonstrados na seção 4.8, são referentes aos mesmos. Dessa forma, propõe-se que os demais 

produtos sejam analisados futuramente, a fim de serem calculados o tamanho do lote econômico 

de compras, o estoque de segurança e o ponto de ressuprimento dos produtos que não foram 

priorizados nesse projeto. Espera-se que os resultados sejam ainda melhores com a análise de 

todos os produtos da loja.  

 Outra limitação é a questão do nível de serviço de 95%, que foi um valor acordado coma 

proprietária da loja. Acredita-se que o nível de serviço pode ser revisto de acordo com 

estratégias da franquia e de acordo com o tipo de produto.  

 Com a aplicação do modelo de LEC pode-se perceber que o número de pedidos seria 

significativamente maior do que o número de pedidos feitos atualmente pela loja. Por isso, ao 

ser aplicado o modelo de LEC deve-se observar se o lead time do fornecedor será impactado 

devido ao maior número de pedidos. Com esse aumento no número de pedidos, a franquia pode 

passar a cobrar pelo custo de transporte e, por isso, deve haver um alinhamento entre a loja e a 

franquia durante a implementação do modelo de LEC.  

 O projeto não analisou produtos que são vendidos em datas sazonais, pois os pedidos 

desses itens são realizados apenas por data sazonal. Porém, propõe-se estudos futuros dos custos 

referente aos estoques sazonais devido às mercadorias extrapolarem o limite físico do estoque 

existente na loja, acarretando custos extras. 
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5.4 ESTUDOS FUTUROS E SUGESTÕES DE MELHORIAS  

 Para estudos futuros, sugere-se que sejam analisados os demais produtos da loja que 

foram excluídos pela classificação ABC e classificação XYZ e os produtos comercializados em 

datas sazonais, conforme já citado na seção 5.2. Acredita-se que a análise dos produtos 

comercializados em datas sazonais seja mais complexa, portanto, sugere-se que, primeiramente, 

sejam estudados os demais produtos da loja que foram excluídos pelas duas classificações. 

 Como o modelo de LEC parte do pressuposto de que a demanda é não sofre grandes 

variações no decorrer do tempo, propõe-se uma análise da sazonalidade dos 122 produtos como 

estudo futuro. 

 Além disso, para melhorar o desempenho da realização de pedidos, sugere-se que o 

controle do nível de estoque seja feito em uma planilha no computador da loja, e não à mão 

como é feito atualmente. Outra sugestão é a aquisição de um computador para o escritório, a 

fim de não ocorrer espera durante o recebimento de mercadorias caso o computador da loja 

esteja sendo utilizado para finalizar compras de um cliente. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – CLASSIFICAÇÃO ABC 

 

 

Figura 7 – Gráfico de Pareto da Classificação ABC 

Fonte: A autora (2017) 

 

 

 



73 

 

APÊNDICE B – CLASSIFICAÇÃO XYZ 

 

Figura 8 – Respostas aos questionamentos da Classificação XYZ 

Fonte: A autora (2017) 
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APÊNDICE C – GRÁFICOS DENTE DE SERRA DOS ITENS PRIORIZADOS 

 

 

Figura 9 – Gráfico dente de serra para o Bombom de Maracujá 30g 

Fonte: A autora (2017) 

 

 

Figura 10 – Gráfico dente de serra para o Bombom 55% Cacau 30g 

Fonte: A autora (2017) 
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Figura 11 – Gráfico dente de serra para o Bombom Branco 30g 

Fonte: A autora (2017) 

 

 

Figura 12 – Gráfico dente de serra para o Bombom de Avelã 30g 

Fonte: A autora (2017) 
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Figura 13 – Gráfico dente de serra para o Bombom de Coco 30g 

Fonte: A autora (2017) 

 

Figura 14 – Gráfico dente de serra para o Bombom de Morango 30g 

Fonte: A autora (2017) 
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Figura 15 – Gráfico dente de serra para o Bombom de Meio a Meio 30g 

Fonte: A autora (2017) 

 

 

Figura 16 – Gráfico dente de serra para a Bomba de chocolate 90g 

Fonte: A autora (2017) 
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Figura 17 – Gráfico dente de serra para a Caixa de chocolates deliciosos 500g 

Fonte: A autora (2017) 

 

Figura 18 – Gráfico dente de serra para o Tablete com mensagem 40g 

Fonte: A autora (2017) 
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Figura 19 - Gráfico dente de serra para o Tablete 85% Cacau 100g 

Fonte: A autora (2017) 

 

Figura 20 – Gráfico dente de serra para o Tablete mais leite 100g 

Fonte: A autora (2017) 

 

 

 

 

 

 


