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Introdução
Num contexto de crise econômico no mercado brasileiro, há a
necessidade de redução de custos, para manter a
competitividade. Uma das formas de reduzir custo em
Operações e Logística, é a redução do estoque, contudo para
isso é preciso haver a redução do tamanho do pedido de
reposição, o que gera aumento do custo de setup para
manufatura, aumentando o Custo Unitário de produção. Diante
disso, este trabalho estuda a viabilidade da redução do
tamanho de lote na busca do menor custo total para a empresa,
avaliando o Custo Total da Gestão de Estoques de uma família
de produtos de uma indústria cosmética, no contexto geral do
negócio.

Metodologia
Após obtenção do Custo Unitário Anual de Estoque Ce existente
na empresa de R$ 0,20, foi feito acompanhamento de um setup
na linha do produto estudado para levantamento dos valores
que compõem o Custo Fixo de um Pedido de Ressuprimento Cf
que foi de R$ 13.881,03 (independente do tamanho do pedido)
para então calcular o Lote Econômico de Produção,
considerando uma demanda anual de 4.800.000 unidades, na
Figura 1 temos a tabela com os custos de setup e imagens do
acompanhamento realizado.

Objetivos
Obter os Custos de Manutenção de Estoque e Custo de Pedido,
calculando o Tamanho do Lote Econômico que minimiza o Custo
Total da Gestão de Estoques, comparando com o atualmente
praticado, avaliando se é viável alterá-lo ou não, diante do
contexto geral da empresa.

Resultados
O calculo do lote econômico de produção resultou num
tamanho de lote de 8.830 unidades, que é 65% menor que o
atualmente praticado (25.000unidades), conforme Figura 2.

Conclusões
Para obtenção da redução dos custos totais, sem afetar o
atendimento as previsões de vendas e as superações de vendas,
é preciso manter o tamanho do lote atualmente praticado,
focando esforços na redução dos custos e tempo de setup e
aumento de disponibilidade da linha com redução das perdas,
através de projetos de melhoria continua, SMED e Kaizens.
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Figura 1 – Perdas e custos de Setup envolvidos no Custo Fixo de um Pedido de 
Ressuprimento Cf

Figura 2 – Gráfico dos Custos Totais do Sistema de Gestão de Estoques

Se reduzíssemos então o tamanho do lote teríamos ganhos na
redução do custo de armazenagem e manutenção dos
estoques, redução do risco de obsolescência, deterioração e
furto e aumento do giro de estoques. Contudo, a empresa
possui um custo de oportunidade perdida muito alto,
considerando que o MAPE atual é de 40% com frequentes
superações de vendas que chegam a até 150%, há a
necessidade de disponibilidade da linha para reposição rápida e
com a redução do tamanho de lote, o aumento do número de
setups, reduziria o capacidade de produção total da linha em
um ano conforme quadro 1, gerando menor capacidade de
entrega e de atendimento a flutuações não previstas o que não
é interessante para o negócio como um todo.

Quadro 1 – Volume de produção anual por tamanho de lote


