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Introdução
O planejamento de compras e gestão de estoques assumem um
papel importante dentro das organizações e são fatores de
vantagem competitiva quando bem gerenciados. Racionalizar
os processos de gestão da Cadeia de Suprimentos geram
reduções de custos e em decorrência, aumento da margem de
lucro.
Foi analisada a política atual de estoques de uma empresa
Brasileira que está entre as maiores produtoras e exportadoras
de celulose e papel do país, que não considera os custos
inerentes ao processo de compras e armazenagem na definição
do Lote de Compras. Aplicando o conceito de Lote Econômico
de Compras (LEC) para uma gama de itens enquadrados em
diferentes linhas/famílias de produtos percebe-se um potencial
de redução de custos e racionalização das atividades de
compras.
Segundo Pereira, Costa e Guardia (2010) o Lote Econômico de
Compras é essencial para empresas que buscam minimizar
custos e reinvestir o capital em outras áreas que necessitem de
maior investimento ou aproveitar oportunidades do mercado.

Metodologia
A abordagem metodológica utilizada neste trabalho foi de
pesquisa exploratória aplicada de forma prática em uma
empresa. O desenvolvimento dessa abordagem consiste em 4
principais etapas, conforme apresentado abaixo:

Objetivos
Apresentar uma proposta de avaliação da política de gestão de
estoques, aplicando o conceito do Lote Econômico de Compras
(LEC) para materiais indiretos.

Conclusões
A aplicação do LEC para os 15 materiais selecionados do total
de 379.462 SKUs administrados pela gestão de estoques,
mostrou um potencial de implementação na empresa em
função dos resultados obtidos, havendo a possibilidade de
prosseguir com a análise para os demais itens enquadrados nas
curvas A, B e C.

Para os itens em que houve redução de lote, é viável manter um
volume menor armazenado racionalizando o capital empregado
em estoque e executando o processo de compras mais vezes ao
longo do ano.

Em contra partida, para os itens em que houve um aumento de
lote, é viável aumentar o volume adquirido/ armazenado e
consequentemente racionalizar a quantidade de vezes que o
processo de compras é realizado, o que permite à equipe maior
tempo dedicado à atividades/ aquisições estratégicas que visam
melhores resultados para empresa.
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Figura 01: Fluxo de etapas

Tabela 01: Comparação entre modelo atual e proposto

Resultados
Para visualizar e comparar o comportamento dos custos a partir
da aplicação do LEC para os itens selecionados como piloto
(itens enquadrados na curva A), foi representado a seguir a
diferença da quantidade de itens e custo de capital empregado
em estoque. Em algumas situações foi apontada uma redução
no lote e em outras situações, um aumento. De maneira global,
houve redução no capital empregado.

Tabela 02: Resultado por família de materiais


