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RESUMO 

 

Ter uma estratégia bem definida na redução de custos em sua cadeia, a fim de reduzir os preços dos seus 

produtos, é uma opção escolhida por algumas empresas que as têm mantido competitivas no mercado. O objetivo 

deste trabalho é apresentar uma proposta de implementação de lote econômico de produção baseada em uma 

pesquisa exploratória que consiga melhorar a eficiência, diminuindo o processo de movimentação interna dos 

componentes, tornando o processo mais eficiente e reduzindo consequentemente os custos da cadeia. Para isso 

foi definido o lote econômico de produção para vinte itens da curva C como modelo piloto, cujo resultado se 

mostrou eficiente, com diminuição na quantidade de pickings, número de ordens realizados no mês e um redução 

de 12% no custo de pickings em relação ao custo total da operação.  

 

 

ABSTRACT 

 

To have a well defined strategy in reducing costs in your chain, in order to reduce the prices of your products, is 

the strategy chosen by some companies that have kept them competitive in the market. The purpose of this 

article is to bring a proposal for the implementation of an economic production lot based on an exploratory 

research that can improve efficiency, decreasing the process of internal movement of the components, making 

the process more efficient and consequently reducing the costs of the chain. Therefore was defined the economic 

production lot for twenty items of curve C as a pilot model, whose result was efficient, with decrease in the 

number of pickings, number of orders made in the month and a decrease of 12% in the cost of pickings in 

relation to the total cost of the operation.  

 

 

1. Introdução 

 

O mundo globalizado em que vivemos atualmente promove um aumento exagerado da 

concorrência, tornando as relações comerciais cada vez mais acirradas, fazendo com que as 

empresas a fim de se manterem no mercado busquem uma estratégia que as mantenham 

competitivas, como é o caso da redução de custos em sua cadeia, a fim de aumentar a 

competitividade através da redução de preço do seu produto.  

 

A empresa objeto de estudo deste artigo é uma multinacional do setor de reposição de 

autopeças localizada no estado de São Paulo, com um quadro de cem funcionários cujo 

faturamento tem crescido aproximadamente 13% nos últimos anos. Comercializa mais de 

cinco mil itens (SKU - Stocking Keeping Unit) distribuídos em dez famílias (anéis, bielas, 

bombas, bronzinas, camisas, pistões, pistão com anel, kits, válvulas e filtros). Todos os itens 

são comprados das empresas do grupo ao redor do mundo, realizando somente a parte de 

embalagem na fábrica, conhecido como montagem. 

 

Neste contexto, a estratégia da empresa de redução de custos na sua cadeia já é previamente 

definida devido ao setor em que atua, uma vez que são comercializadas apenas as peças que já 



estão inseridas no mercado e, serão utilizadas para a reposição em um veículo que apresente 

algum problema. Assim, qualquer possibilidade de redução de custos é bem-vinda, tornando-a 

mais competitiva no segmento.  

 

Seguindo essa linha, uma possibilidade de redução de custos foi identificada na separação das 

ordens de produção uma vez que, até o momento, não apresentava nenhuma quantidade 

mínima a ser produzida por item, incorrendo em um maior custo para a execução do processo, 

já que essa atividade não era otimizada.  

 

1.1. Objetivo 

 

Desenvolver uma proposta para a definição de lote econômico de produção para um grupo 

específico de materiais, com a finalidade de melhorar a eficiência do processo de 

movimentação interna dos componentes e uma otimização dos custos inerentes a este 

processo.  

 

1.2. Problema da Pesquisa 

 

Por se tratar de uma empresa do setor de reposição de autopeças e a estratégia de produção ser 

make to stock, a previsão de vendas é baseada nas vendas dos últimos doze meses e as ordens 

de produção são criadas a partir da previsão de venda mensal mais o estoque de segurança, se 

possuir, uma vez que a empresa tem uma estratégia de aplicar o estoque de segurança apenas 

para itens de curva A e B. Como o catálogo da empresa é composto por mais de cinco mil 

itens acabados, divididos nas curvas A, B e C, muitas vezes as ordens de produção criadas 

para itens de curva C, por exemplo, que possuem um giro baixo, geram quantidades muito 

pequenas por item.  

 

Como as movimentações internas dos componentes são feitas seguindo as ordens de 

produção, se as ordens forem com pequenas quantidades, a eficiência do processo acaba 

sendo afetada e consequentemente elevam-se os custos da cadeia como um todo, reduzindo 

assim as margens de lucro da empresa.  

 

Uma vez que não há uma otimização na separação das ordens, elevando-se o tempo para a 

realização dessa atividade, a quantidade de peças separadas por mês por um funcionário acaba 

sendo bem menor do que poderia ser, podendo ainda verificar que o número de funcionários 

que são utilizados para exercer essa função é maior do que deveria.  

 

A empresa conta com três funcionários no turno administrativo, dedicados para realizar a 

separação de em torno de mil e duzentas ordens por mês, totalizando, em média, trezentos mil 

peças de produto acabado. Entretanto, como a lista técnica de cada produto acabado possui 

diversos componentes, o número de pickings realizados por ordem pode chegar até dezesseis 

operações, para uma família que requer mais componentes, como é caso dos Kits.  

 

Assim, a quantidade de pickings realizados por mês pode variar muito dependendo do mix de 

produtos que serão produzidos, mas como média pode-se considerar 9.150 operações de 

pickings por mês, ou seja, em torno de 3.050 pickings por separador no mês. Um número 

elevado, considerando que o estoque é composto de vinte seis corredores, sendo treze de 

componentes e treze de produtos acabados com cinco níveis e as posições são móveis, 



portanto se um componente possuir mais de um lote, o número de pickings pode aumentar, 

pois os lotes estarão em locais diferentes.  

 

Surge então a ideia de encontrar o lote econômico de produção para um grupo específico de 

materiais, diluindo assim o custo fixo que existe ao se realizar a atividade de separação de 

uma ordem de produção de quantidade maior de peças, além do ganho de produtividade, para 

que não seja preciso separar o mesmo item todo mês, para curva C, por exemplo. Assim, a 

quantidade de ordens tende a reduzir, assim como a quantidade de movimentações, ou seja, o 

número de pickings por separador também.  

 

1.3. Justificativa 

 

Na literatura, encontramos inúmeras maneiras de otimizar e aumentar o lucro através de uma 

readequação de custos em uma empresa. Diante da globalização e do cenário competitivo, 

onde os preços de venda das mercadorias são determinados pelo mercado, no rol das 

principais ferramentas de medição e subsídios para o processo decisório das organizações 

estão a otimização de custos e o consumo eficiente dos fatores de produção.  

 

Qualquer oportunidade de otimização e consequentemente redução de custos de uma 

atividade deve ser levada em consideração dentro de uma empresa, a fim de torná-la mais 

competitiva no mercado, ainda mais quando se trata de uma atividade que não agrega valor ao 

processo produtivo, como é o caso da separação das ordens de produção.  

 

Dessa forma, ao calcular e implementar o lote econômico de produção, as ordens de produção 

são otimizadas, uma vez que seriam separadas ordens de maiores quantidades e 

consequentemente a frequência diminuiria, principalmente para os itens que possuem um giro 

menor. Ou seja, os 3.050 pickings realizados por mês por separador seria reduzido e as 

quantidades de cada componente aumentariam.   

 

A melhoria do processo, além da otimização da atividade, pode consequentemente trazer a 

redução de funcionários para esta operação, podendo serem realocandos em outras funções 

que agreguem valor para a empresa dado que a quantidade de pickings seria reduzida e 

consequentemente o tempo total para a realização da atividade também. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Planejamento e Controle da Produção 

 

Todas as atividades desenvolvidas por uma empresa visando atender seus objetivos de curto, 

médio e longo prazo, de acordo com Martins e Laugeni (2002), se inter-relacionam, na 

maioria das vezes de forma complexa. Diante disso, Ritzman e Krajeswski (2004) 

complementam que um dos principais objetivos da Administração da Produção/ Operações na 

gestão empresarial é como essas atividades transformam insumos e matérias primas em 

produtos acabados e/ou serviços e demandam recursos que, por sua vez devem agregar valor 

ao produto final, sendo, portanto atividades fundamentais que as organizações usam para 

realizar tarefas e atingir suas metas.  

 



Diante desse entendimento, todas as áreas de atuação do ambiente organizacional, envolvendo 

os diretores, gerentes, supervisores e/ou qualquer colaborador da empresa, encontram a 

administração da produção e operações. Uma vez que todos os processos possuem insumos e 

resultados aos clientes, a primeira responsabilidade de qualquer equipe de administração da 

produção é entender quais são os objetivos organizacionais, traduzindo-os em termos de 

implicações para o objetivo de desempenho específico como: custos, qualidade, prazo de 

entrega, flexibilidade, inovação e produtividade (Moreira, 2000; Slack et al, 2002). 

 

Existem diversos eventos no dia a dia, de acordo com Viera et al (2003), que trazem maior 

complexidade para o controle da produção e que prejudicam o plano de produção, interferindo 

diretamente no atingimento do serviço tão almejado, tais como forte entrada de pedidos 

urgentes, variação de produtividade, atraso na entrega de matéria prima, retrabalhos e 

absenteísmo.   

 

Com o objetivo de gerenciar esses diversos eventos inesperados mencionados anteriormente, 

Ferreira (2007) explica que o planejamento e controle da produção se organizam em dois 

níveis organizacionais: primeiro nível é o tático, cujo objetivo é estabelecer níveis de estoque, 

força de trabalho e outros recursos necessários durante um maior horizonte de tempo, e o 

segundo é o operacional, no qual está a programação da produção e o detalhe do plano de 

produção dentro de um período menor de tempo como dias ou turnos.  

 

Existem diversos métodos com abordagens diferentes dentro da teoria de planejamento e 

sequenciamento de produção: alguns são exatos já outros heurísticos; outras vezes são 

estocásticos ou determinísticos; alguns focam na abordagem do planejamento tático da 

produção e outros no operacional (Santos, 2006). 

 

Dessa forma, Vilanova e Ribeiro (2011) complementam que os gerentes podem projetar e 

operar processos para proporcionar às empresas uma vantagem competitiva ao selecionar as 

técnicas apropriadas e desenvolver estratégias de operações consistentes. Em uma 

organização, o tipo de processo pode variar, por exemplo, um processo primário seria a 

transformação física ou química de matérias-primas em produtos, entretanto em uma fábrica 

existem muitos processos não relacionados à manufatura, como o processamento de pedidos, 

compromisso de entrega com os clientes e o controle de estoque. 

 

2.2. Lote Econômico de Produção 

 

Muitas empresas encontram dificuldades no dia a dia sobre qual o lote ideal ou recomendado 

para otimizar sua produção, uma vez que um lote mal dimensionado pode impactar 

significativamente nos custos, no nível de serviço e na eficiência das linhas (Melo, 2015). 

Para solucionar esse problema, o Lote Econômico de Produção, conhecido por LEP, pode ser 

uma ótima opção.   

 

O lote econômico, ou EOQ (Economic Order Quantity), de acordo com Castro (2005), foi 

desenvolvido por Ford Harris em 1913, baseado na lógica de que a quantidade ótima a ser 

produzida é aquela que possui simultaneamente o menor custo de pedido e de estoque, que 

corresponde ao processo em si de preparação do produto (setup), carregamento (frete) e 

emissão do pedido. 



Severo (2006) menciona que os principais pressupostos da formulação clássica do LEP são: 

se a demanda é determinística, constante e contínua; se o lead time de ressuprimento é 

determinístico e constante; se faltas de produtos e backorders (entregas com atraso) não são 

permitidas; se os custos de pedido e de estoque são independentes do tamanho da ordem e não 

variam no tempo; se o pedido chega completo em um único instante de tempo; se itens 

diversos são pedidos de forma independente, ou seja, não são consideradas possibilidades de 

um pedido com vários itens; e se não existem restrições, como espaço de armazenamento e 

capacidade de transporte.  

 

A análise econômica para determinação das quantidades ideais ou ótimas a serem produzidas 

para cada produto, artigo, componente ou item tem por finalidade obter o menor custo final 

para cada item. Entretanto, devido à necessidade prática de produzir quantidades 

frequentemente maiores do que aquelas exigidas de imediato pelas ordens de fabricação em 

andamento, a fim de reduzir os custos de preparação do equipamento, como, por exemplo, a 

troca de ferramentas, os custos de movimentação de materiais e as despesas de natureza 

administrativa, acabam aumentando forçosamente o estoque da empresa (Schoeps, 1962).  

 

Dessa forma, Castro (2005) resume que o Lote Econômico de Produção é o ponto de 

equilíbrio entre os custos de setup e manutenção de estoque em relação ao lote produzido, 

uma vez que para o setor de produção, quanto maior o lote de fabricação melhor a diluição do 

custo do setup, conforme apresentado na figura 1. 

 
Figura 1: Custo de Setup  

Fonte: Adaptado de Castro (2005) 

 

E em relação ao custo de estoque temos o cenário inverso, ou seja, quanto menor a quantidade 

produzida melhor o custo de inventário, conforme apresentado na figura 2.  



 
Figura 2: Custo de Estoque  

Fonte: Adaptado de Castro (2005) 

 

Se consideramos os dois custos simultâneamente, teremos um terceiro gráfico que demonstra 

o custo total, onde o menor ponto desse gráfico será o nosso LEP, ou seja, lote com melhor 

relação de custo, como pode ser visto na figura 3.  

 
Figura 3: Custo Total 

Fonte: Adaptado de Castro (2005) 

 

Sendo assim, para o cálculo do Lote Econômico de produção deve-se considerar a seguinte 

formulação apresentada na equação 1. 

                                √
                            

                                    ( )
                              (1)        

em que  Demanda:  quantidade prevista anual do produto; 

 Custo de Setup:  custo relacionado aos ajustes e perdas no setup; 

 Custo Unitário:  custo médio do produto; 

 Estocagem: custo de armazenamento, movimentação, capital e obsolescência. 

 



O resultado é a quantidade a ser produzida, ou seja, o lote econômico ideal. Castro (2005) 

afirma que vale ressaltar que existem algumas variações que podem deixar essa fórmula mais 

completa e customizada para cada operação, como por exemplo, restrição de shelf life, taxas 

de consumo / produção ou até mesmo demandas trimestrais devido à sazonalidade de algum 

produto específico. 

 

2.3. Custos Logísticos  

 

De acordo com Faria (2003), o mais frequente é a literatura sobre custos logísticos tratar de 

segmentos da Logística (distribuição, por exemplo), ou ainda, de determinados elementos ou 

operações específicas, tais como: transporte aéreo, transporte rodoviário, armazenagem, 

embalagens e, assim por diante, e não tratar os custos logísticos na linha de tornar o processo 

logístico como um todo, desde o abastecimento até a entrega dos produtos finais aos clientes. 

Um dos poucos autores, Reeve (1998), refere-se ao conceito de rastrear os custos desde o 

abastecimento até a distribuição aos clientes, chamando-o de custo total de entrega (Total 

Cost of Delivery).  

 

O conceito de custo total, segundo Copacino (1997), é baseado no inter-relacionamento dos 

custos de suprimentos, produção e distribuição. A análise do custo total envolve a otimização 

dos custos totais de transporte, armazenagem, inventário, processamento de pedidos e 

sistemas de informação e do custo decorrentes de lotes; ao mesmo tempo, tem como 

perspectiva os resultados econômicos como um sistema que se esforça para minimizar os 

custos totais, enquanto alcança um nível desejado de serviço ao cliente. 

 

Alguns dos custos logísticos mencionados por Lambert et al. (1998) que são comuns a 

quaisquer cadeias, do abastecimento à distribuição, são descritos a seguir:  

 

- Custos da Logística de Abastecimento: engloba os custos para colocar materiais (nacionais e 

importados) disponíveis aos sistemas logísticos e de produção, ou seja, trazê-los dos 

fornecedores à planta, utilizando técnicas de estocagem, fluxo dentro dos canais de 

informações, controle de custos e produtividade; 

 

- Custos da Logística de Planta: envolve as atividades desde o recebimento das matérias-

primas, todo o suporte logístico à fabricação e a entrega dos produtos acabados para a 

expedição. Os principais custos associados à Logística de Planta são: custos de manutenção 

dos inventários de matérias-primas, componentes e produtos em processo; os relativos à 

armazenagem dos materiais e componentes; os custos relativos a equipamentos; embalagens e 

dispositivos de movimentação; manuseio e movimentação de materiais nas plantas 

(empilhadeiras, tratores, carrinhos, esteiras, etc.) e, mão-de-obra operacional e de supervisão 

envolvida no processo; 

 

 Embalagens e Dispositivos de Movimentação: são contenedores físicos onde peças ou 

componentes são dispostos para movimentação, armazenagem e transporte. Os custos 

englobados são: matérias-primas, tais como, madeira, papelão, plástico, aço, ferro ou 

outros materiais, mão-de-obra e custos de pesquisa e desenvolvimento das 

embalagens. No fabricante, os custos ainda compreendem a depreciação dos 

equipamentos, impostos e a margem de lucro embutida no preço; 

 



 Custos com Manuseio / Movimentação de Materiais e outras operações logísticas de 

suporte à fabricação: são todos os movimentos associados à busca dos materiais nos 

almoxarifados, às sub-montagens realizadas no processo produtivo, ao abastecimento 

das linhas de produção e a movimentação dos produtos para armazenagem. Seus 

custos envolvem, principalmente, custos com o pessoal envolvido (mão-de-obra 

operacional e de supervisão), custos de manutenção e depreciação dos equipamentos 

de movimentação, custos de manutenção de inventários em processo e de 

armazenagem; 

 

 Custos de Armazenagem: é o conjunto de atividades para manter fisicamente estoques, 

envolvendo questões referentes à localização, dimensionamento da área, arranjo físico, 

alocação dos estoques, projeto de docas e configuração dos armazéns, tecnologia de 

movimentação interna, estocagem e sistemas. Nos custos de um armazém incluem-se, 

entre outros, custo de capital investido; custos com pessoal envolvido (salários e 

encargos sociais); custos de ocupação (aluguel, impostos, seguros, energia elétrica, 

água, telecomunicações, segurança, limpeza, etc.); custos de manutenção dos ativos 

logísticos e depreciação de equipamentos de movimentação e instalações; 

 

 Transportes: envolve a movimentação de produtos do fornecedor para a empresa, entre 

plantas e da empresa para o cliente, estando eles em forma de materiais, componentes, 

subconjuntos, produtos semi-acabados, produtos acabados ou peças de reposição. Os 

custos de transportes, usualmente, constituem-se no principal componente dos custos 

logísticos e, muitas vezes, confundidos com eles.  

 

- Custos da Logística de Distribuição: engloba entre outras atividades: previsão de demanda, 

quantificação e localização de estoques de produtos e administração de recursos. Dentre os 

objetivos da distribuição, necessita-se ter precisão no planejamento e no atendimento dos 

pedidos (embarque completo, em perfeitas condições, com entrega no prazo e documentação 

adequada). De forma bastante ampla, todos os gastos incorridos após a fabricação, podem ser 

considerados como custos de distribuição.  

 

- Custos de Manutenção de Inventários (Estocagem): Os estoques têm como função assegurar 

a disponibilidade de materiais e produtos regulando seus fluxos de entrada e saída. 

Dependendo do setor podem significar volumes vultosos de recursos imobilizados e sua 

minimização tem se constituído numa das principais motivações para a implantação de novas 

soluções logísticas e novas formas da organização da produção.  O custo de manutenção de 

inventário engloba o custo do capital investido, os impostos, seguros, obsolescência e risco; 

 

- Custos de Tecnologia de Informação e Processamento de Pedidos: A Logística vem 

apresentando investimentos crescentes e custos significativos em tecnologias de operação e de 

informação. É comum a utilização de transelevadores, sistemas automatizados de separação 

de materiais, rádio frequência, códigos de barra, computadores de bordo, softwares 

especializados em roteirização de transportes, em gerenciamento de armazéns, de otimização 

de redes, etc. Envolvem custos de manutenção de sistemas e mão-de-obra especializada; 

 

- Custos Tributários: Toda movimentação de mercadorias, serviços logísticos prestados por 

terceiros, processos de exportação e importação implicam em custos tributários presentes ao 

longo das cadeias logísticas; 



- Custos Decorrentes do Nível de Serviço e Falhas Logísticas: Os custos associados ao nível 

de serviço decorrem de impactos nos elementos e operações logísticas para atender maiores 

exigências por parte de clientes ou do mercado. O custo da falha resulta da empresa incorrer 

em perdas efetivas decorrentes de falhas logísticas, por exemplo, uma parada da fábrica por 

falta de material, a perda de vendas pela falta de produtos, produtos entregues avariados, etc. 

Este é um custo de difícil mensuração, mas que, em função da gravidade das falhas, pode 

tornar-se muito significativo. 

 

2.4. Ferramentas de Qualidade para a Melhoria de Processos 

 

As ferramentas da qualidade, de acordo com Dias e Saraiva (2004), são meios que facilitam a 

resolução de problemas que possam interferir no bom desempenho de um processo, produto 

ou serviço, e permitem que a melhoria contínua seja alvo constante para uma organização. É 

através da utilização das ferramentas da qualidade que as organizações conseguem identificar 

a causa de um problema e, desta forma, tomar decisões mais assertivas para a resolução do 

mesmo. 

 

Os autores complementam que o contexto em que são aplicadas as ferramentas é determinante 

para a escolha das ferramentas a serem utilizadas. No entanto, para a implementação de 

ferramentas da qualidade numa organização deve-se ter em conta se existem todos os recursos 

necessários para uma correta utilização das mesmas. 

 

Algumas das dificuldades associadas ao uso e aplicação das ferramentas mencionadas por 

McQuater et al. (1995) são: formação mal projetada e falta de apoio, falta de capacidade para 

aplicar os conhecimentos, ferramentas mal selecionadas, resistência ao uso das ferramentas e 

falta de comunicação sobre o benefício do uso das ferramentas. 

 

Pyo (2005) acrescenta que uma sólida compreensão da finalidade e da forma de utilizar as 

ferramentas é o pré-requisito para a utilização adequada das ferramentas. Esse entendimento 

deve incluir também as limitações das ferramentas. 

 

2.4.1. DMAIC 

 

Um projeto que utiliza a metodologia DMAIC, segundo Senapati (2004) deve se referir a um 

problema de desempenho organizacional, o qual tem uma solução desconhecida. Deve haver 

um conjunto de objetivos mensuráveis ligados a um conjunto de indicadores bem definidos e 

que correspondam à oportunidade de solução, dentro de uma perspectiva de melhoria 

contínua. O progresso do projeto deve ser acompanhado através de indicadores e este deve 

culminar em benefícios de custo, tempo ou qualidade. Normalmente, sugere-se que o projeto 

deve ser realizado em um período de 6 a 12 meses dependendo do seu porte, do engajamento 

da empresa e dos recursos alocados a este. Normalmente os tempos estimados de duração das 

etapas do DMAIC são: Etapa D – 2%, Etapa M – 25%, Etapa A – 45%, Etapa I – 25% e Etapa 

C – 3%. 

 

A metodologia de solução de problemas DMAIC é um conjunto ordenado de etapas, 

apresentadas a seguir (Franz, 2003; Gupta, 2005):  

 



- Pré-Estudo: identificam-se informações relevantes para o início do projeto, tais como: 

problema a ser abordado, oportunidades e ameaças existentes, áreas envolvidas e equipe que 

trabalhará no projeto.  

- D - Define (Definir): define com precisão o escopo do projeto; 

- M - Measure (Medir): determina a localização ou foco do problema; 

- A - Analyse (Analisar): determinam as causas de cada problema prioritário; 

- I - Improve (Melhorar e Implementar): propõem, avaliam e implementam soluções para cada 

problema prioritário; 

- C - Control (Controlar): garante que o alcance da meta seja mantido no longo prazo. 

 

2.4.2. Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), apresentado por Rother e Shook (1999), permite 

uma forma simples de visualização da cadeia de valor, composta pelos fluxos de processo, 

material e informação, ajudando a identificar desperdícios, bem como suas fontes. Uma vez 

pronto, o MFV ajudará a tomar decisões sobre o fluxo representado, tornando-o mais lógico e 

simples, abordando os conceitos e técnicas enxutas.  

 

Autores complementam que uma vez realizado o MFV no Estado Atual, que tem por objetivo 

  p           “  p          çã      l” (  f       “h j ”),   v -se partir para o mapeamento 

do Estado Futuro, o qual representará o mapeamento que pode tornar-se realidade em um 

curto espaço de tempo, apontando as melhorias potenciais, baseadas nas observações 

realizadas no decorrer do mapeamento do Estado Atual. Esta técnica tem por objetivo realizar 

    p        “p       p    ” (   recebimento de matéria-prima até a expedição para o 

cliente final). 

 

2.4.3. Método PDCA 

 

O método PDCA segundo Campos (1992) é utilizado pelas organizações para gerenciar os 

seus processos internos de forma a garantir o alcance de metas estabelecidas, tomando as 

informações como fator de direcionamento das decisões, conforme figura 4.  

 

A primeira fase corresponde ao PLAN (planejamento) em que se definem as metas ideais 

(itens de controle) do processo analisado, estabelecendo-se os métodos para a sua consecução. 

A segunda etapa compreende o DO (execução) sendo necessários a educação e o treinamento 

das pessoas envolvidas, com a execução efetiva das ações planejadas (Campos, 1992).  

 

Paralelamente, as informações geradas no processo são registradas. A terceira etapa é 

composta do CHECK (verificação) e tem por objetivo comparar a execução (a partir dos 

dados registrados) com o planejamento. Aqui se pode notar se os resultados propostos 

inicialmente foram ou não alcançados (Campos, 1992). 

 

A quarta etapa, ACTION implica em ações corretivas; nesta fase, a partir dos resultados 

alcançados, têm-se dois caminhos distintos a seguir: se a verificação mostrou que não foi 

possível atingir os resultados propostos, deve-se partir para o estudo de ações corretivas e a 

seguir retomar o método PDCA; porém se os resultados propostos foram atingidos, deve-se 

então padronizar o processo, assegurando assim sua continuidade (Campos, 1992). 

 



 
Figura 4: Método PDCA de gerenciamento de processos 

Fonte: Adaptado de Campos (1992) 

 

3. Método 

 

A metodologia aplicada neste trabalho foi pesquisa exploratória com aplicação prática. 

Enquadram-se na categoria dos estudos exploratórios segundo Selltiz et al. (1965), todos 

aqueles que buscam descobrir ideias e intuições, na tentativa de adquirir maior familiaridade 

com o fenômeno pesquisado. Possibilitam aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os 

fatos, permitindo a formulação mais precisa de problemas, criar novas hipóteses e realizar 

novas pesquisas mais estruturadas.  

 

O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco 

conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, deve-se conhecer mais 

sobre o assunto, e estar apto a construir hipóteses. Como qualquer exploração, a pesquisa 

exploratória depende da intuição do explorador (Gil, 2008).  

 

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário 

definir o problema com maior precisão. Tem as seguintes características: informações 

definidas ao acaso e o processo de pesquisa é flexível e não-estruturado; a amostra é pequena 

e não-representativa e a análise dos dados é qualitativa; as constatações são experimentais e o 

resultado, geralmente, seguido por outras pesquisas exploratórias ou conclusivas. 

 

O fluxograma dos passos da pesquisa pode ser visualizado na figura 5. 

 

Figura 5: Fluxograma da Pesquisa 

Fonte: Próprio Autor 
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O primeiro passo é o Levantamento e Coleta dos Dados, no qual inicialmente devem ser 

levantados todos os tópicos pertinentes para realizar o cálculo do lote econômico, avaliar qual 

será a forma de coleta de dados para cada um deles e então prosseguir com a coleta.  

O segundo passo é a Tabulação e Análise dos Dados, onde após a coleta dos dados, todas as 

informações pertinentes devem ser planilhadas para posterior análise. Ao tabular os dados, ou 

seja, padroniza-los, a leitura e análise dos mesmos são facilitadas.  

 

O terceiro passo é o Cálculo do Lote Econômico de Produção, onde deve ser aplicada a 

fórmula do lote econômico de produção para encontrar a quantidade viável de produção para 

cada um dos itens selecionados.   

 

O quarto passo é a Apresentação da Proposta, onde deve ser indicado qual é a quantidade 

ideal para os itens analisados e comprovar que as suposições feitas para o tempo de setup são 

pertinentes.   

 

4. Aplicação Prática 

 

4.1. Caracterização da Aplicação 

 

A empresa multinacional do setor de reposição de autopeças localizada no estado de São 

Paulo, com um crescimento de aproximadamente 13% nos últimos anos, possui estratégia de 

produção make to stock, tendo a previsão de vendas baseada nas vendas dos últimos doze 

meses. Comercializa mais de cinco mil itens (SKU - Stocking Keeping Unit) distribuídos em 

dez famílias e gerencia a sua produção através de ordens de produção.  

 

As ordens de produção são criadas pelo planejador responsável de acordo com a necessidade 

gerada no planejamento. Se as ordens forem com pequenas quantidades, a eficiência do 

processo acaba sendo afetada e consequentemente elevam-se os custos da cadeia como um 

todo, reduzindo assim as margens de lucro da empresa. Ao elevar-se o tempo para a 

realização da atividade de separação, a quantidade de peças separadas por mês por um 

funcionário acaba consequentemente sendo reduzida.   

 

Dessa forma, assim que todos os componentes de uma ordem estejam disponíveis, o 

planejador responsável libera a ordem de produção para execução e a ordem é encaminhada 

para o separador, que por sua vez faz o picking de cada um dos itens nas posições indicadas, 

de acordo com o lote liberado e faz a baixa da posição no estoque. A ordem após ser separada, 

é entregue para a produção, para que seja realizada a montagem.  

 

Uma vez implementado o lote econômico de produção, as ordens de produção serão 

otimizadas, uma vez que seriam separadas ordens de maiores quantidades e 

consequentemente a frequência diminuiria, principalmente para os itens que possuem um giro 

menor.  

 

4.2. Levantamento e Coleta de Dados 

 

O primeiro passo para a realização da pesquisa é definir todos os tópicos pertinentes a serem 

pesquisados. O primeiro tópico deve ser realizar a Curva ABC de consumo utilizando dados 

do sistema, a fim de identificar os itens com menor consumo e aplicar o lote econômico de 



produção neles. Após análises de consumo de aproximadamente cinco mil itens, a curva ABC 

está apresentada na figura 6.  

 

 
Figura 6: Curva ABC 

Fonte: Próprio Autor 

 

Diante da Curva ABC de consumo apresentada, 11% dos itens analisados representam 80% 

do consumo total; 16% dos itens representam 15% do consumo total; e 73% dos itens 

representam 5% do consumo total.   

 

Por ser uma empresa que realiza somente a parte de embalagem na fábrica, conhecido como 

montagem, não existe setup de máquina, apenas separação dos materiais e a embalagem. 

Como a montagem está diretamente relacionado com a quantidade, por exemplo, uma hora de 

operação produz cem peças, se uma ordem de cinquenta peças for liberada, o tempo de 

montagem será trinta minutos, portanto o que deve ser levado em consideração para o lote 

econômico de produção neste caso é a separação, havendo assim a possibilidade de melhoria, 

conforme explicado anteriormente.  

 

Assim, para aplicar o lote econômico de produção, vinte itens são selecionados da Curva C 

para realizar uma aplicação piloto a fim de realizar a verificação dos resultados, uma vez que 

todos os itens dessa curva representam apenas 5% do consumo/volume e assim geram ordens 

de produção com quantidades muito baixas. Ou seja, todo mês ordens de pequenas 

quantidades de itens da curva C são montadas para atender as pequenas demandas mensais 

previstas, tornando assim o tempo total do processo muito mais longo, já que para realizar o 

picking dos itens de uma ordem existe um tempo fixo para realizá-lo, pois o tempo que o 

separador leva para ir a cada uma das posições independe da quantidade da ordem. Dessa 

forma, ao aumentar a quantidade de uma ordem e diminuir a sua frequência, haveria uma 

redução no tempo do processo total e consequentemente um ganho de produtividade.  

 

Os itens de curva A e B não foram selecionados uma vez que a ordens de produção destes 

itens estariam acima do lote econômico de produção proposto, uma vez que são itens que 

possuem um alto giro, representando 80% e 15% de consumo total, respectivamente, não 

fazendo sentido tentar uma melhoria já que a quantidade de ordens não seria reduzida.  

Na tabela 1 são apresentados os vinte itens selecionados e suas respectivas famílias.  

 

557 765 

3.603 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

A B C

Curva ABC 

Quantidade % Consumo Acumulada



Tabela 1: Itens Selecionados para Análise 

Item Família Curva 

1 Anéis C 

2 Válvulas C 

3 Válvulas C 

4 Kits C 

5 Bronzinas C 

6 Bombas C 

7 Bronzinas C 

8 Bronzinas C 

9 Bronzinas C 

10 Pistão C 

11 Pistão com Anéis C 

12 Bronzinas C 

13 Bronzinas C 

14 Bronzinas C 

15 Bronzinas C 

16 Pistão com Anéis C 

17 Bronzinas C 

18 Anéis C 

19 Pistão com Anéis C 

20 Bronzinas C 

Fonte: Próprio Autor 

 

O próximo tópico é extrair do sistema de planejamento a Previsão de Demanda e o Custo 

Unitário de cada um dos itens a fim de utilizá-los posteriormente, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2: Previsão de Demanda e Custo Unitário dos Itens Selecionados 

Item Família Curva Previsão de Demanda (peças) Custo Unitário (R$) 

1 Anéis C 50 2,53 

2 Válvulas C 56 2,79 

3 Válvulas C 58 3,21 

4 Kits C 62 4,46 

5 Bronzinas C 67 2,65 

6 Bombas de Óleo C 74 3,9 

7 Bronzinas C 123 3,32 

8 Bronzinas C 131 3,51 

9 Bronzinas C 151 2,72 

10 Pistão C 225 3,54 

11 Pistão com Anéis C 307 1,79 

12 Bronzinas C 30 1,19 

13 Bronzinas C 36 3,86 

14 Bronzinas C 36 3,86 

15 Bronzinas C 83 4,31 

16 Pistão com Anéis C 18 2,7 

17 Bronzinas C 25 2,76 

18 Anéis C 34 3,94 

19 Pistão com Anéis C 37 3,81 

20 Bronzinas C 85 4,03 

Fonte: Próprio Autor 



O terceiro tópico é verificar com a controladoria o valor homem-hora e o custo de 

manutenção de estoques, para utilizá-los também no cálculo do Lote Econômico de Produção. 

O valor homem-hora informado pelo departamento de controladoria foi de R$ 14,17 e o custo 

de manutenção de estoque foi de 0,67%.  

 

O quarto tópico é analisar as Listas Técnicas dos itens em cada uma das famílias a fim de 

verificar quantos componentes (matéria prima) uma ordem de cada família possui e, 

consequentemente, quantas posições de picking uma ordem possuirá. Foram desconsideradas 

das contagens as etiquetas, bobinas de papelão e filme. A tabela 3 apresenta estas informações 

para cada um dos materiais analisados. 

 

Tabela 3: Quantidade de Posições por Família 
Família Posições 

Anéis 5 

Biela 2 

Bombas 3 

Bronzinas 6 

Camisa 2 

Pistão 6 

Pistão com Anéis 7 

Kits 8 

Válvulas 2 

Filtros 2 

Fonte: Próprio Autor 

 

O último tópico deve ser ir a campo e medir o tempo separação de cada um dos componentes 

(matéria prima) de uma ordem de produção, a fim de verificar qual é a média do tempo de 

separação para cada um deles, como pode ser visto na tabela 4. 

 

Tabela 4: Tempo de Separação Item X 
Análise Item X 

 
Minutos Segundos Total 

Componente 1 3 10 3,17 

Componente 2 3 35 3,58 

Componente 3 2 40 2,67 

Componente 4 3 36 3,60 

Componente 5 3 26 3,43 

   
3,29 

Fonte: Próprio Autor 

 

Após o cálculo do tempo médio de separação de um componente, é necessário fazer a 

multiplicação pelo número de posições que cada família possui, conforme apresentado na 

tabela 5.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 5: Tempo de Setup para cada Família 

Grupo 

Anéis Biela Bombas Bronzinas Camisa 

Componente 1 Componente 1 Componente 1 Componente 1 Componente 1 

Componente 2 Componente 2 Componente 2 Componente 2 Componente 2 

Componente 3 
 

Componente 3 Componente 3 
 

Componente 4 
  

Componente 4 
 

Componente 5 
  

Componente 5 
 

   
Componente 6 

 
Posições 5 2 3 6 2 

Tempo Média 

por Ordem 

(horas) 

16,45 6,58 9,87 19,74 6,58 

 

Grupo 

Pistão 
Pistão com 

Anéis 
Kits Válvulas Filtros 

Componente 1 Componente 1 Componente 1 Componente 1 Componente 1 

Componente 2 Componente 2 Componente 2 Componente 2 Componente 2 

Componente 3 Componente 3 Componente 3 
  

Componente 4 Componente 4 Componente 4 
  

Componente 5 Componente 5 Componente 5 
  

Componente 6 Componente 6 Componente 6 
  

 
Componente 7 Componente 7 

  

  
Componente 8 

  
Posições 6 7 8 2 2 

Tempo Média 

por Ordem 

(horas) 

19,74 23,03 26,32 6,58 6,58 

Fonte: Próprio Autor 
 

4.3. Análise e Tabulação dos Dados 

 

Após a coleta e levantamento dos dados é necessária a análise e tabulação dos mesmos. Para o 

Custo do Setup é necessário a realização do tempo de separação multiplicado pelo valor 

hora/homem, como pode ser visto na tabela 6. 

 

Tabela 6: Cálculo Custo do Setup 

Família 
Impressão das 

Etiquetas (min) (*) 

Média por 

posição (min) 
Total (min) 

Valor 

(R$/min) (*) 

Setup 

(R$) 

Anéis 1,00 16,45 17,45 0,24 4,12 

Biela 1,00 6,58 7,58 0,24 1,79 

Bombas 1,00 9,87 10,87 0,24 2,57 

Bronzinas 1,00 19,74 20,74 0,24 4,90 

Camisa 1,00 6,58 7,58 0,24 1,79 

Pistão 1,00 19,74 20,74 0,24 4,90 

Pistão com Anéis 1,00 23,03 24,03 0,24 5,68 

Kits 1,00 26,32 27,32 0,24 6,45 

Válvulas 1,00 6,58 7,58 0,24 1,79 

Filtros 1,00 6,58 7,58 0,24 1,79 

* Valor da hora/homem R$ 14,17 
    

* Impressão Considerada  1 min 
    

Fonte: Próprio Autor 



A seguir, na tabela 7, é apresentado um resumo das principais informações necessárias para a 

determinação do LEP. 

 

Tabela 7: Planilhamento dos Dados Levandos  

Item Família Curva 

Previsão de 

Demanda 

(peças) 

Custo Unitário 

(R$) 

Custo da 

Armazenagem 

(%) 

Custo do Setup 

(R$) 

1 Anéis C 50 2,53 0,67 4,12 

2 Válvulas C 56 2,79 0,67 1,79 

3 Válvulas C 58 3,21 0,67 1,79 

4 Kits C 62 4,46 0,67 6,45 

5 Bronzinas C 67 2,65 0,67 4,90 

6 Bombas C 74 3,9 0,67 2,57 

7 Bronzinas C 123 3,32 0,67 4,90 

8 Bronzinas C 131 3,51 0,67 4,90 

9 Bronzinas C 151 2,72 0,67 4,90 

10 Pistão C 225 3,54 0,67 4,90 

11 Pistão com Anéis C 307 1,79 0,67 5,68 

12 Bronzinas C 30 1,19 0,67 4,90 

13 Bronzinas C 36 3,86 0,67 4,90 

14 Bronzinas C 36 3,86 0,67 4,90 

15 Bronzinas C 83 4,31 0,67 4,90 

16 Pistão com Anéis C 18 2,7 0,67 5,68 

17 Bronzinas C 25 2,76 0,67 4,90 

18 Anéis C 34 3,94 0,67 4,12 

19 Pistão com Anéis C 37 3,81 0,67 5,68 

20 Bronzinas C 85 4,03 0,67 4,90 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.4. Cálculo do Lote Econômico de Produção  

 

Na tabela 8 é apresentado o LEP para cada um dos itens, a partir da utilização da equação 1, 

apresentada no item 2.2. da revisão bibliográfica. 

 

Tabela 8: Cálculo do Lote Econômico de Produção 

Item Família 

Previsão de 

Demanda 

(peças) 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo da 

Armazenagem (%) 

Custo do 

Setup (R$) 

LEP 

(peças) 

1 Anéis 50 2,53 0,67 4,12 156 

2 Válvulas 56 2,79 0,67 1,79 104 

3 Válvulas 58 3,21 0,67 1,79 99 

4 Kits 62 4,46 0,67 6,45 164 

5 Bronzinas 67 2,65 0,67 4,90 193 

6 Bombas 74 3,9 0,67 2,57 121 

7 Bronzinas 123 3,32 0,67 4,90 233 

8 Bronzinas 131 3,51 0,67 4,90 234 

9 Bronzinas 151 2,72 0,67 4,90 285 

10 Pistão 225 3,54 0,67 4,90 305 

11 Pistão com Anéis 307 1,79 0,67 5,68 540 

 



Item Família 
Previsão de 

Demanda (peças) 

Custo Unitário 

(R$) 

Custo da 

Armazenagem (%) 

Custo do 

Setup (R$) 

LEP 

(peças) 

12 Bronzinas 30 1,19 0,67 4,90 192 

13 Bronzinas 36 3,86 0,67 4,90 117 

14 Bronzinas 36 3,86 0,67 4,90 117 

15 Bronzinas 83 4,31 0,67 4,90 168 

16 Pistão com Anéis 18 2,7 0,67 5,68 107 

17 Bronzinas 25 2,76 0,67 4,90 116 

18 Anéis 34 3,94 0,67 4,12 104 

19 Pistão com Anéis 37 3,81 0,67 5,68 129 

20 Bronzinas 85 4,03 0,67 4,90 176 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.5. Apresentação da Proposta 

 

Uma vez que todo o cálculo estiver pronto é o momento da apresentação da proposta de 

implementação do lote econômico de produção para os itens específicos, neste caso de curva 

C, uma vez que representam um percentual de consumo muito pequeno, comparado com os 

de curvas A e B.  

 

5. Análise de Resultados  

 

Para verificar os resultados obtidos, pôde-se observar o período de um ano para um resultado 

mais apurado. Portanto, o primeiro passo é estipular que todo mês uma ordem com a 

quantidade prevista de demanda será montada, tendo vinte ordens que serão montadas dentro 

do mês e duzentos e quarentas ordens no ano. Com a implementação do lote econômico de 

produção, ao multiplicar a demanda prevista pelos dozes meses de um ano e dividi-la pelo 

lote econômico proposto, têm-se um total de cento e dez ordens em um ano. Portanto, uma 

redução de aproximadamente 118% no número de ordens, equivalente 127% no custo de 

separação (hora/homem), conforme apresentado na tabela 9. 

 

Tabela 9: Análise Número de Ordens 

Item 
Ordens/ 

ano 

Separação 

das Peças 

Antes (R$) 

Ordens 

LEP/ ano  

Separação das 

Peças Depois 

(R$) 

Reduções 

(Número de 

Ordens) 

Redução 

(minutos) 

Reduções na 

Separação 

(R$) 

1 12 65,27 7 38,07 5 115 27,19 

2 12 55,94 9 41,96 3 59 13,99 

3 12 55,94 7 32,63 5 99 23,31 

4 12 55,94 7 32,63 5 99 23,31 

5 12 55,94 7 32,63 5 99 23,31 

6 12 55,94 6 27,97 6 118 27,97 

7 12 55,94 6 27,97 6 118 27,97 

8 12 27,97 8 18,65 4 39 9,32 

9 12 55,94 5 23,31 7 138 32,63 

10 12 74,59 5 31,08 7 184 43,51 

11 12 18,65 8 12,43 4 26 6,22 

12 12 18,65 7 10,88 5 33 7,77 

13 12 46,62 4 15,54 8 132 31,08 



Item 
Ordens/ 

ano 

Separação 

das Peças 

Antes (R$) 

Ordens 

LEP/ ano  

Separação das 

Peças Depois 

(R$) 

Reduções 

(Número de 

Ordens) 

Redução 

(minutos) 

Reduções na 

Separação 

(R$) 

14 12 65,27 4 21,76 8 184 43,51 

15 12 55,94 4 18,65 8 158 37,30 

16 12 55,94 4 18,65 8 158 37,30 

17 12 46,62 4 15,54 8 132 31,08 

18 12 55,94 2 9,32 10 197 46,62 

19 12 55,94 3 13,99 9 178 41,96 

20 12 65,27 3 16,32 9 207 48,95 

 
240 1.044,27 110 459,98 130 2.474 584,30 

Fonte: Próprio Autor 

 

Para que se possa validar a variável tempo de separação é necessário avaliar o custo de 

estoque, uma vez que aumentando a quantidade de cada uma das ordens, haveria um aumento 

no estoque médio, já que estoque é capital parado. A fim de verificar a distorção, foi realizada 

a análise do custo de estoque médio antes e depois da implementação do lote econômico de 

produção para os itens da aplicação piloto e o custo de oportunidade que seria perdido, neste 

caso de 10% ao ano (informado pela controladoria), como pode ser visto na tabela 10.  

 

Tabela 10: Estoque Médio e Custo de Oportunidade  

Item 

Estoque 

Médio Antes 

(peças) 

Estoque 

Médio Antes 

(R$) 

Estoque 

Médio Depois 

(peças) 

Estoque 

Médio Depois 

(R$) 

Custo de 

Oportunidade 

(R$) 

EM + Custo de 

Oportunidade 

(R$) 

1 154 275 117 209 -6,62 -73 

2 113 398 40 142 -25,67 -282 

3 76 205 67 182 -2,31 -25 

4 66 230 52 181 -4,91 -54 

5 62 204 55 183 -2,16 -24 

6 43 171 46 183 1,21 13 

7 42 179 43 183 0,43 5 

8 37 144 24 92 -5,27 -58 

9 34 89 63 167 7,82 86 

10 31 138 51 227 8,92 98 

11 29 93 21 66 -2,73 -30 

12 28 78 24 67 -1,12 -12 

13 25 63 53 134 7,08 78 

14 19 70 46 175 10,48 115 

15 18 69 41 156 8,69 96 

16 18 69 41 156 8,69 96 

17 17 67 35 138 7,09 78 

18 15 18 81 96 7,85 86 

19 13 35 46 126 9,11 100 

20 9 24 45 120 9,59 105 

 
844 2.621,47 986 2.983,14 36,17 397,83 

Fonte: Próprio Autor 



Portanto, pode-se verificar que a redução no número de ordens foi maior do que o aumento do 

estoque médio e o custo de oportunidade em R$ 186,46, validando-se a questão do custo do 

tempo de redução comparado com o custo do estoque médio, como pode ser observado na 

tabela 11.  

 

Tabela 11: Quadro Comparativo: Custo da Redução nas Separações x Custo do Estoque 

Médio e Custo de Oportunidade  

Item Família 
Reduções na 

Separação (R$) 

Estoque 

Médio (R$) 

Custo de 

Oportunidade 

(R$) 

Estoque Médio + Custo 

de Oportunidade (R$) 

1 Pistão com Anéis 27,19 -66,23 -6,62 -72,85 

2 Pistão 13,99 -256,65 -25,67 -282,32 

3 Bronzinas 23,31 -23,12 -2,31 -25,43 

4 Bronzinas 23,31 -49,14 -4,91 -54,05 

5 Bronzinas 23,31 -21,58 -2,16 -23,74 

6 Bronzinas 27,97 12,09 1,21 13,30 

7 Bronzinas 27,97 4,31 0,43 4,74 

8 Bombas 9,32 -52,65 -5,27 -57,92 

9 Bronzinas 32,63 78,18 7,82 85,99 

10 Kits 43,51 89,20 8,92 98,12 

11 Válvulas 6,22 -27,29 -2,73 -30,01 

12 Válvulas 7,77 -11,16 -1,12 -12,28 

13 Anéis 31,08 70,84 7,08 77,92 

14 Pistão com Anéis 43,51 104,78 10,48 115,25 

15 Bronzinas 37,30 86,85 8,69 95,54 

16 Bronzinas 37,30 86,85 8,69 95,54 

17 Anéis 31,08 70,92 7,09 78,01 

18 Bronzinas 46,62 78,54 7,85 86,39 

19 Bronzinas 41,96 91,08 9,11 100,19 

20 Pistão com Anéis 48,95 95,85 9,59 105,44 

  
584,30 361,67 36,17 397,83 

Fonte: Próprio Autor 

 

Entretanto vale ressaltar que este ganho de R$ 186,46 seria apenas para os vinte itens piloto 

analisados, dessa forma, ao calcular o ganho potencial para os 3.583 itens restantes da curva C 

chegamos ao número de R$ 33.591,44 de redução.  

 

A fim de estabelecer uma comparação entre os dados apresentados anteriormente, utilizamos 

o custo total da operação como parâmetro, como pode ser visto na figura 7. Dessa forma 

consegue-se avaliar qual seria a variação percentual antes e depois da implementação do lote 

econômico de produção utilizando o mesmo critério como base.  

 

 



Figura 7: Estoque médio e Custo médio da operação de separação das peças – Antes e 

Depois 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

6. Conclusões  

  

Os resultados desse trabalho foram satisfatórios no que diz respeito à implementação do lote 

econômico de produção, ao passo que os resultados mostram uma otimização das ordens de 

produção, gerando uma redução no tempo total do processo e consequentemente um ganho de 

produtividade, uma vez que o tempo de separação não sofre aumento considerado, já que 

existe um tempo fixo que o separador leva para ir a cada uma das posições no qual independe 

da quantidade da ordem.  

 

A ferramenta de lote econômico de produção aplicada corretamente traz benefícios imediatos, 

resultando na otimização de processos, o que pode tornar a empresa mais competitiva no seu 

segmento, uma vez que qualquer redução de custo é bem vinda.  

 

O trabalho ressalta que ao implementar o lote econômico de produção, haveria um aumento 

nas quantidades de peças por ordem, elevando-se o estoque médio, porém ao subtrair o ganho 

de produtividade ao aumento do estoque médio, observa-se ainda assim que a implementação 

do lote econômico de produção apresenta ganhos, tornando a implementação dessa ferramenta 

viável.  

 

Dado que a abordagem se mostrou viável, a curva C possui mais 3.583 itens a serem 

analisados, chegando ao ganho potencial mencionado anteriormente de R$ 33.591,44. 

Portanto, para os próximos seis meses o foco deveria ser a implementação do lote econômico 

de produção para os itens da curva C.  

 

Para tanto, após a finalização da implementação do lote econômico de produção para os itens 

da curva C, ainda existe potencial para realizar a mesma abordagem para as curvas A e B, 

gerando uma otimização das ordens de produção e ganho na produtividade ainda maior. Dessa 

forma, os próximos seis meses devem ser focados para tal. Dessa forma, em um ano deve-se 

ter a implementação do lote econômico de produção para todos os itens.  
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