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O Que é Estoque?

O Estoque é representado por todos os
itens adquiridos (comprados) pela empresa
e que fazem parte de seu processo
produtivo e de vendas, tais como:

 Matéria-prima

 Produtos em processamento (semiacabados)

 Produtos acabados



Conflitos quanto ao nível de Estoque

Financeiro

Marketing 
e 

Produção



Sistemas de Administração de Estoques

Sistema ABC

Modelo de Lote Econômico de Compra

Sistema Just-in-Time



Modelo de Lote Econômico de 
Compra (LEC)

Fonte: Assaf Neto (2012)
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Modelo de Lote Econômico de 
Compra (LEC)
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Modelo de Lote Econômico de 
Compra (LEC)

• Custo = Custo de Estocagem + Custo do Pedido

• Custo Estocagem = Cue x Estoque Médio

• Estoque Médio = Q/2

• Custo Estocagem = Cue x (Q/2)

• Custo Pedido = Cup x Número de Pedidos

• Número de Pedidos = D/Q

• Custo Pedido = Cup x (D/Q)

• CT = Cup (V/Q) + Cue (Q/2)
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Demonstração da Fórmula do LEC



Exemplo I - LEC

(GITMAN, 2010, P14-6) LEC, ponto de emissão de novo pedido
e estoque de segurança. Determinada empresa usa 800
unidades de um dado produto por ano, de forma contínua. O
produto tem custo fixo de $ 50 por pedido e seu custo de
estocagem é de $ 2 por unidade por ano. Cada remessa leva
cinco dias para chegar, depois da emissão do pedido.

a. Calcule o lote econômico de compra - LEC.

b. Determine o nível médio dos estoques. (Obs.: use um ano de
365 dias para calcular a utilização diária).

c. Determine o ponto de emissão de novo pedido.



Exemplo I – LEC (Resolução)



Exemplo II - LEC

(GITMAN, 2010, P14-5) Análise de LEC. Uma empresa compra
1.200.000 unidades ao ano de um determinado componente. O
custo fixo por pedido é de $ 25. O custo anual de estocagem do
item é de 27% de seu custo de $ 2.

a) Determine o LEC sob cada uma das condições a seguir: (1)
sem alterações, (2) custo de pedido nulo e (3) custo de
carregamento nulo.
b) O que suas respostas demonstram sobre o modelo LEC?
Explique.



Exemplo II – LEC (Resolução)



Estoque de Segurança

Fonte: Alberto Matias (2007)



Estoque de Segurança

Fonte: Alberto Matias (2007)

 Vendas: 500; desvio-padrão: 18,2%; probabilidade:
90% de não haver falta de estoque.

Grau de Confiança Tabela Z

90% 1,65

95% 1,96

99% 2,58

𝑬𝑺 = 𝒁 . 𝝈

𝑬𝑺 = 𝒁 . 𝝈 = 𝟏, 𝟔𝟓 . 𝟗𝟏 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟏𝟓



Estoque de Segurança

 A loja de calçados Calça Bem Ltda. vende em
média 800 pares de sapato e apresenta um
desvio-padrão de 15%. Se o diretor deseja uma
probabilidade de não haver falta de produto de
95%, qual deverá ser o estoque de segurança?



Estoque de Segurança

 Cálculo alternativo: baseado em dias de
utilização da matéria-prima ou do produto.
 Exemplo I: se uma empresa utiliza 300 parafusos por

dia em sua produção e deseja manter como estoque
de segurança 20 dias de utilização da matéria-prima,
seu estoque de segurança deverá ser 300 x 20 =
6.000 unidades.

 Exemplo II: se uma empresa vende em média 50
pares de sapato por dia e deseja manter em estoque
dez dias de vendas, será necessário ter um estoque
de segurança de 10 x 50 = 500 pares de sapatos.



Exemplo Final Integrativo

 (GITMAN, 2010) Determinada companhia usa 3.600
unidades de um dado produto por ano, de forma
contínua. O produto tem custo fixo de $ 30 por pedido
e seu custo de carregamento é de $ 2 por unidade por
ano. Cada remessa leva cinco dias para chegar, depois
da emissão do pedido, e a empresa deseja manter dez
dias de utilização como estoque de segurança.

 Calcule o lote econômico de compra - LEC.

 Determine o nível médio dos estoques. (use um
ano de 360 dias para calcular a utilização diária).

 Determine o ponto de emissão de novo pedido.



Exemplo Final Integrativo 
(Resolução)
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