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Resumo: A determinação do lote econômico de compra é de grande valia para a redução de 
custos dentro de uma empresa. Este trabalho tem como objetivo estabelecer o lote econômico 
de compra para os principais produtos adquiridos por uma farmácia de manipulação de 
Itajubá. Na primeira parte há uma breve revisão bibliográfica sobre pesquisa operacional e 
programação não-linear. Em seguida tem-se a apresentação dos resultados obtidos no 
estudo, mostrando a viabilidade da utilização do lote econômico de compras para a empresa 
analisada. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi o Estudo de Caso, 
tendo como instrumento de coleta de dados fontes primárias da empresa. 
Palavras-chave: Lote econômico de compra; Programação não-linear; Pesquisa 
Operacional. 

1. Introdução 
As micro e pequenas empresas – MPE’s – correspondem atualmente a 99% das 

empresas em funcionamento no país, sendo, deste total, 46% no setor do comércio, atuando 
no ramo do varejo. As MPE’s participam de 28% PIB, sendo responsáveis por 41% dos 
postos formais de trabalho, números que não deixam dúvida da importância desse segmento 
para a economia do país (Fechine, 2003 apud Silva, 2004). 

Estudos mostram que, apesar destes números grandiosos, ainda é grande a quantidade 
de micro e pequenas empresas que abrem e fecham seus negócios no período de até cinco 
anos. Esses números, segundo Coelho (2002 apud Silva, 2004), são de 58%, ou seja, somente 
42% das empresas abertas estarão em funcionamento após cinco anos. Em pesquisa sobre 
mortalidade de micro e pequenas empresas no ano de 1999, o SEBRAE apresentava dados 
ainda mais críticos como uma taxa de mortalidade acima de 60% em algumas unidades da 
federação como Paraná (73%), Amazonas (72%) Rio de Janeiro (61%) e Santa Catarina 
(63%), para negócios com três anos de funcionamento (período de 1995 a 1997). 

Conforme Silva (2004), dentre os fatores de insucesso apontados pelas pesquisas do 
Sebrae (1999) estão a falta de planejamento inicial destes negócios, a falta de capital de giro, 
a má administração do fluxo de caixa, a inexperiência e a falta do conhecimento das técnicas 
de gestão. 

Mesmo com algumas críticas, como modelos relativamente simples e confrontos com 
a filosofia de estoques mínimos, conforme Moretti (2005), “o LEP é freqüentemente uma 
razoável primeira aproximação dos tamanhos dos lotes médios, principalmente para 
empresas que ainda estão iniciando um processo de planejamento e controle da produção”, o 
que se aplicaria à farmácia de manipulação Vivax, objeto de estudo desse trabalho, uma vez 
que, a empresa é relativamente nova no mercado, possuindo apenas 3 anos de existência. 
Dessa forma, a tentativa de minimização desses custos seria de grande relevância para o 
sucesso da empresa. 
  O objetivo do estudo é, portanto, estabelecer o lote econômico de compra para os 
principais produtos adquiridos pela empresa. 
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  O trabalho foi baseado no método do Estudo de Caso pelo fato de se enquadrar em 
suas características básicas, definidas por Bryman (1989) como: 

− O problema da pesquisa é abrangente e complexo; 
− Poder de generalização limitada, com conclusões particulares; 
− Não pode ser analisado fora de seu contexto; 
− O pesquisador está inserido no ambiente, mas não interfere; 
− Permite utilizar várias formas de evidências. 
O estudo do lote econômico de compra é complexo e abrangente, pois envolve 

diversos fatores e análise detalhada. O estudo foi realizado apenas na empresa caracterizada 
como objeto de estudo do trabalho – Farmácia de Manipulação Vivax – e por isso seus 
resultados não podem ser generalizados a outras empresas do ramo sem análise das 
características particulares de cada organização. Os pesquisadores estiveram diretamente 
envolvidos com o ambiente, porém não interferiram no processo. 

Como instrumento de coleta de dados foram utilizadas fontes primárias e entrevistas 
com o profissional responsável pelo setor de compras. 

O artigo inicia-se com uma revisão bibliográfica sobre pesquisa operacional, lote 
econômico de compra e programação não-linear. Em seguida é apresentado o estudo de caso 
realizado, destacando-se o funcionamento do setor de compras da empresa, a formulação do 
problema e a análise dos resultados do estudo do lote econômico de compra para os principais 
produtos adquiridos pela empresa. No último tópico tem-se uma conclusão acerca dos 
benefícios evidenciados pelo estudo, justificando assim sua importância. 

 

2. Revisão Bibliográfica 
Segundo Sobrapo (2006) a Pesquisa Operacional é uma ciência aplicada voltada para a 

resolução de problemas reais. Tendo como foco a tomada de decisões, aplica conceitos e 
métodos de outras áreas científicas para concepção, planejamento ou operação de sistemas 
para atingir seus objetivos. 

O estudo da PO pode ser dividido em algumas sub-áreas, sendo a  programação 
matemática (PM) uma delas. Essa tem como meta solucionar problemas que envolvem 
minimização (ou maximização) da função objetivo, onde estes podem ser do tipo irrestrito ou 
restrito. 

Os responsáveis pela tomada de decisões nos mais variados campos da atividade 
humana defrontam-se com a necessidade de resolver algum problema específico de PO. A 
compreensão e a definição do problema são de fundamental importância para o processo de 
modelagem. 

Conforme Francisco (2005), com o avanço dos computadores, principalmente em 
relação à velocidade de processamento e à capacidade de armazenamento, muitos problemas 
de engenharia, química, economia, entre outros, passaram a ser resolvidos de maneira 
satisfatória. Entretanto, somente os avanços tecnológicos não bastam para que se consiga tal 
façanha. A escolha do método para resolver um determinado problema é fundamental para 
que se obtenham soluções satisfatórias. 

Segundo Slack et al. (2002), administrar materiais é, em primeira instância, garantir o 
suprimento de materiais, ou seja, impedir a falta do mesmo às linhas produtivas. No entanto, o 
excesso de itens é também danoso à empresa. A falta do item - matéria-prima ou peça 
comprada - leva ao não atendimento das etapas posteriores do processo produtivo; ou quando 
o item é o próprio produto final, a não concretização da venda com a perda decorrente da 
receita esperada.  

Ainda conforme Slack et al. (2002), o excesso de itens é também extremamente 
danoso uma vez que pode levar à produção de proporções elevadas de um determinado 
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componente em detrimento de outro além do risco de obsolescência do mesmo pela sua 
imobilização em estoque por períodos superiores àquele anteriormente planejado. Essa 
obsolescência se dá por deterioração das características do item estocado ou mesmo pela sua 
não absorção pelo mercado consumidor o qual já pode apresentar novas necessidades. 
Todavia, o custo da não concretização da venda considera, de fato, todo o valor agregado ao 
longo de todas as atividades produtivas, as quais não serão remuneradas pela venda do 
produto produzido. 

 

2.1 – Lote Econômico 
Segundo Slack et al. (2002), a abordagem mais comum para decidir quanto de um 

particular item pedir, quando o estoque precisa de reabastecimento, é chamada abordagem do 
lote econômico de compra (LEC). Essencialmente, essa abordagem tenta encontrar o melhor 
equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens de manter estoque. 

O Lote Econômico (LE) propicia à empresa adquirir o material necessário às suas 
atividades pelo seu custo mais baixo, pois possibilita uma diluição dos custos fixos entre 
muitas unidades, reduzindo o custo unitário. 

Para a determinação da quantidade ótima de pedidos para cada matéria prima, utiliza-
se a formulação do Custo Total anual, descrita na equação 1: 

mCQS
Q
DCDCT ⋅+⋅+⋅=

2
                                                                                           (1) 

Onde: 
− CT = Custo Total anual 
− C = Custo unitário do produto 
− Q = Quantidade a ser solicitada por pedido 
− CP = Custo de preparação de um pedido [R$] 
− D = Demanda anual [unidades/ano] 
− CM = Custo unitário anual de manutenção de estoque [R$/unidade.ano] 
 
O “Problema da Programação de Lotes Econômicos de Produção”, do inglês 

Economic Lot Scheduling Problem (ELSP), segundo Elmaghraby (1978), nasce da 
necessidade de acomodar padrões de produção cíclicos baseados no Lote Econômico de 
Produção, calculados separadamente para cada item. Se for produzido um só produto, a linha 
estaria ocupada algum tempo e ficaria ociosa até esgotar o seu inventário. No entanto, quando 
dois ou mais itens competem pela atenção da linha de produção, o fenômeno da 
“interferência” acontecerá; isto significa que a linha será requerida para produzir dois itens ao 
mesmo tempo, o que é fisicamente impossível. O problema consiste, portanto, em acomodar 
os lotes econômicos de modo que se minimize o custo da programação na linha, satisfazendo 
sem atrasos a demanda do mercado.  

 

2.2 – Programação não-linear 
De acordo com Hillier e Lieberman (1988), os problemas práticos de otimização 

frequentemente envolvem comportamento não linear, que tem que ser levado em 
consideração. Às vezes é possível reformular estas não linearidades para ajustar a um formato 
de programação linear. Entretanto, a melhor abordagem, muitas vezes, é usar uma formulação 
de programação não linear.  

Na maioria dos modelos que trata problemas reais apresenta algum grau de não 
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linearidade, tais como, problemas de mix de produtos e problemas de transporte. 

As principais diferenças entre programação linear e programação não linear são: 
− A solução ótima pode não ser um extremo do conjunto de soluções viáveis; 
− A solução ótima pode não estar na fronteira do conjunto de soluções viáveis, mas 

dentro da região de solução, e 
− Para a validação dos resultados obtidos é necessário algumas considerações sobre 

as funções que compõem o modelo. 

 

3. Estudo de Caso 
Esta pesquisa foi realizada por meio do método de estudo de caso. A farmácia de 

manipulação pesquisada é a líder de mercado da cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais e 
foi fundada em setembro de 2002. As entrevistas estruturadas foram feitas com os Diretores e 
o responsável pela área de compras da empresa. A empresa possui um sistema de gestão da 
qualidade implementado e certificado pela norma NBR ISO 9001:2000. A farmácia possui 
dois locais de atendimento (matriz e filial) e conta com a colaboração de 15 funcionários. 

Para exemplificar como são realizadas as compras da empresa, encontra-se na Figura 1 
o fluxograma do setor de compras da farmácia em estudo. 

A farmácia de manipulação vem apresentando um crescimento, de acordo com os 
diretores, de aproximadamente 25% por ano. Sendo assim foi adotado que a demanda prevista 
para o ano de 2006 terá um crescimento de 20%, de acordo com as expectativas dos diretores 
da empresa. 
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FIGURA 1 – Fluxograma do setor de compras 
Fonte: Farmácia de Manipulação Vivax 

 

3.1. Formulação do Problema 

O setor de compras trabalha com uma grande quantidade de produtos e por isso, os 
custos com pedidos acabam representando valores elevados. Visando a redução desses custos 
a proposta a ser analisada baseia-se na definição da quantidade ideal de matéria-prima (lote 
econômico de compra) a ser solicitada a cada pedido feito pela farmácia para os seus 
principais produtos no ano de 2006. 
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Para a análise e possível otimização dos custos foram levantados os dados de custo do 
pedido, custo do produto, custo de manutenção e demanda para cada um dos 10 principais 
produtos comprados pela farmácia. Vale ressaltar que os custos do pedido e da manutenção, 
são respectivamente, R$ 15,00/pedido e R$ 5,15/Kg*ano. Os valores dos produtos, ou seja, o 
custo do produto, não será divulgado por sigilo dos mesmos. 

A função objetivo do problema consiste na minimização do custo total anual e é 
expressa da seguinte forma (Equação 1): 

mCQS
Q
DCDZMín ⋅+⋅+⋅=

2
         (1) 

As restrições do modelo são: 
− A quantidade a ser pedida deve ser no mínimo 1: Q ≥ 1 
− A quantidade a ser pedida deve ser um número inteiro: Q → nº inteiro 
 
Assim, o problema pode ser representado matematicamente conforme pode-se ver no 

Quadro 1: 
 

 

 

 

 

QUADRO 1 – Representação Matemática do Problema 

 

3.2 – Análise dos Resultados 
Com posse dos dados e utilizando a ferramenta solver do software Microsoft Excel foi 

possível analisar a quantidade ótima que deveria ter sido adquirida por pedido em 2005 
(Tabela 1) e a estimativa para o ano de 2006 (Tabela 2). 

TABELA 1 – Análise da quantidade ótima por pedido para o ano de 2005 

Albumina 15  Kg 3 Kg  R$       622,73 9 Kg  R$      588,18  R$     34,55 
Cáscara Sagrada 27  Kg 3 Kg  R$    1.087,73 13 kg  R$   1.009,63  R$     78,10 

Gelatina 21  Kg 3,5 Kg  R$       666,01 11 Kg  R$      623,96  R$     42,05 
Creatina 20  Kg 2,86 Kg  R$       672,26 11 Kg  R$      615,60  R$     56,66 
CaCO3 40  Kg 10 Kg  R$       285,75 15 Kg  R$      278,63  R$       7,12 

KCL 11  Kg 3,66 Kg  R$       109,51 8 Kg  R$        96,73  R$     12,78 
Amido 71  Kg 10,15 Kg  R$       557,06 20 Kg  R$      530,75  R$     26,31 
Cetiol 6 L 2 L  R$       194,15 6 L  R$      174,45  R$     19,70 

Omeprazol 21 Kg 3,5 Kg  R$    1.569,01 11 Kg  R$   1.516,96  R$     52,05 
Ginko Biloba 7,5 Kg 1,25 Kg  R$    1.368,22 7 Kg  R$   1.309,10  R$     59,12 

Matéria-Prima Demanda 
(2005)

Quantidade 
real média 

(2005)

Custo real 
médio (2005)

Quantidade 
ideal (2005) DiferençaCusto ideal

 
 

 
 
 
 
 
 

Min Z = D * C + D/Q * S + Q/2 * Cm 

Sujeito a: 

• Q ≥ 1 

• Q → nº inteiro 
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TABELA 2 – Análise da quantidade ótima por pedido para o ano de 2006 

Albumina 18 Kg 10 Kg  R$       700,75 
Cáscara Sagrada 32,4 Kg 14 Kg  R$    1.204,77 

Gelatina 25,2 Kg 12 Kg  R$       742,80 
Creatina 24 Kg 12 Kg  R$       732,90 
CaCO3 48 Kg 17 Kg  R$       326,13 

KCL 13,2 Kg 9 Kg  R$       111,18 
Amido 85,2 Kg 22 Kg  R$       625,94 
Cetiol 7,2 Kg 6 L  R$       206,25 

Omeprazol 25,2 Kg 12 Kg  R$    1.826,40 
Ginko Biloba 9 Kg 7 Kg  R$    1.567,31 

Matéria-Prima Demanda 
(2006)

Quantidade 
ideal (2006) Custo ideal

 
 

Pela Tabela 1 podemos perceber que a Farmácia poderia ter uma economia 
considerável, já que a mesma não se utilizou do lote econômico de compras para realizar as 
compras de 2005. O número de requisições não foi considerado, pois a mesma demandaria 
uma outra pesquisa. 

A Tabela 2 sugere as quantidades de matérias-prima a serem compradas a cada pedido 
no ano de 2006. Vale ressaltar que a demanda de matéria-prima foi aumentada em 20% 
devido ao crescimento da farmácia, conforme mencionado anteriormente. 

 

4. Conclusão 
De acordo com Mesquista e Santoro (2004), pode-se inferir que a utilização de 

modelos analíticos não é muito comum nas empresas do ramo farmacêutico, ou seja, houve a 
constatação da existência de um hiato entre teoria e prática na pesquisa realizada. Isso foi 
constatado também na Farmácia, onde não eram utilizados métodos de otimização para 
melhoria da empresa. 

Ainda de acordo com Mesquita e Santoro (2004), isso ocorre devido ao fato de as 
pessoas que trabalham nas áreas de compras, planejamento e controle da produção não terem 
conhecimento para poder otimizar. Neste sentido, em lugar da ênfase nos aspectos 
matemáticos, comum nos cursos de Pesquisa Operacional, é importante que o aluno tenha 
competência para formular o problema de forma adequada, do contrário, o processo nem se 
inicia. 

Vale ressaltar que nos cursos de graduação em farmácia, não há estudos mostrando os 
benefícios da utilização da pesquisa operacional e planejamento e controle da produção, já 
que na empresa estudada revelou que o responsável pelo planejamento da produção e estoques 
têm pouca familiaridade com os conceitos e métodos da Pesquisa Operacional. 

Na área de Planejamento da Produção, em particular, da Pesquisa Operacional, 
acredita-se que seja importante reverter a tendência de pesquisa sobre métodos de solução de 
problemas clássicos em benefício da pesquisa aplicada, com estudo de caso de 
desenvolvimento e implantação de modelos nas organizações, incentivando, inclusive, a 
publicação dos resultados em periódicos acadêmicos. 

Considerando que o LEP é freqüentemente uma razoável primeira aproximação dos 
tamanhos dos lotes médios, principalmente para empresas que ainda estão iniciando um 
processo de planejamento e controle da produção, seria de grande relevância para a farmácia 
analisada que a proposta acima citada fosse incorporada pelo setor de compras. Vale ressaltar 
que o estudo foi feito com base em apenas 10 produtos e que uma farmácia de manipulação 
trabalha com aproximadamente 800 matérias-primas, o que representará uma economia 
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considerável para a empresa. 

Apesar dos resultados apresentados mostrarem um estoque grande, fica a primeira 
aproximação do lote de compra para a farmácia. 

Como sugestão para trabalhos futuros poderia-se citar: estudo combinado dos 
produtos, levantamento do número ideal de pedidos por matéria-prima e estudo trimestral da 
demanda para os produtos. 
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