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RESUMO
No setor varejista, é de grande importância uma política de suprimentos eficiente que 

permita atender as necessidades dos consumidores com um menor custo possível de estoque. A 
gestão de estoque permite importantes ganhos de eficiência, redução de falhas e custos, rapidez 
no atendimento, aumento da confiabilidade e da capacidade de rastreamento. Sendo assim, o 
presente estudo de caso teve o intuito de desenvolver e propor uma ferramenta baseada em 
programação linear que controla os custos relacionados ao estoque dos principais produtos 
vendidos em uma empresa varejista, com base em um histórico de estoque de um mês. Para a 
elaboração desta proposta utilizou-se conceitos de controle de estoque, pesquisa operacional e 
ferramentas, como Solver e LINDO. Com a ferramenta desenvolvida pode-se obter os valores, 
em porcentagem, de capital a serem investidos na compra dos produtos em estudo para diferentes 
panoramas de demanda e estoque inicial de uma empresa de varejo. Desta forma, com aplicação 
desta ferramenta, foi possível otimizar o processo de estocagem, ou seja, reduzir o custo total 
gasto, de maneira restrita, visto que se trata de uma empresa de pequeno porte e a mesma não 
possui registros de compras e vendas de um período maior que um mês. Pode-se notar, com este 
estudo, a importância da utilização de modelos matemáticos e ferramentas computacionais, assim 
como a alta aplicabilidade da programação linear no controle de estoques na tomada de decisões.
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