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Introdução 
O projeto do UFRJ Consulting Club com a Empresa Y foi a criação de um               

programa em VBA que avalia qual o melhor mix de produtos para cada máquina de               

uma empresa de vending machines. Ele foi separado em duas etapas: a definição             

dos melhores indicadores que determinam quais produtos merecem mais ou menos           

espaço na máquina e a automatização da análise usando código em VBA (Visual             

Basics for Applications), linguagem de programação usada no Excel.  

 

A empresa 
Com máquinas em grandes empresas e faculdades particulares, a Empresa          

Y atua há 2 anos no mercado de vending machines, máquinas automáticas de             

venda de produtos, com foco em produtos de qualidade voltados para classe média             

alta.  

Para manter o controle das vendas, a empresa usa um sistema de telemetria,             

que as registra em um banco de dados virtual poucos segundos depois que são              

concretizadas. Esse sistema permite que alguns dados sejam extraídos para          

arquivos em Excel, possibilitando que análises sejam feitas.  

Todas as máquinas da Empresa Y contém o mesmo número de canaletas,            

que são os espaços para armazenamento de cada produto. Alguns produtos, por            

serem maiores, podem ocupar mais de uma. O conjunto de canaletas que cada item              

necessita é denominado fileira de um produto. Para as unidades que possuem            

maior demanda, podem ser destinadas mais de uma fileira. 
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Problemas 
A Empresa Y veio até o Consulting Club para definir o melhor mix de              

produtos para suas máquinas. Cada máquina atende diferentes tipos de clientes e,            

por isso, precisa ter uma distribuição de produtos adequada para atender as            

particularidades de cada local. Antes do projeto, a escolha de alterar a combinação             

usada em cada máquina era feita de maneira subjetiva, com pouco embasamento.            

Ela era feita pelo funcionário responsável pelo estoque, que verificava se a fileira de              

determinado produto estava sempre cheia ou vazia quando eram realizados os           

abastecimentos. Se faltava produto, era dado mais espaço para ele, se sobrava,            

menos.  

A utilização desse método pode ser atribuída à dificuldade encontrada em           

separar as vendas de um artigo oferecido pela empresa pelas suas máquinas de             

acordo com o modo que o sistema de telemetria oferecia os dados.  
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O projeto 

Escolha dos melhores indicadores  

A partir das informações fornecidas pela Empresa Y, foram levantados          

pontos que poderiam indicar se um determinado produto precisa de mais ou menos             

espaço. São eles: 

● Participação do lucro da máquina: pode ser interessante dar mais           

espaço para os produtos que contribuem mais para o lucro da           

máquina e, consequentemente, da Empresa Y. 

● Lucro por canaleta: produtos que ocupam mais canaletas, por serem          

grandes ou por terem mais fileiras disponíveis, podem levar uma          

vantagem em relação aos outros. Para melhor comparação, o lucro          

gerado pelo produto é dividido pela quantidade de canaletas que ele           

ocupa.  

● Vezes que a fileira do produto ficou cheia: quando ocorrem          

abastecimentos e a fileira do produto está cheia, significa que houve           

poucas vendas no intervalo entre os fornecimentos. Isso sugere que a           

oferta do produto é maior que a demanda, sendo esse um bom            

indicador que pode ser oferecido menos espaço para o produto.  

● Vezes que a fileira do produto ficou vazia: representa o oposto do            

anterior. A fileira do produto estar vazia ao acontecer um          

abastecimento mostra que a demanda do produto é grande. Por isso,           

é um bom indicador que o produto precisa de mais espaço.  

● Tempo para vender a quantidade total de unidades do produto na           

máquina: ao relacionar a quantidade de vendas do produto, a duração           

do período analisado e a quantidade total de unidades na máquina, é            

possível criar uma estimativa de quanto tempo demoraria para se          

vender essa capacidade total. Artigos que demoram muito e pouco          

para vender precisam, respectivamente, de menos e mais espaço para          

que as vendas sejam otimizadas. 
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Dados disponíveis  

Após esse levantamento, foi feito um estudo de todos os dados           

disponibilizados pela Empresa Y e que podiam ser obtidos na plataforma de controle             

de vendas, para verificar como chegar aos indicadores a partir deles.  

Foi verificado que era possível extrair as vendas de um determinado período,            

de no máximo 30 dias, e que cada venda era registrada com as seguintes              

informações: data e hora, local que a máquina se encontra, nome do produto,             

quantidade vendida e valor recebido. Além disso, é possível extrair mix de            

produtos de cada máquina, onde é mostrado quantas fileiras são destinadas para            

cada produto e a capacidade dele que ela comporta.  

Outros dados foram fornecidos pela empresa, como: custo de cada produto,           

quantidade de canaletas que cada um ocupa e o período médio entre            

abastecimentos.  

 

Automatização da análise 

Como era necessário que a análise fosse automatizada, estabelecendo o          

menor número possível de interação com o usuário, alguns indicadores precisaram           

ser adaptados. É inviável que os funcionários contem quantas vezes a fileira de             

todos os produtos ficou cheia ou vazia, por exemplo. Assim, esses dados            

precisariam ser obtidos de outra maneira.  

A forma encontrada para adaptar esses indicadores foi estabelecer o risco de            

esses fatores ocorrerem. Isso foi feito agrupando as vendas por períodos de acordo             

com o tempo médio entre abastecimentos. Uma vez que determinado produto não            

vendeu nenhuma unidade durante esse período, é considerado que houve o risco            

da fileira ter ficado cheia. Já para o caso do risco de ficar vazia, é considerado se                 

um produto tiver vendido ⅔ ou mais da sua quantidade total na máquina. 

 

Análise dos indicadores  

Para possibilitar a melhor comparação entre os indicadores de cada máquina,           

foram estabelecidas notas para eles. De maneira que o melhor produto recebe a             
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nota 10, o pior, 0, e os do meio seguem uma linearidade de acordo com seus                

valores e posições em relação ao indicador estudado. Assim, todos os indicadores            

se adequam à realidade da máquina. Por exemplo, um produto que tenha ficado             

com a fileira cheia em uma máquina que vende pouco como um todo tem uma               

representatividade menor do que se acontecesse em uma máquina que vende           

muito. 

Feito isso, foram criados critérios, de acordo com as notas, que estabeleciam            

se um produto deveria ter uma fileira adicionada, retirada ou sem alteração. Para             

que um produto seja adicionado, é preciso que ele tenha um lucro por canaleta e               

uma quantidade de vezes vazias altos, além de tempo para vender e vezes cheias              

baixo, por exemplo. 

 

Resultados  

Como resultado final, foi entregue um programa que, a partir das vendas e o              

mix de produtos de determinado período, retorna, para cada produto de cada            

máquina da Empresa Y, sugestões de adicionar, retirar ou manter a quantidade de             

fileiras destinadas a ele. Ao ser acionado, o programa verifica se existem novos             

produtos, pedindo os dados necessários para o usuário, ou novas máquinas,           

permitindo que ele seja utilizado por muito tempo, mantendo todas as           

funcionalidades.  
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Conclusão 
Dessa forma, o UFRJ Consulting Club buscou criar soluções para os           

problemas relatados pela Empresa Y. Isso foi feito de uma maneira que o programa              

criado pudesse dar mais embasamento às decisões da empresa,         

independentemente do número de máquinas, o que viabiliza a expansão da jovem            

empresa e impede que a ferramenta desenvolvida fique obsoleta.  

 
7 


