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RESUMO 

O presente projeto, desenvolvido na CIN, uma empresa cuja atividade é centrada na comercialização e 

produção de tintas e vernizes, deveu-se à necessidade constante que as empresas têm em adquirir 

vantagem competitiva através da sua cadeia de abastecimento e dos processos relacionados, tornando-

se mais eficiente promovendo o seu crescimento e a sua presença noutros mercados, sempre em prol 

da satisfação do cliente. Este projeto visou desenvolver propostas de melhoria para os atuais processos 

de reposição responsáveis pelo abastecimento e gestão de stocks de produtos comuns, produtos 

comercializados pelas várias empresas do grupo, pela CIN a empresas pertencentes ao grupo CIN.  

Foram identificadas ineficiências na política de gestão de stocks do processo sendo a de maior 

destaque a quantidade de envio. Esta, quando determinada pela ferramenta que auxilia o processo, 

sugere quantidades desadequadas e fora do contexto da atual realidade da CIN como empresa gestora 

e fornecedora de produtos comuns a centros de distribuição de empresas do grupo. Por outro lado, a 

quantidade que é enviada pelo operador não é dimensionada sobre uma perspetiva de otimização. 

Como proposta de melhoria foi desenvolvido um modelo de reposição a uma das empresas do grupo, 

CIN Espanha, no qual a quantidade de envio é determinada recorrendo à adaptação de dois métodos de 

dimensionamento de lotes dependendo da variabilidade do produto. Um método estático, a quantidade 

económica de envio e um método dinâmico, a heurística de Silver-Meal. Esta otimização é focada na 

minimização dos custos totais de operação e na redução da realização de picking, uma vez considerado 

pela empresa um fator de congestionamento no centro de distribuição.  

O modelo proposto e o modelo atual são comparados através de uma simulação aplicando os 

parâmetros de cálculo num período no qual a procura é atualmente conhecida. Os resultados obtidos 

através da simulação do modelo proposto face ao modelo atual na amostra de produtos selecionada 

permitiram observar uma redução significativa do stock médio (16%) e do custo total de operação 

(14%) garantindo o nível de serviço pretendido. Embora estes resultados não possam ser tomados 

como estimativas exatas dos benefícios que possam ser obtidos com a futura implementação do 

modelo proposto, são um bom indicador de que relevantes benefícios podem, de facto, ser alcançados. 

PALAVRAS-CHAVE 

Cadeia de abastecimento, gestão de stocks, dimensionamento de lotes, picking 

.
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ABSTRACT 

The present project was developed at CIN, a company which operates in the paint and varnish market. 

It has the purpose of increasing the company competitiveness throughout its supply chain and related 

processes in order to become efficient, promoting its growth and its presence on other markets and to 

satisfy the final costumer.  

The project has as primary aim the development of improvements to the replenishment processes 

which are responsible for managing and replacing common products (products commercialized on 

several companies of the group) to another companies within CIN’s group. 

It was identified several inefficiencies on the stock process policy but the outstanding one was the 

order quantity selected to the replenishment. In this policy, the tool that assists the process, suggests 

inappropriate quantities which are out of the context and reality of CIN, the company who manages 

and supplies products to another distribution centers of companies within the CIN’s group. When the 

quantity suggested is not accepted by the company, the order quantity is selected by the operator 

nevertheless it is not optimized.  

As a solution, it was developed a replenishment model for one of the companies of the group in which 

the order quantity is determinated based on two extended lot sizing models depending on the 

variability of the product: a static method, the economic order quantity, and a dynamic method, the 

Silver-Meal heuristic. This optimization is focused on the minimization of the total cost of operation 

and on the picking process reduction, since this was considered by the company an element of 

congestion in distribution center expedition.  

The proposed model and the current model are compared through a simulation by applying the stock 

policy parameters on a past period in which the demand is currently known. With the comparison of 

the results of both models on the selected sample, the suggested model against the current model 

indicated a significant average stock reduction (16%) and a total cost of operation reduction (14%) 

while ensuring the service level imposed by the company. 

Although the results can’t be assumed as an exact estimative of the achievements of the future 

implementation of the proposal model, they are a good indicator that relevant benefits can be 

achieved. 

KEYWORDS 

Supply Chain, Inventory management, lot Sizing, picking.
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1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo, apresenta-se a contextualização da dissertação. De seguida são definidas 

as perguntas de investigação e objetivos, seguindo-se da apresentação da metodologia de 

investigação aplicada no projeto. O Capítulo termina com a descrição da estrutura do 

documento. 

1.1 Contextualização 

Uma cadeia de abastecimento engloba um conjunto de empresas e todas as atividades 

necessárias para o projeto, fabrico e entrega ou prestação de um produto ou de um serviço, 

pelo que todas as empresas pertencem a uma ou mais cadeias podendo desempenhar 

diferentes papéis em cada uma delas. Estas dependem da sua cadeia de abastecimento para 

cumprir os seus objetivos (Hugos, 2011). 

O ritmo de mudança dos mercados e sua incerteza associada obriga cada vez mais a que 

empresas estabeleçam a sua posição nas cadeias de abastecimento e compreendam a função 

que desempenham. Assim, é importante que estas se instruam continuamente de como a 

gestão e a integração na cadeia de abastecimento deve ser executada de modo a alcançar 

vantagem competitiva nos mercados (Hugos, 2011). 

Segundo uma realidade tradicional, as cadeias de abastecimento são marcadas pela 

independência e desintegração dos seus constituintes. Nesta perspetiva as decisões são 

tomadas desconsiderando as consequências e o impacto que estas provocam nos outros 

membros da cadeia de abastecimento. Como todos os membros da cadeia de abastecimento 

partilham o mesmo objetivo, entregar produto final ao consumidor, ultimamente as empresas 

têm adotado metodologias de inventário gerido pelo fornecedor (Vendor-managed Inventory) 

como estratégias para redução de inventários e aquisição de benefícios da cadeia de 

abastecimento à qual pertencem. Uma relação de VMI pode ser estabelecida com base em 

políticas de reposição estando diretamente relacionada com toda a metodologia de gestão de 

stocks existente. Desta forma as empresas fornecedoras são responsáveis pela política de 

reposição da empresa compradora. Em contrapartida, a empresa compradora disponibiliza 

informações tais como vendas e previsões (Taylor & Govindan, 2013). 

Numa cadeia de abastecimento cujas empresas pertencem ao mesmo grupo os fluxos de 

informação e de materiais devem ser bem definidos e estabelecida uma maior integração da 
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cadeia de abastecimento. As práticas de VMI apresentam uma mais valia sobretudo perante 

ligações intragrupo de empresas que comercializam os mesmos produtos. 

Associado a este contexto, a gestão de stocks é uma atividade que possibilita a entrega do 

produto ao cliente final procurando determinar o momento em que a reposição deve ser 

realizada e qual deve ser o tamanho dessa reposição (Shenoy & Rosas, 2017). Existem 

estratégias, modelos de gestão de stocks e modelos de dimensionamento de lotes que 

aplicados auxiliam esta atividade (Carvalho, 2010).  

O presente projeto de dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial 

da Universidade do Minho foi desenvolvido no âmbito de um estágio curricular na empresa 

CIN, cuja atividade principal é a produção e comercialização de tintas, vernizes e outros 

produtos atuando no segmento de mercado decorativo, indústria, anti-corrosão e acessórios.  

Este projeto visa o levantamento e o desenvolvimento de propostas de melhoria dos atuais 

processos responsáveis pelo abastecimento de produtos comuns às empresas pertencentes ao 

grupo que são fornecidos pela CIN, a CIN Canárias e a CIN Espanha. A especificidade deste 

projeto prende-se com o facto de que, uma vez que se tratam de empresas do mesmo grupo e 

os produtos abrangidos por estes processos serem comuns às duas empresas, as propostas de 

melhoria devem ser desenhadas de forma a que nenhuma empresa seja desfavorecida em 

relação a outra relativamente à disponibilidade do produto. 

1.2 Objetivos 

A investigação vai de encontro ao tema proposto, pelo que se procura saber “Como é que a 

reposição de stock a empresas do grupo é processada e como pode ser melhorada?”. De forma 

a responder ao tópico geral, seguem-se perguntas de investigação de carácter mais específico: 

 Quais os recursos intervenientes no processo de reposição e como podem ser 

otimizados? 

 Quais os modelos de gestão de stocks existentes na literatura que melhor satisfazem as 

necessidades das empresas do grupo e se adaptam à sua realidade? 

 Como garantir que o processo de reposição se mantem estável e o processo de 

melhoria não é invertido? 

Este projeto visa essencialmente otimizar o processo de reposição a empresas do Grupo CIN. 

Consequentemente, estão inerentes outros objetivos mais específicos tais como: 
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 Reconhecimento dos processos atuais de reposição às empresas do Grupo, 

 Definição dos processos de reposição com base em fundamentos teóricos, 

 Análise da cadeia de abastecimento e propostas de oportunidades de melhoria, 

 Otimização dos processos administrativos associados aos processos de reposição,  

 Proposta de um modelo de reposição. 

1.3 Metodologia  

A estratégia adotada para o desenvolvimento do projeto é a Investigação-Ação, caracterizada 

pela sua tendência participativa e envolvência entre o investigador, os académicos e os 

profissionais no sentido de resolver um problema intrínseco à organização. É caracterizada 

pela presença da reflexão em todo o processo de pesquisa e pelo aperfeiçoamento da prática 

com recurso à alternância entre o agir no campo da prática e a sua investigação (Tripp, 2005). 

Está assente num ciclo de melhoria no qual se planeia, implementa, controla e avalia – ciclo 

PDCA proposto por Deming – no decorrer do processo e em cada uma das suas fases 

(Pacheco, Salles, Garcia, & Possamai, 2009). 

Para que sejam construídas soluções ao problema e para que os objetivos anteriormente 

apresentados sejam cumpridos, a metodologia adotada tem início com a inclusão do 

investigador na empresa, o conhecimento das normas pelas quais a empresa é regida e o 

reconhecimento dos processos inerentes ao planeamento da CIN. 

A revisão bibliográfica, desenvolvida na fase inicial do projeto, é crucial para a obtenção de 

fundamentação teórica para o desenho de propostas de melhorias. Aqui, são alvo de consulta 

fontes primárias tais como artigos e dissertações cujos temas estão relacionados com as 

palavras chave apresentadas. As fontes secundárias consultadas foram sobretudo livros e 

material pedagógico fornecidos pelos docentes das unidades curriculares integrantes no plano 

de estudos do curso de MIEGI na universidade do Minho.  

De seguida, tem lugar a descrição, análise e diagnóstico dos atuais processos de reposição às 

empresas. Nesta fase, os dados são recolhidos segundo um papel de investigador-observador, 

como participante através de observação direta e também através da realização de entrevistas 

não estruturadas, gerando dados do tipo primário e secundário. 
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Após a caracterização e exposição de considerações relativas aos problemas detetados 

procedeu-se ao desenvolvimento de um modelo para uma das empresas do grupo baseado em 

modelos existentes em literatura. Ao longo desta fase foi desenvolvida (em Microsoft Access 

e Microsoft Excel) ferramentas responsáveis pela automatização do processo de cálculo e do 

processamento de dados.  

Por fim, o modelo proposto é testado comparativamente ao modelo atual através de uma 

simulação realizada em Microsoft Excel a uma amostra de produtos procedendo-se de seguida 

à análise e à interpretação indicadores de desempenho e dos custos totais de operação 

considerados.  

1.4 Estruturação da Dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em 7 capítulos. No presente capítulo, foi realizada uma 

breve apresentação à empresa CIN e ao grupo CIN, uma contextualização do projeto e a 

apresentação das perguntas de investigação e objetivos bem como a metodologia aplicada. 

No Capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura cujos principais temas abordados são a 

cadeia de abastecimento, a armazenagem, a gestão de stocks, modelos de gestão de stocks e 

dimensionamento de lotes.  

O Capítulo 3 inicia-se com a explicação detalhada do funcionamento do grupo, da CIN e dos 

produtos comercializados de forma a facilitar a compreensão dos processos de reposição e a 

formulação do problema. 

No Capítulo 4 encontra-se descrito o processo atual de reposição às empresas CIN Espanha e 

CIN Canárias bem como a sua análise e diagnóstico. Este capítulo termina com a exposição e 

discussão de considerações relativas ao processo de reposição que são resultado do confronto 

entre os conteúdos teóricos apresentados no Capítulo 2 e o estado atual dos processos de 

reposição. 

No Capítulo 5 é apresentado o trabalho desenvolvido relativo à proposta de melhoria 

projetada de acordo com a realidade que o Grupo CIN atualmente enfrenta. Aqui, é 

apresentado o modelo de reposição proposto que procura colmatar as ineficiências detetadas 

no processo atual.  

No Capítulo 6 é realizada uma simulação ao modelo proposto através da realização de uma 

simulação onde os parâmetros de cálculo propostos são aplicados num período anterior. 
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expostos os resultados obtidos. É discutido em cada subcapítulo a evolução do stock ao longo 

do tempo e os custos inerentes a cada modelo para todos os produtos simulados. No último 

subcapítulo são resumidos os resultados globais obtidos pelo modelo proposto na amostra 

selecionada. 

Por último, o Capítulo 7 destaca as principais conclusões obtidas durante a realização do 

projeto e são feitas referências a problemas que, futuramente, poderão ser alvo de melhoria. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No presente capítulo é apresentada a revisão da literatura onde são compilados métodos, 

práticas e estratégias fundamentais à problemática apresentada e ao modo de como esta deve 

ser abordada.  

A revisão bibliográfica aborda como tópico geral a atividade da logística na gestão da cadeia 

de abastecimento. Neste contexto é introduzida a temática da armazenagem focada apenas na 

atividade de picking. De seguida, são abordados modelos de gestão de stocks, modelos de 

dimensionamento de lote e estratégias para a melhoria do nível de serviço prestado ao cliente. 

É também realizada uma breve referência a relações estabelecidas entre fornecedores e 

clientes na cadeia de abastecimento relativamente à gestão de inventários no fornecedor. 

No final do capítulo são apresentados, em contexto real, casos de estudo onde os conteúdos 

teóricos apresentados foram aplicados e os respetivos ganhos que podem ser obtidos. Por fim, 

são apontadas soluções que podem consideradas no projeto em desenvolvimento. 

Os métodos de dimensionamento de lotes e a informação relativa ao picking são fundamentais 

para o desenvolvimento do projeto. 

2.1 Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento 

A cadeia de abastecimento é constituída por uma rede de empresas que, em conjunto, 

coordenam funções inerentes à satisfação do cliente, à logística, ao marketing, ao 

desenvolvimento, finanças e ao serviço ao cliente, cujo objetivo primordial é garantir a 

chegada do produto ao cliente (Hugos, 2011). Segundo Christopher (2011), são as cadeias de 

abastecimento que competem entre si, e não as organizações, e segundo Bowersox é esperada 

vantagem competitiva quando focam os seus esforços na relação com o cliente, fazem uma 

precisa alocação de recursos que gera economias de escala e simplificam operações e 

procedimentos (Carvalho, 2010) . A exigência desta atenção deve-se a alguns fatores como a 

globalização da economia, o aumento de importações e de exportações, às rápidas alterações 

dos mercados e dos segmentos de mercado, às pressões ambientais e às exigências dos 

clientes (Alcibíades, 2010).  

A logística é uma das funções da cadeia de abastecimento que é responsável por todos os 

fluxos de materiais e de informação verificados numa empresa, quer sejam estes fluxos dos 
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fornecedores para a empresa, fluxos dentro da própria empresa e fluxos para o cliente 

(Waters, 2003). São funções da logística, atividades como a gestão do transporte, gestão da 

armazenagem, gestão de stocks, gestão de materiais e a gestão da procura (Carvalho, 2010). 

2.2 Armazenagem 

A necessidade de constituição de stocks obriga a que os produtos sejam armazenados em 

diferentes etapas/pontos da cadeia de abastecimento. Apesar de não acrescentar valor ao 

produto, a armazenagem é imprescindível uma vez que contribui para que o sistema logístico 

cumpra a sua missão (Carvalho, 2010), representando uma ligação importante na cadeia de 

abastecimento entre o fornecedor e o cliente. 

O processo de armazenagem é composto por várias atividades, representadas na Figura 1, 

consequentes da chegada de mercadorias ao armazém e da necessidade de satisfação de 

encomendas de clientes. Quando se verifica a receção de mercadoria no armazém, esta 

necessita de ser conferida e arrumada. As atividades de picking, preparação e expedição, são 

desencadeadas pela colocação de encomendas de clientes (Carvalho, 2010). 

 

Figura 1 – Atividades do processo de armazenagem (Fonte: Carvalho, 2010).  

Os produtos podem ser armazenados tanto em armazéns como em centros de distribuição, 

elementos que desempenham as mesmas atividades na cadeia de abastecimento, porém 

assumem diferentes objetivos. A atividade de um armazém é focada na minimização dos 

custos de operação com o objetivo satisfazer os envios de mercadorias. A receção, o arrumo, 

o picking e a expedição, são as atividades em que há maior processamento de produtos. Os 

centros de distribuição focam a sua atividade na maximização do lucro podendo desempenhar 

outras tarefas para além da armazenagem, como por exemplo, montagem de produtos. Neste, 

verifica-se o maior processamento de grandes quantidades de produtos nas atividades de 

picking e na expedição (Grant, David, Lambert, Douglas M., Stock, 2005). 

2.2.1 Picking 

O picking, que é o processo que terá atenção neste estudo, é identificado como a mais 

exaustiva e dispendiosa atividade em qualquer armazém, representando cerca de 55% dos 

custos anuais de operação (René de Koster, 2006). Esta atividade consiste numa rápida, eficaz 

Receção Conferência Arrumação Picking Preparação Expedição 
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e eficiente recolha dos produtos necessários o objetivo de satisfazer o pedido de clientes o 

mais rapidamente possível, ao menor custo e sem erros (Carvalho, 2010). Quanto mais rápido 

for o processo de picking, mais rápido é entregue o produto ao cliente. 

De um modo geral, num sistema de armazenagem, para que o processo de picking seja 

realizado, é necessário localizar o artigo, deslocar o operador responsável – o picker – ao seu 

local, recolher o artigo, e transportá-lo até à área onde vão ser preparadas as encomendas. 

Assim, este processo está associado a grandes tempos de execução, cujas percentagens por 

atividade estão discriminadas na Tabela 1 (Bartholdi & Hackman, 2002). 

Existem várias opções que incrementam a sua produtividade, tais como meios de transporte 

que agilizam e aceleram o processo, o layout do armazém, métodos lógicos de recolha dos 

produtos tais como picking by order, picking by line, zone picking e batch picking, métodos 

de armazenagem e softwares de otimização. Em relação aos sistemas de armazenagem, 

podem ser encontrados Sistemas Man-to-part, em que o picker se desloca ao local do produto 

e sistemas Part-to-man, em que o artigo é chamado e automaticamente transportado até à 

zona de pretendida (Carvalho, 2010).  

Tabela 1 – Distribuição do tempo no processo de picking de acordo com as atividades necessárias 

(Adaptado de Bartholdi & Hackman, 2002). 

Conforme a quantidade de produtos a repor, picking pode ser feito à unidade, à caixa ou à 

palete. Este apresenta-se como o mais simples de todos os picking. Relativamente à atividade 

de extração de artigos da palete para serem enviados ao cliente, é possível reduzir o seu tempo 

diminuindo o número de quantidades de produtos manusear. Em situações em que o espaço é 

suficiente, as quantidades de reposição podem ser ajustadas à caixa ou à palete consoante a 

procura que se verifica (René de Koster, 2006). 

 

 

 

Atividade Tempo (%) 

Deslocações 55% 

Localização do artigo 15% 

Extração dos artigos 10% 

Registos e outras atividades 20% 
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2.3 Previsão da procura 

Num cenário ideal em que o intervalo de tempo entre a necessidade de um evento e a sua 

ocorrência seria inexistente ou até mesmo zero, seria dispensável a realização de previsões 

(Makridakis, Wheelwright, & Hyndman, 2008). Porém, dada a existência de atrasos e de 

prazos de entrega, a realização de previsão da procura surge com a necessidade de prever o 

seu comportamento uma vez que há incertezas associadas durante o período. São também 

uma necessidade indispensável ao planeamento e um fator importante na tomada de decisões 

racionais (Carvalho, 2010).   

Um dos fatores importantes na questão da previsão, é o tratamento dos efeitos sazonais, caso 

se verifique a existência deste tipo de padrão na série temporal de dados. Este fator pode 

corresponder a meses, semanas ou a alturas do dia e ser uma consequência devido a uma 

variedade de fatores, como por exemplo, a meteorologia (Figueiredo, 2016). 

Para que seja possível um equilíbrio ao nível de produção entre a época de menor procura e a 

época de maior procura, as empresas recorrem a estratégias de planeamento de produção para 

se protegerem da sazonalidade do produto. Uma das estratégias consiste em aumentar o 

inventário no período de baixa procura para que seja possível a satisfação da procura nos 

períodos de grande procura (Hugos, 2011).  

Tal como o planeamento da produção para este tipo de artigos é diferente dos restantes, a 

gestão de stocks também é.  Na prática a procura em alguns produtos por vezes é sazonal e a 

média e o desvio padrão variam ao longo do ano conforme a sazonalidade. Ao calcular os 

parâmetros para as políticas de gestão de stocks com base no período de um ano, estando 

perante produtos com sazonalidade, é espectável que os parâmetros se comportem de maneira 

diferente ao longo do ano (Chopra & Meindl, 2014). Por exemplo, o parâmetro ponto de 

encomenda, caso seja considerado fixo para todo o período de operação, pode corresponder a 

cinco dias de procura em época baixa e corresponder a 2 dias em época alta. Portanto, na 

presença de sazonalidade e variações da procura ao longo do ano, os parâmetros de cálculo 

devem ser calculados em concordância os diferentes períodos de atividade.
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2.4 Gestão de Stocks  

O stock, ou inventário, está presente na maioria organizações de manufatura sob a forma de 

matérias-primas, produto acabado, ou semiacabado. A sua gestão é uma atividade que 

possibilita a entrega dos produtos ao cliente final e procura dar resposta a três questões, com 

que frequência deve o nível do inventário ser controlados, quando uma encomenda deve ser 

colocada e qual deve ser o tamanho dessa encomenda (Shenoy & Rosas, 2017).  

De um modo geral, o objetivo da gestão de stocks é satisfazer a procura requerida ao mínimo 

custo. Este objetivo tem implícito três vertentes que devem ser otimizadas, nomeadamente o 

serviço ao cliente, os custos de inventário e os custos de operação. O foco da gestão de stocks 

visa procurar otimizar o balanço entre as três vertentes apresentadas do qual resulte o melhor 

controlo ao menor custo, os mais baixos níveis de stock e o melhor nível de serviço (Wild, 

2002). 

Os stocks têm um papel importante na cadeia de abastecimento pelo que são vários os 

motivos pelos quais as empresas procuram a sua constituição: 

 Os stocks funcionam como buffer entre os pontos cadeia de abastecimento; 

 Permitem que o consumo seja independente do abastecimento; 

 Absorvem variações da procura e da oferta; 

 Permitem obter vantagens de compra relativamente a descontos de quantidade e aos 

custos de encomenda; 

 Permitem operações sazonais. 

Por outro lado, a sua constituição acarreta desvantagens uma vez que o stock:  

 Está associado a elevados custos (custos de operações de conservação e custos com 

seguros); 

 Representa capital imobilizado;  

 Exige espaço para ser armazenado; 

 Está sujeito a obsolescência devido às características do produto e às mudanças no 

mercado. 
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Em suma, a constituição de stocks trás vantagens e desvantagens devendo ser realizada uma 

gestão cuidada, pelo que, “as organizações não procuram eliminar os stocks mas sim controlá-

los” (Waters, 2003). 

2.4.1 Nível de Serviço e Stock de Segurança 

O nível de serviço é uma medida da gestão de inventários recorrente quando a procura e a 

oferta estão associadas a incertezas. Esta é definida em percentagem e pode representar:  

 A frequência de situações de quebra por número de encomendas; 

 A frequência de situações de quebra por unidade de tempo;  

Uma organização que define um nível de serviço de 95%, espera que, 95% das encomendas 

sejam concretizadas a partir do stock existente. Em contrapartida, aceita que as restantes 5% 

encomendas não sejam satisfeitas pelo stock existente, verificando-se rotura. O cálculo do 

nível de serviço, equação (1), pode ser obtido a partir da fração entre o número de 

encomendas satisfeitas por produtos em stock e o número total de encomendas durante 

determinado período (Waters, 2003). 

 
  

                                            

                      
 

(1) 

Perante o comportamento aleatório da procura, é necessário constituir uma quantidade 

adicional de produtos que permita maior proteção contra as oscilações da procura e, 

consequentemente a melhoria do serviço ao cliente (Waters, 2003). Para tal, as empresas 

constituem stocks de segurança que satisfazem a procura que excede a previsão durante um 

determinado período, porém, esta quantidade deve ser determinada de modo a que não 

provoque excesso de stock. 

Existem várias abordagens que modelam as perspetivas de gestão segundo a perceção de cada 

gestor. A determinação do stock de segurança pode ser realizada tendo em conta o nível de 

serviço estabelecido pela empresa, pelo que quanto maior for o nível de serviço pretendido, e 

a variabilidade da procura, maior será o stock a manter.  

A gestão de stocks depara-se com o trade-off quando as empresas planeiam o stock de 

segurança a reter. Por um lado, a constituição de stocks de segurança aumentam a 

probabilidade da disponibilidade do produto mas, consequentemente, os custos associados à 

gestão de inventários também aumentam (Chopra & Meindl, 2014). Em suma, deve ser 

encontrado um balanço entre os custos de inventário e o serviço ao cliente.  
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2.4.2 Custos Inerentes aos Stocks e à Sua Gestão  

É possível quantificar o custo total associado a uma política de gestão de stocks recorrendo 

aos seus custos. Uma vez considerados, para o mesmo horizonte temporal, permitem também 

a comparação entre políticas através do seu custo contribuindo como um elemento 

determinante no processo de seleção. Para o mesmo nível de serviço, a política de gestão de 

stocks a adotar é a que  minimiza o custo total de operação (Shenoy & Rosas, 2017). Estes 

custos são constituídos pelo custo de posse e o custo de encomenda (Chopra & Meindl, 2014).  

Todos os custos associados ao processo de reposição constituem o custo de encomenda, C3. 

Aqui, estão incluídos os custos de transporte caso a empresa seja responsável pelo custo do 

envio do produto, os custos com os recursos humanos, nomeadamente no lançamento e na 

receção e conferência de encomendas, gastos com a comunicação. 

Os custos de posse, C1, representam o custo que uma empresa incorre pela retenção de stock 

em armazém durante um determinado período de tempo. Este pode ser obtido a partir da 

equação (2), a partir da multiplicação de uma taxa, i, pelo custo do produto, b. 

        (2) 

Esta taxa é estimada pela soma de todos os componentes que constituem o custo de posse. 

Deste fazem parte o custo de capital investido, custo de armazenagem, manutenção e o custo 

de obsolescência (Chopra & Meindl, 2014). 

 Os custos manutenção dos produtos, considerados nos custos de posse, são os custos 

que variam consoante a quantidade recebida. Custos independentes da quantidade que 

variam com o número de encomendas devem ser incluídos no custo de encomenda.  

 O custo de obsolescência estima a taxa à qual o valor do produto que se encontra 

armazenado diminui devido ao seu valor do mercado ou devido à diminuição da sua 

qualidade. 

 Os custos de ocupação variam com o incremento ou decremento da necessidade de 

espaço devido a variações no intervalo do reabastecimento. Se o intervalo de 

reabastecimento é estável ao longo de determinado período, os custos de ocupação não 

variam. Supondo que, para a mesma procura, os intervalos de reabastecimento 

aumentam, a quantidade rececionada a cada reabastecimento é maior o que provocará 

maior necessidade de espaço. 
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 Outros custos tais como gastos com seguros, segurança, taxas, e dano também devem 

ser considerados apesar de representarem uma pequena fração do custo de posse.  

O custo de quebra, C2, representa o custo que a empresa incorre quando a procura de 

determinado produto excede o nível de stock existente. Pode ser representado como perda de 

clientes e gastos administrativos extra quando a procura não é considerada como perdida mas 

sim como pendente até à receção da próxima encomenda (Hillier & J.Lieberman, 2001). 

Numa situação de rotura, em que a colocação de uma encomenda extra não se verifica ou o 

cliente aceita aguardar pelo produto, o excesso de procura pode ser satisfeito, por um lado, 

recorrendo de uma encomenda urgente, porém resultando em elevados custos de colocação. 

Por outro lado, pela obtenção do produto através de outro fornecedor a um preço mais elevado 

em relação ao seu custo normal de obtenção (Shenoy & Rosas, 2017). 

2.4.3 Classificação de Produtos 

Perante as políticas de gestão de stocks existentes surge a necessidade de decidir qual o 

modelo que melhor se adequa às características dos produtos. Como os artigos numa empresa 

têm diferentes níveis de importância, devem ser geridos segundo políticas diferentes. Para tal, 

as empresas classificam os artigos recorrendo a ferramentas como a análise ABC, que, surge 

neste âmbito para diferenciar as políticas de gestão de stocks e o grau de controlo necessário 

para cada grupo de artigos. Segundo o ponto de vista da gestão de inventários é espectável 

que esta análise seja realizada segundo critérios de faturação, margem de contribuição, 

rotação ou volume de vendas. 

Da análise ABC, segundo a regra de Pareto, resulta que a classe A compreende 20% dos 

artigos da análise correspondendo a 80% da faturação total ou do critério em estudo. A classe 

B, compreende 30% dos artigos a 15% da faturação e a classe C compreende 50% dos artigos 

que corresponde a 5% da faturação. Os produtos A são os artigos de maior importância, pelo 

que devem ser alvo de maior atenção por parte do gestor de stocks. Devem ser estabelecidos 

maiores níveis de serviço relativamente aos outros produtos e devem ser adotadas políticas de 

gestão de stocks que providenciem maior controlo a estes produtos (Carvalho, 2010). 

Em suma, a análise ABC, é uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão sobre quais 

produtos devem ser alvo de maior atenção relativamente ao controlo de inventários.  
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2.5 Modelos de Gestão de Stocks 

Surgem, neste âmbito, modelos de gestão que proporcionam às organizações a capacidade de 

gerirem os seus produtos no sentido de conhecerem qual a quantidade que devem manter em 

stock, que quantidade deve ser encomendada de cada vez e quando é que devem ser colocadas 

as encomendas sem comprometer o nível de serviço ao cliente (Rushton, Croucher, & Baker, 

2011).  

Os modelos são divididos em dois grupos: os modelos determinísticos e os estocásticos. Os 

modelos determinísticos, como por exemplo o modelo de quantidade ótima de encomenda, 

QEE, são caracterizados pelo facto da procura e da oferta serem constantes e conhecidas. Na 

classe dos modelos estocásticos existem dois modelos base, o modelo de revisão contínua e o 

modelo de revisão periódica, os restantes resultam da combinação de vantagens de vários 

modelos de gestão de stocks. Este, aplicam-se quando a procura e/ou a oferta têm um 

comportamento aleatório, o que obriga à constituição de stock de segurança (Carvalho, 2010). 

2.5.1 Quantidade Económica de Encomenda  

O modelo da quantidade económica de encomenda, tal como o nome indica, procura definir a 

quantidade ótima a enviar com base no número de encomendas e o nível de stock a manter 

tendo em conta um determinado horizonte temporal. Este está assente nos seguintes 

pressupostos (Muller, 2003): 

 A taxa de procura e o prazo de entrega são constantes e conhecidos; 

 Dada a possibilidade de determinar com precisão o dia de colocação da encomenda 

e a sua chegada, neste modelo não são permitidas roturas. 

 O custo de posse e os custos de encomenda são independentes da quantidade de 

encomenda (não são considerados descontos); 

 A formula apenas suporta um tipo de item de cada vez; 

 A quantidade encomendada entra no sistema exatamente no instante em que o nível 

do inventário se encontra em zero. 

 A reposição é considerada instantânea; 

O custo total do modelo é matematicamente representado através da equação (3) e 

graficamente representado na Figura 2.  
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      (3) 

Onde: 

r, representa a procura em unidades de artigos por ano, 

Q, é quantidade de artigos a encomendar, 

C3, é o custo unitário de encomenda, 

C1, o custo de posse anual unitário. 

 

 

Figura 2 – Variação do custo total por unidade de tempo com o tamanho da encomenda (Fonte: 

Waters, 2003). 

Como observado no gráfico da Figura 2, à medida que a quantidade por encomenda aumenta, 

a frequência de colocação de encomendas diminui resultando num baixo custo de 

encomendas. O facto de serem enviadas encomendas de grande quantidade provoca um 

aumento do custo de posse, uma vez que o valor médio de stock é mais elevado. A quantidade 

de encomenda que minimiza o valor do custo total é a correspondente à quantidade do ponto 
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de equilíbrio entre a frequência das encomendas e o nível de stock a manter. Esta quantidade 

é calculada de acordo com a equação obtida através da derivação da equação (3) segundo Q e 

pela sua resolução em ordem a Q. Obtendo-se então a equação (4).  

 

      
    

  
 

(4) 

Através da equação (5), é possível obter o período entre os instantes de reaprovisionamento, t. 

Este, representa o tempo para o qual o produto se encontra disponível em armazém, ou seja, a 

sua cobertura.  

 
    

   

 
 

(5) 

O momento em que a encomenda deve ser colocada é definido pelo ponto de encomenda que 

é atingido quando a quantidade em stock é equivalente à quantidade que é consumida durante 

o tempo de reposição, calculada através da equação (6); 

        (6) 

Onde: 

PE, representa o ponto de encomenda, 

l, representa o prazo de entrega. 

O modelo da QEE pode ser aplicado numa vasta gama de problemas de gestão de inventários 

representando a melhor maneira de abordar este tipo de problemas (Waters, 2003). 

2.5.2 Modelo de Revisão Contínua 

No modelo base de revisão contínua, também designado como modelo (s,Q), ou ainda como 

modelo nível de encomenda, o inventário é continuamente controlado o que exige 

conhecimento exato da sua quantidade. Para tal, a existência de tecnologia capaz de garantir 

esta informação aos gestores é um fator fundamental para a implementação deste tipo de 

modelos. O seu funcionamento consiste na colocação de uma encomenda sempre que o nível 

de stock seja igual ou equivalente ao ponto de encomenda, PE, que é definido por a equação 

(7).  
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               (7) 

Onde:  

       , representa a procura durante o prazo de entrega, 

SS, representa stock de segurança. 

Este modelo tem a particularidade de que a quantidade de envio entre encomendas é fixa, Q, 

variando apenas o intervalo de tempo entre a colocação de encomendas devido a variabilidade 

do consumo (Chopra & Meindl, 2014). Verifica-se também que a quantidade de inventário 

varia entre o nível correspondente ao stock de segurança, e o nível SS + Q, uma vez que a 

quantidade encomendada é sempre a Q no momento em que atinge o PE. 

Este modelo corresponde a uma adaptação do modelo da QEE acrescendo o facto de que a 

procura e/ou a oferta são de natureza aleatória o que obriga à constituição de um stock de 

segurança através da equação (10). Existirá rotura quando a procura durante o prazo de 

entrega for superior ao ponto de encomenda (Carvalho, 2010). A revisão contínua de 

inventários resulta num menor nível de stock de segurança devido ao facto de ser usado 

apenas para satisfazer a variabilidade da procura durante o prazo de entrega (Chopra & 

Meindl, 2014). Esta política em combinação com altos níveis de serviço, deve ser aplicada 

para gerir os artigos com grande importância para a empresa pelas razões apresentadas 

anteriormente (Carvalho, 2010).  

Na Figura 3, é possível observar-se ao longo do tempo, a quantidade em stock do artigo “X” 

resultantes da aplicação de uma política nível de encomenda de acordo os parâmetros 

anteriormente apresentados.  

 

Figura 3 – Gráfico representativo de uma política ciclo de encomenda (Fonte: Carvalho, 2010). 

Como referido anteriormente na Secção 2.4.1, o cálculo do stock de segurança pode ser 

realizado com base no nível de serviço determinado. Em políticas nível de encomenda, existe 



19 

 

rotura quando a procura do produto durante o prazo de entrega é superior ao ponto de 

encomenda. 

Considerando que a variável procura durante o prazo de entrega segue aproximadamente uma 

distribuição normal com parâmetros conhecidos, com um fator de segurança, z, determinado 

através da equação (8) é possível determinar o stock de segurança a manter para determinado 

produto. Este é obtido através da equação (10), multiplicando o fator de segurança pelo desvio 

padrão da procura durante o prazo de entrega,          que por sua vez, é obtido através da 

equação (9).  

 

 
              

  
       

  
(9) 

 

Onde: 

l, representa o prazo de entrega, 

r, representa a procura. 

 

              (10) 

 

O modelo (s, S) também designado por Order-up-to-level S, é um modelo similar ao 

anteriormente apresentado. A diferença reside no facto de que a quantidade de envio entre 

encomendas Q é variável. Este modelo é conhecido também como modelo Min-Max uma vez 

que quando o nível de inventário atinge o nível s, é lançada uma encomenda de modo a que o 

inventário seja reposto para o nível S (Shenoy & Rosas, 2017).  

2.5.3 Modelo de Revisão Periódica  

O modelo de revisão periódica (R, S), ou ciclo de encomenda, consiste na verificação do 

inventário entre períodos de tempo regulares, R, previamente definidos de acordo o 

fornecedor ou segundo o planeamento da empresa. A cada momento de revisão, o nível de 

stock para o próximo período é calculado e comparado com o stock existente. A quantidade 

de encomenda obtida através da equação (12) é colocada de modo a repor o inventário para o 

 
  

    

 
 

(8) 



20 

 

nível de stock alvo, S, correspondendo à diferença entre o stock existente e o stock previsto 

para o próximo período.  

       (11) 

 

Onde:  

S, representa o stock alvo, 

I, representa o stock existente. 

Por sua vez, o nível de stock S, é definido como a quantidade que se prevê consumir durante 

todo o período de reposição somado ao stock de segurança.  

 

             (12) 

Onde: 

T, é o período entre encomendas, 

L, representa o prazo de entregas, 

 

Se durante o intervalo de entre reposições é verificada rotura de produtos, nenhuma 

quantidade é reposta até ao próximo momento de revisão. Este modelo tem a especificidade 

de que o período entre encomendas é fixo, e a quantidade a encomendar é variável de acordo 

com a taxa da procura entre intervalo de entregas (Carvalho, 2010).  

Estes tipos de modelos são mais fáceis de implementar uma vez que não exigem a 

necessidade de rastrear os níveis de stock a cada momento e também por resultarem 

colocações de encomenda em intervalos regulares.  

Em contrapartida, a revisão periódica exige um maior investimento em stock de segurança 

que podem ser calculados através da multiplicação do fator z, com o desvio padrão da procura 

durante o período de aprovisionamento,        , através da equação (14). O        , por sua 

vez, é obtido através da equação (13).  

 
                  

        
  

(13) 

                (14) 

Deste modo, a quantidade a reter tem que ser suficiente para satisfazer a variabilidade da 

procura e do prazo de entrega durante todo o período de planeamento, que por sua vez, é 

composto pelo período de revisão, T, e pelo prazo de entrega, (Chopra & Meindl, 2014) . Pelo 
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mesmo motivo, neste modelo existirão roturas quando a procura do produto durante todo o 

período de aprovisionamento for superior ao stock alvo, S.  

Na Figura 4, é possível observar-se ao longo do tempo, a quantidade em stock do artigo “X” 

resultantes da aplicação do modelo de revisão periódica de acordo os parâmetros 

anteriormente apresentados. 

 

Figura 4 – Gráfico representativo de uma política ciclo de encomenda (Fonte: Carvalho, 2010). 

Devido às razões anteriormente apresentadas, o modelo de revisão periódica com uma 

periodicidade alargada aliado a níveis de serviço mais baixos, comparativamente aos artigos 

de grande importância, é o mais indicado para gerir produtos pouco relevantes para a empresa 

(Carvalho, 2010). São várias as situações em que, preferencialmente este sistema é aplicado, 

como por exemplo, numa situação em que não são direcionados recursos suficientes para uma 

revisão de stocks regular, sendo então realizada unicamente em períodos de tempo fixos e 

alargados. Ou por outro lado, em situações em que é necessária maior coordenação nos 

processos de reposição, uma vez que permite o planeamento de reaprovisionamentos de modo 

a que sejam enviados vários tipos de produtos para determinado cliente simultaneamente, ou 

visto por outra perspetiva, receber todos os vários produtos de um mesmo fornecedor 

simultaneamente (Edward A. Silver, David F. Pyke, 2016). 

2.5.4 Modelos Mistos 

Existem outros modelos que resultam da alteração dos parâmetros base e/ou da conciliação 

das características dos dois modelos base apresentados. O modelo de nível de encomenda com 
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revisões periódicas, modelo (R, s, S), é um exemplo da combinação do modelo de revisão 

contínua com o modelo de revisão periódica uma vez que controla o nível de stock 

periodicamente (Edward A. Silver, David F. Pyke, 2016).  

Caso o stock se encontre inferior a um determinado nível, é colocada uma encomenda de 

quantidade fixa, caso contrário, nada é encomendado até à próxima revisão. Uma alternativa a 

este modelo passa por enviar uma quantidade variável calculada em relação ao stock alvo em 

vez de enviar uma quantidade fixa a cada ciclo de revisão.  

2.6 Dimensionamento de Lotes 

Em produtos que apresentam séries temporais cuja procura varia com o tempo, o envio de 

quantidades fixas de encomenda não é a melhor estratégia uma vez que provoca uma maior 

variação de tempo entre os intervalos de reposição. Esta particularidade verifica-se quanto 

mais a procura varia ao longo do horizonte de planeamento. Existem três abordagens que 

podem ser adotadas de modo a contornar os diferentes comportamentos da procura (Edward 

A. Silver, David F. Pyke, 2016):  

 Recorrer à Quantidade económica de encomenda assumindo que a taxa da procura é 

constate, 

 Obter a solução exata aplicando o algoritmo Wagner–Whitin, 

 Recorrer a heurísticas cujos resultados são próximos da solução exata obtida pelo 

método mencionado no ponto anterior. 

Os modelos de dimensionamento de lotes procuram determinar a quantidade de 

reabastecimento (variável por encomenda) através da previsão da procura, dos custos de posse 

e dos custos de encomenda a partir do presente até ao horizonte de planeamento, selecionando 

os períodos de reposição para os quais cada encomenda satisfaz a procura. 

Assim os modelos de dimensionamento de lotes podem ser divididos em dois grupos, um 

grupo que determina o tamanho do lote com base na quantidade e outro com base nos 

períodos de reposição. No esquema Figura 5, estão apresentados alguns métodos de 

dimensionamento de lotes (Sipper, 1997).  
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Figura 5 – Classificação de Modelos de Dimensionamento de lotes (Fonte: Sipper, 1997). 

Quando não existe variabilidade na procura, a QEE é o melhor modelo para determinar a 

quantidade de envio. Perante a variabilidade da procura, o algoritmo de Wagner-Whitin 

permite a obtenção de soluções ótimas, porém é computacionalmente exigente. Surgem então 

heurísticas que também são utilizadas para o dimensionamento de lotes dinâmicos e 

proporcionam soluções próximas da solução ótima obtida pelo algoritmo Wagner-Whitin 

como é o caso da heurística de Silver-Meal descrita no próximo subcapítulo (Edward A. 

Silver, David F. Pyke, 2016). 

A regra de Peterson-Silver define qual o melhor método de dimensionamento de lotes a 

aplicar através do coeficiente de variabilidade, obtido a partir das equações (15) e (16). 

Valores de V obtidos iguais ou inferiores a 0,25 deve ser utilizado o modelo QEE, por outro 

lado, para valores superiores a 0,25 deve ser utilizado um método de dimensionamento de 

lotes dinâmico (Sipper, 1997).  

 
  

                                

                                        
 (15) 

 
  

     
  

   

    
 
     

   (16) 
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Onde:  

V, Representa a medida de variabilidade, 

n, o número de períodos considerados no horizonte de cálculo, 

Dt, representa a procura do período t. 

2.6.1 Heurística de Silver-Meal 

A heurística de Silver-Meal determina a quantidade de envio a partir da soma das respetivas 

quantidades correspondentes aos períodos selecionados pelo algoritmo. Este, visa 

minimização dos custos totais por unidade de tempo durante o período em que a quantidade 

de envio se encontra disponível em armazém. Através da equação (17), é calculado 

individualmente o custo total incorrido pelo envio de produtos que satisfazem a procura até ao 

período T  (Edward A. Silver, David F. Pyke, 2016).  

 
      

               
   

 
 

 

(17) 

Onde:  

CT(T), representa o custo total de operação ao satisfazer a procura até ao período T, 

T, representa a variável de decisão, ou seja, o período até o qual repor, 

C3, representa o custo de colocação da encomenda, 

C1, representa o custo de posse por artigo por unidade de tempo, 

Pi, representa a procura no período i, 

A cada iteração é testado se a procura correspondente aos períodos sucessivos é adicionada ao 

lote de envio ou não. Assim, caso a equação (18) se verifique, foi encontrado um mínimo na 

função custo e que foi determinado o número de períodos a abastecer. Por fim, a quantidade 

de envio, Q, que é constituída para a formação do lote é obtida através da equação (19), 

correspondendo ao somatório da procura até ao período T (Edward A. Silver, David F. Pyke, 

2016).  

               (18) 

 

 

     

 

   

 (19) 

Esta heurística assume que a procura é consumida no início do período correspondente, deste 

modo, não são considerados custos de posse no período em questão. Por exemplo, ao calcular 
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CT(1), apenas são considerados os custos de encomenda. Ao calcular CT(2), são considerados 

os custos de encomenda e os custos de posse de stock incorridos pela armazenagem da 

quantidade prevista para o próximo período durante um período (Edward A. Silver, David F. 

Pyke, 2016).  

É possível que o CT(T) possa continuar a diminuir sucessivamente a cada período até n, o que 

significa que todos os períodos podem ser cobertos pelo mesmo lote. Mesmo assim, pode ser 

coberto um período ainda mais longo, porém a heurística é incapaz de responder sem 

informações de previsão para além do período n.  

2.7  Fair Shair Allocation 

A reposição de produtos é um processo necessário à constituição de stocks na cadeia de 

abastecimento dado que se pretende que o produto esteja disponível quando procurado pelo 

cliente. Contudo, as organizações deparam-se com situações em que reposição não é o melhor 

método de distribuição. Surge neste contexto a distribuição de produtos através de alocação 

como alternativa à reposição. Existem vários métodos de alocação tendo em conta 

características como a procura do produto no destino, os atrasos em entregas, os acordos e 

objetivos estabelecidos com os fornecedores.  

Fair Shair Allocation é um método simples de gestão de inventário que proporciona uma 

distribuição equitativa do inventário disponível na fonte, por exemplo, um centro de 

distribuição, pelos destinos que por esta são abastecidos. Assim, é determinada a quantidade 

que deve ser enviada para cada um dos destinos (Carvalho, 2010).  

2.8 Vendor-managed Inventory 

Segundo um ponto de vista tradicional, cada membro da cadeia de abastecimento toma a suas 

decisões internamente e independentemente sem considerar o impacto que tais mudanças 

provocam nos restantes níveis da cadeia de abastecimento. Como todos os membros da cadeia 

partilham como objetivo comum a satisfação do cliente final, a troca de informação é uma 

prática benéfica a sua atividade. Surgem assim estratégias de Vendor-managed inventory, 

VMI, que são estabelecidas entre os vários membros da cadeia de abastecimento, minimiza o 

impacto da amplificação da procura e promovem a redução de inventários (Taylor & 

Govindan, 2013). 
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Como referido anteriormente, para que estas estratégias sejam implementadas, é necessária a 

partilha de informação. Assim, vendedor é responsável pela política de reposição do 

comprador e decide qual a quantidade e o momento em que as reposições devem ser 

realizadas, sempre respeitando os limites de inventário estabelecidos entre ambas as partes. 

Por sua vez, o comprador, é obrigado a partilhar a informação relativa à sua atividade 

nomeadamente previsões de vendas, níveis de stock e alterações da sua atividade como por 

exemplo campanhas (Taylor & Govindan, 2013).  

2.9 Indicadores de Desempenho 

O estabelecimento de medidas de desempenho que determinem a eficiência e a eficácia de 

uma atividade é uma componente importante na gestão das cadeias de abastecimento devendo 

ser determinadas tendo em conta os seus objetivos estratégicos. Existem três tipos de 

indicadores que medem a atividade a diferentes níveis. Os indicadores capazes de descrever o 

desempenho do sistema ao nível dos recursos consumidos, cujo objetivo é incrementarem a 

eficiência do sistema. Os indicadores que medem o output do sistema que, por sua vez, 

avaliam o nível de serviço prestado ao cliente e por fim os indicadores de flexibilidade. Estes 

medem a capacidade de resposta do sistema às alterações a que está sujeito (Carvalho, 2010).  

Numa política de gestão de stocks existem determinadas características críticas que 

necessitam de ser continuamente monitorizadas. Assim é possível ter uma maior perceção do 

seu funcionamento atual e decidir quais as melhores estratégias a adotar (Christopher, 2011).  

Como já referido anteriormente o nível de serviço pode ser avaliado através da 

disponibilidade do stock quando procurado pelo cliente ou também sob uma perspetiva 

temporal, como por exemplo, percentagem de encomendas entregues dentro dos períodos 

definidos. O investimento em inventário pode ser também considerado como uma medida de 

performance sendo este avaliado através do seu valor económico e pela sua taxa de cobertura. 

O nível de serviço, que no fundo caracteriza a gestão de stocks desempenhada, pode ainda ser 

melhorado se forem considerando outras métricas tais como, o número de SKU em rotura, o 

número de clientes e respetivas encomendas afetados por quebras ou entregas fora do prazo 

estabelecido, interpretação da causa que originam roturas e acompanhamento de queixas de 

clientes  (Wild, 2002). 
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2.10 Casos de Estudo Relevantes 

A gestão de inventários é uma atividade de grande foco na gestão da cadeia de abastecimento, 

as empresas procuram controlar os seus stocks sem comprometerem o serviço ao cliente.  

Na revisão da literatura realizada, foram alvos de consulta alguns casos de estudo com 

semelhanças ao atual projeto em desenvolvimento. No artigo “Case Study on Inventory 

Management Improvment” (Plinere & Borisov, 2015), o autor propõe-se a diminuir os níveis 

de stocks de uma empresa de montagem de microchips com recurso à gestão de inventários e 

aplicando um sistema de cálculo automático – Agente de cálculo. Este, é responsável pela 

classificação dos produtos recorrendo à ferramenta análise ABC, realizar o cálculo de 

previsão e por parametrizar a política de gestão de inventários de nível de encomenda, 

calculando os parâmetros stock de segurança e o ponto de encomenda de igual modo ao 

apresentado na secção 2.5.2. Foram obtidos, em testes, um decréscimo no nível de inventário 

em 14,48% comparativamente aos dados reais. Por outro lado, o artigo acrescenta também 

que a execução da gestão de inventários por um agente de cálculo garante flexibilidade de 

resposta e reação atempada aos desvios de procura prevista corrigindo as políticas de 

reabastecimento (Plinere & Borisov, 2015).  

Num estudo realizado à gestão de stocks e aos processos recorrentes de armazenagem de uma 

loja de retalho no setor da bricolage foi identificado e apontado como problema um excesso 

de stock em armazém. De modo a colmatar este problema, foi elaborado um plano de ação no 

qual estava incluído a parametrização do valor do stock de segurança. Por sua vez, 

dimensionado para absorver as variações da procura e do prazo de entrega durante todo o 

período de aprovisionamento. As medidas implementadas juntamente com a anteriormente 

referida resultaram numa redução de stock de 26% (Barros, 2017). 

Um caso de estudo realizado no centro de distribuição de bens de consumo da empresa 

Unilever, em Veghel na Holanda procura investigar como é que o case picking pode ser 

controlado e reduzido. O autor aponta todas as causas que atualmente que provocam a 

necessidade de efetuar picking unitário e sugere regras que delimitam a execução desta 

atividade considerada dispendiosa. Com a sua implementação, é esperada uma diminuição do 

número de pickings que que resultam numa redução de 10% nos custos de manuseamento 

(Wammes, 2015).  

Uma investigação realizada na Sonae MC, uma empresa de retalho, resultou na construção de 

um método de otimização do modelo de compra na gestão de stocks. Este método consiste 
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numa extensão da fórmula da QEE, onde foram acrescidas todas as rubricas de custo 

envolvidas no processo de compra da empresa. Os resultados obtidos com recurso à 

simulação revelaram que a nova formula de cálculo promove ganhos de eficiência de 18% 

(Mota, 2014).  

2.11 Conclusão da Análise da Literatura 

A revisão da literatura apresentada neste capítulo foi fundamental para situar na bibliografia 

atual o trabalho de investigação, rever e consolidar conceitos relacionados com a área em 

estudo e identificar práticas comuns na gestão de stocks e nos processos de reposição. 

Foi consultado na literatura e comprovado pelos casos de estudo que os produtos devem ser 

classificados pela respetiva importância para a gestão, em função de determinados critérios. 

Assim, numa ótica de gestão de stocks, o tratamento facultado aos produtos deve ser diferente 

consoante a sua classificação.  

Os modelos de gestão de stocks apresentados na literatura são recorrentemente utilizados na 

generalidade dos casos e, associados a estes, a estratégia de constituição de stock de 

segurança. Os casos de estudo consultados são exemplos de casos práticos de aplicação onde 

se comprovam que viabilidade da sua aplicação. 

Como verificado no caso de estudo da empresa Unilever, o número de unidades picadas afeta 

o desempenho do centro de distribuição. A importância que este caso tem para a atual 

investigação prende-se não com a solução pelo autor proposta, mas sim com a pertinência do 

tema e o levantamento do problema. A investigação visa a otimização de tempo e a redução 

do congestionamento nos centros de distribuição através do aumento expedições 

correspondentes a paletes inteiras. É também importante referir que o principal foco do centro 

de distribuição não é a armazenagem dos produtos, como nos armazéns, mas a rapidez e a 

capacidade de resposta ao cliente, maximizando o lucro.  

No que diz respeito à determinação da quantidade de envio, o modelo da QEE pode ser 

aplicado numa vasta gama de problemas de gestão de inventários representando a melhor 

maneira de abordar este tipo de problemas. No entanto, nos casos em que a variabilidade da 

procura do produto é grande, deve ser aplicado um método dinâmico de dimensionamento de 

lotes. Estes métodos podem ser aplicados na sua forma mais tradicional, tal como apresentada 

na revisão da literatura, ou podem ser adaptadas e moldadas ao contexto do problema em 

questão. 
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Relativamente aos processos de uma organização, ao serem melhorados devem ser 

normalizados uma vez que as melhorias só são atingidas quando a inovação é combinada com 

um esforço crescente de normalização (Imai, Masaaki; Bildhauser, 1986). Em suma, os 

processos devem ser normalizados de forma a tornarem-se estáveis evitando assim que as 

melhorias sejam ignoradas e que se verifique o retrocesso na procura da melhoria (Liker & 

Meier, 2015). 

Perante a revisão da literatura realizada conclui-se que a política de gestão de stocks de uma 

empresa, mais especificamente a quantidade de envio, pode ser adaptada de modo a que sejam 

evitados problemas a montante da cadeia de abastecimento, como por exemplo, 

congestionamento provocado no centro de distribuição devido ao excesso manuseamento de 

produtos.  
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3. CASO DE ESTUDO  

Este capítulo apresenta o contexto organizacional do sistema em estudo e descreve o seu 

funcionamento geral. Esta apresentação e descrição são fundamentais para a compreensão dos 

processos de reposição alvo de estudo, para a formulação do problema e para o 

desenvolvimento de um modelo de reposição alternativo que serão tratados nos capítulos 

seguintes. 

3.1 Contexto organizacional 

Em 1917, na cidade do Porto, é fundada a Companhia Industrial do Norte, SARL, como a 

primeira empresa associada à atual marca CIN. Mais tarde, em 1926, foi constituída a 

Corporação Industrial do Norte com atividade centrada na indústria de tintas e vernizes. Em 

1966, devido à limitação da área instalada e ao progresso da empresa, foi inaugurada uma 

nova unidade na cidade da Maia, onde hoje se encontra a sede da empresa. 

Ao longo dos anos, a CIN aumentou a sua capacidade industrial, adquiriu e fundou novas 

empresas, conquistou posições de liderança em vários segmentos de mercado, apostou em 

novos modelos de negócio e estabeleceu parcerias comerciais internacionais.  

Atualmente, a CIN – Corporação Industrial do Norte S.A. –  é um grupo multiempresa cuja 

atividade principal é a produção e comercialização de tintas, vernizes e outros produtos 

atuando no segmento de mercado decorativo, indústria, anti-corrosão e acessórios.  

O grupo, cuja empresa mãe é a CIN é constituído por oito empresas, armazéns de fabrico e de 

distribuição, centros de I&D e lojas em vários países, nomeadamente Portugal, Espanha, 

França, Angola e Moçambique. Distribui os seus produtos através de lojas próprias, 

franchisados, concessionados e revendedores autorizados, exportando para vários mercados 

da Europa Central e América Latina. Atualmente as empresas que fazem parte do Grupo CIN 

são a CIN, Celliose, MONOPOL, Tintas CIN Angola, Artilin, CIN Industrial Coatings, CIN 

Espanha e Tintas CIN Moçambique. 
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A expansão da CIN continua a verificar-se uma vez que a sua estratégia é “intervir em 

mercados onde, suportada pelas suas competências básicas, seja capaz de atingir uma posição 

de liderança”
1
.  

“Com 100 anos de experiencia no mercado das tintas e vernizes”
1
, a CIN assume-se líder em 

Portugal desde 1992 e na península ibérica desde 1995, pertencendo a várias associações 

profissionais, como por exemplo, CEPE – Conselho Europeu de Fabricantes de Tintas e 

Associação Portuguesa de Tintas. O Grupo é reconhecido como uma referência no mercado 

estando atualmente posicionado em 21º lugar no Ranking Europeu segundo European 

Coatings
2
 e no 56º lugar do ranking mundial de produtores de tinta e vernizes segundo 

Coatings World
3
. 

Como referido anteriormente, a sede da empresa principal é localizada na Maia e no 

Departamento de Planeamento Industrial pertencente à Direção de Operações da CIN, local 

onde o presente projeto decorreu, são desempenhadas as seguintes funções: 

 Cálculo, ajuste e manutenção de previsões de vendas, 

 Lançamento diário de ordens de fabrico e ordens de enchimento, bem como o 

respetivo tratamento e manutenção de ordens anteriormente lançadas,  

 Compra e gestão dos produtos que não são fabricados pela CIN. 

 Gestão de stocks na CIN, reabastecimento às empresas do grupo e às lojas CIN e 

Sotinco de Portugal Continental, à empresa CIN Espanha e respetivas lojas, CIN 

Canárias e respetivas lojas e à empresa Celliose; 

Como referido anteriormente, o grupo CIN é constituído por empresas, armazéns de fabrico e 

de distribuição, armazéns de exportação, centros de I&D e lojas em vários países. Esta 

informação encontra-se sistematizada na Tabela 2. 

                                                 

1
 http://www.cincoatings.com/portalc/ 

2
 http://www.european-coatings.com/ 

3
 http://www.coatingsworld.com/ 
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Tabela 2 – Caracterização das empresas pertencentes ao grupo CIN. 

Código da 

empresa 
Empresa 

Armazéns de 

Fabrico 

Centros de 

Distribuição 

Número de 

Lojas 

01 CIN 
C1, C2, C3, 

C4, C5, C6 
CA 

63 (sendo 3 

lojas da marca 

Sotinco) 

05 
CIN 

Indústria 
I1 IA 1 

15 Nictrading - - - 

11 Navis - VA - 

50 
CIN 

Espanha 
B1 BA 14 

66 
CIN 

Canárias 
- GA 11 

80 Celliose O1, O2, H1,H2 
AO, OC, ON, 

HA  
- 

Como referido anteriormente, o grupo CIN foca-se na comercialização tintas, vernizes e 

produtos associados à sua aplicação, ou seja, produtos complementares atuando nos 

segmentos de mercado decorativo, indústria e anti-corrosão. 

Os produtos comercializados pelo grupo poderão ser comuns, ou seja, vendidos em várias 

empresas, ou exclusivos, comercializados por uma única empresa. Como verificado na tabela 

Tabela 2, nem todas as empresas do grupo operam de igual forma, pelo que algumas têm 

produção própria e outras não, funcionando como empresas compradoras e vendedoras de 

produtos. Devido a questões estratégicas, existem produtos comuns às empresas do grupo que 

são produzidos na CIN. Porém, cada empresa define a gestão que faz aos produtos comuns, 

ou seja, se pretendem manter os produtos em stock nos seus armazéns ou não.  
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3.2 Caracterização Produtos 

 Tipo de produto 

Tabela 3 – Classificação de produto por tipo. 

 Status de Manuseamento dos Produtos 

Esta classificação define, consoante o status do produto, quais os procedimentos que devem 

ser adotados relativamente à sua gestão. Como se observa na Tabela 4, nesta classificação os 

produtos são divididos em dois grupos, os produtos de Lote, que são os produtos que a 

empresa compra/fabrica e mantém em armazém e os produtos especiais, que são 

comprados/fabricados quando são colocadas encomendas de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Produtos Descrição 

de Fabrico (1) Todos os produtos que são fabricados pela CIN. 

de Compra (4) Todos os produtos comprados pela CIN, quer sejam fabricados por outras 

empresas do grupo ou não.  

Compostos (9) Todos os produtos constituídos por um ou mais produtos acabados de 

compra e/ou de fabrico que possuem um código próprio, podem também 

ser denominados como kits.  
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Tabela 4 – Classificação de produtos segundo o status de manuseamento. 

Lote Lote (L) Produto com saldo em armazém. As encomendas colocadas por 

clientes são encaminhadas para o centro de distribuição.  

Lote 

Especial 

Cliente (LC) 

Produto que é colocado em armazém para um cliente específico. 

Porém, podem ser satisfeitas encomendas a outros clientes 

mediante a autorização do gestor do produto (parte comercial). 

Especiais Sem 

Restrição (S) 

Produtos comprados/fabricados quando são colocadas 

encomendas de clientes não existindo restrições à quantidade da 

encomenda. 

Quantidade 

Mínima 

(QM) 

Produtos comprados/fabricados quando são colocadas 

encomendas de clientes, porém, tal como o status indica, está 

definida uma quantidade mínima para cada. 

Quantidade 

Total (QT) 

Produtos colocados em armazém dada a colocação de uma 

encomenda. A partir deste momento, o produto passa a ser 

gerido como lote até se consumir toda a quantidade.  

 Grupo de Conta 

O grupo de conta de um produto é facilmente identificável pelo seu nome do próprio. Na 

Tabela 5 encontra-se o significado de cada um dos grupos. 

Tabela 5 – Classificação de produtos segundo o grupo de conta. 

Grupo de Conta Descrição 

PP Produto Acabado 

PC Produto Complementar 

PMK Produto de Marketing 

MP Matéria-Prima 

PE Embalagens 

 Armazém de Distribuição Principal 

Todos os produtos têm parametrizado como armazém de distribuição principal o armazém 

cujas saídas correspondem ao seu maior consumo. Deste modo, um produto que seja 

produzido pela CIN pode ter parametrizado como armazém principal outro que não o CA.  
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 Classes de gestão 

Em todas as empresas do grupo os produtos são organizados por classes de gestão. Estas 

classes agrupam produtos segundo determinadas características em comum que tronam a sua 

gestão facilitada uma vez que são todos tratados de igual forma. 

As características que podem ditar a classe de gestão de um produto podem ser por exemplo o 

seu processo de fabrico, a gama de produtos a que estes pertencem, ou também o seu 

fornecedor, no caso de ser um produto fornecido à empresa. Existem ainda produtos que não 

têm classe de gestão definida à qual pertencem todos os produtos especiais.  

As classes de gestão são especificas por empresa, ou seja, um produto comercializado em 

duas empresas do grupo pode assumir duas classes de gestão diferentes.  

3.3 Status 

O status, ou fase, é a informação acerca do estado em que se encontra uma ordem de fabrico, 

de enchimento, ou de encomenda.   

Desde o lançamento até ao fecho de um fabrico/enchimento as ordens são caracterizadas de 

acordo com o estado em que se encontram, possibilitando o seu acompanhamento através do 

software da empresa. Uma ordem corresponde a um documento com informação relativa à 

gama operatória e à lista de materiais para a obtenção de um produto. Na Tabela 6 estão 

apresentados a descrição do estado e o respetivo status de uma ordem.  

Tabela 6 – Status de uma ordem de fabrico ou de enchimento. 

Status 00 05 10 20 40 60 

 Ordem de 

fabrico 

preliminar 

Verificação 

de 

Materiais 

Verificação 

concluída; 

 

Ordem 

Impressa 

Ordem em 

curso de 

produção 

Ordem concluída  

Uma ordem de fabrico e de enchimento passam pelos mesmos estados à exceção das ordens 

de enchimento que têm início em status 10, não passando, portanto, pela verificação de 

análise de materiais. O planeamento da produção é responsável por uma ordem desde o início 

até ao status 20, fase em que poderá ser eliminada. É também importante referir que o status 

00 apenas é válido para produtos especiais.  
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Tal como o status de uma ordem de fabrico, o status de uma encomenda permite ao utilizador 

ter conhecimento do estado em que uma encomenda se encontra. À medida que a esta se 

processa, o seu status vai evoluindo tal como se encontra representado na Tabela 7.  

Tabela 7 – Status de uma ordem de encomenda. 

Status 10 20 30 45 50 60 

 Encomenda 

gravada  

Encomenda 

impressa 

Guia de 

apanha 

Impressa 

Guia de 

remessa 

em 

faturação 

Guia de 

remessa 

faturada  

Encomenda 

completa 

A guia de apanha é um documento com informação de todos os artigos que devem ser 

recolhidos no armazém para serem entregues ao cliente. A guia de remessa ou guia de 

transporte é um documento exigido no transporte rodoviário a todos os produtos que não se 

encontram no seu local de fabrico, transformação ou exposição nos locais de venda. 

Os status 10 e 20 são referentes ao processo de gravação de uma encomenda, podendo esta ser 

eliminada até ao status 20. Já o status 30 corresponde ao processo de expedição, encontrando-

se a encomenda pronta a ser separada. 

Por fim, o status de uma encomenda de compra, apresentado na Tabela 8, permite 

acompanhar o estado do processo em que esta se encontra. 

Tabela 8 – Status de uma encomenda de compra. 

Status 20 25 30 50 55 60 

 Encomenda 

impressa e 

enviada ao 

fornecedor  

Encomenda 

confirmada e 

data de 

entrega 

emitida 

Receção da 

encomenda 

concluída 

Aguardar 

preço  

Produto 

em 

processo 

de 

controlo  

Compra 

completa 

É necessário referir que só os produtos do grupo de conta MP é que passam pelo status 50, 

uma vez que não é realizado controlo nos restantes produtos.  
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3.4 Cadeia de abastecimento 

Atualmente, o processo de reposição dos produtos fornecidos pela CIN que as empresas CIN 

Canárias, CIN Espanha e Celliose pretendem manter em lote é da responsabilidade do 

planeamento da CIN. Os restantes produtos são fornecidos segundo colocação de encomenda 

– make to order. No esquema da Figura 6, estão representados os fornecedores e os armazéns 

de fabrico da CIN que abastecem o CA, os produtos que a empresa principal fornece a cada 

uma das empresas do grupo e as lojas que a CIN Espanha e CIN Canárias fornecem produtos. 

A CIN é fornecedora de produtos comuns a todas as empresas aqui representadas, quer estes 

sejam produtos fabricados na própria empresa ou produtos comprados a fornecedores. De 

modo simplificar o esquema, apenas estão representados os fluxos correspondentes aos 

produtos geridos em lote e produtos exclusivos que se estabelecem atualmente entre a CIN e 

as outras empresas. 

No centro de distribuição CA são realizadas expedições para lojas, para armazéns do grupo, 

para exportações e para clientes finais. Os envios correspondentes aos produtos comuns 

representam uma grande fração na totalidade dos envios, pelo que a sua preparação ocupa 

consideravelmente os recursos necessários a este processo. A título de exemplo, 

semanalmente são enviados três camiões completos do CA para a CIN Espanha, um camião 

para a Celliose e um contentor para a CIN Canárias.  



39 

 

 

Figura 6 – Produtos fornecidos pela CIN. 

As empresas do grupo, por sua vez, nos seus armazéns e centros de distribuição recebem 

grandes quantidades de artigos porque, tal como o CA, também são fornecedoras de produtos 

a lojas do grupo e a revendedores.  

A CIN estabelece uma relação de VMI entre as empresas do grupo às quais fornece produtos 

estando o acesso a informações tais como a procura, encomendas de clientes, existências 

físicas sempre à sua disposição. Com estas informações compromete-se a realizar a reposição 

de produtos comuns satisfazendo sempre em primeiro lugar os seus próprios clientes. 

O facto de a CIN ser inteiramente responsável pela gestão destes produtos, é lhe 

proporcionada a capacidade de adotar estratégias que façam com que este processo seja 

executado de modo a consumir o mínimo de recursos no CA. Como atualmente estas 
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reposições representam grande parte dos envios totais, a CIN opta por realizar reposições de 

quantidades ajustadas a paletes completas de modo a libertar capacidade de na área de 

expedição e diminuir o congestionamento provocado pelo processo de picking.  

3.4.1 Centro de distribuição CA 

O CA localizado na Maia tem uma superfície de 17.000 m
2
 com capacidade para 

armazenamento de 14.000 paletes. É neste local que são armazenados todos os produtos da 

CIN geridos em lote da CIN, sendo a partir deste local que os produtos são expedidos para 

outras as empresas do grupo. Este centro de distribuição é composto por uma área de 

armazenagem, o armazém de paletes automático, uma zona de picking e consolidação de 

paletes e a expedição. No esquema da Figura 7 estão representados dois fluxos que 

representam as duas realidades verificadas no CA. O fluxo a amarelo representa um envio 

cuja encomenda corresponde a uma palete completa. Nesta situação a palete é direcionada 

diretamente do armazém automático para a zona de expedição correspondente. Por sua vez, o 

fluxo laranja corresponde a um envio em que é necessária a realização de picking. 

 

Figura 7 – Esquematização do fluxo de produtos no centro de distribuição CA.  

 

Armazém de paletes automático

Zona de picking
e consolidação

Expedição
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4. PROCESSOS DE REPOSIÇÃO A EMPRESAS DO GRUPO  

4.1 Processo de reposição à CIN Espanha 

Como verificado anteriormente, existem várias trocas de produtos entre as empresas do grupo. 

Na Figura 8 estão representados todos os fluxos de produtos entre as empresas CIN e CIN 

Espanha. Os prazos de entrega, em dias, representados na figura correspondem ao tempo 

teórico que os diferentes tipos de produtos demoram a serem enviados para a CIN Espanha. 

Compreende-se como tempo teórico o tempo ao qual empresa se compromete ao envio do 

produto, considerando o tempo de preparação da encomenda, o tempo de produção quando 

necessário e o tempo transporte. A tracejado estão representados os fluxos de informação 

entre as duas empresas relativamente ao pedido de produtos. No processo em análise, apenas 

são geridos os produtos comuns de lote representados a azul. Na empresa CIN Espanha estes 

produtos fazem parte da classe de gestão YBCI, à qual pertencem todos os produtos 

fornecidos pela CIN que são geridos em lote. Estes produtos têm como armazém principal o 

centro de distribuição da CIN, no CA, e é através do processo em análise que é determinado 

quando e que quantidade de produtos é enviada da CIN para o centro de distribuição da 

empresa CIN Espanha, o BA.  

 

Figura 8 – Cadeia de abastecimento dos produtos comercializados entre a CIN e a CIN Espanha. 
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O processo de reposição à empresa CIN Espanha é composto por duas fases. A primeira, 

“levantamento da necessidade”, é responsável pela gravação de um pedido de compra com a 

quantidade de produtos que devem ser repostos. Este é gravado com data de entrega 

correspondente à data na qual determinado SKU entra em rotura na CIN Espanha. 

A segunda fase, “gestão de pedidos de compra”, procura gerir a data do envio dos pedidos que 

foram anteriormente gravados tendo em conta o stock disponível no CA e no BA, 

determinando o momento a que deve ser enviado sem que se verifique rotura. Entende-se por 

rotura, a inexistência de stock em armazém. 

Dada a complexidade do processo, a descrição das suas duas fases, bem como uma análise de 

stock existente ao armazém BA, será feita separadamente nas secções seguintes. 

É relevante referir que reposição às empresas do grupo é realizada com o auxílio de 

ferramentas informáticas em Microsoft Access. Estas ferramentas, desenvolvidas pela 

empresa, são usadas para automatização do processo, da realização dos cálculos necessários e 

da apresentação de toda a informação necessária ao planeamento da CIN de forma a 

possibilitar o controlo do processo e o apoio à tomada de decisão.  

O ERP utilizado pela CIN é o ASW400, porém as aplicações são desenvolvidas de modo 

complementar o software utilizado e a satisfazer as necessidades que este não satisfaz. As 

aplicações são alimentadas com informação proveniente do ERP da empresa CIN e das 

empresas às quais fornece produtos. 

4.1.1 Levantamento da Necessidade 

O levantamento da necessidade é realizado diariamente através da aplicação “Reposição CIN 

Espanha” por um operador do planeamento. O processo inicia-se com a abertura da aplicação 

no separador “Relação de produtos a tratar”. Aqui encontram-se todos os produtos ordenados 

por ordem de índice de cobertura. A política de gestão de stocks atualmente em prática segue 

o modelo de revisão contínua uma vez que sempre que o índice de cobertura do produto 

calculado com base em previsões, ICBA, assume um valor igual ou inferior a 15 dias é 

realizada uma reposição.  

O ICBA, equação (22), é determinado a partir do quociente entre a quantidade de stock 

disponível, obtido pela equação (21), e a média diária, obtida pela equação (20). A este 

cálculo são subtraídas 5 unidades que provocam o decremento de 5 dias ao ICBA, penalização 

que antecipa o ponto de encomenda garantindo um stock de segurança de 5 dias.  
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(20) 

Onde: 

Pi, representa a previsão do mês atual, 

D, representa os dias uteis do mês, ou seja, 21 dias. 

O cálculo da quantidade disponível, obtido a partir da equação (21), é obtido através da soma 

do saldo com os pedidos de compra subtraindo as encomendas de clientes: 

Sendo que: 

 Saldo: existências físicas em armazém, neste caso, no BA. 

 Encomendas de clientes: encomendas pendentes colocadas à empresa CIN Espanha 

pelos seus clientes cuja data de levantamento se encontra num horizonte temporal 

igual ou inferior a 21 dias úteis. 

 Pedidos de compra: representa a quantidade do mesmo artigo correspondente a todos 

os pedidos de compra existentes colocados ao CA e/ou a quantidade de produtos em 

trânsito.  

 
     

          

            
                      (22) 

Após definido o ponto de encomenda, é determinada a quantidade de envio juntamente com a 

respetiva data de gravação do pedido, que corresponde à data de envio. Estes são 

determinados com base na análise que o operador realiza com base na informação disponível 

no menu “Vista detalhe” de cada produto, nomeadamente: 

 As previsões anuais do produto, 

 O stock disponível na CIN Espanha, 

 O cálculo das necessidades de determinado artigo num horizonte temporal de 21 dias 

úteis com base nas previsões, 

 O stock no CA e ICCA, 

 Receção de entradas de fabricos no CA. 

                                                           (21) 
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A quantidade de produtos que o operário seleciona para a gravação do pedido corresponde à 

estipulada pela classificação ABC dos produtos, procedendo posteriormente ao ajuste da caixa 

e/ou palete. Este processo encontra-se representado no fluxograma da Figura 9. 

 

Figura 9 – Quantidade de envio dependendo da classificação do produto e ajuste de palete. 

É necessário referir que, regra geral, a quantidade a gravar nunca pode provocar no CA um IC 

inferior a 10 dias. Apenas quando o ICCA final se encontra compreendido entre 5 e 10 dias e 

se verifique rotura na CIN Espanha, o operário seleciona a quantidade mínima que cobre a 

rotura. Este pedido é gravado com caracter de urgente para o dia da saída do próximo camião 

de acordo com o plano de entregas.  

O plano de entregas compreende semanalmente a saída de camiões à 2ª, 3ª e 6ª. Os pedidos de 

compra são necessariamente selecionados no dia anterior à sua data de entrega e preparadas 

no próprio dia da expedição. Excecionalmente, as encomendas urgentes podem ser preparadas 

e entregues no próprio dia, até à hora definida pela expedição.  

A data de gravação do pedido é sugerida pela aplicação através da equação (23), considerando 

o ICBA e tendo em conta o dia em que o produto entra em rotura.  

                                    (23) 

Apesar da aplicação sugerir uma data de gravação, esta nem sempre é aceite pelo operador. 

Na Tabela 9 encontram-se representadas situações que condicionam a data de gravação do 

pedido de compra por parte do operador. 

 

 

Classe do 
produto

B

A  ICBA final = 20 dias

C

Ajustar à Palete ICBA final

> 120

Não ajustar 

Ajustar

Início

Fim
 ICBA final = 40 dias

 ICBA final = 60 dias

 ≤ 120
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Tabela 9 – Decisões tomadas pelo operador em função do ICCA e da data de receção do enchimento. 

Situação Data de gravação 

ICCA ≥ 10 dias 
Definida de acordo com a saída do próximo camião 

tendo em conta o tempo de separação no CA. 

ICCA ≤ 3 dias e existe data para 

receção do enchimento 
Definida de acordo com a receção do enchimento. 

ICCA ≤ 3 dias e não existe data para 

receção do enchimento 
Definida para um horizonte de duas semanas. 

O saldo no CA, o ICCA e a sua alteração prevista de acordo com a quantidade do pedido de 

compra são obtidos através das mesmas equações utilizadas na CIN Espanha. 

É necessário referir que a aplicação sugere uma quantidade de envio (25), determinada através 

da diferença entre a necessidade para os próximos 21 dias úteis equação (24), e o stock 

disponível.  

                                                      (24) 

 

                                                      (25) 

O ICBA final, pelo qual é determinado o número de dias para os quais o produto é reposto 

(26), representa o rácio entre a quantidade final no BA e a média diária de acordo com a 

previsão para o mês atual e o próximo mês.  

 
           

                           

            
 (26) 

Os dados relativos aos cálculos da quantidade sugerida pela aplicação com base no histórico 

dos últimos 6 meses são calculados de igual modo, porém não são considerados pelo 

operador. Para o seu cálculo são utilizados os valores do histórico de saídas correspondentes 

aos seis últimos meses completos em vez de previsões.  

Por fim, esta fase termina com a obtenção de uma lista de pedidos de compra gravados que é 

revista e confirmada pelo operador. 

No Anexo I – Processo de “Levantamento da Necessidade”, está disponível sob a forma de 

um fluxograma uma síntese do processo anteriormente descrito para uma melhor 

compreensão da fase de levantamento da necessidade.  
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4.1.2 Gestão de Pedidos de Compra 

A gestão de pedidos de compra, segunda fase do processo de reposição, é realizada por outro 

operador do planeamento três vezes por semana, através da aplicação “Roturas e IC – 

Produtos CIN para Espanha”. Como referido anteriormente, o objetivo é gerir a data de 

entrega, antecipando ou adiando, os pedidos que foram gravados. O operador percorre na 

vista principal da aplicação todos os produtos que têm encomendas colocadas a status 20 e 

compara o saldo e IC nas duas empresas. 

Para cada pedido de compra, o operador avalia se o ICCA final é superior a 10 dias. Caso 

verifique esta realidade, o pedido de compra cuja data se encontra gravada para o dia da 

rotura é antecipado para a próxima expedição, de acordo com o plano de entregas, 

considerando o dia de preparação da encomenda. Esta situação ocorre sempre 

independentemente do ICBA. 

Numa situação em que o produto está em rotura no CA, a data é antecipada para a data 

corrente não existindo o risco de ser separada. Este pedido de compra é expedido assim que o 

produto no CA não se encontre em rotura. 

Quando o ICCA final é inferior a 10 dias e o ICBA é superior a 10 dias a data do envio do 

produto é adiada uma semana, para que não ocorra separação da quantidade de envio, uma 

vez que o CA está abaixo do limite determinado e a CIN Espanha está com índice de 

cobertura superior a 10 dias. No centro de distribuição, mesmo que não exista quantidade total 

para satisfazer o pedido, este é repartido até que seja totalmente satisfeito.  

Nos casos em que o ICBA é inferior a 5 dias, o operador pode repor o produto, mas sem nunca 

provocar um ICCA final inferior a 5 dias. Neste caso, pode ser executada a partição da 

encomenda por iniciativa do operador. Este envia apenas a quantidade suficiente para que não 

se verifique rotura no BA. É relevante referir que, quando o operador é informado da data e 

quantidade de receção de determinado produto no armazém, coloca a data de envio para a 

próxima expedição. Para uma melhor compreensão, este processo encontra-se representado 

nos fluxogramas do Anexo II – Processo de “Gestão de Pedidos de Compra”. 

4.1.3 Análise de Stock CIN Espanha 

Nesta análise pretende-se registar qual a percentagem de referências por classe, qual a sua 

média de cobertura e qual o valor total em stock correspondente. É necessário referir que esta 
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análise foi realizada tendo em conta a classificação ABC proposta nesta dissertação bem 

como a nova fórmula de cálculo do IC.  

Na Tabela 10 é possível observar a percentagem de artigos da classe YBCI geridos pela CIN 

tendo em conta a referida classificação ABC. 

Tabela 10 – Percentagem de referências por classe dos produtos YBCI. 

Percentagem de referências por classe 

Classe A B C 

(%) 23,6% 36,8% 39,6% 

Na Tabela 11 está representada a cobertura média por classe. Para possibilitar esta análise, 

todos os produtos que apresentavam IC superior a um ano foram convertidos a 252 dias de 

cobertura, para que o elevado número de dias não influenciasse a média. Estes 252 dias 

correspondem aproximadamente ao número de dias úteis verificados no período de um ano. 

Como se observa na Tabela 11, os produtos das três classes apresentam uma média de 

cobertura por classe superior à cobertura-objetivo, sendo que, em todas as classes, 

considerando a penalização de 5 dias, os dias de cobertura das classes A, B e C são 

aproximadamente 60%, 71%, 56% superiores à cobertura-objetivo.   

Tabela 11 – Cobertura média por classe dos produtos YBCI. 

Cobertura média por classe 

Classe A B C 

Média 40,14 77,16 101,75 

Na tabela Tabela 12 está representada a percentagem que cada classe representa no valor total 

em armazém dos produtos YBCI. Como era esperado, confirma-se que a maior parte do valor 

em stock, 54,8%, está centrada nos produtos da classe A, os produtos B representam 32,12% 

do valor total, e os produtos C, menos importantes, representam 13,1% do valor total em 

armazém. 

 

 

 



48 

 

Tabela 12 – Percentagem de valor em stock por classe dos produtos YBCI. 

Percentagem de valor em stock por classe 

Classe A B C 

(%) 54,8% 32,1% 13,1% 

4.2 Processo de Reposição à CIN Canárias 

O processo de reposição à CIN Canárias é semelhante ao apresentado anteriormente, uma vez 

que os produtos são geridos segundo uma política de nível de encomenda e controlados 

através do índice de cobertura. Na empresa CIN Canárias estes produtos pertencem à classe 

de gestão YPDI, à qual pertencem todos os produtos fornecidos pela CIN que são geridos em 

lote. No entanto, existem algumas particularidades que devem ser realçadas. Tal como 

apresentado para o processo de reposição à CIN Espanha, encontra-se representada na Figura 

10 os fluxos de produtos entre as empresas CIN e CIN Canárias. Estando também 

representado o tempo de entrega teórico para cada fluxo de produtos tendo em conta respetiva 

preparação, produção quando necessário e transporte.  

 

Figura 10 – Cadeia de abastecimento dos produtos comercializados entre a CIN e a CIN Canárias. 

Neste processo, o ponto de encomenda é atingido quando os produtos apresentam um ICGA 

igual ou inferior a 30 dias. Como regra geral, os pedidos de compra são gravados ao longo da 

semana de modo a que sejam expedidos no último dia útil. Neste dia, é esperado, segundo o 

BB

A

B

A

A – Empresa com produção própria;
B – Código da empresa;
C – Armazém;

Produtos Comuns (MTO)

Produtos Comuns (MTS)

Legenda:

CIN

0101

CIN

01

Colocação de Encomenda

 17 dias 

22 dias 

CACA

CC

 22 dias 

Colocação de Encomenda

CIN Canárias

6666 GAGA

CIN Canárias

66 GA
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plano de entregas, um envio de um contentor para a empresa CIN Canárias. Caso o ICCA seja 

inferior a 5 dias, o produto é gravado para a semana seguinte. Às quintas-feiras, os pedidos de 

gravação são agendados para a semana seguinte, exceto se forem urgentes. Esta data (27), é 

calculada para todos os produtos, com base no índice de cobertura que o produto tem no 

momento de decisão. 

                                 (27) 

Quando o ponto de reposição é atingido, a aplicação sugere, através da equação (28), uma 

quantidade de envio com base na previsão da procura e no índice de cobertura-objetivo, ICOB, 

correspondente a cada classe do produto. Os produtos geridos neste processo estão 

classificados segundo uma análise ABC, sendo que os da classe A, B e C têm respetivamente 

um ICOB de 45, 60 e 100 dias.  

                                        (28) 

Por vezes, o operador não concorda com a quantidade sugerida pela aplicação sendo este o 

responsável pela determinação da quantidade a enviar. Este analisa se a quantidade disponível 

no momento é suficiente para satisfazer 30 dias úteis, assumindo os últimos 3 meses de 

histórico de saídas. Caso esta regra não se verifique, o operador repõe os produtos de acordo 

com o histórico de saídas. Por fim, o ajuste de palete é realizado sem nunca exceder o ICOB do 

produto em questão. 

Ao contrário do que acontece com a CIN Espanha, a fração de saídas de produtos para a CIN 

Canárias representam apenas 8% das saídas totais dos produtos comuns partilhados entre as 

empresas, pelo que não é realizada da gestão dos pedidos de compra. 

O fluxograma correspondente ao processo pode ser consultado no ” 

4.3 Análise de stock CIN Canárias 

Tal como no processo anterior, foi realizada uma análise ao stock no GA seguindo o mesmo 

raciocínio. Nas tabelas seguintes encontram-se os resultados obtidos relativamente: ao 

número de referências (Tabela 13), à cobertura média por classe (Tabela 14), e à percentagem 

que cada classe de artigos representa no valor total ( 

Tabela 15). 
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Tabela 13 – Percentagem de referências por Classe dos produtos YPDI. 

Percentagem de referências por classe 

Classe A B C 

(%) 20,2% 30,3% 49,5% 

 

Tabela 14 – Cobertura média por classe dos produtos YPDI. 

Cobertura média por classe 

Classe A B C 

Média 62,5 70,5 113,2 

 

Tabela 15 – Valor percentual por referências por classe dos produtos YPDI. 

Percentagem de valor em stock por classe 

Classe A B C 

(%) 78,4% 17,7% 3,9% 

A partir dos resultados da análise, confirma-se que os produtos da classe A são os que 

representam maiores custos de posse para a CIN Canárias, uma vez que detêm a maior 

percentagem do valor em stock. Mesmo encontrando-se em menor proporção (cerca de 20%), 

estes detêm a maior percentagem de stock no armazém GA. Os produtos B, considerados os 

produtos intermédios, representam aproximadamente 30% das referências e um valor de cerca 

de 18% do stock total. Por fim os produtos C, os que trazem menores lucros à empresa, são os 

que representam maior percentagem de referências, no entanto o custo que a empresa incorre 

pelo seu armazenamento é muito baixo. 

Relativamente à cobertura média por classe, verifica-se que esta ultrapassa a cobertura 

objetivo dos produtos de classe A, B e C em 39%, 17% e 13%, respetivamente. 

4.4 Análise dos Processos  

Os processos analisados mostram-se flexíveis e facilmente adaptáveis a novos desafios e 

estratégias que possam surgir. Relativamente ao ponto de encomenda, por exemplo, caso seja 

necessário ser atualizado, o operador não faz qualquer alteração na estrutura das ferramentas 

utilizadas. Como apresentado anteriormente, as aplicações utilizadas disponibilizam ao 

operador informação sobre as quantidades de produtos nos armazéns CA, BA, GA, e sugerem 
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quantidades de envio e respetivas datas, baseados em dados do histórico ou em previsões, 

sendo fundamentais para o processo de decisão. 

Observam-se, no entanto, alguns pontos suscetíveis de melhoria, como por exemplo a 

determinação da quantidade de envio, uma vez que o operador, na grande maioria das vezes, 

não concorda com a sugestão da aplicação. 

Assim, é necessário atribuir e especificar procedimentos que devem ser executados mediante 

a informação existente, melhorar o quanto possível a formula de cálculo dos parâmetros do 

modelo e acrescentar informação relevante que dê suporte aos processos de reposição. Nas 

secções seguintes, são esmiuçados alguns pontos relativos aos processos que poderão ser alvo 

de melhoria.  

4.4.1 Índice de Cobertura 

O índice de cobertura de stock é um indicador utilizado pela CIN, sobretudo nos produtos de 

lote que a empresa pretende controlar quer no centro de distribuição, quer nas empresas do 

grupo às quais efetua a gestão de stocks dos produtos comuns. Este dado permite aos 

operadores do planeamento terem a perceção do tempo de cobertura de stock.  

A forma de cálculo atualmente utilizada para a obtenção do IC nos vários processos tem em 

consideração uma média entre a previsões mensais. Sendo o período de um mês o nível mais 

desagregado para o qual são realizadas previsões, ao efetuar o cálculo da média entre a 

previsão de dois meses, o valor da previsão inicialmente considerado para esse período é 

alterado, agregando a previsão.  

Outro problema apontado à atual fórmula de cálculo está relacionado com a pouca 

visibilidade temporal. Perante um produto que, efetivamente, tem saldo suficiente para 5 

meses, o IC é calculado tendo em conta apenas dois meses de previsão, sendo os restantes 

desconsiderados. Desta forma, são obtidos os dias para os quais o stock satisfaz a procura, 

tendo em conta a previsão de dois meses, em vez de cinco.  

4.4.2 Classificação dos Produtos 

Verifica-se que nem todos os produtos têm classificação atribuída. Nos processos de 

reposição, a classificação dos produtos é uma característica importante, uma vez que 

determina o número de dias para o qual um produto deve ser reposto.  
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Mais se acrescenta que, uma vez que o processo de reposição vai ser alvo de melhoria, a 

classificação dos artigos deve ser atualizada para que não existam incongruências no 

tratamento dos produtos. 

4.4.3 Stock de Segurança 

No processo de reposição à CIN Espanha, o stock de segurança é representado por uma 

antecipação do prazo de entrega correspondendo a 5 dias de cobertura. Este é determinado de 

igual forma para todos os produtos, independentemente da classificação ABC, da 

variabilidade e da variação da procura, e do nível de serviço pretendido. Esta estratégia não se 

verifica no processo de gestão à empresa CIN Canárias.  

4.4.4 Prazo de entrega e Ponto de Encomenda   

Neste processo, o prazo de entrega corresponde ao tempo que decorre entre o momento em 

que a necessidade de produto é verificada e o momento em que o produto se encontra 

disponível para o cliente. Aquando da realização do levantamento da política atual, constata-

se que o ponto de encomenda é de 15 dias e o stock de segurança é de 5 dias, perfazendo um 

total de 20 dias. Por sua vez, o ponto de encomenda na empresa CIN Canárias é aos 30 dias. 

Tendo em conta que é esperado que o produto se encontre em stock no armazém CA e que um 

envio para a CIN Espanha e para a CIN Canárias correspondem a 3 e 15 dias respetivamente, 

os prazos de entrega de ambos os processos necessitam de ser revistos com base em histórico 

de envios de modo a determinar um ponto de encomenda adequado à realidade. 

4.4.5 Quantidade de Envio  

Em ambos os processos de reposição, a quantidade de envio que o operador seleciona é 

determinada a partir do IC final, conforme a classe do produto. A quantidade de envio é 

determinada com base na previsão média de 2 meses, ou seja, considerando a totalidade do 

mês em curso e o mês seguinte. Este cálculo não tem em consideração o dia do mês atual, 

pelo que, quando a reposição é realizada no final do mês, o envio de produtos é determinado 

com base numa previsão que teoricamente já foi satisfeita.  

Como apresentado anteriormente, a pouca visibilidade do IC é um dos problemas apontados à 

fórmula de cálculo. Assim, para produtos cuja cobertura final objetivo é superior a 2 meses, a 

quantidade de envio selecionada não corresponde à permanência real do produto em 

armazém. Por exemplo, no processo de reposição à CIN Canárias, os produtos C são repostos 
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para 100 dias, porém são considerados 2 meses de previsão no cálculo do IC. Este facto é 

agravado quanto maior for o IC final do produto a repor, como por exemplo em grandes IC 

provocados pelo ajuste de paletes. 

Por um lado, a quantidade selecionada não é otimizada, uma vez que a sua determinação 

depende do espírito crítico e do conhecimento que o operador tem sobre o processo. Por outro 

lado, a quantidade de envio sugerida pela aplicação não se adequa à realidade da CIN como 

empresa que gere e fornece produtos a empresas do grupo, encontrando-se desatualizada. 

Como a CIN tem total liberdade para determinar a quantidade enviada por encomenda e o 

número de encomendas, o operador procura determinar a quantidade necessária no BA, 

minimizando o congestionamento causado pela preparação da encomenda no CA 

relativamente ao processo de picking. Assim, é necessário melhorar a forma de cálculo da 

quantidade de envio de modo a que esta seja otimizada, e de acordo com realidade da CIN.  

4.4.6 Gestão de Pedidos de Compra 

O processo de gestão de pedidos é fundamental na gestão do stock entre o CA e a CIN 

Espanha devido ao facto de se tratar de uma empresa do grupo, cujos produtos em questão 

representaram cerca de 20% das saídas totais dos produtos comuns no ano de 2017. 

Com efeito, a fração de saídas para a CIN Espanha de cada produto não é calculada nem dada 

a conhecer ao operador. Este dado mostra-se importante, uma vez perante produtos com 

grande fração de saídas no BA correm o risco de não serem enviados, provocando risco de 

rotura no BA e permanecerem no CA onde não são necessários. 

Tal como já referido anteriormente, os limites finais de ICCA, os quais o operador não deve 

ultrapassar, estão estabelecidos como 10 dias para todos os produtos. Este limite deve-se ao 

tempo que os produtos demoram a ser repostos pela CIN. No caso dos produtos de compra, 

este limite não faz sentido, uma vez que o produto é do tipo comprado. Por isso, deve ser 

instituído um limite para os produtos de compra de acordo com o prazo de entrega do 

respetivo fornecedor. 

A data de receção de um fabrico dos armazéns de produção é uma informação crucial para a 

gestão de pedidos sobretudo quando a decisão envolve o envio de produtos que se encontram 

em rotura no destino ou no CA. Atualmente, esta informação apenas é relativa aos produtos 

fabricados pela CIN, sendo que, relativamente aos produtos comprados, não existe qualquer 

informação acerca da sua receção no CA.  
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Por fim, surgem situações cujo saldo existente no CA não é suficiente para satisfazer todos os 

pedidos de compra colocados. Estas ocorrem com mais frequência durante o período de maior 

procura e/ou quando os níveis de stock estão mais baixos. Nestes casos, o operador envia 

parte da quantidade através da partição do pedido de compra inicial.  

É necessário destacar que o operador que realiza o levantamento da necessidade pode criar 

dois pedidos de compra: o primeiro com o propósito de cobrir o tempo suficiente até à 

próxima reposição, e um segundo pedido a ser enviado quando o saldo no CA o permitir o seu 

envio. Mediante esta situação, destaca-se que existe retrabalho entre as duas fases processo. 

Portanto é necessário confinar este procedimento a uma única fase e determinar como deve 

ser executado. 
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5. PROPOSTA DE POLÍTICA E MODELO DE REPOSIÇÃO  

Uma política de gestão de stocks procura definir qual a quantidade que deve ser enviada e 

quando deve ser enviada. Os produtos da classe A e B devem ser preferencialmente geridos 

segundo uma política que garanta um maior controlo sobre o nível de stock existente. Por 

outro lado, os produtos C, menos importantes, devem ser geridos segundo uma política de 

revisão periódica de modo a que não sejam alocados muitos recursos à sua gestão.  

Como referido anteriormente, a CIN dispõe de três envios semanais para a CIN Espanha que 

têm lugar às segundas, terças e quartas-feiras. Os produtos da classe C são geralmente 

utilizados para preencher o espaço restante da carga quando o volume de produtos previstos 

para o envio não é suficiente para efetuar uma carga completa. Caso estes produtos fossem 

geridos em revisão periódica, o seu envio iria estar condicionado a intervalos de tempo 

específicos. Esta estratégia também é verificada na empresa CIN Canárias. 

Pelas razões anteriormente apresentadas, todos os produtos atualmente fornecidos à empresa 

CIN Espanha e CIN Canárias serão geridos segundo uma política de revisão contínua.  

De um modo geral, o modelo sugerido é o mesmo para o processo de reposição a ambas as 

empresas, no entanto verificam-se algumas diferenças devido aos prazos de entrega e aos 

produtos comercializados pelas empresas. Assim, apesar de ter sido realizado o levantamento 

dos processos de ambas as empresas, a continuidade do projeto será apenas focada na 

empresa CIN Espanha. 

Relativamente à segunda fase do processo de reposição à empresa CIN Espanha, serão 

sugeridas melhorias ao nível da definição da quantidade de envio em situações de escassez de 

saldo e também melhorias à aplicação utilizada adicionando informação relativa aos produtos 

de modo a facilitar a análise do operador. 

5.1 Modelo CIN Espanha 

5.1.1 Cálculo do Índice de Cobertura 

Atendendo aos problemas identificados na Secção 4.4.1 relativamente ao cálculo do índice de 

cobertura, foi proposta uma nova forma de cálculo (Figura 11) que traduz, de acordo com a 

previsão mensal, os dias de cobertura de stock que determinado SKU tem no instante em que 

o cálculo é realizado. A cada momento de cálculo é avaliada se a quantidade existente em 
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saldo satisfaz a previsão diária restante até ao final do mês em curso. Caso o resultado obtido 

seja positivo, segundo a previsão, o saldo existente é suficiente para satisfazer as necessidades 

até ao final do mês. De outro modo, caso este seja inferior ou igual a zero, o índice de 

cobertura é calculado através do quociente e entre o saldo existente e a previsão diária mensal. 

Sempre que o saldo existente satisfaça um mês por completo, são adicionados 21 dias ao 

índice de cobertura. Este processo é realizado iterativamente até que a quantidade de stock 

disponível seja totalmente consumida, incrementando, deste modo, o índice de cobertura.  

Passo 1: 

                               
  

 
     

 Se for verificada a condição calcula-se o IC através da seguinte equação. 

                                     

                                        
  

 
  

 Se não, calcula-se o IC através da seguinte equação e termina o cálculo. 

   
      

  
 

 

Passo 2: 

                  

 Se for verificada a condição saltar para o passo 4. 

 Se não, passar para o próximo passo. 

Passo 3:  

      
 

   
               

 Voltar ao passo 2. 

Passo 4: O processo termina com o somatório dos IC calculados anteriormente para os m meses, 

acrescidos da cobertura para qual o saldo satisfaz o último mês. 

      
 

   
 

        

    
 

 

Figura 11 – Algoritmo para a determinação do índice de cobertura. 

De notar que, caso determinado mês não tenha previsão (null) ou esta seja zero, são 

considerados igualmente 21 dias úteis, uma vez que o software atual não faz esta distinção. 
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Acrescenta-se também que este cálculo é realizado para um horizonte de 12 meses, horizonte 

para o qual está garantida a existência de previsões. Caso o saldo existente do produto seja 

suficiente para um período superior a um ano, o IC do produto fica registado com o valor de 

9999 dias. 

5.1.2 Conversão do Índice de Cobertura para Unidades 

A conversão de dias de cobertura de stock para quantidade de produto é também utilizada 

neste modelo, por exemplo, na determinação da quantidade correspondente aos dias de prazo 

de entrega. O algoritmo apresentado (Figura 12) começa com uma cobertura inicial 

correspondente ao número dias a converter para quantidade de produto, tendo em conta a 

respetiva previsão. Em suma, a quantidade obtida é o resultado do somatório das previsões 

correspondentes ao conjunto de dias. 
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Passo 1: 

                                  

 Se for verificada a condição a quantidade de produto é calculada através da 

equação: 

                                  
  

 
 

                                          

 Se não, a quantidade é calculada através da equação e termina o cálculo. 

                      
  

 
 

Passo 2: 

                             

 Se for verificada a condição a quantidade correspondente à previsão do próximo 

mês é adicionada à quantidade total. Este passo é repetido iterativamente sempre 

que a condição se verifique. 

                      
 

   
    

                                   

 

 Caso contrário, se a condição não se verificar, a cobertura inicial for completamente 

“consumida” a quantidade final é obtida através da seguinte equação: 

                      
 

   
            

  

 
 

Figura 12 – Algoritmo para a conversão da cobertura de stock para quantidades de produto. 

5.1.3 Atualização da Análise ABC da CIN Espanha 

A análise ABC é uma ferramenta que permite a classificação dos produtos e auxilia a tomada 

de decisão sobre quais produtos devem ser alvo de maior atenção relativamente, neste caso, 

ao controlo de inventários. Para a sua atualização, foram selecionados todos os produtos da 

empresa CIN Espanha comercializa que são geridos em lote, cujas características são: 

 Gestão em lote cujo status é “L”, “LC”, 

 Classe de gestão cujo planner é diferente de “YYYY”, 
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 Status de manuseamento é diferente “QM”,” QT”, 

 Produtos do grupo de conta “PP” e “PC”. 

O critério de classificação utilizado para a análise foi a faturação obtida através do volume de 

vendas totais da CIN Espanha durante os 12 meses anteriores ao mês da realização da análise. 

Porém, como não foi possível obter estes dados, a análise foi realizada com o custo da 

produção do produto. Tal decisão não implica a inviabilidade da análise, uma vez que o preço 

de venda é proporcional entre todos os produtos. 

Na Figura 13 e na Tabela 16 encontram-se os resultados da realização da análise onde foram 

considerados um total de 1637 referências. 

 

Figura 13 – Gráfico da Análise ABC dos produtos geridos em lote na CIN Espanha. 

Tabela 16 – Análise ABC dos produtos geridos em lote na CIN Espanha. 

Classe Número de Artigos Artigos (%) Faturação (%) 

A 327 19,98% 82,95% 

B 491 29,99% 13,63% 

C 819 50,03% 3,44% 

Dada a classificação, foram selecionados todos produtos alvo de estudo, que são os produtos 

comuns fornecidos pela CIN à CIN Espanha, cujo planner é “YBCI” e o CA como armazém 
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principal, perfazendo assim um total de 432 artigos. Os dados relativos aos produtos 

selecionados encontram-se na Tabela 17. 

Tabela 17 – Dados relativos aos produtos da classe de gestão YBCI. 

Classe Número de Artigos Artigos (%) Faturação (%) 

A 75 17,3 77,1 

B 133 30,8 18,3 

C 224 51,9 4,6 

 

Analisando os resultados obtidos dos produtos da classe de gestão YBCI, constata-se que as 

primeiras 75 referências, que representam cerca de 17% da totalidade, foram responsáveis por 

77% do total da faturação. Assim, são classificados como artigos A. As referências 

classificadas como classe B, correspondem a aproximadamente 30,8% do total de referências, 

estas são responsáveis por cerca de 18,3% da faturação total. Por fim, os produtos 

classificados como artigos C correspondem a 224 artigos, cerca de 52% dos produtos da 

classe YBCI, mas que, por sua vez, apenas são responsáveis por aproximadamente 5% da 

faturação. 

Devido ao critério utilizado e ao reduzido número de dados históricos, os produtos novos, 

classificados com status “N”, não foram alvo de análise, pelo que serão classificados como 

classe A até que seja realizada uma nova análise ABC e lhes seja atribuída uma nova 

classificação. Esta decisão prende-se com o facto de que, deste modo, não se corre o risco de 

dar a devida atenção a determinado produto considerando-o como um produto A, mesmo 

sendo, na verdade, um produto classificado como C. 

5.1.4 Prazo de entrega 

Para determinar o prazo de entrega entre a CIN e a CIN Espanha, foi efetuado o cálculo da 

diferença entre a data de receção da compra no destino e a data de gravação do pedido de 

compra na CIN. Estas datas foram obtidas a partir de todas as encomendas entre as duas 

empresas efetuadas no ano 2017. Os resultados médios por classe obtidos em dias úteis, 

apresentados na Tabela 18, são afastados do prazo de entrega real uma vez que, devido ao 

prazo de entrega atual de 15 dias e ao processo de gestão de pedidos, estas são gravadas com 

maior antecedência. 
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Tabela 18 – Prazo de entrega CIN – CIN Espanha (valores médios). 

Classe Prazo de entrega (dias) 

A 17,73 

B 13,12 

C 11,66 

Média 15,03 

Define-se assim que o prazo de entrega entre a CIN e a CIN Espanha é constituído por 1 dia 

para separação, 1 dia para a receção do pedido e 3 dias para transporte. A estes, adicionam-se 

ainda 5 dias para permitir que os armazéns de fabrico reponham o produto, caso este não se 

encontre em lote no centro de distribuição CA, perfazendo um total de 10 dias úteis. 

Para a determinação do tempo de transporte, recorreu-se ao cálculo da diferença entre a data 

de expedição de produtos na CIN e a data de receção na CIN Espanha, Tabela 19, pelo que 

foram obtidos 3 dias.  

Tabela 19 – Tempo de transporte entre as empresas CIN e CIN Espanha. 

Classe Tempo de transporte (em dias) 

A 2,50 

B 2,50 

C 2,47 

Média 2,50 ≈ 3 

5.1.5 Stock de Segurança 

Foi constituído um stock de segurança de modo a que a variabilidade da procura e do prazo de 

entrega seja absorvida por esta quantidade extra de stock e diminua o número de roturas no 

sistema. No modelo proposto, o stock de segurança é calculado baseado no nível de serviço 

pretendido de cada classe de produtos. Este e o valor do fator Z correspondente (assumindo-se 

uma distribuição Normal) encontra-se na Tabela 20. 

Tabela 20 – Nível de serviço respetivo por classe de produto. 

Classe Nível de serviço Fator Z 

A 98% 2,05 

B 97% 1,80 

C 95% 1,64 
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Uma vez que se pretende implementar uma política nível de encomenda, o stock de segurança 

foi calculado tendo em conta a variabilidade da procura durante o prazo de entrega, pelo que 

foi aplicada a equação (10). Aqui, foi considerada a variabilidade da procura, mas não foi 

considerada a variabilidade associada ao prazo de entrega devido à alteração das datas dos 

pedidos de compra gravados, provocadas pelo processo de gestão de pedidos. 

Como referido anteriormente, a parte dos produtos comercializados na CIN têm procura 

sazonal, pelo que constituir um stock de segurança tendo em conta a procura anual pode 

provocar uma quantidade desajustada, devido á diferença de vendas entre os vários meses. 

Para contrariar este facto, é calculado um stock de segurança para cada período de 

sazonalidade diferente, recorrendo aos respetivos meses em que a CIN considera que esta 

diferença é verificada. Os dois períodos e os meses correspondentes estão representados na 

Tabela 21. Para além disso, em termos práticos este stock de segurança será opcional.  

Tabela 21 – Divisão dos períodos anuais em período alto e período baixo tendo em conta o número de 

vendas. 

Período alto Período baixo 

Abril Outubro 

Maio Novembro 

Junho Dezembro 

Julho Janeiro 

Agosto Fevereiro 

Setembro Março 

Para o seu cálculo recorreu-se ao registo do histórico de saídas e não ao registo da procura 

que foi verificada uma vez que não existe manutenção do ficheiro nem a garantia da 

fiabilidade dos dados. 

Aos registos do histórico de saídas de cada produto foi efetuado uma análise preliminar dos 

dados para remoção de outliers, uma vez que não se pretende estabelecer stock de segurança 

devido a: 

 Valores atípicos, 

 “Picos” vendas,  

 Saídas iniciais do armazém BA para as lojas.  
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Para tal, foi aplicada a técnica boxplot cujos limites de exclusão considerados estão 

apresentados nas equações (29) e (30) tendo sido utilizado o valor de         Quanto maior 

o valor de c, mais permissivos são os limites de exclusão.  

                 (29) 

                 (30) 

Onde, 

Lsup, representa o limite superior de exclusão, 

Linf, representa o limite inferior de exclusão, 

Q1,  representa o primeiro quartil, 

Q3, representa o terceiro quartil, 

IQR, representa a amplitude interquartil obtida através da diferença entre Q3 e Q1,   

c, representa uma constante. 

Uma vez detetado um outlier este deve ser corrigido, assim, cada valor detetado não 

pertencente aos limites definidos é substituído pela média dos valores adjacentes 

correspondentes. 

No cálculo do stock de segurança são considerados semestres inteiros de dados de histórico, 

para os produtos novos cuja existência é inferior a um ano, não há registo de saídas de stock 

não é calculado stock de segurança durante o primeiro ano de vendas do produto. Não 

existindo sugestão de stock de segurança fica à decisão do operador a sua constituição.  

Este processo é realizado numa aplicação em Microsoft Excel, pelo que dada a natureza dos 

produtos, o este deve ser atualizado a cada mudança de semestre recorrendo sempre aos 

valores dos dados históricos do semestre homólogo ao atual.  

5.1.6 Stock Disponível 

Para a determinação do stock disponível foi proposta uma nova fórmula de cálculo 

representada pela equação (31). Nesta, são consideradas encomendas de clientes pendentes 

num horizonte de 10 dias úteis, em vez dos atuais 21 dias úteis. Como atualmente não está 

definido pela empresa se as encomendas de clientes estão ou não incluídas na previsão, neste 

modelo considera-se que não estão incluídas na previsão, devendo, portanto, estas serem 

subtraídas ao stock disponível. 
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Em suma, o stock disponível é o resultado da soma do saldo existente com os pedidos de 

compra pendentes, ao qual é subtraído a quantidade de produtos correspondente a 

encomendas de clientes colocadas dentro de um período de 10 dias úteis.  

                                                           (31) 

5.1.7 Ponto de Encomenda 

O ponto de encomenda é composto pela procura durante o prazo de entrega e pelo stock de 

segurança, obtido através da equação (7). Porém, neste modelo, o ponto de reposição é 

calculado através da soma do prazo de entrega com o stock de segurança (em dias de 

cobertura) através do algoritmo apresentado na secção 5.1.1. De seguida, o ponto de 

encomenda, determinado em unidades de tempo (dias), é convertido para quantidades através 

do cálculo apresentado na Secção 5.1.2. 

5.1.8 Otimização da Quantidade de Envio 

Pretende-se que a sugestão da quantidade de envio dê apoio à tomada de decisão e que o seu 

cálculo seja apto de ser implementado nas aplicações atualmente utilizadas pela CIN na 

realização dos processos. A quantidade de envio é sugerida para todos os produtos para que 

seja sempre possível o envio da quantidade ótima, mesmo em situações em que o ponto de 

encomenda não tenha ainda sido atingido. Nas situações em que o stock disponível é igual ou 

inferior ao ponto de encomenda, é emitido um alerta que avisa o operador da necessidade de 

reposição. 

A sugestão da quantidade de envio deve ser o resultado da otimização do custo total, 

incluindo os custos de posse e os custos de encomenda. Por este ponto de vista, a CIN 

Espanha é a empresa que suporta os custos de posse e a CIN é responsável pelos custos 

associados à encomenda. Porém no modelo, para que seja possível a realização da otimização 

entre os dois custos considerados, o custo de encomenda incorrido pela CIN é imputado à 

empresa CIN Espanha, tratando-se apenas de uma imputação virtual para efeitos de aplicação 

do modelo. 

Dada a presença de séries de previsão com elevada variabilidade, que poderá ser explicada 

devido a presença de sazonalidade nos produtos comercializados pela CIN, o método que 

determina quantidade de envio é escolhido consoante a dimensão da variabilidade associada 

ao produto.  



65 

 

Esta necessidade prende-se com o facto do período de cobertura, provocado por uma 

quantidade de envio fixa, ser muito variável a cada reposição. Ou seja, num produto de alta 

variabilidade uma quantidade fixa provoca pequenos períodos de cobertura em reposições 

realizadas quando a procura é alta e, contrariamente, grandes períodos de cobertura quando a 

procura é baixa. Em produtos cuja procura é aproximadamente constante, a quantidade de 

envio pode ser considerada fixa entre as várias encomendas uma vez que os períodos de 

cobertura provocados pelos envios são também aproximadamente constantes. 

Assim, para produtos com cuja variabilidade é baixa, a quantidade de envio é determinada 

mensalmente a partir de uma adaptação do modelo QEE. Trata-se de um método de 

dimensionamento de lotes estático de fácil aplicação que pode ser adotado na maioria dos 

problemas de gestão de stocks. Para produtos que apresentam uma série de dados cuja procura 

é muito variável, a quantidade de envio é determinada durante a atualização da aplicação com 

base nos períodos a cobrir para os quais o custo médio é mínimo, através de uma adaptação da 

heurística Silver-Meal.  

Mais concretamente, o grau de variabilidade, V, é calculado para todos os produtos através da 

regra de Peterson-Silver apresentada na Secção 2.6, sendo o seu resultado determinante para a 

escolha do modelo a aplicar: 

 Se V ≤ 0,25, a quantidade de envio é determinada segundo o modelo da QEE. 

 Se V > 0,25, a quantidade de envio é determinada segundo a heurística de Silver – 

Meal. 

De seguida apresenta-se a metodologia utilizada para o cálculo da otimização da quantidade 

de envio através dos modelos anteriormente mencionados bem como os custos considerados.  

Custo Total 

                                                 (32) 

Custos de Posse 

Os custos de posse são calculados de diferente modo para cada modelo, no entanto são 

compostos pelos mesmos componentes:  

 14,5% do custo do produto, b, do qual fazem parte: 

o o custo de capital, 8%,  

o e o custo de risco de obsolescência, 6,5%. 
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São ainda acrescidos de 7€ por palete armazenada, valor que representam os custos referentes 

ao espaço ocupado pelos produtos em armazém e a taxas de armazenagem correspondentes.  

Custos de Encomenda 

Os custos de encomenda são obtidos através da equação (33) para ambos os modelos, sendo 

compostos pelos custos de picking e custos administrativos.  

                                                           (33) 

 Custos Administrativos 

Os custos administrativos pela colocação de uma encomenda representam 3,75€, um valor 

informado pela empresa, tendo em conta os recursos necessários ao processo. 

 Custos de Picking 

Nos modelos propostos, os custos de encomenda são influenciados pela realização do picking 

e dependem diretamente da quantidade de envio da respetiva encomenda. No centro de 

distribuição, CA, as recolhas de produtos são tratadas segundo linhas de encomenda, sendo 

que cada linha tem descriminada a quantidade e o artigo a recolher. 

Quando uma palete é direcionada para a zona de picking, este é processado de modo a que 

sejam manuseadas o menor número de unidades. Para melhor compreensão, o esquema da 

Figura 14 explica a quantidade de produtos manusear dependendo da quantidade de envio e 

do tamanho da palete.  

  

Figura 14 – Número de pickings a processar. 

Se as quantidades de produtos a enviar correspondem a uma palete inteira, esta é diretamente 

direcionada para a expedição. O custo de movimentação de uma palete que não é direcionada 

para a zona de picking é desprezável, não sendo considerado no modelo. 

Quantidade de 
envio a separar

É inferior a 
meia palete 

 Corresponde a 
paletes inteiras

Não é realizado picking

É superior a 
meia palete

Início

Fim

Número de pickings a realizar 
corresponde à quantidade de 

envio que não perfaz uma 
palete inteira

O número de pickings a realizar 
é o correspondente ao número 

de unidades restantes que 
perfazem uma palete completa
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Se a quantidade a separar for inferior ou igual a metade da quantidade de uma palete, a 

quantidade da palete separada é igual à quantidade de envio. Por outro lado, se a quantidade 

de envio for superior a metade de uma palete, é retirado o número de produtos excedentes, ou 

seja, é retirada a quantidade da palete que não vai ser enviada. Em situações em que o 

tamanho da palete é um número ímpar, é considerado o número inteiro superior à metade da 

quantidade da palete. 

No CA, cada deslocação da palete e a separação do primeiro separado foi estimado com o 

valor de 5€. Os restantes pickings executados para a mesma palete têm o custo de 0,75€. Nos 

casos em que a palete é composta por caixas, o picking é realizado caixa a caixa. 

Quantidade Económica de Encomenda: 

A quantidade de envio é determinada a partir da adaptação do modelo da quantidade 

económica de encomenda apresentado na Secção 2.5.1, através da otimização entre custos de 

posse e os custos de encomenda para o horizonte de um ano, tendo em conta também a 

respetiva previsão da procura total anual. Neste modelo, os custos de posse são obtidos 

através da equação (34).  

 
            

   

 
           (34) 

Onde:  

C1, representa o custo de posse, 

b, representa o custo unitário do produto, 

QEE, representa a quantidade de envio, 

A QEE foi determinada através da minimização do custo total, equação (35), que representa 

os custos totais de operação. Foram ainda adicionadas restrições ao modelo: 

 que garantam que o número de encomendas realizado por ano e que a quantidade de 

envio seja correspondente a um número inteiro.  

  que garantam que não é enviada mais quantidade do que a quantidade prevista 

segundo a previsão total anual. 

Como se trata de um problema não linear e a célula objetivo é determinada através de funções 

do Microsoft Excel, o método de resolução “Simplex LP” não pode ser aplicado para a 

resolução do problema. Perante estas condições o modelo foi resolvido segundo o método 
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“Evolutionary Solver”. Este, satisfaz as incapacidades do “Simplex LP”, possibilitando a 

obtenção de soluções ótimas, mas nunca num menor tempo de processamento.  

Sempre que o stock disponível for igual ou inferior ao PE, são enviados múltiplos de QEE até 

que o ponto de reposição seja ultrapassado. Para evitar que sejam feitas reposições 

consecutivas em intervalos de tempo curtos, definiu-se que é acrescentado uma QEE à 

quantidade total de envio caso o PE não seja ultrapassado em 25% da QEE.  

  , 

                                    

                        

        

                            

Método Silver-Meal 

A quantidade de envio para os produtos que apresentam maior variabilidade foi determinada 

segundo uma adaptação da heurística Silver-Meal presente na Secção 2.6.1., considerando a 

previsão para o horizonte de um ano.  

Esta heurística acrescenta sucessivamente unidades à quantidade necessária para repor o 

produto até ao ponto de reposição, calcula o índice de cobertura correspondente a cada 

quantidade, os custos de posse, os custos de encomenda e, por fim, a quantidade total média 

diária obtida através da equação (35). Após a realização do cálculo para todo o período, ou 

seja, até que o IC calculado em relação às unidades incrementadas corresponda a um ano de 

operação, a quantidade de produtos através da qual é obtido o custo médio mínimo é 

selecionada para o envio.  

 
      

     

  
 (35) 

É necessário referir que os custos de posse neste modelo são obtidos através da equação (36) 

considerando a taxa i como diária, sendo necessária a multiplicação pelo valor de IC para 

obter a quantidade correspondente. 

      
 

   
  

 

 
              (36) 

O critério de seleção adotado é o custo mínimo diário, devido ao facto de, tanto aos custos de 

posse como aos custos e encomenda, serem inerentes aos custos fixos e custos vareáveis.  
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Esta adaptação do modelo apresentado na revisão da literatura deve-se ao facto de que os 

períodos para os quais é calculado o custo médio ao longo do tempo, serem considerados 

fixos, por exemplo com a duração de uma semana. Com esta proposta, os períodos para os 

quais se calculam os custos médios são variáveis e dependentes da quantidade selecionada 

para incorporar o lote de envio, sendo calculados com base no índice de cobertura. 

Numa situação hipotética, considerando os custos de picking extremamente elevados 

relativamente aos restantes, a quantidade ótima de envio nunca seria encontrada, a menos que 

esta a quantidade correspondente ao envio de uma palete coincidisse exatamente com o final 

do período. 

5.1.9 Algoritmo para Determinação da Quantidade de Envio 

De modo a sintetizar a informação apresentada anteriormente, representa-se através de um 

fluxograma (Figura 15) o algoritmo para a determinação da quantidade de sugestão envio, 

tendo em conta os métodos, as regras apresentadas e os parâmetros de cálculo considerados.  

De notar que o modelo propõe sempre uma quantidade ótima de envio, independentemente do 

nível do stock disponível relativamente ao ponto de encomenda. Num produto cuja 

quantidade de envio é determinada segundo o modelo da QEE, esta quantidade já se encontra 

previamente determinada, pelo que mesmo não sendo obrigatória a sua reposição, a 

quantidade de envio corresponde à QEE. Quando a quantidade de envio é determinada pela 

heurística de Silver-Meal, o algoritmo é iniciado com a quantidade de envio correspondente a 

zero em vez de da quantidade em falta até ao ponto de encomenda.   

Este algoritmo foi implementado Access e Excel com recurso ao Visual Basic for Apllications.  
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Figura 15 – Processo de determinação da quantidade do envio. 

5.1.10 Data de Envio 

Teoricamente, o produto deve ser enviado assim que o ponto de encomenda é atingido. Na 

prática, dada a não existência de envios diários da CIN para as empresas destino, e dada a 

possibilidade da não existência do produto em armazém no CA, a data de envio não pode, na 

maior parte das situações, ser igual ao dia em que é atingido o ponto de reposição. Assim, a 

data de envio deve se gravada tendo em conta o ICCA e o dia de expedição, segundo o 

fluxograma da Figura 16.  

Início
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Figura 16 – Processo de determinação da data de envio. 

A primeira data de gravação do pedido (data de envio) é determinada tendo em conta os 

limites mínimos estabelecidos de ICCA. Se existir saldo suficiente para satisfazer a quantidade 

em falta no armazém BA, satisfaz-se o pedido de acordo com a próxima expedição. Se não 

estiverem reunidas as condições para que a quantidade seja imediatamente enviada, a data do 

pedido de compra é adiada uma semana, para dar oportunidade à empresa de responder à 

necessidade que foi levantada. 

O objetivo desta limitação é eliminar a realização de procedimentos no processo de 

levantamento da necessidade que são pertencentes ao processo de gestão de pedidos. Deste 

modo, a primeira fase é exclusivamente responsável por determinar a quantidade e o dia em 

que os produtos devem ser enviados ao BA. 

5.1.11 Fluxograma CIN Espanha 

A Figura 17 apresenta o procedimento proposto para a fase de levantamento da necessidade 

de reposição. O levantamento da quantidade necessária na CIN Espanha depende da 

quantidade disponível no BA, do ICBA e do ICCA. 

Stock 
Disponível 

≤ PE

Sim

Início

Fim

ICCA final

> 10

Gravar data de envio para a próxima 
expedição tendo em conta o plano de 
entregas e o processo de separação

 ≤ 10
Gravar data de envio com horizonte de 

5 dias tendo em conta o plano de 
entregas e o processo de separação

Não



72 

 

 

Figura 17 – Processo proposto para a reposição CIN Espanha. 

5.2 Gestão de pedidos de compra 

5.2.1 Atualização de Informação na Aplicação 

Face aos problemas apontados na Secção 4.4.6, seguem-se as propostas de melhoria que 

complementam a aplicação atualmente utilizada no processo ao nível do fluxo de informação.  

Relativamente à informação referente à fração de consumo da CIN Espanha no CA o 

operador pode ter uma melhor perceção da quantidade através das equações (37) , (38) e (39), 

que representam respetivamente, a fração das saídas do BA no CA nos últimos três meses 

Início

Análise linha a linha dos produtos 
no formulário “Relação de 

Produtos a tratar” que estão com 
o aviso “PE atingido”.

Disponível ≤ 
PE? 

Sim

Todos os 
produtos 

consultados?

Não
Analisar produto 

seguinte

Gerar pedido, 
confirmar pedido de 

gravação e sair da 
“vista de detalhe”

Sim

Quantidade 
sugerida aceite?

Confirmar lista de 
pedidos

Sair da aplicação Fim

SimNão

ICCA final> 10 ≤ 10 

Introduzir 
quantidade de envio

Selecionar o 
separador “Vista de 

detalhe”

Analisar produto 
seguinte

Não

Gravar data de envio com 
horizonte de 5 dias tendo 

em conta o plano de 
entregas e o processo de 

separação

Gravar data de envio tendo 
em conta o plano de 

entregas e o processo de 
separação
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completos, no período homólogo e a percentagem de saídas previstas do BA para os próximos 

três meses. As equações A e B são determinadas considerando o número de produtos da 

classe YBCI que saíram do armazém da CIN Espanha. As saídas do CA representam o 

número de produtos que saíram do CA, cujo destino não foi a CIN Espanha.  

        
                                     

                                     
     (37) 

 

 
       

                             

                             
     (38) 

 

 
       

                                   

                                   
     (39) 

Relativamente à questão da atualização dos limites de IC finais no CA que não devem ser 

ultrapassados devido ao envio de pedidos de compra, o ICCA final para os produtos de fabrico 

será mantido com ICCA de 10 dias. Tal como nestes, o limite de ICCA para os produtos de 

compra até ao momento de análise era equivalente. Como proposta de melhoria, o limite 

mínimo do ICCA dos produtos de compra deve ser igual ao prazo de entrega do respetivo 

fornecedor. 

Como referido anteriormente, na aplicação não é apresentada qualquer informação relativa 

aos produtos de compra. Como proposta de melhoria é adicionada à aplicação informação 

equivalente a uma ordem de compra, uma vez que este é o documento específico com 

informação relativa à receção do produto (de compra). Na Tabela 22, está esquematizada na 

primeira coluna a informação referente à receção de um enchimento, que informa sobre a 

receção de produtos fornecidos pela fábrica, e na segunda coluna, a informação equivalente à 

receção de produtos de compra. 
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Tabela 22 – Informações relativas à receção de produtos fabricados ou comprados. 

Produtos de fabrico Produtos de compra 

1. Número da ordem de 

enchimento. 

1. Número de ordem de encomenda, 

2. Quantidade a encher, 2. Quantidade a ser rececionada, 

3. Status da ordem de enchimento, 

o lançada, 

o a encher, 

o a rotular, 

3. Estado da encomenda, 

o status 20 como “não confirmada”, 

o status 25 como “confirmada” 

4. Data de receção de enchimento. 4. Data de receção da encomenda. 

5.2.2 Partição da Encomenda 

A solução para este problema passa por, em primeiro lugar, identificar e alertar o operador 

que o stock existente do produto na CIN Espanha é reduzido, e que o stock existente no CA 

não é suficiente para que se proceda a uma reposição segundo os pedidos de compra que estão 

colocados. De seguida, deve ser realizada a partição do pedido de compra que não pôde ser 

satisfeito. Sugere-se então a aplicação da regra de alocação por quotas justas (Fair Shair 

Allocation) que determina a quantidade de produto que deve permanecer no CA e a 

quantidade mínima que deve ser enviada para a CIN Espanha, representando esta, a partição 

do pedido de compra. É necessário relembrar que, quando se realiza uma partição, o pedido 

de compra é dividido em dois (de quantidades variáveis), sendo que apenas um é enviado, 

sendo o outro enviado mais tarde, assim que stock existente no CA o permitir. Este processo 

garante que o tempo de cobertura objetivo de determinado artigo (na fase de levantamento da 

necessidade) se mantenha. 

O processo de partição é ativado numa situação em que o ICBA é inferior a 5 dias e quando o 

envio do produto provoca um ICCA igual ou inferior a 10 dias. Assim, com base na data de 

receção do produto no CA proveniente da fábrica ou de fornecedores, caso exista, e no plano 

de entregas, é calculada a data mínima para qual o pedido pode ser enviado na totalidade para 

a CIN Espanha. Esta data representa o horizonte de reposição mínimo para o qual é possível a 

chegada do produto ao BA após a sua receção no CA. Assim, Hmin representa o tempo entre a 

receção do produto no CA o momento em que é possível a reposição do produto no BA. Caso 

o ICBA seja inferiora Hmin, significa que, segundo a previsão, o produto entrará em rotura. É 
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então ativada e calculada a sugestão da quantidade a partir de um pedido de compra que não 

pode ser satisfeito.  

O objetivo da regra de alocação por cotas justas, no contexto deste problema, é distribuir 

equitativamente o stock existente com base no índice de cobertura de ambas as empresas, 

determinando consequentemente a quantidade que permanecerá no CA e a quantidade que 

deve ser enviada para o BA. Assim, o problema é resolvido sob a forma de um problema de 

programação linear em que a função objetivo, equação (40), maximiza o índice de cobertura 

total entre as duas empresas.  

                  (40) 

As variáveis de decisão são QCA e QBA que representam a quantidade que fica no CA e a 

quantidade que é enviada para o BA, respetivamente, que correspondem também à partição 

do pedido de compras. Obrigatoriamente a este problema são também inerentes algumas 

restrições que se encontram representadas na Tabela 23 com a respetiva descrição. 

Tabela 23 – Restrições consideradas no modelo de programação linear para a partição da encomenda. 

Restrição Descrição 

QCA,  QBA ≥ 0 e inteiros 
Restrição que garante que as quantidades em questão no modelo 

nunca adquirem dimensões negativas. 

QCA + QBA ≤ Qtotal 

Restrição que garante que a quantidade que permanece no CA e 

a quantidade que é enviada para o BA é igual ou inferior à 

quantidade disponível na CIN para a gestão das encomendas. 

ICCA ≥ 5 

Restrição que limita a quantidade retirada ao CA. Não é 

provocado um ICCA inferior a 5 dias de modo para proteger o de 

roturas. 

ICBA ≥ Hmin 

Restrição que força o aumento do ICBA até que seja igual ou 

superior ao número de dias dentro dos quais é possível uma nova 

entrada de produtos. 

No cálculo do ICBA é considerado o stock disponível tendo em conta as colocadas de clientes 

a 10 dias úteis. Por sua vez, no cálculo do ICCA são consideradas todas as encomendas, à 

exceção das encomendas para a CIN Espanha. 

Por fim, a data da próxima expedição é sugerida para a gravação do novo envio e a restante 

quantidade, que para já não irá ser enviada, é gravada de modo a que seja expedida na semana 

seguinte.  
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Com esta solução é esperada uma deteção antecipada de situações em que o stock existente 

não é suficiente para satisfazer as necessidades das duas empresas e é sugerida uma 

quantidade de envio adaptada ao stock existente no CA, auxiliando o operador na sua decisão.  

A melhoria proposta nesta secção não foi implementada devido ao reduzido número de vezes 

em que, mediante as situações apresentadas, foi necessário a realização da partição da 

encomenda. Assim, a solução não foi testada nem aplicada na empresa, mas permanece como 

parte integrante nesta dissertação como proposta de melhoria.  

5.2.3 Fluxograma Gestão de Pedidos 

Na Figura 18 está representado o processo de gestão de pedidos, correspondente às propostas 

de melhoria apresentadas, dando um especial destaque à situação em que a partição do pedido 

de compra deve ser realizada. Destaca-se também os novos limites de IC mínimos sugeridos, 

devido aos diferentes prazos de entrega dos produtos comprados e fabricados. 
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Figura 18 – Proposta para o processo “Gestão de pedidos de compra”. 

5.3 Indicadores de Desempenho 

Com o objetivo de melhorar o nível de serviço ao cliente, mantendo uma gestão de 

inventários ao menor custo, justifica-se o controlo e a análise de roturas, da percentagem de 

encomendas concretizadas e o nível de serviço. Assim, os indicadores a utilizar para controlar 

o modelo proposto por produto são: 

Início

ICCA final 

Receção de 
fabrico em 5 

dias?

Não

  > Limite ICCA

Manter ou antecipar data de 
entrega para a próxima 

expedição

Fim

≤ Limite ICCA

Analisar cada pedido 
de compra 

individualmente

ICCA final > Limite ICCA ou 0  
Considerar Pedido 
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≤5
Realizar partição do pedido de 

compra através de Alocação por 
cotas justas

>5
Manter ou antecipar pedido de 

compra para a próxima 
expediçãoSim

Adiar ou manter pedido de 
compra num horizonte uma 

semana 

Manter ou Antecipar data 
de entrega para a próxima 

expedição

Existem mais  
pedidos de 

compra?
Sim Não
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 Nível de serviço calculado de acordo com a percentagem de encomendas colocadas 

por clientes finais na CIN Espanha, concretizadas dentro das datas definidas através da 

equação (1); 

 Duração média do tempo em que uma linha de encomenda fica em rotura com dados 

do último ano, 

 
               

                   
 
   

   
 (41) 

Onde:  

Li, representa uma linha de encomenda, 

n, representa o total de linhas de encomenda; 

  

 Variabilidade, obtida através do desvio padrão da procura e do desvio padrão dos 

dados do histórico de saídas utilizado para o calculado do stock de segurança; 

 Desvios de Previsão. 

Os desvios de previsão não são considerados um indicador de desempenho relativamente ao 

modelo de gestão de stocks, mas são necessários para explicarem possíveis ineficiências do 

modelo devido às previsões utilizadas e alertarem para a necessidade de uma revisão aos 

métodos utilizados para a sua elaboração. O erro das previsões elaboradas,   , em relação às 

vendas realizadas e o erro absoluto, são determinados de acordo com as equações (42) e (43) 

respetivamente. 

          (42) 

             (43) 

Onde, 

  , representa o valor previsto no mês t, 

  , representa o valor correspondente às saídas no mês t, 

As medidas de erro selecionadas para quantificar os desvios são o erro absoluto médio,     

através da equação (44), o erro percentual simétrico para cada período      , através da 

equação (45) e o erro percentual absoluto simétrico médio,      , equação (46), para os 

períodos considerados. Este tipo de medida de erro,        evita a obtenção de grandes 

valores percentuais e valores indefinidos com tendência para valores infinitamente grandes 

que são originados quando o valor correspondente à totalidade da saída mensal é zero.  



79 

 

 

    
 

 
     

 

   

 (44) 

 

 
           

   

     

 

 (45) 

 

 

       
 

 
        

 

   

 (46) 
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6. VALIDAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

Neste capítulo é validado e testada a robustez do modelo proposto no capítulo anterior 

confrontando-o com o modelo atual. Para tal, é realizada uma reconstituição do processo de 

reposição à empresa CIN Espanha no período de 1 de abril de 2017 a 31 de maio de 2018 

aplicando os parâmetros de cálculo de ambos os modelos. Esta reconstituição, denominada 

daqui em diante como simulação, não tem qualquer componente aleatória associada, uma vez 

que é aplicada num período anterior onde a procura é conhecida. 

Para esta simulação, foram selecionados aleatoriamente seis produtos, dois de cada classe, de 

ambos os métodos pelos quais a quantidade de envio é determinada segundo o modelo 

proposto. 

Foram consideradas as encomendas colocadas pelos clientes à empresa CIN Espanha e a 

previsão de vendas desse mesmo período e dos períodos anteriores, respondentes para o 

cálculo do stock de segurança. No sentido de aproximar esta simulação o mais possível da 

realidade, todos os parâmetros e características dos modelos são consideradas. No entanto, 

foram assumidos alguns pressupostos que possibilitassem a execução da simulação, 

nomeadamente: 

 Como estes produtos são geridos em lote, é assumido que a quantidade de saldo que 

existe no CA é infinita e sempre disponível; 

 O tempo de entrega é fixo e igual a 5 dias uma vez que, dada a assunção anterior, 

existe sempre saldo no CA, pelo que não é necessário tempo para a gestão do pedido; 

 Dada assunção anterior, o prazo de entrega considerado em ambos os modelos é 5 dias 

inferior ao valor estipulado, ou seja, 5 dias no modelo proposto e 10 dias no modelo 

atual. 

 No modelo proposto o stock de segurança é considerado fixo durante cada um dos 

semestres.  

Para cada um dos produtos, é apresentada num gráfico a evolução temporal do stock existente 

(que representa o saldo). No caso dos produtos simulados no novo modelo, são também 

apresentados o stock de segurança e o ponto de reposição.  
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De forma a possibilitar a comparação entre os modelos, são calculados, para cada exemplo 

apresentado, os seguintes indicadores de desempenho: 

 Stock médio anual, obtido pelo stock existente no final de cada mês; 

 Duração média de uma linha de encomenda em rotura, obtida através da equação (41);   

 Nível de serviço obtido através da equação (1). 

É comparado também o custo total de operação, resultante de cada exemplo realizado em 

ambos os modelos, através da equação (32). Este custo é o resultado da soma entre o custo de 

encomenda o custo de posse, representados respetivamente nas equações (47) e (48).  

 
                     

 

  
  

 

   

 
      

 
 (47) 

Onde, 

Stockj, representa o stock no final do mês j, 

m, representa o total de meses. 

 

                   

                                                          
(48) 

 

São também calculados os desvios de previsão, porém, serão apresentados somente quando 

verificado um número suficiente de roturas que afetem o nível de serviço pretendido, ou seja, 

perante desvios de previsão positivos. A consideração desta medida prende-se com a 

avaliação do grau de incerteza relativo às previsões de vendas utilizadas para o teste dos 

modelos, face ao consumo real. Deste modo, é possível identificar se as falhas do modelo 

ocorrem devido às previsões utilizadas, ou não, e verificar como é que o modelo se comporta 

em função do nível de aleatoriedade (variabilidade) da procura. Esta variabilidade é 

quantificada para cada mês, recorrendo ao cálculo das medidas de erro apresentadas na 

Secção 5.3. 

Por fim, é calculado o desvio padrão da procura verificada em cada semestre e o desvio 

padrão dos dados do histórico de saídas utilizados para o dimensionamento do stock de 

segurança. Estas medidas são importantes para identificar a variabilidade para a qual o stock 

de segurança foi dimensionado e se é capaz de absorver a variabilidade da procura atual. 
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6.1 Caso 1 

O produto em análise pertence à classe A, para o qual são realizadas reposições de stock que 

correspondem a incrementos de 20 dias de cobertura de acordo com o modelo de reposição 

atual. Na Figura 19 e Figura 20 está representada a evolução do stock existente e do stock 

disponível do produto 1 durante o período em estudo resultante da simulação realizada.  

 

Figura 19 – Evolução do stock do produto 1 no período abril 2017 a setembro de 2017 (modelo atual). 

 

Figura 20 – Evolução do stock do produto 1 no período outubro 2017 a março de 2017 (modelo atual). 
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Como se pode observar através dos gráficos anteriores, foram realizadas um total de 17 

reposições à CIN Espanha. Duas das reposições correspondem ao envio de uma palete 

completa (96 unidades) e as restantes correspondem ao envio de duas paletes.  

Durante todo o período, em nenhum momento foi verificado stock existente negativo, pelo 

que se conclui que, segundo a simulação realizada, o nível de serviço foi de 100% (em termos 

de quebras) e o tempo médio de encomendas em rotura correspondente a zero.  

Foi realizada também, para o mesmo produto, a simulação da evolução temporal do stock 

existente e do stock disponível segundo o modelo proposto que se encontra representada na 

Figura 21 e na Figura 22. Como o produto em questão pertence à classe A, o objetivo é 

garantir um nível de serviço ao cliente de 98%, pelo que foi considerado, em conformidade, 

um stock de segurança de 53 unidades durante o primeiro semestre e 20 unidades no segundo. 

A quantidade de envio é determinada segundo o modelo da QEE, sendo esta correspondente a 

uma palete de 96 unidades durante grande parte do período, à exceção dos meses de maio, 

outubro e novembro, que por sua vez correspondem a 192 unidades, ou seja, duas paletes.  

Durante o período em estudo, foram realizadas um total de 26 reposições à CIN Espanha que 

se apresentam visualmente mais próximas nos meses de junho, julho e agosto e mais afastadas 

nos restantes meses do ano. Ao contrário do que seria esperado, dada a QEE no mês de 

outubro, a reposição realizada em outubro de 2017 provoca um intervalo entre encomendas de 

47 dias. Este foi o único período cuja cobertura se prolongou mais no tempo do que seria 

esperado. 
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Figura 21 – Evolução do stock do produto 1 no período abril 2017 a setembro de 2017 (modelo 

proposto). 

 

Figura 22 – Evolução do stock do produto 1 no período outubro 2017 a março de 2017 (modelo 

proposto). 

Em agosto de 2017 verificou-se o início de uma rotura que uma teve duração de quatro dias. 

Esta foi verificada mesmo com a colocação de uma encomenda de 96 unidades à CIN a dois 
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dias de ser rececionada na empresa CIN Espanha. Foi também verificada uma rotura em 

fevereiro de 2018 que teve a duração de quatro dias provocada pelas mesmas razões da rotura 

apresentada anteriormente.  

Face ao número total de encomendas e ao número de encomendas não satisfeitas, resulta um 

nível de serviço de 97,86%, que representa um valor inferior ao nível de serviço pretendido. A 

par deste indicador é também determinado o tempo médio de uma linha de encomenda em 

rotura corresponde a 4 dias. 

Os resultados obtidos através do cálculo de erros, apresentados na Tabela 24 e na Tabela 25, 

demonstram que a rotura ocorrida em fevereiro deveu-se ao desvio de previsão do mês de 

janeiro onde é registado um sEPA de 59,30% e um EA de 177 para um EAM de 89,75 e um 

sEPAM de 35,03%.  

Tabela 24 – Erros médios obtidos da série de dados do produto 1. 

Tipo de Erro EAM sEPAM 

Valor 80,75 35,03% 

 

Tabela 25 – Valores de EAt e sEPAt para a totalidade dos períodos do produto 1. 

Período abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 

EAt 36 93 190 109 102 29 67 97 51 177 12 6 

sEPAt 18% 47% 69% 44% 39% 14% 37% 60% 21% 59% 5% 2% 

 

Neste exemplo verifica-se através da comparação da variabilidade presente na Tabela 40, que 

o stock de segurança determinado para ambos os semestres não foi dimensionado de tal modo 

a absorver a variabilidade verificada. Confrontando os resultados obtidos pelos dois modelos 

para o produto em questão, representados na Tabela 26 e tendo em conta os desvios de 

previsão quantificados, o modelo proposto garante o cumprimento do nível de serviço a um 

custo 41,8% inferior do ao modelo atual. Esta percentagem deve-se, em grande parte, a uma 

diminuição do stock médio em 58,3%. 
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Tabela 26 – Resultados obtidos relativos ao produto 1. 

 
Modelo Atual Modelo Proposto Variação Final 

Stock médio 223 93 -58,30% 

Stock de segurança 5 dias 53 (un) 20 (un) 
 

Custo total de posse 338,36 € 140,41 € -58,50% 

Número de encomendas 17 25 47,06% 

Número de pickings 0 0 
 

Custo total encomenda 63,75 € 93,75 € 47,06% 

Custo total 402,11 € 234,16 € -41,77% 

Tempo médio de uma linha 

de encomenda em rotura 
0 4 

 

Nível de serviço 100,00% 97,96% 
 

6.2 Caso 2 

Relativamente à evolução dos níveis stock produto 2 destaca-se o segundo semestre, 

representado no gráfico da Figura 23, devido à inexistência de reposições durante o semestre 

anterior. Este produto pertence à classe A, para o qual é reposto stock correspondente a 60 

dias sempre que o ponto de reposição é atingido.   

 

Figura 23 – Evolução do stock do produto do produto 2 no período outubro de 2017 a março de 2018 

(modelo atual). 

No exemplo apresentado destaca-se também a antecipação de reposições provocadas pela 

consideração de encomendas de clientes num horizonte de 20 dias. 
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No gráfico da Figura 24 encontra-se representado o segundo semestre referente à simulação 

realizada para o produto 2. Para este produto foi constituído um stock de segurança de 46 

unidades durante o primeiro semestre e de 44 no semestre seguinte, garantindo assim, 

teoricamente, um nível de serviço de 98%. Trata-se de um produto cuja quantidade de envio é 

dimensionada durante todo o período em estudo através da aplicação da heurística de Silver-

Meal, dada a grande variabilidade da procura. 

 

Figura 24 – Evolução do stock do produto do produto 2 no período outubro de 2017 a março de 2018 

(modelo proposto). 

Embora não representado no gráfico anterior, o saldo inicial no início do estudo corresponde a 

818 unidades pelo que só no final do ano de 2017 é verificada uma saída correspondente a 

62% do stock existente em armazém.  

Em março, mês em que segundo a previsão se verifica uma elevada procura relativamente aos 

restantes, são realizadas três reposições. Estas são provocadas, não só pelo aumento de 

previsão que se verifica, mas devido a encomendas colocadas antecipadamente pelos clientes.  

Destaca-se também o dinamismo esperado proporcionado pela heurística de Silver-Meal. A 

quantidade de envio em cada reposição é variável tendo sido enviadas duas, três e quatro 

paletes, correspondendo respetivamente a 78, 117 e 156 unidades. 

Segundo a simulação conclui-se que em nenhum momento são verificadas roturas, pelo que, o 

produto apresenta um nível de serviço de 100% em ambos os modelos. Apesar disso, as suas 
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ausências devem-se à consideração das encomendas de clientes colocadas antecipadamente, 

uma vez que são registados grandes desvios percentuais. Os resultados obtidos estão dispostos 

na Tabela 27 onde é apresentado um erro médio absoluto de 62,5 unidades e um erro médio 

percentual absoluto simétrico de 149,3%. Na Tabela 28 podem ser consultados os erros 

calculados para cada um dos meses. Os desvios sEPAt de 200% correspondem ao desvio 

máximo suportado por este tipo de erro. 

Tabela 27 – Erros médios obtidos da série de dados do produto 2. 

Tipo de Erro EAM       

Erro 62,5 149,29% 

 

 

Tabela 28 – Valores de EAt e sEPAt para a totalidade dos períodos do produto 2. 

Período abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 

EAt 25 25 25 21 25 25 25 19 477 3 30 50 

sEPAt 200% 200% 200% 144% 200% 200% 200% 122% 171% 22% 120% 10% 

 

Confrontando os resultados obtidos, representados na Tabela 29, obtém-se uma diminuição do 

stock médio em 32,7% quando o produto é gerido segundo o modelo proposto.  

Tabela 29 – Resultados obtidos relativos ao produto 2. 

 
Modelo Atual Modelo Proposto Variação Final 

Stock médio 645 629 -2,48% 

Stock de segurança 5 dias 46 (un) 44 (un) 
 

Custo total de posse 1184,86 1154,98 -2,52% 

Número de encomendas 2 3 
 

Número de pickings 0 0 
 

Custo total encomenda 7,5 11,25 50,00% 

Custo total 1192,36 1166,23 -2,19% 

Tempo médio de uma linha de 

encomenda em rotura 
0 0 

 

Nível de serviço 100,00% 100,00% 
 

 

Este ganho deve-se à realização da quantidade mínima de envio possível sem a realização de 

picking, ou seja, paletes completas que provocam um custo de posse inferior. Em suma, para 

o mesmo nível de serviço, 100%, são obtidos ganhos económicos de 2,19%.  
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6.3 Caso 3 

Na Figura 25 está representada a evolução do stock existente e do stock disponível do produto 

3 durante todo o período considerado. Trata-se de um produto de classe B para o qual são 

realizadas reposições que incrementam a cobertura de stock para 40 dias assim que o ponto de 

reposição é atingido.  

 

Figura 25 – Evolução do stock do produto 3 no período abril 2017 a março de 2017 (modelo atual). 
 

Como se pode observar através do gráfico anterior, foram realizadas 4 reposições ao longo do 

período, duas correspondentes a duas paletes, ou seja, 192 unidades e as outras duas 

correspondentes a uma palete. Verifica-se também que, a segunda reposição provoca um 

longo período de cobertura muito superior ao esperado de acordo com o modelo atual.  

De acordo com os resultados da simulação realizada, não foi verificado stock existente 

negativo em nenhum momento, o que resultou num nível de serviço de 100% e um tempo 

médio de encomendas em rotura correspondente a zero. 

Está representado no gráfico da Figura 26, a variação do stock existente e do stock disponível 

obtidos através da simulação do modelo proposto para o produto 3 durante a totalidade do 

período considerado. Uma vez perante um produto de classe B, foi dimensionado um stock de 

segurança de 13 unidades durante o primeiro semestre de 6 unidades no segundo semestre, 

pretendendo-se assim garantir um nível de serviço ao cliente de 97%.  
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Neste produto, a quantidade de envio é determinada pelo método da QEE sendo constante ao 

longo de todo o período correspondente a uma palete de 96 unidades.  

 

Figura 26 – Evolução do stock do produto 3 no período abril 2017 a março de 2018 (modelo 

proposto). 

Tal como é verificado através da análise do gráfico, não são verificadas roturas durante o 

período simulado tendo sido obtido um nível de serviço de 100% face ao nível de serviço 

planeado de 97%.  

Confrontando os resultados obtidos representados na Tabela 30, segundo as simulações 

realizadas, verifica-se uma diminuição do stock médio em 32,7% quando o produto é gerido 

segundo o modelo proposto.  

Tabela 30 – Resultados obtidos relativos ao produto 3. 

 
Modelo Atual Modelo Proposto Variação Final 

Stock médio 98 66 -32,65% 

Stock de segurança 5 dias 13 (un) 6 (un) 
 

Custo total de posse 72,29 € 48,54 € -32,85% 

Número de encomendas 4 6 
 

Número de pickings 0 0 
 

Custo total encomenda 15 22,5 50,00% 

Custo total 87,29 € 71,04 € -18,61% 

Tempo médio de uma linha 

de encomenda em rotura 
0 0 

 

Nível de serviço 100,00% 100% 
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Esta variação resulta na diminuição do custo de posse em 32,9%, e num aumento do custo de 

encomenda de 50% uma vez que o número de encomendas amenta. O balanço final resulta 

numa redução do custo total de 18,6% e no cumprimento do nível de serviço de 97%. 

6.4 Caso 4 

O resultado da simulação do produto 4 relativamente ao período apresentam-se na Figura 27. 

Este produto pertence à classe B, para o qual é reposto stock correspondente a 40 dias sempre 

que o ponto de reposição é atingido. 

 

Figura 27 – Evolução do stock do produto 4 no período abril de 2017 a março de 2018 (modelo atual). 

Através da análise do gráfico da Figura 27, verifica-se a ocorrência de uma rotura em 

fevereiro que provocou um nível de serviço de 96,8% e 6,3 dias de duração média de uma 

linha de encomenda em rotura. 

No gráfico Figura 28 da está representado o nível de stock existente e stock disponível para o 

produto em 4 durante todo o período no qual foi realizada a simulação. Trata-se de um 

produto classificado com B, para o qual, o stock de segurança dimensionado corresponde a 22 

unidades para o primeiro semestre e 55 unidades no segundo semestre, com o intuito de 

garantir um nível de serviço de 97%. 

A quantidade de envio do produto em questão é determinada unicamente segundo a heurística 

de Silver-Meal e é correspondente, em todas as reposições, a uma palete de 96 unidades. 
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Conclui-se que, quer dimensionando a quantidade de envio segundo a heurística de Silver-

Meal ou segundo a QEE, seriam obtidos os mesmos resultados, uma vez que a QEE 

determinada para este artigo é a mesma. Este facto é explicado pela preferência de envios 

ajustados à palete e à quantidade prevista de consumo mensal na grande maioria dos meses 

ser inferior ao tamanho de uma palete.  

 

Figura 28 – Evolução do stock do produto 4 no período abril de 2017 a março de 2018 (modelo 

proposto). 

Como observado no gráfico, segundo a simulação realizada, não são verificadas roturas sendo 

obtido assim um nível de serviço de 100%. 

Os resultados obtidos do cálculo de desvios de previsão apresentados na Tabela 31 e Tabela 

32 demonstram um desvio do sEPA em fevereiro de 96,3%, e sEPAM de 83,28%, mês no 

qual foi verificada rotura. 

Tabela 31 – Erros médios obtidos da série de dados do produto 4. 

Tipo de Erro EAM       

Erro 24,25 83,28% 

 

Tabela 32 – Valores de EAt e sEPAt para a totalidade dos períodos do produto 4. 

Período abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 

EAt 15 15 9 7 23 55 19 42 43 26 13 24 

sEPAt 66% 66% 35% 32% 19% 146% 122% 144% 98% 60% 96% 109% 



94 

 

 

Nos resultados da Tabela 33 é verificado um aumento do stock médio de 10,39% quando o 

produto é gerido segundo o modelo proposto. Este aumento deve-se à necessidade de 

constituição de stock de segurança devido à variabilidade do produto.  

Tabela 33 – Resultados obtidos relativos ao produto 4. 

 
Modelo Atual Modelo Proposto Variação Final 

Stock médio 77 85 10,39% 

Stock de segurança 5 (dias) 22 (un)  55 (un) 

 Custo total de posse 57,05 63,04 10,49% 

Número de encomendas 2 4 

 Número de pickings 0 0 

 Custo total encomenda 7,5 15 100% 

Custo total 64,55 € 78,04 € 20,89% 

Tempo médio de uma linha de 

encomenda em rotura (dias) 6,33 0 

 Nível de serviço 96,81% 100% 

  

Em suma, de acordo com o resultado da simulação para o modelo proposto, o nível de serviço 

para este produto é garantido, ao contrário do que se verificou com o modelo atual, porém os 

seus custos totais mostram-se superiores em 20,89%.  

6.5 Caso 5 

O produto 5 pertence à classe C, para o qual é reposto stock correspondente a 60 dias sempre 

que o ponto de reposição é atingido. Na Figura 29 está representada a evolução temporal do 

stock existente e do stock disponível resultante da simulação do produto durante segundo 

semestre, uma vez que durante o primeiro não foi realizada nenhuma reposição. 
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Figura 29 – Evolução do stock do produto 5 no período outubro de 2017 a março de 2018 (modelo 

atual). 

Como observado através do gráfico da figura anterior, a única reposição efetuada durante o 

período em estudo é consequência de uma rotura provocada pela colocação de grandes 

encomendas de clientes comparativamente às encomendas que se verificaram no restante 

período. Relativamente aos resultados do verifica-se um nível de serviço de 97,29% e uma 

média de 4,35 dias de uma linha de encomenda em rotura. 

No gráfico da Figura 30 está representada a variação do stock existente e do stock disponível 

do produto 5, simulado com o modelo proposto. Como se trata de um produto de classe C, foi 

dimensionado um stock de segurança de 4 unidades durante o primeiro semestre e 6 unidades 

no segundo, correspondente a um nível de serviço ao cliente de 95%.  

A quantidade de envio, sempre que o stock disponível atinge o PE, é durante todo o período 

correspondente a uma palete de 96 unidades determinada pelo método da QEE. 
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Figura 30 – Evolução do stock do produto 5 no período outubro de 2017 a março de 2018 (modelo 

proposto). 

Através da figura anterior, é observada uma rotura idêntica ao modelo atual dado o tamanho 

da encomenda colocada. Assim, o resultado dos indicadores nível de serviço e média diária de 

linhas de encomenda em rotura correspondem a 97,3% e 4,4 dias, respetivamente. No entanto, 

em ambos os modelos, o nível de serviço calculado é superior ao nível de serviço pretendido 

correspondente à classe do produto. 

Confrontando os resultados obtidos segundo os modelos simulados, representados na Tabela 

34, é verificado um aumento do stock médio quando o produto é gerido segundo o modelo 

proposto, uma vez que o modelo atual obriga à realização de picking. 

Este envio ajustado à palete completa provoca um aumento de 12,1% dos custos de posse 

totais porém diminui o custo de encomenda. O envio desta quantidade determinada pelo 

modelo proposto corresponde a uma palete completa que proporciona o mesmo nível de 

serviço, diminui a ocupação de recursos no centro de distribuição e provoca uma poupança de 

35,9% nos custos totais de operação. 
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Tabela 34 – Resultados obtidos relativos ao produto 5. 

  Modelo Atual Modelo Proposto Variação Final 

Stock médio 66 74 12,12% 

Stock de segurança 5 dias 4 (un) 6 (un)   

Custo total de posse 83,30€ 93,93 € 12,76% 

Número de encomendas 2 1   

Número de pickings 82 0   

Custo total encomenda 69 3,75 -94,57% 

Custo total 152,30 € 97,68 € -35,87% 

Tempo médio de uma 

linha de encomenda em 

rotura (dias) 

4,35 4,35   

Nível de serviço 97,29% 97,29% 
 

 

Embora neste produto ambos os modelos tenham assegurado o nível de serviço, os resultados 

obtidos do cálculo de desvios de previsão apresentados na Tabela 35 e Tabela 36 demonstram 

um desvio do sEPAM de 55,0% tendo sido verificado em janeiro de 2018, mês no qual se 

verificou rotura, um sEPA de 133,3%. 

Tabela 35 – Erros médios obtidos da série de dados do produto 5. 

Tipo de Erro EAM       

Erro 8,33 55,00% 

 

Tabela 36 – Valores de EAt e sEPAt para a totalidade dos períodos do produto 5. 

Período abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 

EAt 6 10 12 3 5 9 0 9 0 40 0 6 

sEPAt 46,15% 66,67% 133,33% 26,09% 66,67% 62,07% 0,00% 85,71% 0,00% 133,33% 0,00% 40,00% 
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6.6 Caso 6 

A evolução temporal do stock existente e disponível do produto 6, pertencente à classe C, 

apresenta-se representado no gráfico da Figura 31 . 

 

Figura 31 – Evolução do stock do produto 6 no período abril de 2017 a março de 2018 (modelo atual). 

Tal como representado no gráfico, em nenhum momento é verificada rotura, o que resulta 

num nível de serviço de 100% e numa média temporal de linhas de encomenda em rotura de 

zero dias.  

No gráfico da Figura 32, os resultados da variação do stock relativos à simulação do modelo 

proposto. Uma vez que se trata de um produto de classe C, o stock de segurança foi 

dimensionado com o objetivo de garantir um nível de serviço de 95%, tendo sido constituídas 

apenas 3 unidades de stock de segurança para o período em análise. Para o primeiro semestre 

não é constituído stock de segurança devido à inexistência de dados do histórico de saídas 

referentes ao semestre homólogo. 

É neste exemplo analisado um produto cuja quantidade de envio é determinada pela QEE ou 

pela heurística de Silver-Meal. Porém, o dimensionamento por ambos os métodos é 

indiferente uma vez que, mesmo sendo a previsão da procura do produto muito variável, em 

cada mês esta nunca é superior à quantidade existente numa palete, o que não justifica o envio 

de quantidade correspondente a mais do que uma palete. 
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Figura 32 – Evolução do stock do produto 6 no período abril de 2017 a março de 2018 (modelo 

proposto). 

Como apresentado no gráfico anterior, e através da análise dos dados, verificou-se a entrada 

do produto em rotura que originaram uma média diária de uma linha de encomenda em rotura 

de 5 dias e um nível de serviço de 94,73% que se apresenta inferior ao pretendido.  

Através da comparação da variabilidade presente na Tabela 40 verifica-se que o stock de 

segurança determinado para o semestre no qual foi obtida rotura, não foi dimensionado de tal 

modo a absorver a variabilidade verificada. 

A rotura verificada no primeiro dia do mês de fevereiro deve-se a uma encomenda 

pertencente ao mês antecedente. Os desvios de previsão representados na Tabela 37 e na 

Tabela 38, apresentam valores de EAM e sEPAM de 6,2 e 99,3%, respetivamente e um sEPA 

de 147,8% e um EA de 17 para o mês onde ocorreu a rotura. 

Tabela 37 – Erros médios obtidos da série de dados do produto 6. 

Tipo de Erro EAM       

Erro 6,25 99,34% 
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Tabela 38 – Valores de EAt e sEPAt para a totalidade dos períodos do produto 6. 

Período abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 

EAt 3 1 5 1 19 17 1 2 5 17 3 1 

sEPAt 85% 22% 200% 22% 180% 147% 22% 50% 90% 147% 200% 22% 

 

A variabilidade obtida com a qual foi dimensionado o stock de segurança é inferior à 

variabilidade verificada na série de dados, pelo que perante este desvio de previsão, é 

concluído que a absorção desta variabilidade por parte do stock de segurança foi impossível 

de obter. 

Na Tabela 39 apresentam-se confrontando os resultados obtidos para ambos os modelos 

simulados. Através da sua comparação e assumindo que ocorreram desvios de previsão 

obtém-se uma diminuição do stock médio em 32,7% quando o produto é gerido segundo o 

modelo proposto. Em suma, para o mesmo nível de serviço, 100%, são obtidos ganhos 

económicos de 18,61%.  

Tabela 39 – Resultados obtidos relativos ao produto 6. 

 
Modelo Atual Modelo Proposto Variação Final 

Stock médio 41 19 -53,66% 

Stock de segurança 5 dias 0 (un) 3 (un) 
 

Custo total de posse 58,26 € 26,74 € -54,10% 

Número de encomendas 1 2 
 

Número de pickings 0 0 
 

Custo total encomenda 3,75 € 7,5 € 100,00% 

Custo total 62,01 € 34,24 € -44,78% 

Tempo médio de uma linha de 

encomenda em rotura (dias) 
0 4 

 

Nível de serviço 100% 94,73% 
 

6.7 Comparação dos modelos simulados 

Uma boa gestão de stocks é aquela pela qual são obtidos os menores custos possíveis de 

operação, a que proporciona os níveis mais baixos de stock e a que garante o nível de serviço 

ao cliente superior ao estipulado.  

O modelo proposto mostra-se válido se garantir o nível de serviço para os quais os produtos 

são preferíveis em relação ao atual. O modelo não é descartado se exigir aumentos de custos 

em prole do cumprimento do nível de serviço se, para o modelo anterior o este não era 

garantido. Uma das melhorias propostas neste projeto é determinar uma quantidade de envio 
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diminuindo a frequência de picking. Esta realidade poderá provocar envios de maior 

quantidade de produtos aumentando o custo de posse. Assim, se os níveis de stock e não 

forem inferiores ao modelo atual, pelo menos devem ser obtidas poupanças no custo de 

encomenda devido ao envio de paletes inteiras, ou seja, à não realização de picking. 

O stock de segurança é dimensionado com base na variabilidade que o produto apresenta no 

semestre homólogo após a deteção e substituição de outliers. Na Tabela 40 estão resumidas as 

variabilidades obtidas no dimensionamento do stock de segurança, bem como a atual 

variabilidade da procura através do cálculo da medida de dispersão desvio padrão. Através da 

comparação das duas medidas de variabilidade entre o mesmo semestre é possível verificar se 

o stock de segurança dimensionado absorve a variabilidade da procura. Como por exemplo, o 

stock de segurança constituído para o produto 4 absorve toda a variabilidade da procura do 

segundo semestre. Os desvios de previsão calculados e a variabilidade da procura 

correspondente aos períodos ultrapassam a variabilidade para a qual o modelo está preparado 

para absorver. Assim, as falhas do modelo são justificam e consideram-se aceitáveis. 

Tabela 40 – Variabilidade considerada no dimensionamento do stock de segurança e variabilidade da 

procura verificada. 

Produto Classe 
Variabilidade considerada no SS Variabilidade da Procura 

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 

1 A 37,4 13,6 63,5 89,9 

2 A 31,9 30,4 1,5 225,5 

3 B 9,6 4,3 18,0 8,9 

4 B 16,8 41,8 18,2 34,2 

5 C 3,5 4,9 6,6 15,1 

6 C 0,0 2,3 1,5 6,9 

 

Na Tabela 41 estão resumidos os resultados globais obtidos, segundo cada modelo, nos 

produtos testados bem como as respetivas variações percentuais. Segundo uma análise global 

é verificada uma diminuição do stock médio de 16%, uma redução do custo de posse total em 

cerca de 15%. Esta diferença deve-se ao custo dos produtos considerados na análise, uma vez 

que prante dois produtos cuja diminuição do stock médio é a mesma, são obtidos mais ganhos 

económicos num produto cujo valor é superior. É verificada também uma redução do custo 

total de encomenda, em aproximadamente 8%, justificada pela realização de ajustes a paletes 

completas e uma redução do custo total de cerca de 14% relativamente ao modelo atual. 
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Tabela 41 – Resultados globais da simulação e variação percentual obtida. 

  Modelo Atual Modelo Proposto Variação 

Stock médio 1150 966 -16% 

Custo de posse  1794,1 € 1527,7 € -14,9% 

Custo de encomenda  166,5 € 153,8 € -7,7% 

Custo total  1960,6 € 1681,4 € -14,2% 

 

Uma das assunções da simulação realizada é que, como a quantidade de stock no CA é 

suficiente para realizar reposições à CIN Espanha, o prazo de entrega considerado é de 5 dias 

ao contrário dos 10 dias definidos no modelo propostos. Na verdade, desprezando o stock de 

segurança a necessidade do produto é sempre levantada com um prazo de entrega de 10 dias, 

porém a data de envio é adiada 5 dias relativamente ao dia em que o ponto de reposição é 

atingido quando o saldo existente não é disponível. Esta estratégia permite o CA maior 

preparação para dar resposta às necessidades. Assim, o prazo de entrega praticado (atualmente 

correspondente a 15 dias de cobertura) pode ser reduzido entre 33% a 67%.  

É necessário referir que a simulação apresentada neste capítulo foi aplicada em seis produtos 

selecionados aleatoriamente e com base em pressupostos apresentados, como por exemplo o 

prazo de entrega fixo e a existência de saldo disponível no centro de distribuição. Na 

realidade, o prazo de entrega é variável e o quando o produto não existe no centro de 

distribuição não é realizada reposição à CIN Espanha sendo verificada rotura nas duas 

empresas.  

Dado estas limitações os resultados obtidos não podem ser extrapolados como estimativas 

fiáveis dos benefícios que poderão advir da implementação do modelo proposto. No entanto, 

o facto do modelo ter sido testado em vários produtos, permite a interpretação dos seus 

resultados e garantir com segurança que existem evidências de que são esperados benefícios 

significativos com a proposta apresentada.  
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHO FUTURO 

De um modo geral, foram encontradas respostas aos tópicos de investigação e cumpridos os 

objetivos propostos para o projeto. Foi realizado o levantamento do processo de reposição 

onde foi verificada a necessidade de revisão da política de gestão de stocks inerente ao 

processo, nomeadamente a quantidade de envio, bem como outros procedimentos associados, 

como por exemplo, a gestão de pedidos de compra em situações de rotura. Com base na 

literatura existente, foram adaptados ao problema modelos de gestão de stocks, tais como o 

modelo de ciclo de encomenda, modelos de dimensionamento de lotes nomeadamente QEE e 

heurística de Silver Meal, estratégia de constituição de stock de segurança e ainda a alocação 

de produtos por cotas justas para o processo da gestão de pedidos de encomenda. Ao longo do 

documento foram definidos procedimentos que devem ser seguidos de modo a que a 

variabilidade do processo seja a menor possível. Com a avaliação e controlo sistemático dos 

indicadores de desempenho propostos e com a normalização dos processos é garantido que 

processo de melhoria não é invertido. 

A revisão da literatura realizada permitiu a aquisição de conhecimento sobre a problemática 

em estudo, mais especificamente, modelos de reposição na gestão de inventários. Também 

teve grande relevância para a formulação das propostas de melhoria a assimilação de que nos 

centros de distribuição o objetivo é a obtenção da eficiência máxima, pelo que as empresas 

adquirem estratégias para combater o constrangimento. Embora a quantificação do 

decréscimo do constrangimento resultante das expedições para as empresas do grupo, 

segundo as propostas de melhoria apresentadas, não seja um dos objetivos, espera-se que este 

diminua uma vez que o modelo proposto induz o manuseamento de paletes completas em vez 

de unidades de menor dimensão. 

De um modo geral, as melhorias dos processos de reposição proporcionam vantagens à 

empresa a nível administrativo, ao nível da gestão de recursos e a nível competitivo. A 

reformulação da forma de cálculo dos parâmetros da política de gestão de stocks e do 

algoritmo da quantidade de envio adequadas à realidade da empresa restabelecem a 

automação na realização do processo. A quantidade de envio, agora otimizada, com base nos 

custos totais, inclusive o custo relativo ao processamento da encomenda no centro de 

distribuição, é traduzida numa diminuição dos custos e numa racionalização dos recursos 

intervenientes no processo. É esperada uma diminuição do congestionamento provocado pela 
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realização de picking relativos a envios para empresas do grupo. Por fim, sendo o produto 

providenciado ao cliente dentro dos objetivos pretendidos o nível de serviço é garantido 

fazendo com que a empresa seja uma preferência. 

Relativamente aos métodos aplicados conclui-se que tanto a heurística de Silver-Meal como a 

QEE resultam de dimensionamento de lotes de envio cuja quantidade de envio ajustada à 

palete é uma preferência respondendo com satisfação à natureza da procura dos produtos da 

CIN. Confrontando os dois métodos de cálculo, a adaptação da heurística Silver-Meal é uma 

solução eficiente uma vez que reage com sucesso à variabilidade da procura dos produtos 

característica da atividade da empresa ao longo do ano. Os grandes intervalos entre reposições 

devido a quantidades de envios constantes resultantes do modelo da QEE são assim evitados.  

A constituição de stock extra é uma estratégia para a diminuição de quebras. Perante a 

variabilidade verificada pela procura real, é necessária a constituição de uma maior 

quantidade de stock. Porém, como a empresa não pretende constituir stock extra que absorva 

toda a variabilidade real do produto, esta está sujeita a maiores roturas quando esta 

variabilidade for verificada. Em suma, o stock de segurança dimensionado protege o sistema 

contra variações uma vez que as roturas se devem a desvios de previsão.  

Relativamente ao confronto entre os dois modelos presentes neste texto, nos resultados das 

simulações realizadas verifica-se uma diminuição do stock médio em 16%, uma redução do 

custo de posse em 15%, uma redução do custo de encomenda em cerca de 7,5% resultando 

numa redução do custo total em 14% relativamente ao modelo atual. A simulação realizada 

sugere também que o prazo de entrega pode ser reduzido entre 33% a 67%. Esta redução 

deve-se ao adiamento da data de reposição em 5 dias no momento em que o ponto de 

reposição é atingido caso exista saldo suficiente no CA para o envio.  

É necessário referir que a simulação apresentada foi aplicada em seis produtos selecionados 

aleatoriamente e com base em pressupostos apresentados. Assim, os seus resultados não 

podem ser extrapolados como estimativas fiáveis dos benefícios que poderão advir da 

implementação do modelo proposto. No entanto, o facto do modelo ter sido testado em vários 

produtos, permite a interpretação dos seus resultados e permitindo também garantir com 

segurança que existem evidencias de que são esperados benefícios significativos com a 

proposta apresentada.  

Os indicadores de desempenho que avaliam quantitativamente os processos de reposição 

sendo indispensáveis à monitorização do modelo, devem ser acompanhados de modo a 
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alertarem para variações no seu desempenho. São também importantes para alertar os gestores 

da necessidade de uma nova intervenção no processo devido à alteração de fatores que o 

condicionam.  

Não foi possível estimar ganhos de eficiência relativamente às propostas de melhoria no 

processo de partição da encomenda, devido ao reduzido número de vezes em que a partição 

da encomenda foi realizada. Porém, ficam documentadas, neste texto, as orientações e a 

metodologia proposta para validação futura. As restantes melhorias relativas à 

complementação de informação na ferramenta de apoio da gestão dos pedidos de encomenda, 

encontram-se atualmente implementadas  

Este projeto focou-se principalmente na CIN Espanha por ser a empresa do grupo cuja fração 

de produtos comuns é maior. Este facto obriga a que sejam dedicados maiores recursos à sua 

gestão. Embora a fração de produtos comuns entre a CIN e as empresas CIN Canárias e a 

Celliose seja inferior, existem produtos comuns com diferentes importâncias entre as quatro 

empresas. Com o crescimento das empresas e o aumento dos consumos a gestão dos produtos 

comuns em situações em que o stock é reduzido, deve ser realizada, tendo em conta todas as 

empresas onde o respetivo produto em rotura é comercializado. 

A realização de previsões é imprescindível para ter uma perceção mais correta da procura 

real. Para isso, e de modo a diminuir o grau de incerteza e a dimensionar corretamente o stock 

de segurança, deve ser criado na CIN uma base de dados correspondente à procura real 

verificada nos seus produtos. Atualmente, a informação disponível para esta área de gestão é 

uma base de dados constituída pelas saídas mensais do produto de cada armazém/centro de 

distribuição, o que não corresponde, na realidade, à procura verificada. Para além disso, as 

previsões do CA devem ser atualizadas frequentemente, tendo em conta os períodos ótimos de 

reposição às empresas do grupo.  

Dados as conclusões obtidas nesta dissertação e segundo uma perspetiva de desenvolvimento 

do tema, os passos seguintes seriam a implementação do modelo de reposição proposto. O 

output da ferramenta desenvolvida ao longo deste projeto em Microsoft Access deve ser 

direcionado para ferramenta atual. Após a formação dos operadores segundo as normalizações 

apresentadas neste documento e deve proceder-se ao desenvolvimento de manuais 

descritivos dos processos de reposição.  



106 

 

Uma vez o modelo implementado, este deve ser controlado e monitorizado utilizando os 

indicadores de desempenho sugeridos neste documento. Após a sua validação, este deve ser 

implementado de acordo com mesma a metodologia na empresa CIN Canárias. 
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ANEXO I – PROCESSO DE “LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE” 

 

 

Início

Abrir aplicação no 
formulário “Relação de 

Produtos a Tratar”

Análise linha a linha no formulário 
“Relação de Produtos a tratar” por 

ordem crescente de índice de 
cobertura.

ICBA  ≤ 10 dias 

ICBA de todos 
os produtos > 

10 dias?

Não

Analisar produto 
seguinte

 Confirmar pedido 
de gravação e sair 

voltar para a “Vista 
Detalhe”

Sim > 10 dias

ICCA

de 3 a 10 dias

ICBA 

Gravar o pedido para a 
data do início da rotura

Confirmar lista de 
pedidos, caso hajam Sair da aplicação

Fim

 <3 dias> 10

≤ 5 dias

Introduzir quantidade 
mínima que satisfaça 
temporariamente as 
necessidades no BA e 
gravar o pedido para a 

data da próxima 
expedição

 > 5 dias 

Enchimento 
previsto?

Sim Não

Introduzir data de 
gravação prevista de 

acordo com a receção 
do enchimento

Introduzir data de 
gravação para um 
horizonte de duas 

semanas

Definição da  
quantidade a enviar 

de acordo com a 
Classe do Produto.

Definição da  
quantidade a enviar 

de acordo com a 
Classe do Produto.

ICCA final

> 5 dias  ≤ 5 dias

Corrigir quantidade 
de modo a que o 

ICCA não seja 
inferior a 5 dias

Selecionar o 
comando “detalhes”
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ANEXO II – PROCESSO DE “GESTÃO DE PEDIDOS DE COMPRA” 

 

 

Início

Abrir aplicação e 
selecionar  produto a 

produto na lista 
ordenadamente

Pedido de 
encomenda a 
status 20 por 

analisar?

Não

Existem mais 
produtos  para 

analisar?
Sim

Proximo pedido de 
encomenda

Sim

ICCA

Data prevista 
para receber 

fabrico?

Sim

Definir data entrega  para  a data de 
receção do produto 

 > 10
Manter ou Antecipar data de entrega 

para o próximo expedição

Confirmar alteração de 
datas e sair da aplicação

Fim

 ≤  10 

ICBA

 > 10

Adiar data de entrega uma semana ou 
manter a encomenda num horizonte de 

uma semana

 ≤  10 

Adiar data de entrega uma semana ou 
manter a encomenda num horizonte de 

uma semana

 ≤ 5 

Fazer partição da encomenda e agendar 
pedido de gravação para a proxima 

expedição

Não

Existem mais 
pedidos  para 

analisar?

Sim

Próximo produto

Não

 ≤ 5 

Data prevista 
para receber 

fabrico?

Manter data de entrega

Não

Sim

Não
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ANEXO III – PROCESSO “REPOSIÇÃO À EMPRESA CIN CANÁRIAS”” 

 

 

 

Início

Análise produto a produto no 
formulário “ Relação de Produtos a 

tratar ” por ordem crescente de 
índice de cobertura.

ICGA   ≤ 30  

ICGA de todos os 
produtos > 30 

dias?

Não

Analisar produto 
seguinte

Sim -999

Produto com 
desvios de 
previsão?

Sim

Confirmar lista de 
pedidos de compra

Fim

Não

NãoSim

 > 30 dias 

Classe do 
produto

B A

Repor quantidade 
que provoque 45 

dias de ICGA

C

Ajustar Palete ou 
Caixa sem 

ultrapassar idc

Repor quantidade 
que provoque 60 

dias de ICGA

Repor quantidade 
que provoque 100 

dias de ICGA

Quantidade Disponível é 
equivalente ou superior a 
1,5 meses de acordo com 

o historico de saídas

Repor quantidade que 
provoque 1,5 meses 

de ICGA de acordo com 
o histórico de saídas; 

Não gravar pedido de 
compra

Ajustar à palete 

Data de envio 
correspondente à 

proxima expedição

ICCA > 10 ≤ 10

Data de envio 
correspondente à 

expedição da 
semana seguinte
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