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RESUMO 

Para fazer face à crescente exigência dos mercados atuais, a Polisport Plásticos, de forma a não 

possuir tanta capacidade instalada de produção, adota como estratégia a constituição de stock, 

conseguindo dessa forma aumentar o seu nível de serviço. Esse facto tem alavancado o problema de 

geração de slow movers que, com frequência, originam ou podem vir a transformar-se em monos, 

representando assim, um desperdício para a empresa. 

Neste contexto, o objetivo principal do presente projeto, desenvolvido no departamento de logística da 

Polisport Plásticos, centra-se em agilizar a sua gestão de stocks, a partir da melhoria do critério de 

classificação do nível de obsolescência de cada referência, parametrizada no Infor M3, sistema 

integrado de gestão empresarial implementado de forma transversal a todo o grupo. 

De uma forma genérica, a proposta integrará critérios que cada referência terá de cumprir para que 

possa iniciar a sua monitorização, em vez de cada uma começar a ser classificada assim que é criada. 

Adicionalmente, em substituição do nível atual High Risk, propõe-se a criação de dois níveis que vão 

permitir à empresa ter maior visibilidade sobre os seus verdadeiros monos, objetivo que com a 

classificação atual não é totalmente conseguido. Cada referência irá ver alterado o seu grau de 

obsolescência proposto (A, B, C, D e E) consoante o critério de cobertura corrigida de stock em que se 

localize, sendo que os dois níveis que se referem aos monos incluem também como critério cumulativo 

a sua existência ou não no respetivo catálogo.  

Futuramente, este critério poderá ser generalizado e aplicado a todas as referências dos segmentos de 

negócio da Polisport, quer se tratem de matérias-primas, produtos em curso de fabrico ou de produtos 

acabados.  
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ABSTRACT 

The global market exigencies are increasing and the stock structure as a strategy is adopted by 

Polisport Plásticos in order to enhance the service level and to reduce the production capacity 

allocation. This has enhanced the slow movers’ generation problem that usually causes or can cause 

obsolete, which are considered waste for the company. 

This project was developed in the Logistics Department of the Polisport Plásticos. The aim is the agility 

of the stocks management based on the classification criterion of obsolescence level for each product 

reference. This reference is parametrized in Infor M3, which is the integrated system of business 

management that is implemented in all Polisport group. 

Generally, the proposal consists on criteria for each product reference in order to start the monitoring of 

the product along the process, instead of the classification of the product when it is created. 

Additionally, the replacement of the existing High Risk level is also proposed by the creation of two 

levels. This will lead to a higher visibility and a realistic knowledge related to the true obsolete, a goal 

that is not completely achieved currently. So, each product reference will change the obsolescence 

proposed level (A, B, C, D, and E) according to the corrected coverage criterion of the located stock. 

Further, the two levels related to obsoletes include as well the cumulative criterion related to their 

existence or absence in the specific catalogue. 

As a future work, this criterion could be generalized and applied to all product and components’ 

references of all business sectors of the Polisport, such as raw materials, products in work in progress 

or finalized products. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é realizado um primeiro enquadramento ao tema da dissertação desenvolvida na 

Polisport Plásticos, S.A. Posteriormente, descrevem-se os principais objetivos, a metodologia utilizada 

e, ainda se apresenta a estrutura da dissertação de maneira a facilitar a sua leitura.  

1.1 Enquadramento  

Com a crescente preocupação e necessidade das organizações se tornarem mais competitivas para 

melhor responderem às exigências dos mercados atuais, foi-se dando cada vez mais preponderância à 

gestão logística. Neste contexto, o aumento da concorrência obrigou a que as empresas repensassem 

as suas decisões do ponto de vista estratégico de forma a diferenciarem a sua performance e 

aumentarem a sua capacidade de resposta. A logística foi tendo cada vez mais valor e a cadeia de 

abastecimento foi começando a ser vista como um todo para se minimizarem custos e desperdícios, 

garantindo, em simultâneo, um bom nível de serviço.  

A satisfação do cliente é, por si, um ponto-chave para todas as organizações, seja qual for o setor em 

análise. Trata-se mesmo de uma questão de sobrevivência, uma vez que as organizações que tiverem 

um nível de serviço elevado provavelmente conseguirão ter vantagem competitiva em relação a outros 

competidores. 

Nesta perspetiva, as empresas são frequentemente forçadas a constituírem stocks para minimizarem 

os tempos de resposta aos pedidos dos clientes e incrementar o seu nível de serviço. No entanto, 

torna-se essencial que os níveis de stock sejam geridos de forma eficiente para que não se tornem, 

como são habitualmente considerados na indústria, numa fonte de desperdício. Assim, a decisão de 

manter determinado nível de stock (quantidade ou valor) deve seguir o princípio de que as vantagens 

de o manter sejam sempre superiores aos custos que lhe estão inerentes (Monczka, R., R. Handfield, 

2008).  

Adicionalmente, à medida que o ciclo de vida dos produtos diminui, os efeitos das mudanças 

tecnológicas e da procura dos clientes fazem com que os mercados se tenham tornado mais voláteis, 

sendo que um produto pode ser considerado obsoleto pouco depois de ter chegado ao mercado final. 

Nesta conjuntura, conseguir prever as vendas a longo prazo tornou-se mais complexo, sendo assim, 

ainda mais essencial conseguir-se um bom relacionamento com o cliente, já que influencia em grande 
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parte o controlo e monitorização eficiente da gestão de stocks (Vollmannn, T. E., Berry, W. L., & 

Whybark, 1997).  

Deste modo e sendo um desafio relativamente recente, as organizações têm apostado de forma 

crescente em soluções baseadas em Tecnologias de Informação com o objetivo de terem maior 

visibilidade sobre toda a cadeia de abastecimento. Neste contexto, entre outros sistemas de informação 

utilizam ERP (Enterprise Resource Planning), que contribuem quando implementados de forma correta, 

para uma maior fluidez da tomada de decisão, garantindo a fluidez do fluxo informacional, ao ligar 

todas as áreas do negócio para uma eficiente comunicação na cadeia de abastecimento (Jacobs, F.R., 

2009).  

No âmbito deste projeto de dissertação, pretende-se identificar pontos de melhoria possíveis na área da 

gestão de stocks, mais concretamente no que diz respeito ao critério de classificação quanto ao nível 

de obsolescência de cada referência, existente no ERP implementado na empresa em estudo. Deste 

modo, a organização conseguirá ter uma perspetiva fiável do problema de geração de monos, numa 

perspetiva de melhoria contínua de minimização de desperdícios.  

 1.2 Objetivos da dissertação 

Tendo presente que determinados níveis de stock podem originar uma ampliação da problemática de 

geração de obsoletos, o objetivo primordial da Polisport é, simultaneamente, incrementar o nível de 

serviço minimizando os custos adjacentes à estratégia de constituição de stock. Neste contexto, de 

uma forma mais específica pretende-se:    

• Caraterizar o funcionamento da cadeia de abastecimento da Polisport; 

• Analisar o problema de geração de monos/obsoletos, quantificando-o e identificando as suas 

possíveis causas;  

• Conhecer a parametrização atual do ERP Infor M3 quanto à classificação de obsolescência de 

cada SKU e subsequente proposta de redefinição destes para agilizar a gestão dos seus 

stocks.  

 1.3 Metodologia de Investigação 

Para a concretização dos objetivos de investigação que se esperam atingir no decorrer do projeto em 

ambiente empresarial, Case Study será a estratégia de investigação seguida. Esta estratégia de 

investigação permite ao investigador ter alguma liberdade na recolha de dados, não impondo modelos 
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rígidos tais como questionários e inquéritos, implicando o envolvimento deste no ambiente a estudar, 

para a sua contextualização (Meredith, J., & McCucheon, 1993). 

A escolha do estudo de caso fez ainda mais sentido, à medida que foi decorrendo o projeto de 

investigação, uma vez que tiveram de ser utilizadas diversas fontes de informação para a recolha de 

dados, frequentemente utilizadas em estudos de caso. De acordo com Voss et al., (2002) as principais 

fontes de recolha de dados consideradas nos estudos de caso são: conversas informais, observação, 

entrevistas, participação em reuniões e recolha de dados.  

Segundo Yin (2001), esta estratégia envolve investigação empírica que engloba o seu planeamento, 

recolha e análise de dados.  

O desenvolvimento da dissertação, baseado no estudo de caso da Polisport envolveu as seguintes 

fases: Pesquisa bibliográfica, Recolha de dados da empresa, Análise Crítica e Conclusões do projeto e 

escrita da dissertação.  

O facto da implementação na empresa do modelo não se ter realizado dentro da janela temporal 

considerada para a concretização do projeto de dissertação, torna imperativa a escolha pela estratégia 

do estudo de caso.   

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo é apresentado o 

enquadramento do tema, os principais objetivos do projeto de dissertação e é descrita a metodologia 

de investigação que será utilizada para que os mesmos sejam alcançáveis. 

Já no capítulo dois é feita uma revisão bibliográfica de enquadramento aos principais conceitos 

abordados ao longo do projeto nomeadamente conceitos como gestão da cadeia de abastecimento, 

gestão de stocks bem como sistemas integrados de gestão empresarial como ferramentas de apoio à 

tomada de decisão.   

No terceiro capítulo é feita a caraterização da empresa onde decorreu o projeto de dissertação. Neste 

contexto, começa-se com uma abordagem ao grupo até à empresa Polisport Plásticos S.A., de forma a 

compreender todo o funcionamento da sua estrutura bem como da sua área de negócios, 

concorrentes, clientes, fornecedores e produtos, entre outros aspetos.  

No capítulo quatro é desenvolvida a análise e caraterização do problema de investigação, 

quantificando-o e descrevendo as suas causas, identificando ainda os principais problemas do critério 

de classificação atualmente implementado na organização.  
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Posteriormente, no capítulo cinco são apresentadas as várias ações de melhoria ao critério, bem como 

os resultados expectáveis com a sua alteração, tendo em vista a sua implementação no futuro.   

Por fim, no capítulo seis são apresentadas as maiores contribuições do projeto realizado, assim como 

perspetivas de trabalho futuro. Adicionalmente, apresentam-se anexos e apêndices referenciados ao 

longo do documento que, de alguma maneira, contribuem para melhorar a sua compreensão.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica realizada com o intuito de se fazer o 

enquadramento dos temas que, de alguma maneira, se relacionam com o projeto desenvolvido em 

contexto empresarial. Para tal, foram utilizadas essencialmente fontes primárias e secundárias para a 

obtenção dos conhecimentos necessários para a investigação, particularmente artigos científicos e 

livros técnicos. Deste modo, são exploradas temáticas como a gestão da cadeia de abastecimento, 

gestão de stocks e alguns dos seus indicadores e ainda sistemas integrados de gestão empresarial 

como mecanismo de auxílio à tomada de decisão.  

2.1 Gestão da Cadeia de Abastecimento  

 

Antes de se falar no conceito de gestão da cadeia de abastecimento (Supply Chain Management – 

SCM), falava-se apenas no conceito de gestão logística. Com o passar do tempo e com o aumento da 

complexidade dos mercados foi necessária uma evolução deste conceito para um sistema de 

integração de todos os elementos que fazem parte da cadeia de valor, sendo demonstrativo disso 

mesmo o aparecimento, ao longo das últimas décadas, de diversas definições para SCM através do 

contributo de diversos autores.   

A crescente globalização das economias de mercado, a instabilidade da procura, a existência de 

cadeias de abastecimento globais e mais complexas, a possibilidade de economias de escala, o 

aumento do número de produtos com ciclos de vida cada vez mais reduzidos e a possibilidade da sua 

personalização são apontadas como as principais causas que conduziram ao interesse crescente na 

SCM (Beamon, 1998).  

De acordo com Christopher (1999), a SCM consiste na “coordenação das relações a montante e a 

jusante com os fornecedores e os clientes para entregar valor superior ao cliente final a um custo 

inferior para toda a cadeia de abastecimento”. A SCM tornou-se uma componente chave para a 

estratégia competitiva com vista ao incremento da produtividade organizacional, rentabilidade e, 

simultaneamente, redução de custos (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004).  

A maior associação mundial de profissionais e académicos da área, Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP) define que a SCM consiste em fazer o “planeamento e a gestão de 

todas as atividades de gestão logística que envolvam a procura de fornecedores e compra de matérias-
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primas, produção e todas as atividades de gestão logística. Inclui ainda coordenação e colaboração 

com parceiros do canal de abastecimento, que podem ser fornecedores, prestadores de serviços 

externos e clientes finais” (CSCMP, 2013).  

De acordo com Bowersox et al., (2003), com SCM pretende-se obter vantagem competitiva em relação 

aos concorrentes através da boa distribuição de recursos que gera economias de escala, reduz 

operações consideradas redundantes e amplia a fidelidade e confiança dos clientes com a oferta de 

um serviço personalizado.  

Além disso, é importante referir que nos vários elos da cadeia de abastecimento deve existir partilha de 

informação entre entidades logísticas a fim de se minimizar a variabilidade e a imprevisibilidade da 

procura ao longo de toda a cadeia. No entanto, esta sincronização e integração nem sempre se 

verificam, devido a causas como a dimensão das próprias cadeias, a existência de diferentes níveis de 

maturidade e ainda aos sistemas de informação utilizados (Mehrjerdi, 2009), contribuindo-se para o 

vulgarmente conhecido bullwhip effect (Figura 1).  

 

Figura 1 - Amplificação da variabilidade da procura numa cadeia de abastecimento (Fonte: (Carvalho, et al.,2010)  

 

A integração dos parceiros numa única entidade global fornece uma vantagem competitiva para as 

empresas, pois permite-lhes ter uma perceção mais próxima da realidade das necessidades dos 

clientes, possibilitando assim a existência de uma resposta mais célere às constantes mudanças do 

mercado (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997). 

Para que se alcance uma eficiente e integrada SCM é fundamental que exista colaboração através da 

criação de parcerias com fornecedores, clientes e operadores logísticos, nomeadamente com a 

realização de vínculos contratuais de médio ou longo prazo com partilha de informação constante 

(Carvalho et al., 2010). No entanto, a integração da cadeia de abastecimento é ainda, bastante difícil 

para a maioria das organizações, influenciando a honestidade e transparência de dados, bem como a 
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própria cultura de valores entre entidades logísticas, limitando assim o desempenho global de cada 

cadeia de abastecimento (Ketchen, Rebarick, Hult, & Meyer, 2008).  

2.2 Cadeias de abastecimento ágeis e lean 

Para a integração de uma cadeia de abastecimento é necessária a existência de uma maior 

sincronização e partilha de informação, o que origina, por um lado, processos mais rápidos e ágeis e, 

por outro lado, o aumento do risco de cada erro ou problema poder atingir rapidamente outras 

entidades da cadeia. Por isso, deve-se compreender a relevância que o fluxo de informação contínuo 

tem entre processos logísticos.  

A filosofia Lean no contexto da melhoria contínua tem um papel fulcral na eliminação de desperdícios 

para que as empresas se tornem mais competitivas. A importância desta filosofia vai-se ampliando até 

às cadeias de abastecimento, sendo atualmente considerada um fator essencial para a competitividade 

de qualquer organização.  

A agilidade é considerada uma boa estratégia para lidar com a instabilidade dos mercados, como 

resposta à variabilidade da procura, garantindo flexibilidade entre entidades logísticas de forma a 

responder mais eficientemente às crescentes exigências dos mercados.   

Assim, os conceitos lean e ágil devem ser combinados eficazmente na cadeia de abastecimento, 

através da utilização estratégica do decoupling point, com o intuito de se aproveitarem em simultâneo 

os seus benefícios.  

 

Figura 2 – Decoupling point (Fonte: (Carvalho et al., 2010). 

Esta combinação de estratégia da SCM designa-se por Leagile Supply Chain e o seu resultado depende 

apenas do conhecimento do próprio mercado onde a organização se insere e da posição do decoupling 

point (Mason‐Jones, Naylor, & Towill, 2000). 

Este ponto representa a posição em que a procura real é integrada na cadeia de abastecimento, isto é, 

faz a separação entre o que é produzido para stock e o que é produzido mediante pedidos de clientes 
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(encomenda), dividindo a parte da cadeia baseada em previsões da restante orientada pela procura 

real. A agilidade deve então ser aplicada a jusante do decoupling point, onde a procura é altamente 

variável e com maior tendência à existência de erros, devendo o conceito lean ser aplicado a montante, 

onde a procura é relativamente previsível e estável (Naylor, Naim, & Berry, 1999). Assim, este é um 

ponto de stock estratégico que funciona como fator de segurança.  

Deste modo, definir a localização do decoupling point o mais a jusante possível da cadeia de 

abastecimento implica que todos os seus membros sejam capazes de implementar sistemas de 

previsão eficientes de forma a minimizarem o risco de se provocar, por um lado, excesso de stocks ou, 

por outro lado, quebras de stocks. Mason‐Jones et al., (2000) referem que a posição do decoupling 

point também está relacionada com a estratégia de postpnement (adiamento), com o intuito de 

incrementar quer a eficiência quer a eficácia da cadeia de abastecimento. Esta estratégia significa 

deslocar a diferenciação ou customização do produto para mais próximo do cliente final, conhecendo-

se assim as suas reais necessidades. Atingindo-se esse objetivo, por um lado alcança-se uma redução 

de forma substancial dos riscos de criação de excedentes de stocks e, por outro lado, de situações de 

quebras.  

2.3 Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma parte fundamental da SCM e, por conseguinte, do desempenho das 

empresas atuais, tendo em vista a minimização dos custos operacionais, mantendo a satisfação do 

cliente. Assim sendo, todas as empresas têm necessidade de possuírem stocks para compensarem os 

desequilíbrios existentes entre a procura e a oferta no mercado (Ballou, 2004). 

O conceito de stock engloba todos os produtos existentes em armazém desde a sua compra até à sua 

venda.  

Esta é uma área que tem como principal objetivo a determinação das melhores políticas de stock e da 

sua respetiva coordenação entre as diferentes partes constituintes de uma cadeia de abastecimento, 

para a otimização do fluxo de materiais e, consequente minimização dos custos que eles representam, 

quer pelo capital investido nos mesmos, quer pelos sistemas logísticos que a sua manutenção exige, 

respondendo de igual forma às necessidades dos clientes (Vrijhoef, R., & Koskela, 2000).   

Na perspetiva de Blinder (1980), as empresas possuem stocks para se precaverem contra futuras 

alterações dos preços e como resposta a choques de curto prazo da procura. Ainda segundo Chang & 

Lu (2011) existem três fatores que podem justificar esta incerteza no sistema, sendo eles a crescente 
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dificuldade que existe em prever a procura dos clientes, os elevados níveis de stock e a instabilidade da 

produção.  

A decisão de uma empresa integrar como stock um determinado produto deve ter também em 

consideração o seu ciclo de vida, tendo presente que este é cada vez mais reduzido.  

Um dos riscos recorrentes ao longo da cadeia de abastecimento, é o facto dos artigos irem perdendo 

valor, aumentando os seus custos, podendo transformar-se em obsoletos, passando a representar 

assim um desperdício para a organização.  

Segundo Monczka et al. (2008), o excesso de stock diminui o poder competitivo de uma empresa, visto 

que o custo anual, em média, representa 25% a 35% do capital imobilizado. Assim sendo, a 

necessidade de otimizar níveis de stocks, sem prejudicar o nível de serviço é um dos maiores desafios 

atuais da logística integrada.  

2.3.1 Classificação dos tipos de stocks 

De acordo com Monczka et al. (2008), o stock existente numa empresa é tipicamente agrupado nas 

seguintes categorias principais:  

• Stock de matérias-primas (MP): recursos físicos utilizados para a produção de produto acabado 

ou de produtos em vias de fabrico; existe para responder à imprevisibilidade de fornecimento 

que pode comprometer pedidos de clientes e à existência de economias de custo com 

compras em quantidades elevadas. 

• Stock relativo a produtos em vias de fabrico (PCF): produtos que já consumiram matérias-

primas, mas que ainda não são produto acabado, podendo constituir um buffer previamente 

definido ou representar apenas atrasos na produção ou problemas de capacidade;  

• Stock de produto acabado (PA): produtos armazenados e prontos para serem enviados para o 

cliente.  

• Stock de Materiais consumíveis e para manutenção interna: inclui produtos para apoio à 

produção ou outros processos da organização como materiais de limpeza e de escritório, entre 

outros. 

• Materiais em trânsito: produtos que se encontram em movimentação dentro dos canais de 

distribuição existentes. 
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2.3.2 Custos inerentes à gestão de stocks 

Todas as organizações, de forma direta ou indireta, suportam custos com stocks. Sendo o objetivo da 

gestão de stocks o da minimização de custos, mantendo o nível de serviço requerido, é necessário 

fazer-se a identificação e caraterização destes. Assim, existem três custos principais associados à 

posse de stocks de artigos: os custos inerentes à posse de inventários (Custo de posse - C1), os custos 

em que a empresa incorre por não possuir os materiais disponíveis quando estes são pedidos pelo 

cliente (Custo de quebra ou rutura – C2) e os custos de processamento de encomendas (Custo de 

encomenda – C3).  

Assim, o C1 engloba o custo de ocupação de espaço no armazém durante determinado período, 

equipamentos de manuseamento, recursos humanos, seguros, entre outros. O C2 representa uma 

perda de oportunidade em que a empresa incorre por não ter o produto disponível para o cliente, 

quando e na quantidade que foi solicitado, isto é, pode ser um custo provocado por atrasos nas 

entregas aos clientes ou mesmo perda de vendas motivadas pela indisponibilidade dos artigos. Já o C3 

está relacionado com os custos de serviço de lançamento da encomenda como por exemplo custos 

com recursos humanos, entre outros (Carvalho et al., 2010). 

Ainda de acordo com Ballou (1999), os custos associados à posse de stocks podem advir de quatro 

fontes distintas:  

- Custo de ocupação de espaço no armazém por um certo período temporal; 

- Custo de serviço; 

- Custo de oportunidade de capital, que corresponde ao custo incorrido com o valor em stock, 

representando uma pera de oportunidade de investimento;  

- Custo de obsolescência, que equivale ao custo que a empresa incorre dos artigos armazenados em 

stock se transformarem em obsoletos.  

2.3.3 Indicadores da gestão de stocks 

Existem alguns indicadores que nos permitem reconhecer a eficiência da gestão de stocks, tais como:  

a. Taxa de rotação de stock: expressa a relação entre a movimentação anual e o stock médio 

detido, isto é, o número de vezes em que o stock é renovado para satisfazer as necessidades, 

sendo calculada da seguinte forma:  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
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É determinada tendo como referência um determinado horizonte temporal (ano), sendo que quanto 

maior a taxa, melhor é considerada a estratégia de gestão adotada. 

De salientar que, embora a taxa de rotação seja um indicador relevante na tomada de decisão quanto 

ao nível de stock a manter em determinado período, é essencial ter sempre em consideração riscos 

existentes como irregularidades e atrasos, nomeadamente por parte dos fornecedores, entre outros.  

 

b. Taxa de cobertura de stock: representa o tempo médio em que o stock poderá abastecer a 

procura sem necessidade de se realizar uma nova encomenda ao fornecedor. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =  
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

 

c. Taxa de rutura de stock: traduz a incapacidade de satisfazer a procura através do Stock 

existente em armazém.  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛ã𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧é𝑚
 

 

Sendo o nível de serviço um indicador complementar à taxa de rutura de stock, compreende-se 

que quanto menor for o número de ruturas que se verifiquem em determinado período, maior será 

o nível de serviço conseguido e maior será a satisfação do cliente.  

2.4 Enterprise Resource Planning (ERP)  

As cadeias de abastecimento são cada vez mais eficientes devido em grande parte à evolução das 

tecnologias de informação. Funcionando como fonte de diferenciação e vantagem competitiva, como 

suporte da tomada de decisão, uma eficiente gestão da informação tornou-se um recurso essencial e 

estratégico para qualquer empresa.   

Antes de existirem sistemas ERP, as empresas procuravam desenvolver os seus próprios sistemas de 

informação, de acordo com as necessidades específicas de cada departamento. Esta independência 

não permitia a partilha de informação entre os diferentes níveis da organização e processos de 

negócio. Para colmatar esta falha, surgiram os ERP que, de acordo com Carvalho et al. (2010) 

correspondem a softwares modulares com o objetivo de ajudar a gestão integrada dos processos de 

negócio em tempo real e áreas funcionais subjacentes aos diversos departamentos de uma 

organização, utilizando uma base de dados comum. Esta caraterística permite que cada comprador do 

software implemente apenas os módulos ajustados às necessidades da sua organização. Para além 
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disso, é possível no processo de implementação dos diversos módulos a sua parametrização para os 

adaptar às caraterísticas dos processos de negócio da empresa (Souza & Zwicker, 2000).  

A implementação deste tipo de sistemas é motivada também pela necessidade de normalização de 

processos que permitem uniformizar a cultura da organização. Para Pinto, (2010), as principais 

vantagens da utilização de ERP são: a maior integração e eficiência; diminuição de erros; maior rapidez 

e maior qualidade no acesso à informação; redução de custos, stocks e tempos de processamento; 

eliminação de operações consideradas redundantes pela automação de processos, facilitando a 

obtenção de economias de escala, possibilitando maior consistência da informação.  Contudo, para 

Carvalho et al., (2010), também existem riscos inerentes à sua implementação numa organização, tais 

como: representam geralmente projetos de grande investimento cujos benefícios não são sentidos no 

imediato, implicam custos de hardware, de implementação e de manutenção do sistema, e ainda 

custos de adaptação da própria cultura da organização incluindo a formação dos utilizadores.  

Apesar destes inconvenientes, os sistemas ERP ao integrarem diversas áreas de negócio de uma 

empresa, contribuem positivamente para um elevado nível de serviço ao cliente e elevada 

produtividade, e ainda, para a redução dos custos com stocks.  
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3. CARATERIZAÇÃO DO SISTEMA EM ESTUDO 

Este capítulo é dedicado à apresentação da empresa onde o projeto de dissertação foi desenvolvido. 

Inicialmente, é efetuada a descrição do grupo Polisport referindo alguma da sua evolução histórica, as 

suas áreas de negócio, os seus clientes e enumeram-se alguns dos seus concorrentes presentes no 

mercado. De seguida, descreve-se a estrutura do grupo, o processo da cadeia da Polisport Plásticos 

especificando-se os sistemas de informação utilizados pelo departamento de Logística. Adicionalmente, 

o capítulo menciona ainda os diversos estados no Infor M3 (ERP) no que diz respeito ao processo de 

criação de cada artigo e por que estados cada referência e encomenda podem evoluir ao longo da sua 

existência na empresa.  

3.1 Grupo Polisport 

O grupo Polisport foi fundado em 1978 pelos irmãos Paulo e Pedro Araújo (este último mantendo-se 

ainda atualmente como o seu CEO), numa garagem em Oliveira de Azeméis, com a comercialização de 

guarda-lamas. Atualmente, a sua atividade assenta maioritariamente na produção e comercialização de 

acessórios para bicicletas e para motos off-road, produzindo ainda cadeiras de bebés para o segmento 

do mercado automóvel para um cliente em exclusivo.    

Expandindo-se ao longo dos anos, a Polisport Plásticos é considerada atualmente a líder mundial da 

produção de cadeiras de bicicleta para crianças, assinalando vendas superiores a meio milhão de 

unidades deste produto.  

Baseado numa estratégia multimercado e multimarca assente na qualidade e nos níveis de serviço 

prestado aos seus clientes, o grupo está presente nos cinco continentes, exportando para mais de 60 

países, representando mais de 95% das suas vendas anuais.   

Para a evolução e sucesso do grupo Polisport, com sede em Carregosa (Oliveira de Azeméis) 

contribuem todas as empresas que dele fazem parte. Estas englobam praticamente todo o processo 

produtivo necessário para satisfazer o catálogo de produtos que a Polisport Plásticos comercializa, 

permitindo-lhes assim ter a vantagem competitiva inerente à detenção do controlo maioritário de todo o 

processo.  

Na Figura 1, apresenta-se a cronologia da evolução da constituição do grupo Polisport, que foi 

crescendo ao longo do tempo.  
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• Polisport Plásticos, S.A. (1978)  

É a empresa mãe do grupo Polisport e será apresentada de forma detalhada ao longo deste 

capítulo. 

 

• Polinter Plásticos, S.A. (1988) 

De acordo com a Figura 3, esta foi adquirida em 1988 e distinguida como PME Líder pelo 

IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação) em 2009, possuindo 

atualmente ainda essa distinção. A sua produção centra-se na injeção de plásticos 

essencialmente para a Polisport Plásticos, S.A. Para o seu sucesso, contribuem os robots de 

seis eixos da Kuka (líder mundial de produção de máquinas industriais e de sistemas de 

automação), a qualidade da matéria-prima e a diferenciação do produto através da utilização 

das mais recentes tecnologias. Como fornecedor do grupo Polisport, a Polinter apenas efetua a 

injeção de plásticos, uma vez que os moldes necessários para a execução desta operação 

podem ser da propriedade e fornecidos pela Polisport Plásticos ou pelo próprio cliente de quem 

é o pedido do produto acabado, quando se trata de cliente OEM (Original Equipment 

Manufacturer). 

 

• Polisport Molds, Lda (2012) 

Em 2012, o grupo passou a ser constituído também pela Polisport Molds, que se dedica à 

produção e reparação de moldes técnicos de alta precisão. Esta é também uma área 

estratégica para o grupo, uma vez que permite o controlo da qualidade do produto e com 

prazos de entrega mais curtos, permitindo que não dependem de fornecedores externos à sua 

1978 1988 2012 

Constituição da Polinter 

Plásticos S.A.  

Fundação da Polisport 

Molds, Lda.  

Aquisição da Headgy 

Helmets, S.A.  

2013 2014 

Criação da Polistar 

Brasil, S,A.  

2018 

Criação da 

Polipromotion, S.A. 

   

40 Anos da Polisport 

Plásticos, S.A.  
Criação da Polisport 

Plásticos, S.A.  

Figura 3 - Cronograma com a evolução da constituição do Grupo Polisport (Fonte: Polisport, 2018). 
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cadeia numa área tão preponderante para a posterior produção e comercialização dos seus 

artigos.  

 

• Headgy Helmets, S.A. (2013) 

Em 2013, foi adquirida a Headgy Helmets S.A., através de uma parceria da Polisport (50% do 

capital social) com a holding chinesa Strategic Sports S.A. (50% do capital social). A última já 

tinha o know-how do mercado de produção de capacetes de ciclismo, mas necessitava de 

fabricar o seu produto na Europa para aí o poder comercializar e assim surgiu a oportunidade 

de negócio. 

Deste modo, esta parceria veio ocupar uma falha do mercado, com a produção e consequente 

comercialização de capacetes desportivos de qualidade a preços competitivos com curtos 

prazos de entrega. Esta aquisição levou a que se tornassem líderes desse mercado na Europa, 

tendo já a Polisport conhecimento de uma rede extensa de distribuição de produtos para 

bicicleta, esta revelou ser uma parceria estratégica vencedora.  

 

• Polistar Brasil, S.A. (2014) 

Constituída em 2014 no Brasil, com a criação de uma joint venture entre a Polisport (50%) e 

um parceiro local, Star Plásticos (50%). Esta empresa abrange todas as áreas de negócio, 

nomeadamente acessórios para bicicleta, para o off-road, cadeiras de bebé da marca Polisport, 

marca cliente e primeiro equipamento (OEM). Esta é também uma parceria considerada 

estratégica no sentido em que permite à Polisport estar mais próxima dos seus clientes, 

especificamente dos grandes construtores do seu mercado de negócio que possuem aí 

também unidades de produção e ter o conhecimento deste mercado com caraterísticas muito 

particulares e com menor risco devido ao know–how e experiência que a Star Plásticos já 

possuía.  

 

• Polipromotion, S.A. (2018) 

Constituída em 2018, dedica-se à produção de garrafas desportivas, com o objetivo de 

personalização destas a um preço e lead time competitivo, representando assim uma 

oportunidade no mercado europeu. A Polipromotion funcionará para a Polisport Plásticos, S.A. 

como mero fornecedor destes artigos, tendo por isso uma gestão independente, à semelhança 

das restantes empresas constituintes do grupo.  
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Numa perspetiva global, em 2017 as vendas do grupo representaram mais de 40 milhões de euros, 

sendo que só a Polisport Plásticos mais de 25 milhões de euros.  

De referir ainda que os produtos da marca Polisport tanto dos segmentos de moto como de bicicleta já 

representam mais de 50% das vendas anuais, reforçando o valor e competitividade da marca no 

mercado, apesar dos produtos OEM continuarem a ser bastante revelantes no total das vendas, 

principalmente quando estas são em grande parte para um único cliente (KTM).   

 

O Grupo Polisport possui as seguintes marcas registadas, tal como pode ser observado na Figura 4.  

• Polisport Off-road 

Marca registada para a venda de produtos e acessórios do segmento de moto Off-road.   

 

• Polisport Bicicletas 

Como o próprio nome indica, esta é a marca da Polisport destinada para a comercialização de 

acessórios para bicicletas tais como cadeiras para bicicletas destinadas a bebés, garrafas 

desportivas, guarda-lamas, entre outros produtos.  

 

• Headgy Helmets  

Esta é uma marca registada destinada à comercialização de capacetes para ciclismo.   

 

• Bobike 

A Bobike, adquirida em 2014 por cerca de 5 milhões de euros era considerada a principal 

concorrente holandesa de comercialização de produtos para bicicleta. Com esta aquisição, a 

Polisport que já era líder mundial no segmento de porta-bebés, conseguiu conquistar o 

significativo mercado holandês, possuindo atualmente uma quota de cerca de 60% nesse país.  

     

 

Figura 4- Marcas do Grupo Polisport (Fonte: Polisport, 2018). 

Ciente da importância de uma cadeia de abastecimento mais eficiente e sustentável, a Polisport 

desenvolveu uma parceria com o seu fornecedor Europac, com o intuito de inovar numa nova 
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embalagem para as cadeiras porta-bebés da Bobike. Esta representa melhorias significativas em 

relação aos custos logísticos, já que utiliza menos quantidade de cartão por caixa, aumento do número 

de unidades transportadas por palete e, consequentemente, diminuição do número de camiões 

utilizados na sua distribuição (Anexo I).  

3.2 Áreas de negócio  

A Polisport Plásticos S.A. tem como core business a comercialização de uma ampla gama de produtos 

com caraterísticas muito específicas na área dos motociclos de todo o terreno e de bicicletas. Os seus 

produtos incluem tecnologias especiais com vista à maximização dos padrões de segurança, qualidade, 

funcionalidade e de conforto, de forma a melhorar a experiência de cada utilizador. Para além disso, o 

design de quase todos artigos comercializados pela Polisport encontra-se devidamente registado. 

3.2.1 Produtos de Off-road  

Até 1985, a Polisport dedicava-se maioritariamente à produção de componentes plásticos para o 

segmento de moto. Na Figura 5 apresentam-se alguns dos artigos comercializados atualmente no 

segmento a que este subcapítulo se refere.   

 

                 

 

 

 

3.2.2 Produtos de Bicicleta 

Posteriormente a 1985, a Polisport foi alargando a sua gama de artigos e começou a produzir e 

comercializar componentes do segmento de bicicleta de forma a tornar-se mais competitiva. Alguns 

dos produtos deste segmento podem ser visualizados na Figura 6.  

Figura 5 – Produtos do segmento de Moto (Fonte: Polisport, 2018). 
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Figura 6 - Produtos do segmento de bicicleta (Fonte: Polisport, 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.2.3 Produtos OEM 

Alguns dos produtos OEM comercializados pela Polisport encontram-se representados na Figura 7, 

onde se pode visualizar um protetor de quadro de bicicleta da BTWIN, um protetor de tampa de 

radiador da Triumph, uma tampa de radiador da KTM e uma cadeira de bebé para o mercado 

automóvel da Besafe.  

 

Figura 7 - Produtos OEM (Fonte: Polisport, 2018). 

3.3 Inovação 

O desenvolvimento de produtos com tecnologias inovadoras, nomeadamente as registadas com 

patentes, são por um lado, um dos fatores chave para o sucesso na conquista de clientes em novos 

mercados. Por outro lado, a inovação nos produtos com marca própria origina abertura a novos 

clientes através da estratégia de diferenciação. O constante lançamento de novos produtos e um 

relacionamento próximo com os seus parceiros de negócio contribuem para a consolidação e 

reconhecimento da marca Polisport, sendo assim considerados alguns dos principais desafios e pilares 

de gestão do grupo.  

Demonstrativo dessa constante estratégia está a distinção com a Menção Honrosa que a Polisport 

recebeu em 2009 no Prémio PME Inovação da COTEC Portugal em parceria com o BPI, distinção que 



 

19 

repetiu em 2010. Além disso, foi ainda considerada PME de Excelência pelas mesmas entidades nesse 

ano.   

Algumas tecnologias utilizadas pela Polisport no desenvolvimento dos seus produtos descrevem-se de 

seguida:  

• Inmold Plastics Decals (IPD): Tecnologia recente e patenteada que permite o inmold de 

autocolantes na peça plástica no momento da sua injeção. Esta tecnologia possibilita a 

minimização de desperdícios de MP e de peças rejeitadas, permitindo também a reciclagem 

total das peças plásticas;  

• Durable Gloss Polypropylene (DGP): Considerado o primeiro plástico off-road que agrega dois 

polímeros num produto, como resultado de I&D realizada entre a Polisport em parceria com 

especialistas da área;   

• Plastic Decor Plus (PD+): Considerado a evolução do IPD, esta tecnologia permite personalizar 

todo o espaço do artigo, com melhor desempenho em proteção e durabilidade; 

•  Dual Injection (DI): a injeção simultânea de polipropileno, que possibilita maior resistência ao 

impacto e durabilidade. 

3.4 Clientes 

A Polisport tem como principais clientes do segmento de off-road alguns dos maiores construtores da 

indústria de motos, como a KTM (Áustria), Triumph (EUA), GASGAS (Espanha), AJP (Portugal), Honda 

(Japão), BMW (Alemanha) e Husqvarna (Itália). No que se refere ao segmento de bicicleta, destaca-se a 

Intersport (França), a Decathlon (Cliente Private label), e a Prophete (Alemanha). Já no setor 

automóvel, importa referir que a Polisport apenas trabalha com a conceituada marca norueguesa 

Besafe da HTS.  

3.5 Concorrentes  

Quanto aos principais competidores da Polisport, no segmento de negócio de bicicleta destacam-se os 

seguintes: Urban iki (Holanda), hamax (Noruega) e Thule Group (Suécia), sendo que os respetivos 

logótipos de cada um deles são apresentados na Figura 8.   
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Figura 8 - Principais concorrentes no segmento de bicicleta (Fonte: Polisport, 2018). 

 

No que diz respeito aos principais concorrentes no mercado de Moto off-road, estes são: Acerbis 

(Itália), UFO PLAST (Itália) e Rtechmx (Itália). Na Figura 9, estão representados os respetivos logótipos 

dos concorrentes específicos deste segmento de negócio.     

 

Figura 9 - Principais concorrentes no segmento de Off-Road (Fonte: Polisport, 2018). 

3.6 Estrutura organizacional do grupo Polisport 

No global, para a garantia de sucesso do grupo Polisport contribuem mais de 350 colaboradores com 

funções específicas, sendo que a considerada empresa- mãe, a Polisport Pláticos S.A. é constituída 

pelos seguintes departamentos: Comercial (COM), Compras (CMP), Engenharia (ENG), Financeiro 

(FIN), Inovação (INV), Logística (LOG), Marketing (MKT), Melhoria M3 (MM3), Qualidade, Ambiente e 

Segurança (QAS), Recursos Humanos (RH) e Suporte Operacional (SOP), sendo que este último inclui 

as áreas de Gestão de Instalações e Equipamentos, Auditoria Interna e Tecnologias de Informação. 

Todos estes departamentos, exceto o de LOG, funcionam como suporte às operações de todo o grupo. 

As empresas Polinter Plásticos, Polisport Molds e Headgy Helmets possuem departamentos 

operacionais mais diretamente ligados à atividade de cada uma delas designados respetivamente, 

Produção (PRD), Produção Moldes (PRM) e Produção Headgy (PRH). Na Figura 10, representa-se a 

estrutura organizacional do grupo. 
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Figura 10 - Estrutura organizacional do grupo Polisport (Fonte: Polisport, 2018). 

 

No que diz respeito ao Departamento de Logística, onde foi desenvolvido o projeto, este está 

estruturado de acordo com o organograma funcional exibido na Figura 11. Funcionando como ligação a 

todos os clientes, para que todos os pedidos sejam cumpridos nos tempos definidos, este é 

responsável pela gestão da cadeia de abastecimento. Para tal, é essencialmente constituído pelas 

seguintes áreas: Produção, Aprovisionamento, Encomendas e Transportes, Armazenamento e Stocks.   

Neste contexto, as funções que exigem contacto com fornecedores são da responsabilidade dos 

aprovisionadores enquanto os técnicos de encomendas e de transportes são responsáveis por garantir 

que a encomenda chega ao destino final em conjunto com a respetiva faturação no tempo definido. 

Quanto à produção, é da responsabilidade da sua gestora e de um técnico de planeamento que têm de 

garantir o correto fluxo nas respetivas linhas e postos de trabalho individuais. A ligação entre estes é 

realizada através dos designados supervisores de produção e pelos Team leaders. Para além disso, 

este departamento é também responsável pela gestão de todos os armazéns de PA, PCF, MP e de 

expedição do grupo Polisport (CLM, BB1, PA1 e PA3) com a existência de uma gestora logística, 

responsável pelos respetivos supervisores e operadores de armazém e abastecimento. Mais 

recentemente, o departamento conta com a colaboração de um gestor de stocks, que de uma forma 

genérica está incumbido por melhorar a política da empresa nesta área, pretendendo-se otimizar o 

trade-off existente entre o objetivo de maximização do nível de serviço e o de minimização dos custos 

inerentes à estratégia de constituição antecipada de stocks, em vez de aumentar a capacidade 

instalada de produção.  

PRD PRM PRH 
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Figura 11 - Organigrama funcional do departamento LOG (Fonte: Polisport, 2018). 

3.7 Descrição do fluxo atual  

De uma forma geral, o fluxo de materiais ao longo da cadeia da Polisport funciona de acordo com o 

seguinte fluxograma.  

 

Figura 12 - Fluxograma representativo do fluxo de operações na cadeia (Fonte: Elaboração Própria). 

   

Receção 

A chegada de MP/componentes processa-se através do cais de descarga específico que se destina à 

receção destas encomendas para posteriormente se proceder à sua montagem, caso seja necessário. 

A operação de receção de componentes para além de um local específico, possui também um horário 
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determinado, apesar de, por vezes, em situações extraordinárias e acordadas anteriormente entre 

fornecedor e empresa, este poder ser eventualmente ampliado. As MP ou PCF rececionados para 

montagem dos PA são maioritariamente adquiridos pela empresa, apesar de existirem componentes 

que são enviados pelos próprios clientes na situação de produtos específicos da marca (OEM).  

A Polisport possui um grande número de fornecedores de forma a suportar a extensa gama de 

produtos que possui. Alguns destes, nomeadamente de MP situam-se no continente asiático, resultado 

dos preços altamente competitivos aí praticados. Estas ordens de compra são efetuadas a uma 

distância temporal considerável, o que pode criar um risco adicional de obsolescência e/ou de ruturas 

de stock. A distância física existente dificulta o controlo da produção e o cumprimento dos timings por 

parte do fornecedor, o que pode provocar uma deteção tardia de algum desvio ao inicialmente previsto. 

Para além desta questão, os atrasos no transporte das MP também podem por consequência provocar 

atraso na respetiva entrega, comprometendo assim o nível de serviço ao cliente da Polisport.  

De forma a melhorar a monitorização dos seus fornecedores, o departamento de QAS criou um 

mecanismo de avaliação destes (A,B,C,D), sendo aplicado mensalmente e funcionando de forma 

cumulativa ao longo do ano. Este utiliza essencialmente os três parâmetros apresentados de seguida: 

(1) Prazo de entrega: monitoriza o desempenho quanto ao número de entregas registadas com atraso; 

(2) a Conformidade do produto: controla a qualidade do produto recebido através da taxa de rejeição e 

ainda com recurso aos tipos de não conformidades - Crítica, Maior ou menor) e, ainda (3) Suporte ao 

Cliente: monitoriza o suporte dado ao grupo Polisport pelo fornecedor medido através do nível de 

resposta às não conformidades emitidas.  

 

Conferência e controlo de qualidade  

Todos os pedidos recebidos dos fornecedores são sujeitos a controlo de qualidade e conferência 

através de amostragem e testes, tarefas da responsabilidade do departamento de QAS. O controlo de 

stocks será sempre uma condição imprescindível para o sucesso dos processos operacionais de uma 

organização. No caso específico da Polisport não é diferente. Cada produto comercializado por esta 

inclui inúmeros componentes de fornecedores bastante diversos, o que torna este controlo ainda mais 

relevante para o sucesso da sua atividade, para que não hajam por exemplo quebras que possam 

originar paragens indesejadas da operação de montagem que podem na pior das situações 

comprometer o envio de pedidos de clientes na data estabelecida.  



 

24 

De salientar ainda que, como referido acima, os crescentes níveis de exigência dos mercados atuais e 

o impacto que os seus fornecedores têm na sua cadeia levaram a que a Polisport desenvolvesse um 

mecanismo que permitisse a monitorização do seu desempenho.  

 

Armazenamento 

As localizações disponíveis para armazenamento estão devidamente identificadas com o sistema de 

código de barras e englobam localizações físicas organizadas em estantes com configurações distintas, 

apesar de numa forma geral, possuírem quatro níveis (nível 0 a nível 3). Atualmente, a Polisport 

Plásticos possui quatro armazéns designados como PA1, PA3, CLM e BB1, onde são desenvolvidas 

essencialmente atividades de receção, armazenamento e expedição dos vários segmentos de negócio 

da Polisport. De seguida, carateriza-se mais pormenorizadamente cada um deles.  

Armazém PA1 

Localizado nas instalações da Polisport Plásticos S.A., este encontra-se dividido por zonas. 

Deste modo, inclui a zona de receção de MP/PCF para posterior abastecimento às linhas e, 

consequente operação de montagem que é constituída por nove linhas. Para além disso, 

possui ainda armazenamento de PCF que por falta de algum componente ainda não se 

encontra acabado e também uma zona de expedição de PA pronto a ser expedido mediante os 

pedidos dos clientes.  

 

Armazém PA3 

Neste armazém designado como PA3 são armazenadas todas as referências de MP e PCF 

(código 3) do segmento de negócio de bicicleta, nomeadamente cadeiras que irão 

posteriormente entrar na linha para respetiva operação de montagem com o objetivo de se 

obter PA. De salientar que, para este armazém não é efetuada qualquer referência no 

organograma funcional do departamento, já que a atividade não exige qualquer operador 

específico, efetuando-se apenas a movimentação de referências através do motorista de 

pesados maioritariamente do PA3 para o PA1, para posterior operação de montagem.  

 

Armazém CLM  

No CLM são armazenados todos os componentes e PA do segmento de moto. Este armazém é 

constituído por várias estantes de armazenamento com localizações bem identificadas, uma 

zona da inspeção de qualidade, uma vez que existe um cliente que exige que a totalidade do 
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que será expedido seja anteriormente inspecionado e ainda uma zona de montagem de 

preparação de kits de moto em postos individuais de trabalho, que podem incluir diversos tipos 

de peças plásticas como guarda-lamas, tampas laterais, tampas de radiador, porta-números, 

coletes, e outros tipos de proteções deste segmento.    

 

Armazém BB1 

No armazém designado como BB1 localiza-se stock de MP/PCF/PA do segmento de bicicleta, 

mais especificamente de porta-bebés da Bobike. Para cumprir com a sua função, neste 

armazém existem estantes de armazenamento, como também stock de PA situado em paletes 

dispostas simplesmente no chão de fábrica.  

 

Abastecimento 

O abastecedor de materiais procede à tarefa de picking para a realização do processo de 

abastecimento à operação de montagem. Esta tarefa, consiste assim na transferência dos 

componentes das localizações nas estantes para os carrinhos do comboio logístico e, por fim, para as 

respetivas linhas de montagem. O operador recorre a um leitor de código de barras para se efetuar o 

consumo de inventário imediatamente após a confirmação das quantidades por parte deste. Este 

abastecimento varia mediante as necessidades de cada linha, justificada pelas OF’s que estiverem a 

ser realizadas. Esta transferência é realizada com recurso essencialmente a comboios logísticos (Anexo 

II), sendo que normalmente cada um abastece três linhas de montagem e ainda com recurso a porta-

paletes. Esta operação tem um grande impacto no trinómio logístico tempo-custo-qualidade, sendo 

fulcral na logística interna, de maneira a não se originarem desperdícios, especificamente de tempo, 

movimentação e espera.  

Depois de concluído o processo de abastecimento da ordem de picking impressa pelo operador, este 

imprime a próxima folha, repetindo-se o processo de forma sucessiva, até que as encomendas totais 

do dia estejam satisfeitas. Deste modo, ao longo do dia geralmente existe um colaborador responsável 

por atualizar a caixa de nivelamento de stock (Anexo III), que fornece informação sobre as quantidades 

de componentes necessários a retirar-se de forma a satisfazer cada encomenda, faculta o stock 

existente em armazém e ainda as suas respetivas localizações.  
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Montagem 

Operação constituída por nove linhas de montagem e por postos individuais de trabalho 

nomeadamente de costura que podem ser utilizados quando necessário. As linhas de montagem são 

abastecidas através de operadores de abastecimento através do recurso aos comboios logísticos que 

são constituídos por carrinhos que levam os componentes necessários para as linhas, com rotas 

determinadas, normalmente de trinta em trinta minutos. De referir, que a utilização de comboios 

logísticos segue a metodologia JIT (Just-in-time), contribuindo para menores distâncias percorridas 

pelos materiais nas unidades produtivas, minimizando deste modo os desperdícios inerentes à 

realização desta operação. 

Cada linha de montagem possui um Team Leader que tem a responsabilidade de reportar os 

acontecimentos às duas supervisoras de produção e à supervisora de abastecimento, que estão em 

permanente contacto com o gestor de produção e técnico de planeamento, com o intuito de garantirem 

o cumprimento das OF’s inicialmente planeadas para o dia.   

A operação de montagem de acordo com o planeamento realiza-se principalmente através de um 

conjunto de operações manuais de junção de pequenos componentes até se conseguir obter o PA no 

final de cada linha. Aqui, é também embalado e colocado em palete para posterior transporte com 

recurso a um stacker até ao armazém pelo operador deste. 

De referir ainda que, em cada posto de trabalho existe uma estrutura de abastecimento com um 

desnível em que as caixas de depósito dos componentes/MP deslizam por ação da gravidade, o que 

agiliza o retorno de caixas sempre que necessário para posterior recolha através dos colaboradores do 

abastecimento e armazenamento (Anexo IV).  

 

Expedição de produto acabado 

Posteriormente, depois de produzido, embalado e colocado em palete, o artigo é enviado para a 

zona de expedição com recurso a um porta-paletes, onde é organizado consoante as diferentes 

SKU’s. Com recurso a filme plástico, geralmente envolve-se a palete para, posteriormente ser 

enviada para o respetivo cliente. 

3.8 Sistemas de Informação utilizados 

Para garantir a eficiência do fluxo da sua informação, fator cada vez mais essencial para a sua 

competitividade, a Polisport possui diversos sistemas de informação, sendo que os utilizados 
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especificamente no departamento de Logística, onde decorreu o presente projeto de dissertação se 

apresentam de seguida.  

 Infor M3 

Sistema integrado de gestão empresarial integrado (similar ao ERP SAP), utilizado para monitorizar as 

transações existentes de forma transversal a todas as áreas funcionais da organização.  

 

 Mattec Mes 

Software de monitorização de flow shop e de planeamento de produção, que permite no momento em 

que a encomenda do cliente é lançada no sistema e o MRP corre, gerar as necessidades de produção 

e as respetivas necessidades de compras de MP/PCF, da responsabilidade dos aprovisionadores.  

Posteriormente, com recurso às OF criadas, o técnico de planeamento procede a todo o planeamento 

de forma a maximizar o desempenho das linhas de montagem com vista ao cumprimento de todas as 

OF, quer sejam para satisfazer encomendas ou para constituição de stock.  

 

PowerBI  

Software de Business Intelligence (BI) criado pela Microsoft que oferece uma solução mais completa 

que o conhecido Excel. Esta ferramenta possibilita aos gestores da organização nomeadamente os de 

encomendas, aprovisionamento e de stocks terem uma perspetiva dinâmica e interativa, através da 

criação de relatórios automáticos mediante as necessidades e objetivos de cada utilizador, sem que 

estes dependam de colaboradores da área das tecnologias de informação ou de qualquer 

administrador da base de dados.  

 

SharePoint  

Serviço de internet interna que permite a ligação com todos os departamentos, onde existe o portal do 

colaborador e helpdesk.  

  

Projeto Eletronic  

Para além destes, irá ser implementado ainda em 2018 uma plataforma online partilhada com os 

fornecedores para a gestão do seu relacionamento, que permitirá a sincronização de toda a informação 

destes com vista ao aumento do nível de serviço destes (atualmente situado em pouco mais de 60%) e 

eliminação de informação redundante ou perda desta. Uma vez que a maioria dos fornecedores da 

Polisport são pequenas e médias empresas, com insuficiente capacidade de resposta esta será uma 
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ferramenta revelante para a melhoria da qualidade do serviço prestado por estes, incrementando a 

precisão da informação partilhada. 

 

Adicionalmente, o investimento num Warehouse Management System (WMS) revela-se essencial para o 

aumento do nível de serviço prestado pela Polisport nomeadamente através da otimização da operação 

de armazenamento de produtos, abastecimento às linhas de montagem e entregas. Este investimento 

está agendado para 2020 por uma questão de prioridade de projetos em que o grupo está envolvido 

presentemente.   

3.9 Estados e Processo de criação de um artigo 

3.9.1 Caraterização dos Estados dos artigos e das encomendas  

Na classificação implementada no Infor M3 é importante perceber a distinção que é efetuada para os 

estados dos artigos e os que existem para a evolução de cada encomenda.   

Nessa perspetiva, de seguida enumeram-se os estados dos artigos (Tabela 1) e da evolução de estados 

por que cada encomenda pode passar na Polisport (Tabela 2).   

Tabela 1 - Designação e descrição do estado dos artigos no Infor M3.  

Designação Estado  Descrição 

20 Artigo disponível para ser comercializado. 

30 Artigo temporariamente indisponível. 

40 

Artigo na fase de declínio que exige monitorização 

contínua, mas que ainda permite a sua produção. 

50 

Artigo descontinuado, não permitindo já o lançamento de 

OC nem o seu planeamento. 

80 

Artigo considerado mono ou obsoleto, apesar de ainda 

poder vir a ser modificado. 

 

Apesar de, na Tabela 1 se apresentarem apenas alguns estados de artigos existentes na Polisport, 

podem equiparar-se alguns destes às fases do ciclo de vida de cada artigo. Neste contexto, a partir do 

estado 40 (inclusive) inicia-se a fase de declínio do ciclo de vida da referência em questão. A Polisport, 

a partir do estado 50, deixa de poder comprar referências que estejam nesta situação. Para cada uma 

destas, deve ser realizada uma análise articulada entre departamentos (marketing, comercial e de 



 

29 

compras), de maneira a tomarem ações até se conseguir escoar todo o stock destas, antes que se 

transformem em monos para a organização.  

 
Tabela 2 - Designação e descrição do estado das encomendas no Infor M3. 

Designação Estado Descrição 

22 Lançamento da encomenda. 

33 Alocação de material à Ordem de Encomenda (OE). 

44 

OE já preparada e alocada ao cliente, faltando apenas efetuar a 

sua faturação. 

66 OE faturada, faltando apenas a sua expedição. 

77 OE faturada e já expedida. 

90 

OE anulada por razões do cliente; Este status permite à 

organização ter um histórico das situações de anulamento.   

 

3.9.2 Processo de criação de um artigo 

Para a criação de um artigo no Infor M3, ERP implementado na Polisport, verifica-se o processo que 

demonstra a evolução até ao estado em que cada SKU pode começar a ser comercializada, sendo que 

posteriormente poderá evoluir para outros, mediante o seu comportamento no mercado. De seguida, 

na Figura 13 descreve-se esse processo.    
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Figura 13 - Processo de criação de um artigo e respetivos estados no ERP Infor M3 (Fonte: Elaboração Própria). 

 

 

  

00

•Departamento Comercial faz reserva de código 8 e 9 correspondente a produto acabado. Nesta fase apenas 
existe o código no ERP Infor M3.

01
•Estado de transição criado de forma automática.

02
•No status 02, o departamento de Engenharia é responsável por criar as especificações do produto em causa

03
•De seguida, código/artigo segue para o departamento Comercial, Financeiro e de Logística. 

04
•Estado de transição criado automaticamente pelo Infor M3.

06

•Neste estado, o departamento de Compras é responsável por obter acordos de fornecimento com os fornecedores, quer 
sejam de MP/PCF/PA para que posteriormente artigo possa ser comercializado

20
• Artigo evolui para o status 20, em que já pode começar a ser comercializado.  

30, 50, 
80...

•Mediante a evolução da aceitação do produto no mercado, a sua classificação poderá alterar-se. Este poderá ficar 
temporariamente indisponível (Status 30); evoluir para status 50 quando é tomada a decisão de descontinuidade; evoluir 

para o estado 80 quando artigo se transforma em mono, entre outros. 
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4. CARATERIZAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DO PROBLEMA 

É objetivo do presente capítulo descrever e analisar a situação da geração de monos/ obsoletos da 

Polisport. Para além disso, o critério de classificação de obsolescência de cada referência 

implementado no ERP da organização, será analisado para que posteriormente se apresentem 

propostas de ações de melhoria do mesmo.  

4.1 Descrição do objetivo e âmbito do projeto 

Tendo presente que uma das principais prioridades da Polisport é o nível de serviço aos clientes e 

estando em constante evolução para se tornar mais competitiva e eficiente, esta identificou a área da 

gestão de stocks como alvo de melhoria.       

Face à sua estratégia de constituição antecipada de stocks para responder mais rapidamente aos 

clientes, na base de desenvolvimento deste trabalho está a perceção do elevado número de artigos 

com reduzida rotatividade que, com frequência, geram os designados monos ou stocks obsoletos. Se, 

por um lado, esta problemática representa um enorme custo de capital empatado para a empresa, por 

outro lado do ponto de vista da gestão de armazéns representa espaço ocupado, que poderia ser 

aproveitado e direcionado para outras operações consideradas estratégicas.   

Tendo presente que a procura inconstante e a crescente incerteza dos mercados obrigam as empresas 

a responderem o mais eficientemente possível, a Polisport frequentemente precisa de constituir stock, 

nomeadamente de PA/PCF/MP para conseguir aumentar o seu nível de serviço e, assim diminuir os 

LT. Como consequência dessa estratégia, alguns dos seus artigos acabam por permanecer 

armazenados em stock durante longos períodos, podendo vir a transformar-se em monos.  

Nesse contexto, o desafio consiste em estudar uma solução para o problema do controlo de stock, de 

maneira a que a organização identifique de forma mais eficaz as referências que têm maior nível de 

obsolescência e que, por isso, devem ser alvo de maior atenção. Deste modo, serão propostas ações 

de melhoria ao critério atual de classificação de obsolescência de cada referência que irão permitir à 

Polisport monitorizar e melhorar a sua gestão nesta área, auxiliando a tomada de decisão de forma 

antecipada mediante cada nível, para a minimização dos potenciais desperdícios.    
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4.2 Quantificação do problema em estudo  

Atualmente, as SKU’s estão classificadas pelos seguintes níveis: High Risk (HR), Medium Risk (MR), 

Risk (R) e No Risk (NR).  

A extração realizada através da base de dados da empresa à data de 14 de setembro de 2018, inclui 

produto acabado do segmento de Moto Polisport. Assim, verifica-se que quanto ao grau de HR, a 

empresa possui cerca de 124 SKU’s, que representam 18 673 euros de capital empatado; já a 

categoria MR com maior peso uma vez que integra cerca de 251 SKU’s simbolizando 112 765 euros 

empatados neste nível; o grau R engloba 10 referências de PA, compreendendo 2 903 euros de artigos 

que evidenciam menor obsolescência. De referir que, o 4º nível designado de NR existe apenas para 

que na contabilização das referências se consiga integrar a sua totalidade, apesar dos artigos 

classificados neste, ainda não significarem qualquer grau de obsolescência para a organização. Este 

inclui 1750 SKU’s que representam 973 486 euros. Quanto às referências que surgem “(em branco)” 

estas não se encontram classificadas pelo critério existente, representando assim um erro. Ao analisar 

estas SKU’s, de forma mais específica, compreende-se que do total destas, 16 não possuem qualquer 

unidade em stock, não constituindo assim impacto negativo para a empresa. Por outro lado, existem 

33 referências no valor de 19 198, que representam algum tipo de risco para a organização, uma vez 

que possuem stock, não estando de forma errada a ser classificadas.   

Tabela 3 - Quantificação (número de SKU´s e Valor) do critério atual. 

Níveis Número de SKU´s Valor (euros) 

1.High Risk (HR) 124 18 673 

2.Medium Risk (MR) 251 112 765 

3.Risk (R) 10 2 903 

4.No Risk Yet (NR) 1750 973 486 

(em branco) 49 19 198 

Total Geral 2184 1 127 026 

 

As SKU’s que representam maior investimento e maior nível de obsolescência (HR e MR), podendo ser 

ou vir a gerar monos devem ser alvo de especial atenção, por parte dos responsáveis da empresa.  

Até muito recentemente, a análise das SKU’s slow movers classificadas como HR acontecia com a 

realização de uma reunião mensal em que estavam presentes alguns responsáveis de vários 

departamentos. Atualmente, a execução dessa tarefa encontra-se suspensa, apesar de se tratar de 

uma lacuna reconhecida e identificada na empresa.  
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4.3 Identificação das causas da geração de monos 

Posteriormente à quantificação da problemática em estudo e percebida a sua dimensão, importa 

entender o que o está a originar, isto é, as suas fontes. Apesar de, se entender que, alguns 

departamentos contribuem com maior peso para o problema, nomeadamente o de LOG, em 

detrimento de outros, reconhece-se que este tem impacto no desempenho global da organização. 

Assim, esta é considerada uma etapa crucial para o posterior desenvolvimento de ações de melhoria, 

enumerando-se de seguida, por sequência de relevância, as causas da geração de monos. 

a. Dimensionamento dos lotes de compra  

A Polisport é também frequentemente forçada a adquirir MOQ’s (Minimum Order Quantity) que 

considera elevadas para as suas necessidades naquele momento por imposição dos seus 

fornecedores. Alguns desses exemplos, podem visualizar-se no Anexo V. Será importante que a 

organização consiga renegociar essas MOQ’s exigidas, nomeadamente através de estratégias 

de obtenção de descontos de preços e/ou de quantidades.  

 

b. Extensão dos catálogos dos artigos 

A largura de gama de artigos que a Polisport comercializa, em que cada artigo tem disponível 

uma grande variedade de cores é, do ponto de vista estratégico, uma vantagem competitiva. 

Por outro lado, a extensão da sua oferta provoca o aumento do risco de se gerarem monos, 

percebendo-se o trade-off existente entre satisfazer o cliente e os custos inerentes de 

disponibilização dessa gama, tentando-se por isso, diariamente minimizá-lo. 

 

c. Estrutura complexa do produto 

O facto de cada artigo ser constituído na maioria das situações por um elevado número de 

componentes acrescenta ainda maior complexidade a toda a operação de gestão de stocks e 

de aprovisionamento, sendo por isso considerada uma das causas da geração de monos. 

Quando é tomada a decisão de descontinuar determinado produto, isto é, passá-lo para estado 

50 e na situação de todos os componentes presentes na sua estrutura serem exclusivos desse 

produto, estes são também descontinuados. Por outro lado, caso esses componentes não 

sejam específicos apenas do produto descontinuado, não se efetua qualquer alteração aos 

seus respetivos estados. 
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d. Amplificações da variabilidade da procura provocadas pelo Bullwhip Effect 

A distorção que se verifica entre os pedidos realizados aos fornecedores e os pedidos feitos 

pelos clientes pode ser provocada por diversos motivos tais como a variação de preços (com a 

realização de descontos comerciais) e falhas de previsões da procura. De forma a reduzir o 

impacto das amplificações da variabilidade da procura desencadeadas pelo bullwhip effect, 

deve existir uma crescente partilha de informação e sincronização da estratégia de 

comunicação e cooperação ao longo de todas as fases da cadeia de abastecimento.  

 

i. Faltas/Falhas de previsões dadas pelos clientes 

Atualmente, as previsões disponibilizadas principalmente pelos clientes OEM e Private Label 

são semanais. Apesar disso, são instáveis, o que dificulta ainda mais a já complexa atividade 

de planeamento da produção devido à falta de capacidade imediata dos fornecedores e à falta 

de alternativas válidas a estes na maioria dos casos.  

 

e. Sazonalidade das vendas 

 Devido à natureza dos produtos comercializados pela Polisport, as suas vendas sempre 

sofreram de sazonalidade, considerando que a época alta se verifica entre os meses de março 

e setembro. Em Anexo VI, é possível constatar a sazonalidade das vendas de artigos 

específicos do segmento de bicicleta (porta-bebés). Num mercado altamente globalizado, as 

empresas têm de ser ágeis na forma como garantem as entregas dos pedidos dos clientes no 

tempo e na quantidade certa. A procura irregular dos seus clientes provoca grande entropia ao 

nível da gestão de capacidades e de planeamento nomeadamente de produção. Nessa 

perspetiva, a Polisport para maximizar a sua capacidade de resposta incrementou a produção 

para stock, tendência que se foi intensificando desde dezembro de 2017. Este facto poderá 

estar a originar a criação de slow movers e, por consequência, a contribuir para a geração de 

monos.   

 

f. Existência de SS desajustados 

Até muito recentemente, a Polisport não possuía qualquer gestor de stock, tendo apenas 

aprovisionadores que procedem às compras de MP/PCF mediante as necessidades propostas 

pelo MRP no Infor M3.  
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A parametrização dos SS funciona assim como proteção contra a incerteza tanto no que diz 

respeito a entregas dos fornecedores como de variações da procura, tendo, deste modo um 

papel de extrema importância. Apesar disso, determinados produtos não possuem SS definidos 

e aqueles que os têm podem estar desajustados, facto que poderá estar a originar níveis de 

stock desadequados e, consequentemente, a gerar obsoletos.  

 

g. Erros de inventário 

Os desvios de stocks verificam-se quando existem discrepâncias entre o stock que consta no 

sistema e o que existe realmente fisicamente. Esta irregularidade pode provocar erros 

nomeadamente de planeamento de produção e de aprovisionamento, o que poderá estar a 

originar obsoletos.   

 

h. Existência de LT elevados  

As organizações cada vez mais são obrigadas a minimizar o tempo que necessitam para 

satisfazer determinado pedido ao cliente, para que consigam eliminar desperdícios que estão 

adjacentes ao processo e às operações. A influenciar normalmente de forma negativa o LT de 

cliente está o LT dos fornecedores, sendo que este último se refere a todas as atividades 

produtivas relacionadas com determinada OC e com os movimentos logísticos que lhe estão 

inerentes. Esta incapacidade revelada também pela maioria dos fornecedores da Polisport é 

explicada maioritariamente pelo volume de encomendas que aceitam para a capacidade que 

possuem. Como forma de proteção, para conseguir minimizar o LT dos seus clientes, a 

empresa estrategicamente emite OCs em quantidades superiores às suas necessidades 

consideradas realmente “imediatas”, constituindo assim stock dos componentes sobrantes, 

que lhe permitirá responder de forma mais eficiente no futuro próximo.  

4.4 Critério de classificação de artigos implementado 

O critério atual de classificação dos artigos no que se refere ao seu grau de obsolescência, exposto no 

Anexo VII, está implementado no ERP utilizado de forma transversal a todo o grupo Polisport, o Infor 

M3.  

Para a aplicação do critério de classificação identificou-se a necessidade de criar um filtro de artigos 

que, tal como o próprio nome indica, funciona de forma a que o critério faça a classificação apenas das 
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referências não incluídas neste, podendo integrar tanto SKU’s de PA, PCF como MP. Deste modo, 

conforme visualizado na Figura 14, para esta parametrização não se incluem moldes (‘MD%’), 

ferramentas (‘FE%’), retrabalhos (‘REWORK%’) e, ainda qualquer referência que inicie a sua designação 

por ‘Z%’. É importante referir que “MTITNO” corresponde ao nome de um campo numa tabela, 

referindo-se ao Item number. Para além disso, compreende-se que os retrabalhos (‘REWORK%’) sejam 

ignorados na medida em que cada um destes possui uma OF associada para que seja possível dar-se 

o respetivo consumo das MP/componentes necessárias para esse processo, conforme as IT 

(Instruções de Trabalho) de determinado PA.  

 

 

Figura 14 - Filtro de SKU’s para parametrização de obsolescência (Fonte: Polisport, 2018). 

 

A classificação implementada tem adjacente uma base de cálculo de 365 dias (1 ano), considerando 

os movimentos de necessidades totais do artigo existentes em Ordens de Fabrico (OF), de Compra 

(OC) e de Encomenda (OE).  

Seguidamente, apresentam-se os movimentos existentes no Infor M3 para a parametrização existente 

na classificação de obsolescência de cada SKU, tais como:    

'PPS'– Movimento em que é dada a entrada de cada SKU em armazém após ter sido efetuada 

a operação de inspeção e conferência pelo departamento de QAS;  

'WOM'– Quando é dada a saída dos componentes do ERP no momento do consumo para o 

respetivo produto na linha de montagem, isto é, a existência deste movimento permite incluir no 

critério os consumos efetuados em OF’s, ou seja, produtos fabricados na Polisport;  

'OID'– Movimento no Infor M3 que representa a saída dos artigos da empresa, isto é, quando é 

realizado o respetivo movimento de faturação inerente de uma venda; 

'WOP'– Movimento no ERP Infor M3 que se destina aos serviços de subcontratação que a 

Polisport realiza com outras empresas externas ao grupo.   
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Transferências entre armazéns  

Situação de artigos transferidos entre armazéns da Polisport  

Dado o facto de a Polisport possuir diversos armazéns, é frequente ocorrer movimentação entre 

estes, quer para gestão de espaço, quer para consolidação dos artigos dos vários segmentos para 

a respetiva satisfação das encomendas dos clientes. Para além disso, com frequência verificam-se 

OD’s que não são mais que OC’s internas a empresas do grupo. Nestas, por vezes verificam-se 

vendas de componentes para que seja possível a conclusão da OD requerida, existindo por isso 

transferências entre armazéns da Polisport. O processo de uma OD apresenta-se de forma 

detalhada em Apêndice I.  

 

Situação de artigos transferidos entre armazéns de diferentes empresas (Subcontrato) 

A transferência de artigos entre armazéns de diferentes empresas externas ao grupo Polisport, 

geralmente verifica-se com a existência de subcontratos. Nesta situação, conforme explicado 

detalhadamente no Apêndice I, para que a empresa subcontratada produza determinadas SKU´s 

que constam na OC, a Polisport envia as MP/componentes necessários. Posteriormente, no 

momento da entrada da OC na Polisport, efetua-se também na respetiva OF aberta internamente, o 

consumo dos componentes que foram anteriormente enviados para a produção.  

       

Data do último movimento  

A data do último movimento é o parâmetro considerado para a determinação das variáveis tidas em 

consideração para a definição da classificação de obsolescência de cada referência.  

 

Definição dos níveis de classificação 

Seguidamente, definem-se os níveis de obsolescência considerados na classificação de cada SKU, 

atualmente implementados na Polisport Plásticos.  

1. HR 

Uma SKU é considerada HR quando não é gerada qualquer necessidade de OC, OF e OE. Para 

além disso, de forma cumulativa é necessário ainda que não se registe durante o último ano 

nenhum movimento, quer seja de consumo, de compra e/ou de venda.      
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2. MR 

Uma referência é caraterizada como MR quando o nível de stock presente é superior à totalidade 

das necessidades futuras de OC, OF, OE e ainda ao total dos consumos de produção, compras e 

vendas realizadas ao longo do último ano.  

 

3. R 

Uma SKU é categorizada como R quando o seu nível de stock presente demonstra ser superior ao 

total de consumos de produção, compras e vendas nos últimos 365 dias.  

 

4. NR 

Uma SKU é considerada como NR quando não se verifica qualquer uma das condições 

enumeradas anteriormente para os restantes níveis de classificação. Neste sentido, esta 

classificação inclui todas as SKU’s existentes na empresa e não incluídas nos restantes níveis, 

respeitando naturalmente o filtro de artigos apresentado na Figura 14.  

4.5 Importância da classificação de obsolescência na atividade dos 

departamentos da Polisport  

Neste subcapítulo, aborda-se a importância que o critério de classificação de obsolescência de 

cada SKU tem para o bom desempenho dos departamentos que, de forma direta ou indireta, têm 

impacto para esta problemática.  

 

Logística 

Este é o departamento responsável pela parametrização da classificação atual e, de certo 

modo, é a este que mais importa que seja o mais credível possível. Quanto mais válida for esta 

classificação, melhor evidenciará a dimensão de slow movers da organização que podem vir a 

gerar obsoletos, tendo por isso um enorme impacto no desempenho global da organização. 

Deste modo, os seus colaboradores devem ter a preocupação de identificar eventuais situações 

de referências que o departamento de Engenharia possa vir futuramente a integrar em novos 

projetos. 

  



 

39 

Engenharia 

O departamento em questão deve ter a proatividade necessária de, no momento em que inicia 

um projeto para introdução de um novo produto no mercado quando decide as suas 

especificações (incluíndo da sua estrutura) se este poderá incluir diretamente referências que 

são slow movers ou, de forma indireta, SKU’s que possam ser alvo de algum processo de 

reengenharia e reaproveitados, para que deixem de constituir um desperdício. 

  

Comercial 

Para o departamento comercial, uma monitorização eficaz torna-se relevante no sentido em 

que permite compreender quais as SKU’s classificadas com maior nível de obsolescência que, 

por esse motivo, devem ser alvo de ações. Estas poderão englobar descontos comerciais, de 

forma a escoar-se todo o seu stock, e assim, minimizar a ocorrência de desperdícios para a 

Polisport, nas mais diversas vertentes.  

 

Compras 

No que diz respeito ao departamento de Compras, para os seus responsáveis também é 

relevante conhecerem a evolução das referências, de forma a não estarem a comprar 

componentes considerados desnecessários que, poderão depois vir a gerar monos. Na mesma 

perspetiva, este departamento tem como principal desafio conseguir renegociar MOQ’s mais 

ajustadas ao ritmo de vendas e das necessidades da Polisport. 

Neste sentido, a sincronização da informação entre os diversos departamentos contribui para a fluidez 

da tomada de ações e minimização de operações redundantes, contribuindo todos de forma integrada 

para a eliminação de desperdícios existentes na organização, sempre numa perspetiva de melhoria 

contínua.  

4.6 Análise crítica ao critério  

No atual subcapítulo efetua-se a análise ao critério implementado atualmente na Polisport, para a 

monitorização da classificação de obsolescência de cada SKU, de forma a posteriormente se poder 

apresentar as respetivas ações de melhoria.    
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Classificação atual de obsolescência não permite à empresa ter uma perceção válida dos seus 

monos 

No critério de classificação atual, o grau HR integra tanto SKU’s de elevado “risco” para a 

organização, como referências que já se transformaram em verdadeiros obsoletos. Neste, não 

existe uma segmentação que permita a separação e identificação dos monos presentes ou não 

nos respetivos catálogos de acordo com o segmento de negócio em que estão inseridos. Nesta 

perspetiva, este é um aspeto que se pretende incluir, de forma a auxiliar na tomada de ações 

nos diversos departamentos tendo em vista a minimização deste problema.  

 

Início da monitorização da SKU assim que esta é criada 

Atualmente, o comportamento de um código começa a ser “lido” quanto ao seu nível de 

obsolescência assim que é criado. Considera-se que cada produto acabado deve ter “direito” a 

um tempo admissível para provar o seu valor no mercado, nomeadamente de aceitação e 

conhecimento por parte dos diversos clientes e, só após isso, deve começar a ser 

monitorizado. Esta implementação iria possibilitar não estar a sacrificar cada referência logo à 

partida, e contribuir ainda para maximizar a validade desta classificação.  

 

Devolução de Cliente  

 Apesar de uma devolução de cliente ser designada como ‘OID’, utilizado como movimento de 

vendas, quando se verifica a situação em análise é efetuada uma entrada, que não deveria ser 

contabilizado na data do último movimento, já que a alteração da classificação deve basear-se 

em movimentos de saída. Nesta perspetiva, a proposta do novo modelo deve garantir que este 

não tenha impacto para afetar a classificação de nível de obsolescência.  

 

Movimento de ‘OID’ 

Uma venda realizada mesmo que, com um impacto residual, provoca a variação do grau de 

obsolescência, o que pode não ser real, já que apesar da existência do registo de uma venda 

recente, o produto pode, por diversas razões (nível de stock, custo, decisão de 

descontinuidade, entre outros), continuar a representar HR para a organização.  

 

Transferências de artigos entre armazéns da Polisport 
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Quando se verifica o movimento de um artigo entre armazéns, mesmo que não se trate de 

uma venda, como por exemplo, na situação de transferência de uma SKU entre armazéns, por 

mera questão de gestão de espaço este vê a data do último movimento tido em conta no 

critério variar, apesar de poder não representar um movimento “real” de saída da empresa. 

Possuindo diversos armazéns, os movimentos entre estes acabam por criar bastante entropia 

na cadeia, prejudicando assim em parte a validade desta classificação. Nesse sentido, este é 

um ponto que necessita de melhoria.   

No entanto, é importante referir que, em Abril do ano corrente se procedeu à transferência de 

todos os artigos do segmento de negócio de moto localizados no PAM (antigo armazém de 

moto), para o CLM, deixando o primeiro deste modo de existir. Para que a classificação em 

análise não fosse desvirtuada com esta transferência de armazéns, é importante salientar que 

o movimento entre o PAM e o CLM foi normalizado, de forma a não ter impacto na alteração 

da classificação.  

 

Transferências de artigos entre armazéns Polisport e empresas externas 

Quando acontece o movimento de um artigo entre armazéns de diferentes empresas, 

normalmente o stock de MP/PCF está localizado nas unidades da Polisport 

(PA1/PA3/CLM/BB1) que são posteriormente enviados, embora em determinadas situações 

possam estar localizados na respetiva empresa do subcontrato.   

Existência de SKU´s com stock não classificadas quanto ao seu nível de obsolescência 

Apesar da sua pequena dimensão, uma vez que inclui apenas 33 referências do total 

considerado, que representam pouco mais de dezanove mil euros, este é um erro verificado 

no critério implementado. Estas referências podem ainda ser visualizadas na tabela do 

Apêndice II.  

4.6.1 Exemplos demonstrativos  

Todos os exemplos apresentados de seguida representam situações que podem ocorrer, tendo sido 

extraídos do Infor M3, através da transação MWS070/B que possibilita a consulta do histórico de 

movimentos de stock para cada referência existente. Estes permitem perceber como funcionam os 
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movimentos que o critério atual inclui para alteração da data de último movimento com impacto na 

definição do respetivo nível de obsolescência.  

 

Movimento de transferências entre armazéns da Polisport   

No caso de transferências de artigos entre armazéns da Polisport, como se pode constatar na Figura 

15, que apresenta o histórico de movimentos da SKU 8001600002, à data do último movimento 

(2018/01/17) que consta na base de dados considerada neste projeto, existe uma transferência do 

PA1 para o antigo armazém de moto da Polisport (PAM), designada como ‘MVW’. Uma vez que esse 

movimento tem um número de encomenda associado, este não constitui um problema para a validade 

do critério de classificação. Ainda através da consulta do histórico desta referência é possível 

demonstrar que a transferência entre armazéns do PAM para o CLM foi normalizada, já que este 

movimento apresenta uma data posterior ao último movimento tido em consideração para o critério.  

 

Figura 15 - Exemplo de transferência de artigos entre armazéns da Polisport extraído do Infor M3. 

 

Movimento de consumo de OF (‘WOM’) 

Para a SKU 8418600005, cujo histórico se pode visualizar na Figura 16, o último movimento possui a 

data de 2018/07/05, em que se verifica o movimento designado ‘WOM’ que representa a saída para 

consumo de 20 unidades para a produção de Kits de moto (PA de código 9), no caso o 90742.  
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Figura 16 - Exemplo de consumo de OF de uma SKU do segmento de moto Polisport extraído do Infor M3. 

 

Movimento de venda (‘OID’) 

Através da Figura 17, pode-se analisar o histórico da SKU 8417800007 com data do último movimento 

de 2018/07/13 considerado para a “leitura” do critério, que corresponde a uma venda, cujo 

movimento é designado de ‘OID’.   

 

Figura 17 - Exemplo de movimento proveniente de venda (‘OID’) de uma SKU do segmento de moto Polisport extraído do Infor M3. 

 

Devolução de cliente 
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Para o artigo 8302500003, tal como se pode constatar na Figura 18, o último movimento 

considerado na base de dados data de 2018/07/16, significando uma devolução realizada por um 

cliente, registado como movimento ‘OID’ (Venda), já que não existe nenhum específico para esta 

situação.  

 

 

Figura 18 - Exemplo de Devolução de cliente de uma SKU do segmento de moto Polisport, extraído do Infor M3. 

 

Subcontrato 

De seguida, de acordo com a Figura 19, apresenta-se um exemplo de uma referência 

8304700002 cuja OC é enviada para a empresa subcontratada. Na data do último movimento 

(2018/07/05) considerado na base de dados que sustenta este trabalho, registam-se dois 

movimentos, ‘PPS’ e ‘WOP’. Conforme explicado no Apêndice I, no caso de um subcontrato 

aquando da receção da OC no respetivo armazém da Polisport depois da subcontratada a produzir, 

é necessário dar-se a sua entrada (‘PPS’), movimento esse que dará acesso à faturação ao 

fornecedor. Após esse movimento surge automaticamente o ‘WOP’ com o objetivo de se realizar o 

consumo da respetiva OF aberta na Polisport (inclui componentes enviados para a respetiva 

produção), de acordo com a OC enviada.  
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Figura 19 - Exemplo de subcontrato de uma SKU do segmento de moto Polisport extraído do Infor M3.  
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5. PROPOSTA DE MELHORIA E RESULTADOS OBTIDOS 

Após a caraterização e análise crítica do problema, neste capítulo pretende-se descrever 

detalhadamente as principais ações e medidas a ser implementadas futuramente com o intuito de 

contribuir para a sua minimização, bem como os resultados estimados a partir dos dados da amostra 

em análise.  

5.1 Definição do início da monitorização  

Para que cada SKU de PA possa começar a ser monitorizada, primeiramente tem de se verificar 

obrigatoriamente a sua condição de estado apresentada na subsecção 5.1.1. Posteriormente, para as 

referências de PA em que se verifica essa condição, tem adicionalmente de ocorrer uma de duas 

condições alternativas, expostas nas subsecções 5.1.2 (determinada idade da referência) e 5.1.3 

(existência de movimento de consumo ou venda), para estarem reunidas todas as condições 

necessárias para poder acontecer o início da monitorização.  

5.1.1 Estado da SKU 

A primeira condição necessária para desencadear o processo de monitorização de obsolescência diz 

respeito ao estado (status) de cada referência, existente na Polisport. Nessa perspetiva, a existência de 

um status igual ou superior a 20 de cada SKU para continuar o processo de desencadeamento de 

monitorização revela-se imperativo. Caso esta restrição não se verifique, o processo volta ao início, não 

havendo ainda qualquer leitura quanto ao aspeto em análise.   

5.1.2 Idade da SKU  

Ultrapassada a restrição obrigatória quanto ao status apresentada no subcapítulo 5.1.1., isto é, para as 

referências que possuem um estado igual ou superior a 20, importa nesta fase conhecer a sua idade. 

Como analisado na secção 4.6, atualmente a parametrização do comportamento do artigo que 

determina o seu nível de obsolescência inicia-se assim que o código deste é criado. Considera-se que 

esta é uma abordagem pouco válida, já que desta forma não se dá a cada SKU de PA um tempo 

razoável para que este possa provar o seu valor, podendo assim estar logo a “sacrificá-lo” desde o 

início. Neste contexto, esta primeira condição alternativa passa por definir o princípio da monitorização 



 

47 

das referências que cumprem a condição apresentada no subcapítulo 5.1.1 no momento em que cada 

uma delas possuir a idade do Time to Market (TTM) médio esperado determinado (270 dias).  

 

Determinação do TTM médio 

O cálculo desta variável assenta, genericamente, na diferença entre a data da realização da primeira 

venda de cada artigo e a data de criação do seu respetivo código. Para a sua determinação é utilizada 

uma amostra de SKU’s (PA) do segmento de Moto Polisport, considerando-se o intervalo de anos entre 

2015 e 2017 (inclusive). A explicação do cálculo de determinação desta variável é apresentada de 

forma detalhada em Apêndice III. Deste modo, o TTM médio a ter em consideração é de 270 dias, ou 

seja, as referências que cumpram a segunda restrição começarão a ser lidas no que diz respeito ao 

seu grau de obsolescência a partir desse momento.  

5.1.3 Existência de venda ou consumo 

Alternativamente à condição de idade da referência, a outra condição que pode originar o 

desencadeamento da monitorização em análise, é a ocorrência de um consumo ou de uma venda. 

Deste modo, se esta condição se verificar não é necessário que decorram os 270 dias de idade (na 

situação de PA), para que este comece a ser classificado.    

5.2 Definição dos níveis de obsolescência  

Depois de desbloqueado o momento de início da monitorização, conforme as condições expostas na 

secção 5.1, importa definir os níveis considerados adequados que irão permitir à Polisport melhorar a 

perceção quanto aos verdadeiros monos que possui. Comparativamente com o critério atual, a 

proposta de melhoria irá incluir cinco níveis de classificação. Os três níveis de menor grau de 

obsolescência (A, B e C) serão determinados consoante as coberturas de stock, podendo estar ou não 

integrados no catálogo de Moto Polisport e os dois níveis considerados mais elevados (D e E), para 

além deste critério vão considerar, a questão do artigo estar integrado no catálogo de Moto 2018 (D) 

ou não (E), segmentando assim as referências consideradas obsoletas.  

  

Determinação da taxa de cobertura de stock  

Tendo este parâmetro um grande impacto na definição do nível de obsolescência de cada SKU, 

importa compreender de forma detalhada o que engloba. 
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Conforme apresentado em (1), o numerador da fórmula correspondente ao stock irá incluir OF’s, OC’s 

de maneira a incorporar stock em trânsito (quantidades em aberto) e ainda POS, que se refere ao nível 

de stock no sistema à data do momento da monitorização. Quanto ao denominador, referente a 

consumos médios este integra movimentos de vendas designadas como ‘OID’ no Infor M3, consumos 

inerentes a cada OF, denominados ‘WOM’ e ainda vendas internas a empresas do grupo de 

componentes para cumprimento de OD’s.  

Torna-se relevante referir que não se irá incluir, de forma direta, na fórmula de coberturas de stocks, os 

movimentos inerentes aos subcontratos (‘WOP’) e às OD’s.  

As OD’s funcionam como uma OC interna já que estes representam uma entrada e no dia seguinte, na 

pior das hipóteses já serão contabilizados no nível de stock (POS). Nas OD’s em que se verifiquem 

vendas de componentes a alguma empresa pertencente ao grupo Polisport (para cumprimento de 

algum pedido), estas são contabilizadas nos consumos.  

No que diz respeito às devoluções de artigos realizadas pelos clientes, que atualmente são 

consideradas como movimento ‘OID’, este não irá desvirtuar a nova classificação, uma vez que a 

proposta de novo modelo se centra em coberturas de stocks e, assim sendo, estas apenas afetarão na 

medida das quantidades devolvidas que farão variar o nível de stock (POS), não devendo ser suficientes 

para alterar o respetivo nível de classificação.  

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 =
𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔 𝒎é𝒅𝒊𝒐𝒔
=

𝑷𝑶𝑺+𝑶𝑪+𝑶𝑭

′𝑶𝑰𝑫′+′𝑾𝑶𝑴′+𝒗𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒔 
 (1)  

 

Existem artigos com baixa cobertura provocados pelo registo de vendas médias altas, percebendo-se 

através do parâmetro “Dias sem movimentos” percebe-se que estes também estão parados há 

bastantes dias. À medida que a referência está parada, os seus consumos médios vão perdendo 

significado, pelo que se identificou a necessidade de introduzir a cobertura corrigida de stock. Alguns 

exemplos demonstrativos desta situação apresentam-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Exemplos de referências com baixa cobertura e há muitos dias sem movimentos. 

Item number Item name  OID POS Item: Item Risk Dias sem 

movimentos 

Cobertura de 

stock (dias) 

Cobertura corrigida 

de stock (dias) 

8395000003      Prot.forq.kaw.kx Pr 150 10 4.NO RISK  109 3 

 

109 

8001600002      Joelheira Devil-

joelh.pr 

335 5025 4.NO RISK  251 20 251 

8657400026      P.farol Halo Br+br 

Neutro 

120 5 4.NO RISK  109 1 109 
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A cobertura corrigida de stock fará com que nestas situações, o valor a ter em consideração para a 

definição do nível de obsolescência seja o do parâmetro “Dias sem movimentos”. Na Tabela 5, pode 

visualizar-se os diversos graus de obsolescência e os respetivos critérios que caraterizam cada um 

deles.   

 

Tabela 5 – Níveis de obsolescência e definição dos seus critérios.  

 

Todas as variáveis e parâmetros utilizados no critério para a definição do nível de obsolescência 

apresentam-se detalhadamente no Apêndice IV.  

5.3 Proposta  

A proposta de melhoria que sustenta este trabalho, esquematizada no fluxograma da Figura 20, 

consiste genericamente, em rever os níveis atuais do critério de classificação para que passem a 

permitir uma válida perceção dos verdadeiros monos da empresa. A necessidade surge, uma vez que o 

nível HR da classificação atual não possibilita à empresa percecionar quais são os seus verdadeiros 

monos, nomeadamente os que estão presentes em catálogo ou não. Para além disso, para as 

referências com status igual ou superior a 20, exige-se ainda o registo de uma das duas condições 

seguintes, para que se possa dar início à monitorização quanto ao nível de obsolescência destes: idade 

da SKU baseada no TTM definido, ou a ocorrência de algum consumo ou venda, antes de decorrido a 

idade requerida. Deste modo, a monitorização de obsolescência dos artigos pode começar assim que 

se verifica o primeiro movimento de venda ou consumo do artigo ou após decorridos os 270 dias de 

idade. Desbloqueado o início da monitorização, o fator de decisão que irá determinar se os níveis de 

obsolescência dos artigos equivalem a algum dos mais baixos (A/B/C) é o respetivo nível de cobertura 

corrigida de stock. Já para os níveis mais elevados (D e E), para além desse fator, adicionalmente 

importa diferenciar quais as SKU’s presentes nos catálogos da Polisport (D) e as que estão fora destes 

Nível de obsolescência  Critério 

A (NR)  Nível de cobertura corrigida de stock < 90 dias. 

B (R)  90 dias ≤Nível de cobertura corrigida de stock < 270 dias. 

C (MR)  270 dias ≤ Nível de cobertura corrigida de stock < 365 dias. 

D (MonoCatálogo)  Artigos presentes em Catálogo e com um nível de cobertura corrigida de stock ≥ 365 dias. 

E (Mono)  Artigos fora de Catálogo e com um nível de cobertura corrigida de stock ≥ 365 dias. 
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(E), obrigando a maior atenção por parte da organização para que tomem ações de maneira a que 

esses artigos não se transformem num completo desperdício. 

De forma mais específica, uma SKU estará no nível “A” se possuir um nível de cobertura corrigida de 

stock inferior a 90 dias; será classificada como “B” se tiver uma cobertura corrigida de stock entre 90 

dias e 270 dias (excluído); registará o grau “C” se a cobertura corrigida de stock estiver no intervalo 

entre os 270 (inclusive) e os 365 dias (exclusive); o nível “D” será determinado pela presença do artigo 

em catálogo e por uma cobertura corrigida de stock maior ou igual a 365 dias; uma referência localiza-

se no grau “E” quando não está presente no catálogo e, de forma cumulativa, quando o nível de 

cobertura corrigida for maior ou igual a 365 dias. Quando um artigo se encontra classificado como C, 

já podendo ser considerados como estando numa fase de candidatos a monos, a organização deve 

tomar ações nos diversos departamentos, de maneira a impedir que essa referência futuramente 

evolua para um nível de obsolescência superior. Caso, essas ações consigam alcançar resultados 

positivos, essa SKU poderá até conseguir minimizar o seu nível de obsolescência, para B ou mesmo A. 

Para as referências que não registam qualquer movimento (quer seja de consumo ou venda), mas que 

possuem stock (POS≠0), assumiu-se uma cobertura de 365 dias, pelo que estas serão classificadas 

como D ou E, variando apenas pela sua presença ou ausência no catálogo da Polisport, 

respetivamente.  

Assim, a segmentação de certa forma dos HR da anterior classificação em dois níveis (D e E) na nova 

proposta possibilitam à empresa a identificação e a tomada de medidas, com o intuito de minimizar os 

monos e desperdícios que lhe estão inerentes.   
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Figura 20 - Diagrama de Fluxos da proposta de classificação de obsolescência (Fonte: Elaboração Própria). 

5.4 Resultados obtidos  
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Neste subcapítulo, apresentam-se os resultados conseguidos com a proposta de melhoria do modelo 

de classificação de SKU’s no que diz respeito ao seu nível de obsolescência.  

Assim, posteriormente ao cálculo da cobertura de stock corrigida para as referências que respeitam as 

condições de desencadeamento do início da monitorização, obtiveram-se os seguintes resultados 

exibidos na Tabela 6, demonstrativos da proposta de melhoria ao critério atual.  

 

Tabela 6 – Nova classificação e respetiva quantificação por nível de obsolescência, dos produtos acabados do segmento de moto 
Polisport.  

Níveis de obsolescência  Número de SKU’s 

 

% SKU’s Valor (euros) 

 

Valor (%) 

A (NR) 1 709  
78,25 

745 465 
66,14 

B (R) 248 
11,36 

242 101 
 

21,48 

C (MR) 26 
1,19 

10 496 
0,93 

D (Mono Catálogo) 38 
1,74 

96 027 
8,52 

E (Mono) 163 
7,46 

32 937 
2,92 

Total Geral                           2 184 

                    

100                 1 127 026 

  

100 

 

Para o segmento de produto acabado de moto Polisport, os níveis mais elevados de obsolescência, D 

(Mono Catálogo) e E (Mono), os principais alvos do projeto, representam pouco mais de 10% do valor 

global da amostra. De uma forma mais específica, em D situam-se 38 referências que significam 

96 027 euros (mais de 8% do valor total). Já no que diz respeito ao nível E, relativo aos monos 

inexistentes em catálogo, estes abrangem 163 referências que significam 32 937 euros, com um peso 

inferior a 3% do valor global da amostra. No grau C, designado na anterior classificação de MR, 

localizam-se 26 SKU´s que, têm um impacto de 10 496 euros. Estes são considerados como 

candidatos a monos, pelo que devem ser alvo de alguma atenção para que, no futuro não venham a 

transformar-se em obsoletos. Quanto ao nível B, denominado anteriormente como R, este representa o 

primeiro nível de risco, englobando 248 referências que significam 242 101 euros. Em A, situam-se as 

SKU’s previamente designadas como NR, que sendo monitorizadas não representam ainda qualquer 

risco para a empresa. Este inclui cerca de 1709 artigos, isto é, 78% da amostra em estudo, 

significando 745 465 euros. Pelos resultados obtidos, baseados na amostra em estudo, pode-se 

afirmar que o problema de geração de monos terá maior impacto, no que diz respeito a este 

segmento, nas referências que ainda se encontram em catálogo, uma vez que representam 

sensivelmente o tripo do valor dos monos classificados em “E” que já estão fora do catálogo. Deste 

modo, a empresa deve ter maior atenção para com estas, agindo através da tomada de medidas até 

conseguir escoar todas as existências.  
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Para se perceber a dimensão do problema, de uma forma mais global para a Polisport, aplicou-se 

também a proposta de melhoria do critério às referências de produto acabado do segmento de 

bicicleta. Deste modo, na Tabela 7 apresenta-se os resultados da monitorização a partir da proposta de 

melhoria ao critério atual, utilizando dados extraídos da base de dados à data de 14 de setembro de 

2018.  

 

Tabela 7 - Nova classificação e respetiva quantificação por nível de obsolescência, dos produtos acabados do segmento de bicicleta. 

Níveis de obsolescência  Número de SKU’s 

 

% SKU’s Valor (euros) 

 

Valor (%) 

A (NR) 540 
68,79 

1 390 622 
56,62 

B (R) 144 
18,34 

861 695 
35,09 

C (MR) 10 
1,27 

21 002 
0,86 

D (Mono Catálogo) 0 
                 0             

 
0 

E (Mono) 91 
11,59 

182 581 
7,43 

Total Geral 785 

 

100 2 455 889 

 

100 

 

Analisando-se os resultados para este segmento, percebe-se que não existem referências classificadas 

no nível “D”, isto é, não existem monos em catálogo, o que é bastante positivo para a empresa. Por 

outro lado, mais de 11% das referências classificadas em “E”, ou seja, verdadeiros Monos, 

representam quase 8% do valor total deste segmento.  
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6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO  

Este capítulo inclui as principais conclusões do trabalho, no âmbito da melhoria do desempenho 

logístico da empresa através de uma melhor classificação do nível de obsolescência de cada 

referência. Adicionalmente, são também mencionadas sugestões de trabalho futuro complementares à 

proposta de melhoria apresentada para a problemática estudada.  

6.1 Maiores Contribuições   

Atualmente, a gestão de stocks é uma das áreas cruciais da logística e uma das que mais contribui 

para a eficiência das empresas, tentando-se constantemente evitar custos desnecessários, mantendo 

um nível de serviço ao cliente aceitável. Além disso, do ponto de vista financeiro, a sua gestão tem 

grande impacto numa organização.  

Uma vez que a Polisport adota a estratégia de constituição de stock, como forma de amortecimento da 

incerteza de serviço, em detrimento da aposta em capacidade instalada através da existência de um 

segundo turno de produção, a melhoria do controlo dos seus níveis de stocks, minimizando o trade-off 

entre o incremento do nível de serviço e minimização dos custos inerentes de stocks, demonstram ser 

um objetivo primordial, primeiramente para o departamento de Logística. Nesse contexto, surge a 

proposta de melhoria do critério de classificação de obsolescência de cada SKU, tentando-se desse 

modo aprimorar a sua monitorização tendo em vista a minimização do problema de geração de monos 

da empresa. 

Esta classificação funcionará como ferramenta de suporte nomeadamente à análise dos respetivos 

stocks de segurança e as suas ações de ajustamento, para que quando o nível de obsolescência dos 

artigos ou componentes aumentar, se verifique a variação de stocks de segurança definidos.  

A grande limitação do trabalho desenvolvido ao longo do estágio reside no facto da proposta não se ter 

implementado em tempo útil. Desta forma, se a organização o vier a fazer no futuro próximo, 

conseguirá ter maior visibilidade sobre os seus verdadeiros monos, permitindo ainda a sua precisa 

quantificação. Além disso, a sua implementação contribuirá para o auxílio na tomada de medidas, 

pelos mais diversos departamentos, no sentido de minimizar esta problemática com impacto crescente 

no desempenho global da Polisport Plásticos.   
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6.2 Trabalho Futuro 

Numa perspetiva de continuidade ao trabalho, existem sempre oportunidades de melhoria ao mesmo, 

passando-se de seguida a enumerar algumas delas.  

Apesar de se ter utilizado como amostra apenas produtos acabados do segmento de moto e de 

bicicleta para se perceber o impacto da nova classificação nos resultados esperados, esta poderá ser 

generalizada e aplicada a todas as referências comercializadas na Polisport, quer sejam matérias-

primas, produtos em curso de fabrico ou produtos acabados. Para a situação de matérias-primas e 

produtos em curso de fabrico, que deverão ter maior impacto na problemática de geração de monos 

não deve ser necessário o cumprimento da condição da idade da referência para se desencadear a sua 

monitorização quanto ao nível de obsolescência.  

Além disso, ajustar a variável do TTM médio aplicado a produtos acabados, em que se baseia a idade 

da referência de acordo com o grupo de produto em que cada uma se insere, poderia revelar-se 

benéfico. É importante salientar que os produtos OEM devem merecer uma atenção especial por parte 

da organização pelas condições e períodos de fornecimento exigidos.  

Quanto às devoluções de clientes, apesar de não desvirtuarem a classificação de obsolescência, 

poderia pensar-se na criação de um movimento exclusivo no Infor M3, independente do de vendas 

(‘OID’), de forma a permitir monitorizar mais diretamente este parâmetro, importante para a empresa 

perceber a recetividade dos seus produtos no mercado.  

Por fim, a definição de gamas de artigos específicas a cada cliente, associando a cada uma delas o seu 

respetivo status podia ser interessante. Deste modo, a implementação desta ação iria permitir a 

identificação dos artigos relevantes ou não para determinado cliente em particular, que pode por 

exemplo, estar no status 20 para um e noutro estado completamente distinto para outro, uma vez que 

o cliente nunca o adquiriu. 
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ANEXO I – PARCERIA DA POLISPORT COM A EUROPAC (REVISTA LOGÍSTICA 

MODERNA, 21/11/2017) 
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ANEXO II – COMBOIO LOGÍSTICO UTILIZADO NO ABASTECIMENTO ÀS LINHAS 

DE MONTAGEM  
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ANEXO III – EXEMPLO DE CAIXA DE NIVELAMENTO DE STOCK  
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ANEXO IV – ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO DA 

OPERAÇÃO DE MONTAGEM 
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ANEXO V – EXEMPLOS DE MOQ’S DE ALGUMAS SKU´S DA POLISPORT 

 

Agreement: Item 

Number 

Nome_Item Agreement: 

Qty 

AvgQty Área comercial Mercado Cobertura 

média 

(dias) 

300010001799 Trás Colete Incolor+espuma En 500 1,82 Moto Polisport Nacional 274,73 

301100001263 Estofo Mini Exclusive 63 1000 6,57 Bicicleta Bobike Comunitário 152,21 

301200000630 Frente Bobike One Mini 30 1000 7,47 Bicicleta Bobike Nacional 133,87 

330420000675 Prot.mão Qwest Esq.75+polisp 600 0,83 Moto Polisport Nacional 722,89 

3304200006LK Prot.mão Qwest Esq.lk+polisp 600 1,04 Moto Polisport Nacional 576,92 

3406000003BR P.pé+abraç.groovy Br 600 1,61 Bicicleta 

Polisport 

Nacional 372,67 

340600000362 P.pé+abraç.groovy 62 2000 23,05 Bicicleta 

Polisport 

Nacional 86,77 

340600000630 Cadeira Groovy 30 1000 3,26 Bicicleta 

Polisport 

Nacional 306,75 

3406400002CI Pousa Pé+abraç.bs100 Ci+pa 3000 0,47 Bicicleta Cliente Nacional 6382,98 

3406400004CW Cadeira Bs100 Cw 3000 0,47 Bicicleta Cliente Nacional 6382,98 

8417200002 Tampa Rad.yz250/450f  Br 1500 2,37 Moto Polisport Nacional 632,91 

3644500001PR.2 Bidao Rosca Pr 700 11 3000 3,33 Bicicleta 

Polisport 

Nacional 900,90 
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ANEXO VI – VENDAS DE PORTA-BEBÉS EM 2017   

 

 

Janeiro a Julho - Época alta; 

Agosto a Dezembro - Época considerada baixa.  

Agosto e Dezembro – semanas de férias dos colaboradores da Polisport acontecem nestes meses, em 

que nessas se encontra encerrada, o que justifica o registo dos picos negativos de vendas nesses 

meses.  
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ANEXO VII – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE OBSOLESCÊNCIA DAS SKU’S, 

IMPLEMENTADO NO ERP 

Base de cálculo 365 dias 

Total de necessidades do artigo em ordens de fabrico 

Total de necessidades do artigo em ordens de compra 

Total de necessidades do artigo em ordens de encomenda 

 

Filtro de artigos 

(MTITNO NOT LIKE 'Z%' AND MTITNO NOT LIKE 'FE%' AND MTITNO NOT LIKE 'MD%' AND MTITNO NOT LIKE 

'REWORK%') 

 

Movimentos 'WOM','OID','PPS','WOP' 

ARTIGOS TRANSFERIDOS ENTRE ARMAZENS 

ARTIGOS TRANSFERIDOS ENTRE ARMAZENS DE DIFERENTES EMPRESAS 

RESULTADO FINAL, SOMATORIO DE ODs, OFs E OCs 

 

Cálculo da data de último movimento 

Data do ultimo movimento 

 

Definição 

1. HIGH RISK 

No need from Manufacturing Orders (OF) 

Nothing incoming from Purchase Orders (OC) 

Nothing in need from Customer Orders (OE) 

 

Nothing consumed since last year 

Nothing purchased since last year 

Nothing sold since last year 

 

2. MEDIUM RISK 

Current Stock bigger than sum of total future need for manufacturing, purchase orders and 

sales (OF and OC and OE) and total consumptions from manufacturing, purchase and sales since 

one year ago) 

 

3. RISK 

Current Stock bigger than total consumptions from manufacturing, purchase and sales since one 

year ago 

 

4. NO RISK YET 

Others 
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APÊNDICE I – EXPLICAÇÃO DOS PROCESSOS DE UMA OD E DE UM 

SUBCONTRATO 

OD  

 
 

De uma forma geral, uma OD funciona como uma OC mas de forma interna às empresas pertencentes 

ao grupo Polisport.  

Deste modo, quando a Polisport Plásticos, S.A. recebe a EC (Encomenda de Cliente), esta procede ao 

lançamento da encomenda, pelo que neste momento o MRP gera as respetivas necessidades. De 

seguida, a Polisport Plásticos envia a OD para a correspondente empresa do grupo, sendo que esta 

última é responsável pela garantia de disponibilidade das MP necessárias para cada uma das SKU’s 

requeridas, tendo em conta o seu LT. Por fim, posteriormente à realização da respetiva produção dessa 

OD, é feita a sua entrada num dos vários armazéns da Polisport Plásticos (PA1, PA3, BB1, CLM) de 

acordo com o segmento de negócio em que se insere.   

 

Subcontrato  

Entrada do material requerido na OD no respetivo armazém da Polisport Plásticos, S.A. 

Produção da OD pela respetiva empresa do grupo 

OD

Uma OD acontece apenas quando a OC é enviada para uma das empresas que constituem o grupo Polisport (Polinter Plásticos, Polisport Molds, 
Headgy Helmets e Polipromotion)

OC

Lançamento da respetiva OC (SKU, Quantidade e Preço Unitário) para uma empresa do grupo Polisport origina uma OD

Recebimento da EC pela Polisport Plásticos, S.A.

MRP irá gerar as respetivas necessidades
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No que diz respeito a um subcontrato, no momento em que a Polisport recebe uma EC, de uma ou 

mais SKU, esta envia a respetiva OC para a empresa subcontratada, se for caso disso. Em simultâneo, 

a Polisport cria a OF dessa OC para posteriormente se efetuar o consumo das respetivas MP que são 

enviados para a produção na empresa subcontratada.  

Cada OC inclui a SKU, as quantidades e o respetivo preço unitário, estando sempre associada a uma 

OF. O fornecedor do subcontrato não produz sem a existência da OC e a OF inclui as MP/PCF 

necessárias, sendo enviados para produção do que é pedido e quando concluído para posterior entrega 

na Polisport. No momento da receção do material (entrada da OC) é realizada a sua entrada no Infor 

M3 e efetua-se o consumo informático das MP/PCF da OF, já que o seu consumo físico já aconteceu.  

 
  

Polisport dá entrada da OC e faz o respetivo consumo no sistema dos componentes da OF

Subcontrato

Produção da OC pela empresa subcontratada
Entrega do material requerido no respetivo armazém 

da Polisport

OF

Inclui os componentes necessários para a produção da OC e que são enviados para o subcontrato

Envio da OC para o subcontrato

Inclui a SKU, Quantidade e Preço Unitário.

Recebimento de uma EC pela Polisport Plásticos, S.A. 

Recebendo uma EC, o MRP irá gerar as necessidades
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APÊNDICE II – SKU´S NÃO CLASSIFICADAS NO CRITÉRIO ATUAL  
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APÊNDICE III – CÁLCULO DO TTM MÉDIO 

1) Dados necessários à determinação do TTM: Data de criação de cada referência e data de primeira venda de produto 

acabado do segmento de moto Polisport;  

 

2) Amostra: Artigos com data de criação de 2015, 2016 e 2017, justificada pelo facto da data mais antiga de vendas 

disponibilizadas pela base de dados da Polisport serem desse ano. Para além disso, não se incluem dados de 2018 no 

estudo por este ainda estar a decorrer.  

 

3) Para cada ano em análise, fez-se uma tabela dinâmica para determinar a média da diferença entre a data mínima de 

venda e a data de criação do código do artigo, o valor máximo e mínimo dessa diferença. A partir destes, retirou-se os 

seus extremos máximos e mínimos de forma a não enviesar os resultados obtidos, que para cada ano, se expõem na 

tabela apresentada de seguida.  

   

Ano Média da Dif Max da Dif Min da Dif 

2015 177 291 117 

2016 178 273 112 

2017 240 380 115 

 

Posteriormente, efetuou-se a diferença entre os valores máximos e mínimos de dias que tinham sido obtidos na tabela 

anterior, obtendo-se assim o valor médio de 200 dias, como demonstrado de seguida.  

Dif Número de dias 

  174 

(Max-min) 161 

  265 

Média(Max-Min) 200 

 

Adicionalmente, o departamento de Engenharia considera que cada projeto de desenvolvimento de uma réplica (um dos 

grupos de produto existentes na empresa) até começar a ser comercializado se prolonga geralmente por um período de 6 

meses (180 dias) e que I&D de um produto da marca Polisport pode demorar mais de um ano. Tendo em consideração 

todo o contexto referido, irá considerar-se o tempo intermédio, isto é, 270 dias (9 meses).  

 

Assim, os 270 dias de TTM é a condição de idade da SKU necessária para que comece a ser lida quanto ao seu nível de 

obsolescência, caso não se tenha verificado até esse dia qualquer registo de venda ou consumo. No caso de se verificar 

qualquer um destes movimentos antes de decorridos os 270 dias de idade da referência de PA, este começa a ser 

monitorizado logo a partir desse momento.   
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APÊNDICE IV – VARIÁVEIS E PARÂMETROS DO CRITÉRIO  

Variável/Parâmetro Explicação/ Fórmula de cálculo 

Item: Date creation Data de criação da referência, quer seja de MP/PCF ou PA. 

CATALOGO Indicação de se SKU existe ou não no catálogo de 2018 do respetivo segmento de negócio. 

OID Movimento que indica venda no Infor M3. 

WOM Movimento que indica consumo OF no Infor M3, ERP implementado na Polisport. 

Consumo Soma de 'OID' e 'WOM'. 

OC_Qty Representa as quantidades em aberto de ordens de compra existentes na empresa. 

OFS_Qty Representa as quantidades em aberto de ordens de fabrico existentes na empresa. 

SumOfPOS Representa a quantidade em stock total em todos os armazéns da Polisport por referência. 

Item: Item Risk Indica a classificação de risco de obsolescência da classificação atual, podendo a cada referência estar associado 

High Risk/Medium Risk/Risk/No Risk. 

LastMovement Indica a data de último movimento de cada referência considerada para a definição da classificação de risco. 

Dias sem 

movimentos 

Diferença entre a data de Hoje e a data de último movimento; para os artigos que não têm registo de 

"LastMovement" irá assumir-se o valor de 365 dias. 

Idade Variável obtida a partir da diferença entre a data de hoje e a data de criação do código da referência. 

Cobertura No caso de artigos sem registo de último movimento, o critério irá assumir e forçar uma cobertura de 365 dias; 

Para referências que não permite calcular a cobertura irá associar o valor de zero dias.  

Cobertura Corrigida Se cobertura < dias sem movimentos, critério irá considerar o valor de dias sem movimentos para a cobertura 

corrigida. O objetivo é penalizar os artigos que teriam cobertura baixa, derivado de vendas médias altas, apesar de 

estarem há muitos dias parados. Através da seguinte 

fórmula:“SE([@SumOfPOS]=0;0;SE(ARRED.PARA.CIMA(SE.ERRO(SE(([@SumOfPOS]+[@[OC_Qty]]+[@[OFS_Qty]])/

([@OID]+[@WOM])<=0;0;([@SumOfPOS]+[@[OC_Qty]]+[@[OFS_Qty]])/([@OID]+[@WOM]));365);0)*1<[@[Dias 

sem movimentos]];[@[Dias sem 

movimentos]];ARRED.PARA.CIMA(SE.ERRO(SE(([@SumOfPOS]+[@[OC_Qty]]+[@[OFS_Qty]])/([@OID]+[@WOM])<=

0;0;([@SumOfPOS]+[@[OC_Qty]]+[@[OFS_Qty]])/([@OID]+[@WOM]));365);0)*1))” 

Filtro_Status Sendo a única condição obrigatória, assume para as SKU's que a estejam a cumprir (Status >=20) o valor de 1 e 

para as restantes "0"; Fórmula: "SE([@[Item: Item status]]>=20;1;0)". 

Filt_Idade 1ª restrição alternativa: Para indicar as referências com idade >=270 dias, assume como 1 as que cumprem esse 

requisito e como "0" as que não cumprem, através da seguinte fórmula: “SE([@Idade]>=270;1;0)”. 

Filt_Consumos 2ª restrição alternativa: Indicação de registo de algum movimento de venda ou consumo, obtida pela fórmula: 

"SE([@Consumo]>0;1;0)". 
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Filt_Catalogo Para que seja possível classificar os monos da empresa em "D" e E", é necessário criar o respetivo filtro acerca da 

presença ou não de cada referência em catalogo. Neste contexto, utiliza-se a seguinte fórmula: 

"SE([@CATALOGO]<>"";1;0)". 

Agregar Obtida pela fórmula "SE([@[Filt_Idade]]+[@[Filt_Consumos]]>0;1;0)", identifica-se com "1" as referências que 

cumprem uma de duas condições alternativas (isto é, de forma agregada é superior a zero), para que se possa 

iniciar a monitorização; Caso não cumpra assume-se "0" e não continua o processo.  

Nova “SE([@[Filtro_Status]]+[@Agregar]<2;0;SE([@[Cobertura Corrigida]]<90;"A";SE([@[Cobertura 

Corrigida]]<270;"B";SE([@[Cobertura Corrigida]]>=365;1;"C"))))” 

Segmentar  "SE([@Nova]<>1;[@Nova];SE([@CATALOGO]<>"";"D";"E"))" 

Valor  Determina o valor em stock através da fórmula: "[@SumOfPOS]*[@[Actual cost]]". 


