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RESUMO 

Desenvolvimento de metodologias de mapeamento e cálculo dos custos logísticos para 

novas Cadeias de Abastecimento 

A seleção adequada dos fornecedores reduz significativamente o custo de compra e aumenta o nível de 

competitividade da empresa compradora. Para além dos fornecedores, é necessário decidir acerca de 

onde alocar as instalações, o número de localizações ótimas e como efetuar o transporte até ao cliente. 

Deste modo, reconhece-se que há uma necessidade intrínseca de mapear adequadamente todos os 

custos logísticos de cada cenário. De facto, é de extrema importância mapear e calcular o custo logístico 

de modo a atingir a melhor solução possível, reduzindo os desperdícios de tempo, custo e movimentação. 

A melhor opção será aquela que se traduz no menor custo total considerando todos os custos relevantes. 

Neste projeto de investigação procedeu-se ao desenvolvimento de uma metodologia de suporte à 

sistematização de processos de Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento e ao 

desenvolvimento e implementação de uma ferramenta de cálculo de Total Cost of Delivery no 

departamento de logística da Bosch Car Multimedia. Portanto, a metodologia de investigação adotada 

neste projeto de investigação foi a Investigação-Ação. Numa primeira fase, realizou-se um diagnóstico à 

situação atual nomeadamente, uma análise às ferramentas existentes e aos processos em vigor. Daqui 

resultou a identificação dos principais problemas e posterior desenvolvimento e normalização de 

soluções focadas na melhoria contínua do desempenho logístico da área em estudo. As propostas de 

melhoria apresentadas incidiram essencialmente no desenvolvimento de uma metodologia para o 

Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento e na construção de uma nova ferramenta de cálculo 

de Total Cost of Delivery de novos projetos. Como resultados da investigação, foi desenvolvida uma 

metodologia de Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento que se enquadra nas necessidades 

da empresa e dos seus produtos, a qual foi validada com a aplicação a um projeto real e implementou-

se a ferramenta de Total Cost of Delivery que foi validada com a utilização e feedback dos utilizadores. 

Estas medidas proporcionaram uma melhoria no desempenho de ambas as atividades, conferindo-lhes 

um maior grau de flexibilidade, fiabilidade e transparência face ao estado inicial. 

PALAVRAS-CHAVE 

Custo Total da Cadeia de Abastecimento, Gestão da Cadeia de Abastecimento, Logística de Outbound, 

Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento, Total Cost of Delivery 
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ABSTRACT 

Methodologies development of design and logistic costs calculation for new Supply Chains 

Proper selection of suppliers significantly reduces the cost of purchase and increases the level of 

competitiveness of the purchasing company. In addition to the suppliers, it is necessary to decide where 

to allocate the facilities, the number of optimal locations and how to do the transport to the customer. In 

this way, it is recognised that there is an intrinsic need to adequately map all the logistical costs of each 

scenario. In fact, it is extremely important to map and calculate the logistic cost in order to achieve the 

best possible solution, reducing time, cost and handling. The best option will be the one that translates 

into the lowest total cost considering all relevant costs. In this research project it was developed a 

methodology to support the systematization of Supply Chain Network Design processes and was 

developed and implemented a Total Cost of Delivery calculation tool in Bosch Car Multimedia Logistics 

Department. Therefore, the research methodology adopted in this research project was the Action-

Research. In a first phase, a diagnosis was made to the current situation, namely, an analysis of the 

existing tools and current processes. This resulted in the identification of the main problems and 

subsequent development and standardization of solutions focused on continuous improvement of the 

logistic performance of the area under study. The improvement proposals presented focused essentially 

on the development of a methodology for Supply Chain Network Design and the construction of a new 

tool to calculate Total Cost of Delivery for new projects. As result of the research, a Supply Chain Network 

Design methodology that fits the company needs and its products was developed, which was validated 

with the application to a real project and the Total Cost of Delivery tool was implemented and validated 

with the use and feedback from users. These measures provided an improvement in the performance of 

both activities, giving them a greater degree of flexibility, reliability and transparency compared to the 

initial state. 

KEYWORDS 

Outbound Logistics, Supply Chain Management, Supply Chain Network Design, Total Cost of Delivery, 

Total Supply Chain Cost 
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1. INTRODUÇÃO 

Este projeto de investigação visou a sistematização de processos de Mapeamento da Rede de 

Cadeias de Abastecimento, no departamento de logística da empresa Bosch Car Multimedia, e 

implementação de uma ferramenta de cálculo de Total Cost of Delivery, a partir otimização da 

ferramenta de cálculo em utilização.  

Neste capítulo são descritos o enquadramento da temática em estudo, a motivação e gap para a 

realização do projeto, a pergunta de investigação, a abordagem metodológica adotada e, por fim, a 

estrutura do documento. 

1.1. Enquadramento 

Denomina-se Cadeia de Abastecimento (CA) a rede de fornecedores, fábricas, armazéns, centros de 

distribuição e clientes, organizada para a aquisição de matérias-primas e transformação destas em 

produtos ou serviços, com objetivo a satisfação do cliente (La Londe e Masters, 1994). É tradicionalmente 

caraterizada pelo fluxo de materiais de montante para jusante e um fluxo de informação inverso (Beamon, 

1998).  

A Gestão da Cadeia de Abastecimento (GCA) pode ser caraterizada com base na sua abordagem da 

gestão de inventários, alocação dos custos, horizonte temporal, grau partilha de informação e 

monotorização da cadeia, grau de coordenação entre os múltiplos níveis, planeamento conjunto, 

compatibilidade das filosofias das diferentes entidades, liderança da cadeia, partilha dos riscos e 

recompensas e rapidez das operações (Cooper e Ellram, 1993). 

Uma CA pode ser caraterizada de várias perspetivas: 

• Mentzer, Keebler, Nix, Smith, e Zacharia (2001) caraterizaram as Cadeias de Abastecimento 

segundo o grau de complexidade; 

• Cagliano, Caniato, Golini, Kalchschmidt, e Spina (2008) classificaram as Cadeias de 

Abastecimento de acordo com a estratégia adotada pelas empresas. 

A GCA pode ser definida pelos seus processos operacionais principais: 

1. Global sourcing (Gestão da relação com o fornecedor numa perspetiva global) (Murray, Kotabe, 

Wildt, Wildt, e World, 1995); 
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2. Global manufacturing (Gestão do fluxo de produção distribuído pelo mundo)(Maccarthy e 

Atthirawong, 2015); 

3. Global distribution (Gestão da comercialização e distribuição do produto globalmente)(Bello, 

Lohtia, e Sangtani, 2004). 

Li, Ragu-Nathan, Ragu-Nathan, e Subba Rao (2006), defendem que a Cadeia de Abastecimento 

apresenta quatro dimensões, sendo elas as relações estratégicas entre fornecedores, a relação com os 

clientes, o nível de partilha de informação e a qualidade da informação partilhada. 

A logística é a parte da CA responsável por planear, implementar e controlar os procedimentos para o 

transporte e armazenamento de mercadorias e informação relacionada desde o ponto de origem até ao 

ponto de consumo, de acordo com as exigências do cliente, como descreve o Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP, 2018). A logística é, portanto, o resultado das atividades de gestão 

dos fluxos de Inbound e Outbound, em termos de transporte, gestão da frota, gestão de armazéns, gestão 

dos materiais e seu manuseamento, gestão da resposta a encomendas, mapeamento da rede logística, 

gestão de inventários, planeamento do abastecimento e da procura e gestão dos prestadores de serviços 

logísticos (CSCMP, 2018). 

Svensson (2002) define a Logística de Outbound como o conjunto de processos que estão envolvidos na 

embalagem, armazenamento, transporte de produtos e serviço ao cliente, bem como à gestão do fluxo 

de informação do final da linha de produção para o cliente. 

Quando duas empresas formam uma ligação, algumas das suas atividades internas deverão ser geridas 

por ambas e, deste modo, juntamente com as ligações que estas tenham com outras organizações, será 

formada uma CA. Deste modo, o Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento é crucial para a 

estratégia de comunicação e implementação da visão da organização.  

Gardner e Cooper (2003) afirmam que o mapeamento apropriado pode facilitar o processo de 

planeamento estratégico, o fluxo de informação e o reajustamento da cadeia. Ajuda também a evidenciar 

a dinâmica do canal, fornecer uma perspetiva comum, melhorar a comunicação e permitir o 

monitoramento da cadeia bem como fornecer uma base para análise da mesma. O Mapeamento da 

Cadeia de Abastecimento pode ser muito importante para entender a CA da organização, para avaliar a 

cadeia atual e para propor um realinhamento da mesma.  

O Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento, em inglês, Supply Chain Network Design (SCND) 

é usado como um suplemento do Value Stream Design (VSD), oferecendo uma análise detalhada de toda 
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a rede logística e representa todos os passos do processo de criação de toda a rede de valor, bem como 

as fronteiras regionais representativas. O SCND avalia a criação da cadeia de valor e as alternativas tendo 

em conta aspetos logísticos. O objetivo é estabelecer uma rede transparente e criar cadeias de valor 

Lean (Santoso, Ahmed, Goetschalckx, e Shapiro, 2003). O mapeamento da cadeia e a transparência da 

mesma irá garantir curtas distâncias e tempos de entregas e permitir que sejam tomadas as escolhas 

mais apropriadas para o transporte de materiais e alocação das instalações (Melo, Nickel, e Saldanha-

da-Gama, 2009). 

Durante o SCND, é fundamental ter a perceção do que constitui uma Cadeia de Valor, e qual é a cadeia 

de valor para o produto ou serviço em questão, de modo a que a alocação dos custos e dos recursos 

seja realizada de acordo com as atividades que acrescentam valor ao produto (Porter, 2011). Para além 

disso, é necessário não descurar a estratégia competitiva da empresa, de modo a que a operação seja 

lucrativa. É relevante salientar que a rivalidade entre concorrentes não se estabelece apenas em relação 

ao preço do produto, mas também, por exemplo, em termos de inovação, no serviço prestado e ao nível 

do marketing  (Porter, 2008). Deste modo, é importante definir e implementar uma metodologia de 

SCND, de modo a que cada produto contribua para a competitividade da empresa. 

É tarefa da logística garantir o produto certo, na quantidade certa, na qualidade certa, nos custos certos, 

no momento certo e no lugar certo. Para atingir esse objetivo, a logística está preocupada com o fluxo 

de materiais dos fornecedores (internos e externos) para os clientes e o fluxo de informação 

correspondente.  

Técnicas mais recentes de custeio, tais como a rendibilidade direta do produto (DDP), o custo total de 

propriedade (TCO), e o custeio baseado na atividade (ABC) forneceram informação útil, mas não 

abordam satisfatoriamente toda a Cadeia de Abastecimento (Lalonde e Pohlen, 1996). 

A logística de Outbound é uma das atividades primárias da Cadeia de Valor (Porter, 2011). Deste modo, 

conclui-se que é de extrema importância que o cálculo destes custos seja realizado corretamente e o seu 

processo normalizado, visando evitar custos irrealisticamente elevados, ou baixos, na cotação de um 

projeto, podendo resultar em perdas significativas para a empresa ou em preços demasiado elevados, 

excluindo a empresa do mercado competitivo.  

Se o objetivo é obter o custo total incorrido numa empresa em comprar, transformar e vender os seus 

produtos, dentro de uma Cadeia de Abastecimento, existem vários modelos/ ferramentas que o 

permitem calcular e otimizá-lo. No entanto, estas ferramentas possuem algumas deformidades e falhas, 

pelo que, devem ser estudadas e compreendidas de modo a que a empresa possa tomar decisões 
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acertadas acerca da alocação dos custos. Segundo, Denzin e Lincoln (2005), no sentido mais limitado, 

o TCO é um método de cálculo do custo total de aquisição de bens e serviços a um fornecedor. O TCO 

inclui não apenas o preço de compra, mas também os custos de quaisquer atividades adicionais 

associados à relação com o fornecedor. No entanto, este método é mais adequado à aquisição de 

máquinas e equipamentos, não reflete o custo entre empresas na CA e deixa de fora os custos 

relacionados com a logística de Outbound. Assim, este método destaca apenas o custo de uma empresa 

ser fornecida por outra.  

Na literatura, o Total Cost of Delivery (TCD) é frequentemente confundido com o Custo de Servir (Cost to 

Serve- C2S) ou o custo total da CA. No entanto, o custo total é o conjunto de todos os custos envolvidos 

ao longo de toda a CA, dos fornecedores até ao cliente final, ou seja, considera os custos incorridos nas 

diferentes empresas. Existem ainda certos custos particularmente exclusivos da natureza das Cadeias 

de Abastecimento Globais que são imperativos tanto para o desempenho como para a gestão de custos 

(Enney, Harris, e Lawson, 2008). Freeman et al. (2000) defendem que à medida que a economia 

industrial amadurece, as empresas estão a ser forçadas a adaptar os seus produtos às necessidades 

individuais dos seus clientes, e a fornecer cada vez mais serviços no pacote que vendem aos seus 

clientes. Portanto, o custo de servir foca-se no custo das atividades a jusante da CA, tais como, marketing, 

distribuição, devoluções, reclamações, processamento de encomendas, entre outros. Numa fase inicial 

de cotação de um projeto, devido á distância temporal até ao início da produção, revelou-se interessante 

diferenciar os termos “custo de entrega” e “custo de distribuição”, uma vez que a equipa foca-se 

primeiramente na entrega do produto/ dos produtos de cada projeto individualmente. No início da 

produção, a mentalidade da empresa é otimizar os custos, focando-se em estudar uma estratégia de 

distribuição, que inclui os produtos e clientes de diferentes projetos. Assim, o TCD pode ser caraterizado 

como o custo total direto incorrido para distribuir e entregar um produto a um cliente. Neste custo estão 

incluídos todos os custos da distribuição física desde o fornecedor (vendedor) até ao local de entrega. 

1.2. Motivação 

O desenvolvimento de uma metodologia de SCND foi motivado pela necessidade de incluir e implementar 

esta atividade no desenvolvimento de projetos, na divisão Car Multimedia (CM), uma vez que esta 

atividade já está implementada noutras divisões da Bosch. 

A motivação inicial de desenvolver medidas que melhorem o processo de cotação da logística de 

Outbound dos projetos surgiu com a reestruturação do procedimento e das responsabilidades da cotação 
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de projetos a nível logístico, e, portanto, evidenciou-se a necessidade de desenvolver uma ferramenta de 

cálculo dos custos logísticos de Outbound que fosse flexível, transparente e confiável. Anteriormente, 

este custo não era corretamente contemplado na cotação do projeto. 

1.3. Gap 

A seleção dos fornecedores certos reduz significativamente o custo de compra e aumenta o nível de 

competitividade na empresa. Para além dos fornecedores, é necessário escolher onde alocar as 

instalações, o seu número e como efetuar o transporte até ao cliente. Posto isto, reconhece-se que há 

uma necessidade intrínseca de mapear todos os custos logísticos de cada cenário. A necessidade de 

realizar o Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento para um novo projeto evidenciou a 

necessidade de formular normas e instruções de trabalho para guiar esta atividade. 

Para conhecer o custo de um produto é necessário conhecer e gerir o Custo de Servir. A jusante da CA, 

o C2S inclui a escolha do centro de distribuição e envio da encomenda, custos de armazém, 

embalamento especial para atender aos requisitos do cliente e faturamento e cobrança (Freeman, Haasz, 

Lizzola, e Seiersen, 2000). 

A inexistência de uma ferramenta funcional para o cálculo dos custos logísticos resulta na incerteza 

acerca da precisão dos resultados e se no cálculo estão a ser contempladas todas as devidas variáveis. 

É de extrema importância mapear e calcular o custo logístico de modo a obter a melhor solução, 

reduzindo os desperdícios de tempo, custo e movimentação. No início do projeto, estava em 

funcionamento na empresa uma ferramenta para o cálculo dos custos logísticos de entrega de produto 

acabado: o “Total Cost of Delivery (TCD) tool”. No entanto, esta ferramenta não é atualizada desde 2015 

e apresenta muitos erros no cálculo e impossibilidade de criação de cenários, com o objetivo de avaliar 

várias hipóteses para o mesmo projeto. A normalização da recolha e análise de dados é importante de 

modo a simplificar os processos e garantir que a informação recolhida está completa e atualizada. A 

criação de templates para recolha e análise de dados e de ferramentas de cálculo do custo logístico são 

fundamentais para a normalização e simplificação do sistema. As ferramentas de trabalho standard 

garantem, mesmo no contexto de empresas internacionais, que todos os colaboradores estão alinhados 

com os mesmos objetivos, reduzindo erros e desperdícios e tornando a exposição e resolução de 

problemas mais simples. 
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Este projeto de investigação teve, portanto, dois objetivos principais, sendo o primeiro a criação de uma 

sistemática para o SCND e a criação de uma nova ferramenta para o cálculo do TCD, a aplicar no cálculo 

dos custos logísticos de Outbound para novos projetos.  

1.4. Pergunta de Investigação 

Pretende-se desenvolver e comprovar a importância da determinação de processos e normas de trabalho, 

assim como a aplicação de instrumentos adequados que possibilitem a otimização das operações de 

definição de Redes de Cadeias de Abastecimento, compreendendo o custeio da logística de Outbound, 

os quais são fundamentais para assegurar o melhor compromisso entre qualidade, lead time e custo, a 

nível logístico, de um produto.  

1.5. Metodologia de Investigação 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento desta dissertação foi a Investigação-Ação e o trabalho de 

campo decorreu durante um período de doze meses. A investigação-ação é um processo ativo e cíclico, 

que envolve o investigador e os colaboradores da empresa num meio colaborativo de procura simultânea 

de mudança e compreensão da organização, em que cada ciclo apresenta uma sequência de quatro 

fases: planificação, ação, observação e reflexão (Coutinho et al., 2009). Segundo Coughlan e Coghlan 

(2002), os resultados que esta metodologia apresenta não são apenas soluções para os problemas 

imediatos, mas também são uma contribuição para o conhecimento científico e teórico. Para que a 

Investigação-Ação seja bem-sucedida, é fundamental definir a validade da mesma, embora estudos desta 

metodologia possam ser inconclusivos (Anderson e Herr, 2016). Na primeira fase, foi realizada uma 

revisão bibliográfica, com um intuito de tomar conhecimento acerca da literatura disponível acerca do 

SCND, identificar as caraterísticas principais dos sistemas de custeio tradicionais e modernos e os 

trabalhos prévios realizados nos campos em estudo, enquadrando-os no contexto da empresa em estudo. 

A segunda fase consistiu na análise da situação inicial. Na fase seguinte analisou-se que departamentos 

devem estar envolvidos no processo de SCND. Paralelamente, identificou-se os fatores de custo e de que 

forma estes devem ser imputados aos objetos de custo, bem como que departamentos devem auxiliar 

na obtenção dos resultados das variáveis. Numa quarta fase, foram realizadas atividades de 

normalização do processo de SCND, a implementar na determinação de recursos de novos projetos e 

iniciou-se a construção da ferramenta de cálculo a implementar na empresa, com base na informação 

recolhida. Na quinta e última fase, realizou-se a avaliação crítica e discussão dos resultados obtidos, em 

comparação com as atividades de SCND e os sistemas de custeio anteriormente utilizados. 
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1.6. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro capítulo expõe enquadramento da 

temática em estudo, a motivação e gap para a realização do projeto, a pergunta de investigação, a 

abordagem metodológica adotada e, por fim, a estrutura do documento. No segundo capítulo é 

apresentada a revisão da literatura, com foco nas principais enquadramentos concetuais e teóricos sobre 

a temática do projeto. O capítulo quatro é dedicado à descrição do caso de estudo. No capítulo 5 é feita 

a análise e discussão dos resultados, baseada no feedback dos utilizadores e são descritas as condições 

de sucesso da implementação. No último capítulo apresentam-se os principais resultados, principais 

contribuições teóricas e práticas e limitações e oportunidades para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA 

O presente capítulo tem como objetivo enquadrar o leitor relativamente aos temas abordados ao longo 

do projeto, através da revisão da literatura existente. Deste modo, são explorados temas como a 

caraterização da indústria automóvel e do sector de componentes, os principais conceitos abordados e 

trabalhos prévios desenvolvidos. 

2.1. Gestão da Cadeia de Abastecimento 

Segundo La Londe e Masters (1994), uma Cadeia de Abastecimento pode ser definida como o conjunto 

de diferentes empresas independentes que estão envolvidas no fabrico de um produto, tais como, 

fornecedores de matérias-primas e componentes, montadores, distribuidores, operadores comerciais e 

transportadores. Estas empresas estão ligadas, nos diferentes processos e atividades que estão 

envolvidas da criação de valor na forma de produtos e serviços. Devido às inúmeras configurações, 

sublinha-se que a mesma organização pode existir como membro de inúmeras Cadeias de 

Abastecimento.  

As organizações estão gradualmente a investir cada vez mais em fontes de fornecimento internacionais. 

Por esta razão, torna-se, cada vez mais necessário a procura por meios eficazes de coordenar o fluxo de 

materiais, dentro e fora da empresa. Os fatores de concorrência das empresas são agora o tempo e a 

qualidade, uma vez que a baixa taxa de defeito e fiabilidade são, atualmente, apenas requisitos para 

estar no mercado. Assim, o segredo do sucesso está na criação e manutenção de relações próximas 

com os fornecedores e distribuidores. Consequentemente, o aumento da competitividade baseada no 

desempenho, combinada com a constante flutuação das condições económicas e desenvolvimento 

tecnológico, contribuem para a incerteza do mercado, exigindo grande flexibilidade das empresas e das 

suas Cadeias de Abastecimento (Mentzer et al., 2001). 

Atualmente, verifica-se que a competição entre empresas depende muito da capacidade de gestão das 

relações com os clientes e com os fornecedores. Isto acontece-se porque empresas do mesmo sector, 

recorrem frequentemente aos mesmos fornecedores e vendem aos mesmos clientes. Assim, as relações 

são criadas com foco no cliente, mas é também a manutenção e desenvolvimento das relações com os 

fornecedores que tornam o negócio lucrativo (Mentzer et al., 2001).  

Segundo Cooper e Ellram (1993) as formações de Cadeias de Abastecimento contribuem para a redução 

de investimento em inventário ao longo da cadeia, aumento do serviço ao cliente e vantagem competitiva. 
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A GCA tem em atenção todo o fluxo, somente não apenas o próximo elemento da cadeia. Assim, a GCA 

pode ser caraterizada com base na sua abordagem da gestão de inventários, alocação dos custos, 

horizonte temporal, grau de partilha de informação e monotorização da cadeia, grau de coordenação 

entre os múltiplos níveis, planeamento conjunto, compatibilidade das filosofias das diferentes entidades, 

liderança da cadeia, partilha dos riscos e recompensas e rapidez das operações. 

Mentzer et al. (2001) dividem a complexidade da CA em três níveis: 

1. Cadeia de Abastecimento direta: consiste numa empresa, o seu fornecedor e o seu cliente, 

envolvidos, a montante e/ou a jusante dos fluxos de produtos, serviços, finanças e informação; 

2. Cadeia de Abastecimento estendida: engloba o fornecedor imediato da empresa e os 

clientes do cliente, envolvidos, a montante e/ou a jusante dos fluxos de produtos, serviços, 

finanças e informação; 

3. Cadeia de Abastecimento global: são incluídas todas as organizações envolvidas, a 

montante e/ou a jusante dos fluxos de produtos, serviços, finanças e informação, desde o 

fornecedor primário até ao cliente final. 

Li et al. (2006), defendem que a Gestão Cadeia de Abastecimento apresenta quatro dimensões: 

1. Relações estratégicas entre fornecedores: relação a longo prazo entre os fornecedores e 

a empresa, com vista a reforçar as capacidades estratégicas e operacionais da participação 

individual das organizações;  

2. Relação com os clientes: conjunto de práticas com o propósito de gerir as reclamações dos 

clientes, construir relações de longo prazo e melhorar a satisfação dos clientes;  

3. Nível de partilha de informação: identificação do ponto crítico e das informações sigilosas 

que devem ser divulgadas a uma entidade da CA. 

4. Qualidade da informação partilhada: precisão, periodicidade, pertinência e credibilidade 

da informação partilhada entre duas entidades. 

São identificados como fatores que conferem vantagem competitiva a uma CA (Li et al., 2006): 

• Preço/custo;  

• Qualidade;  

• Fiabilidade da entrega; 



  

10 

• Inovação; 

• Tempo de comercialização. 

Lambert (2008) propõe que cada processo da GCA engloba subprocessos estratégicos e operacionais, 

que são responsáveis por fornecer a estrutura de como os processos deverão ser implementados e as 

etapas desta implementação detalhadas, respetivamente: 

• Gestão da relação com o cliente: Este processo dirige a forma como deverão ser criadas e 

mantidas com os clientes. Para além disso, esta área é responsável por identificar os “clientes-

chave”. O objetivo é segmentar os clientes conforme o seu valor ao longo do tempo e reforçar a 

lealdade com estes “clientes-chave” através de produtos e serviços personalizados. As equipas 

responsáveis por esta área trabalham junto com os clientes de modo a melhorar os processos 

e reduzir as atividades sem valor acrescentado. 

• Gestão da relação com o fornecedor: Este processo dirige a forma como as relações com 

os fornecedores deverão ser desenvolvidas e mantidas. Este processo é muito semelhante ao 

anterior. O objetivo é atingir uma relação win-win onde ambas as partes são beneficiadas. 

• Gestão do serviço ao cliente: Este processo monitoriza os Acordos de Produtos e Serviços 

(APS) criados pelos clientes e intervem em caso de haver diferenças entre o serviço que foi 

prometido e aquele que o cliente está a receber. 

• Gestão da procura: Este processo é responsável por balancear a procura com a capacidade 

da CA. Para além das previsões, a sincronização entre a procura e a oferta reduz a variabilidade 

e aumenta a flexibilidade. 

• Satisfação da procura: Este processo inclui todas as atividades necessárias para a conceção 

de uma rede de modo a satisfazer a procura e também maximizar a rentabilidade da mesma. 

Apesar desta tarefa ser, em grande parte, uma tarefa logística, são necessários os inputs dos 

clientes e fornecedores de modo a desenvolver uma cadeia transparente. 

• Gestão do fluxo de produção: Este processo engloba todas as atividades necessárias para 

obter, implementar e gerir a flexibilidade da CA e movimentar os produtos para dentro e para 

fora da fábrica. A flexibilidade produtiva é a habilidade de conceber uma grande variedade de 

produtos rapidamente e com o menor custo possível.  

• Desenvolvimento e comercialização do produto: Este processo ajuda os restantes 

membros da cadeia no lançamento da produção e das outras atividades necessárias para a 
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comercialização do produto, para além de permitir a gestão coordenada do fluxo de novos 

produtos ao longo da mesma.  

• Gestão de devoluções: Este processo, quando eficazmente implementado, permite a gestão 

da logística inversa e também a identificação das oportunidades de reduzir as devoluções 

indesejadas.  

O aumento da competitividade entre empresas do mesmo sector faz que estas se vejam obrigadas a 

expandir para além do seu território nacional, à procura de materiais e até mesmo de locais para a 

alocação das suas fábricas. Em causa também está a localização do cliente, que pode se localizar noutro 

país ou até mesmo em vários países diferentes. A globalização das Cadeias de Abastecimento sempre 

foi um assunto de muita controvérsia, uma vez que esta abordagem traz oportunidades, mas também 

desvantagens para as empresas. Quando se pondera a internacionalização de uma CA, são identificadas 

algumas vantagens, como por exemplo, a redução dos custos de matéria-prima e o acesso a mais 

mercados. Por outro lado, alguns dos problemas associados a esta medida poderão ser o aumento da 

complexidade da Cadeia de Abastecimento, aumento do risco e lead times mais extensos. Além disso, 

as Redes Globais da Cadeia de Abastecimento incluem outros fatores, como a diferença de cultura, 

idioma e moedas. O transporte, compatibilidade de software e o custo de combustível também deverão 

ser considerados. (Caniato, Golini, e Kalchschmidt, 2013). 

A literatura define a Gestão de Cadeias de Abastecimento Globais como a combinação de três processos 

operacionais principais: 

1. Fornecimento global: Gestão da relação com o fornecedor numa perspetiva global (Murray et 

al., 1995); 

2. Produção global: Gestão do fluxo de produção distribuído pelo mundo (Maccarthy e 

Atthirawong, 2015); 

3. Distribuição global: Gestão da comercialização e distribuição do produto globalmente (Bello 

et al., 2004). 

Segundo Cagliano et al. (2008), as Cadeias de Abastecimento Globais são mais difíceis de gerir do que 

cadeias domésticas. As distâncias geográficas não só aumentam os custos de transporte, mas também 

a dificuldade em tomar decisões acerca dos custos de armazém. É necessário avaliar o trade-off 

necessário, uma vez que os leads times serão maiores para estas cadeias. Acrescentando, as diferenças 

culturais diminuem a eficácia dos processos e, em países em desenvolvimento, há ainda o risco de 
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deficiências na infraestrutura devido à inexperiência. Verifica-se também riscos no que toca à 

variabilidade e incerteza, por exemplo, das taxas de câmbio. 

A internacionalização das Cadeias de Abastecimento pode acontecer por diversos motivos e de diversas 

formas. Por essa razão Cagliano et al. (2008), formularam três perguntas de investigação  visando 

conhecer o motivo que leva uma empresa a internacionalizar-se e o modo como o faz: “Quais são as 

configurações adotadas pelas empresas de produção em termos de fornecimento global e 

distribuição?”; “Como é que as configurações de Cadeias de Abastecimento globais 

mudaram ao longo dos anos?”; “Qual é o impacto da globalização e localização de fábricas 

na adoção das configurações de Cadeias de Abastecimento globais?”. A configuração é 

definida através da análise do nível de globalização da empresa em termos de fabrico e distribuição. As 

principais variáveis independentes estudadas pelos autores estão relacionadas com o tamanho da 

empresa, fatores institucionais e o país de origem. Como variável dependente, Cagliano et al. (2008), 

consideraram o desempenho operacional. Como resultado, definiram quatro clusters, de acordo com a 

estratégia adotada pelas empresas: 

1. Cadeia de Abastecimento local: as empresas que pouco recorrem a fornecimento e 

distribuição global a um nível muito baixo; 

2. Vendedor global: as empresas que investem maioritariamente na distribuição global, 

mantendo os seus fornecedores localmente; 

3. Comprador global: as empresas desenvolveram globalmente a sua cadeia de modo a 

satisfazer especialmente o mercado local; 

4. Cadeia de Abastecimento global: as empresas recorrem tanto a fornecedores noutras 

regiões do globo como asseguram uma distribuição global. 

Resumidamente, o CSCMP (2018) prossupõe que a GCA seja definida como abrangendo o planeamento 

e todas as atividades de sourcing1 e de procurement2, de transformação, assim como todas as atividades 

de Gestão Logística. É relevante mencionar que a GCA envolve a coordenação e a procura de colaboração 

entre as entidades parceiras da cadeia ou do canal, sejam eles fornecedores, intermediários, prestadores 

 

1 Processo de identificação de uma empresa que fornece um produto ou serviço. 
2 Corresponde às funções de planeamento de procurement, compras, controlo de inventários, tráfego, receção, inspeção de entradas e operações de 
recuperação.  
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de serviços logísticos ou clientes. Assim, a GCA incorpora as componentes abastecimento e procura 

dentro e entre empresas para satisfazer as carências do cliente final. 

2.2.  Logística 

O CSCMP (2018) define logística ou gestão logística como “o processo de planeamento, implementação 

e controlo de procedimentos para o transporte e armazenamento eficiente e eficaz de mercadorias, 

incluindo serviços, e informação relacionada desde o ponto de origem até ao ponto de consumo, com o 

objetivo de estar em conformidade com as exigências do cliente”.  

Como atividades da logística, a mesma entidade define, “gestão dos fluxos Inbound e Outbound, em 

termos de transporte, gestão da frota, gestão da armazenagem, gestão dos materiais e seu 

manuseamento, gestão da resposta a encomendas, mapeamento da rede logística, gestão de inventários, 

planeamento do abastecimento e da procura e gestão dos prestadores de serviços logísticos”. Em suma, 

a logística, semelhantemente à GCA, visa a obtenção do produto, quantidade, lugar, tempo e custo certos 

(CSCMP, 2018). A Figura 1  mostra a interação das entidades na CA e o processo logístico. 

 

Figura 1- Entidades participantes na Cadeia de Abastecimento e processo logístico 
(Min e Zhou, 2002) 

Carvalho et al. (2010) referem que é ao nível da abrangência que a Logística se distingue da Gestão da 

Cadeia de Abastecimento, uma vez que a segunda envolve o planeamento e a gestão de todas as 

atividades de sourcing e procurement, conversão e as atividades logísticas. Segundo os autores, as 

atividades da logística compreendem: 

• Transporte e a sua gestão;  
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• Armazenagem e gestão da mesma;  

• Embalagem (industrial) e a sua gestão;  

• Manuseamento de materiais (matérias-primas, produtos em vias de fabrico e produtos finais) e 

gestão de materiais;  

• Controlo e a gestão de armazém; 

• Gestão do ciclo de encomenda; 

• Previsão de vendas; 

• Planeamento da produção/programação;  

• Procurement e gestão do ciclo de procurement; 

• Serviço ao cliente;  

• Localização e a gestão de instalações;  

• Manuseamento de materiais retornados;  

• Suporte ao serviço ao cliente;  

• Eliminação, recuperação e reaproveitamento de materiais e gestão da logística inversa.  

Svensson (2002) define a logística de Outbound como os processos que estão envolvidos na embalagem, 

armazenamento, transporte de produtos e serviço ao cliente, bem como a gestão do fluxo de informação 

do final da linha de produção para o cliente. Contrariamente, a logística de Inbound refere-se à gestão 

do fluxo de informação, fornecimento, expedição e recebimento de mercadorias que chegam à empresa. 

Esta parte da logística depende profundamente do transporte e armazenamento de produtos acabados -

normalmente, centrado em dois conceitos, ou seja, armazenagem e transporte. Os produtos acabados 

são armazenados no armazém e o processo de expedição de encomendas é iniciado. Em seguida, a 

seleção de transporte é feita com base no volume da mercadoria, urgência e local da entrega, o envio é 

feito para o cliente final. 

Concluindo, a logística de Outbound abrange todas as ações que envolvem negociação ou 

comercialização de produtos fabricados pela empresa. 
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2.3. Análise estratégica da Cadeia de Abastecimento 

Conseguir recolher e avaliar dados precisos sobre as ações empresariais é o input básico para 

qualquer análise estratégica. Esta análise pode consistir numa avaliação de um ponto de vista micro, ou 

seja, focado nas decisões de uma empresa, ou de um ponto de vista macro, onde deve ser avaliada a 

competitividade da empresa, tendo em conta a mutabilidade do mercado e o nível de competição da 

indústria.  

Porter (2011) identificou os elementos que constituem a Cadeia de Valor, apresentados como o conjunto 

de atividades realizadas por uma empresa desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção 

e de venda até à fase da distribuição final (Figura 2). Porém, a Cadeia de Valor de uma organização 

insere-se num contexto mais amplo de atividades e constitui um sistema de valores onde estão integradas 

também as cadeias de valor de fornecedores e de distribuidores. 

As atividades primárias são as atividades visíveis e relacionam-se com a criação ou transformação dos 

produtos e serviços: 

• Logística de Inbound: Atividades relacionadas com receção, armazenamento e distribuição, 

dos inputs aos produtos. 

• Operações: Atividades relacionadas com a transformação das matérias-primas em 

componentes ou produtos finais; 

• Logística de Outbound: Atividades relacionadas com o recolhimento, armazenamento e 

distribuição física do produto aos compradores; 

• Marketing e Vendas: Atividades relacionadas com a comercialização e a promoção do 

produto; 

• Serviços: Atividades relacionadas com o serviço pós-venda que acrescentam valor ao produto 

oferecido. 

As atividades de suporte, como o próprio nome indica, são as que apoiam, direta ou indiretamente, a 

execução das atividades primárias. 

• Infraestrutura da empresa: Atividades relacionadas com a gestão global e a gestão da rede 

de relacionamentos da organização (planeamento, gestão da qualidade, administração, 

contabilidade, finanças); 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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• Gestão de Recursos Humanos: Atividades relacionadas com a gestão de recursos humanos 

(contratação, formação, remuneração, determinação das qualificações e da motivação do 

pessoal); 

• Desenvolvimento Tecnológico: Investimento aplicado em tecnologia que contribui para a 

melhoria dos produtos ou processos; 

• Aquisição: Atividades relacionadas com a compra de matérias-primas e outros inputs. 

De acordo com a estratégia adotada, as atividades da cadeia de valor de uma empresa podem ser 

caracterizadas como: 

• Atividades estratégicas: são imprescindíveis à implementação da estratégia, uma vez que 

afetam diretamente o desempenho da empresa nos fatores críticos de sucesso do negócio. Por 

isso, devem poder usufruir de todos os recursos requeridos, tanto em quantidade, como em 

qualidade. 

• Atividades táticas: são necessárias, mas não suficientes para a implementação da estratégia. 

Complementam ou suportam a ação das atividades estratégicas e cumprem-se num horizonte 

de tempo mais curto. Por isso, devem ser asseguradas numa perspetiva de otimização da 

relação custo/benefício. 

• Atividades de base: são necessárias ao funcionamento da empresa, qualquer que seja a sua 

estratégia, mas têm um impacto muito reduzido no seu desempenho competitivo. Por isso, 

devem ser asseguradas com um mínimo de custos para o nível de qualidade desejado. 

 

Figura 2- Cadeia de Valor de Porter  
(Porter, 2011) 
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A GCA pode ser definida como a integração interorganizacional de processos e atividades que 

acrescentam valor ao produto, desde o fornecedor até ao cliente final.  Segundo o modelo descrito, estes 

processos englobam a logística e operações com atividades centrais e pode ser alargado ao procurement, 

marketing e vendas, serviços, ou investigação e desenvolvimento (Kruger, 2002).  

Porter (2008) agrupou cinco fatores, as "forças" competitivas, que devem ser estudados para que se 

possa desenvolver uma estratégia empresarial eficiente (Figura 3). A utilização dessas forças numa 

empresa afeta a sua capacidade para servir os seus clientes e obter lucros. O modelo das cinco forças 

destaca o nível de competição na indústria (entre empresas rivais) mas inclui a interação e as relações 

de maior ou menor poder negocial com fornecedores (a montante ou no upstream) e na ligação com os 

clientes (a jusante ou downstream). Salienta ainda que, para além do status quo que impera na indústria, 

é necessário antever e estar preparado para a entrada de novos concorrentes e novos produtos em 

função do maior ou menor nível de barreiras à entrada e à saída na indústria. 

A rivalidade entre os concorrentes não é só em relação ao preço do produto, mas também, por exemplo, 

no que respeita à inovação e ao marketing. 

 

Figura 3- As Cinco Forças de Porter 
(Porter, 2008) 

2.4. Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento 

Os sistemas de Mapeamento das Redes das Cadeias de Abastimento são os sistemas empregados na 

otimização das relações entre os vários elementos da CA (fábricas, centros de distribuição, pontos de 

venda, bem como matérias-primas, relações entre famílias de produtos, e outros fatores) para sincronizar 

as cadeias de abastecimento a um nível estratégico (CSCMP, 2018). 
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Um problema de mapeamento da CA compreende as decisões relativas ao número e localização das 

instalações de produção, a quantidade e capacidade das instalações, a afetação de cada região de 

mercado a um ou mais locais, e fatores especiais decorrentes da globalização. Estas decisões de 

conceção podem ser descentralizadas, de modo a que um gestor em cada instalação tome decisões, ou 

estas decisões podem ser centralizadas de modo a que as mesmas sejam coordenadas entre instalações. 

Idealmente, os gestores fazem estas escolhas consistentes com a estratégia da cadeia de fornecimento 

da empresa (Meixell e Gargeya, 2005). 

A globalização económica criou oportunidades para as empresas aumentarem seus negócios 

comercializando os seus produtos e oferecendo os seus serviços em todo o mundo. Como consequência 

desse desenvolvimento, os modelos para o mapeamento estratégico de Cadeias de Abastecimento 

internacionais adquiriram importância. Estes modelos abordam recursos globais comuns a um cenário 

internacional em que as atividades de negócios de uma empresa estão geograficamente dispersas pelo 

globo. Num problema de alocação discreto, a seleção de locais para a alocação de novas instalações é 

limitada a um número de opções. Todos os modelos de alocação baseiam-se no horizonte de 

planeamento de período único, em parâmetros determinísticos, num único produto e num determinado 

tipo de instalação. Geralmente, um projeto de mapeamento de uma rede inicia-se como a identificação 

dos potencias locais e das capacidades necessárias (Melo et al., 2009). 

O mesmo autor sugere que o mapeamento da rede determina a configuração física e a infraestrutura da 

CA. São tomadas decisões importantes sobre o número, localizações e tamanho das fábricas e 

armazéns, a atribuição de pontos de venda a armazéns, entre outros. Nesta fase, também são tomadas 

as principais decisões de fornecimento. O horizonte de planeamento típico é de alguns anos. As decisões 

de localização, capacidade, tecnologia e seleção de fornecedores a longo prazo devem ser tomadas sob 

considerável incerteza em relação ao desenvolvimento do mercado e às mudanças nas condições 

económicas e legais (Melo et al., 2009). Assim, o sucesso de qualquer rede dependerá das fábricas, 

fornecedores, armazéns e como o produto flui de cada uma das origens para o cliente final. Para qualquer 

CA bem-sucedida, o número de instalações e suas localizações são um fator crítico. Segundo Santoso et 

al. (2003), 80% dos custos operacionais da CA dependem de onde as instalações estão localizadas e 

como o produto flui entre elas. Para reduzir os custos, é do conhecimento empírico que é necessário 

planear e projetar a rede com eficiência (Santoso et al., 2003). Os modelos de SCND incluem saídas 

como os custos totais, que são os mesmos das operações do mundo real. Primeiro, o modelo básico é 

validado e, em seguida, dependendo dos resultados, um projeto alternativo é criado ou o existente é 

modificado para reduzir ainda mais os custos e aumentar os lucros. Os autores descrevem o SCND como 
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uma abordagem sistemática para determinar a melhor localização e o tamanho ideal das instalações a 

serem incluídas na CA e garantir um fluxo ideal de produtos. O SCND suporta a configuração e 

implementação de um fluxo de valor ideal (Santoso et al., 2003). Os alvos do método são: 

• Dotar o processo de transparência através da visualização dos fluxos de valor e cenários 

alternativos; 

• Identificação de potenciais e riscos das relações de fornecimento individuais; 

• Apresentação dos modelos de decisão com relação à pesquisa de fornecedores, conceitos de 

localização e redes de distribuição; 

• Priorização de medidas para o processo de melhoria; 

• Avaliação da robustez e agilidade de toda a rede de abastecimento ou fluxo de valor global; 

• Integração oportuna e sistemática de funções relevantes; 

• Transferência de uma versão de planeamento para a organização de linha na fábrica principal e 

também na Rede Internacional de Produção. 

Lambert (2008) sugere que número de processos que deverão ser integrados entre as empresas deverá 

variar, dependendo do papel que cada organização desempenha na rede e a força que estes têm na 

mesma. Os maiores fornecedores e clientes são os que deverão estar mais integrados na CA, uma vez 

que os processos serão, a certo nível, geridos por ambas as partes. A decisão acerca dos clientes e 

fornecedores-chave requer uma avaliação dos lucros gerados/possíveis lucros resultantes dessa 

associação. O autor propõe que, para além de integrar processos entre empresas, é preciso assegurar 

que os mecanismos de coordenação de cada processo são eficaz e eficientemente implementados. Para 

tal, todas as funções relacionadas com o produto devem trabalhar em consonância (Lambert, 2008). 

Para a definição da localização das instalações, as perguntas frequentes são: “Que propriedades 

deve ter o modelo de alocação para ser aceite no contexto da Cadeia de Abastecimento?”; 

“Já existem modelos de alocação que satisfaçam as necessidades da Cadeia de 

Abastecimento?”; “A gestão da Cadeia de Abastecimento necessita de modelos de 

alocação?”. Um problema geral de alocação de instalações envolve um conjunto de clientes 

distribuídos pelo espaço e um conjunto de instalações capazes de satisfazer as necessidades dos 

mesmos. Distância, tempo e custo entre clientes e instalações são variáveis que deverão ser medidas e 

comparadas. Assim, irão gerar-se questões como: “Quais as instalações que devem ser usadas?”; 
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“Quais os clientes que devem ser satisfeitos a partir de cada fábrica, de modo a reduzir os 

custos totais?” (Lambert, 2008).  

Segundo Melo et al. (2009) ao projetar uma Cadeia de Abastecimento, devem realizar-se os passos 

seguintes:  

1. Definição dos objetivos de negócio; 

2. Definição do âmbito do projeto; 

3. Determinação da metodologia de análise; 

4. Determinação das ferramentas a serem utilizadas; 

5. Conclusão do projeto. 

Segundo Melo et al. (2009), por natureza, as decisões estratégicas devem perdurar durante um período 

considerável, sendo importante considerar a possibilidade de fazer ajustes futuros na configuração da 

rede para permitir mudanças graduais na estrutura da CA e/ou nas capacidades das instalações. Nesse 

caso, um horizonte de planeamento dividido em vários períodos é normalmente considerado e as 

decisões estratégicas devem ser planeadas para cada período. Tal situação ocorre, por exemplo, quando 

os investimentos em grandes instalações são limitados pelo orçamento disponível em cada período. A 

complexidade das Cadeias de Abastecimento também levou à inclusão de várias decisões de 

planeamento, além das decisões clássicas de alocação de local. Decisões típicas da CA, como 

capacidade, inventário, procurement, produção, roteamento e a escolha do meio de transporte. Os 

fatores financeiros estão entre os problemas que têm um maior impacto na configuração das Cadeias 

de Abastecimento globais e podem ser divididos em três categorias. Os fatores internacionais 

compreendem a primeira categoria e incluem impostos, taxas, tarifas, taxas de câmbio, preços de 

transferência e regras de conteúdo local. A segunda categoria compreende incentivos de financiamento 

e tributação oferecidos pelos governos para atrair investimentos em instalações em determinados países 

ou regiões. A última categoria refere-se às despesas de investimento que geralmente são limitadas pelo 

orçamento total disponível (Melo et al., 2009). 

Para Farahani, Rezapour, Drezner e Fallah (2014), um dos fatores-chave que deve ser considerado na 

conceção de uma rede de Cadeias de Abastecimento é a presença de outros concorrentes. Quando se 

considera o impacto dos mercados competitivos para a conceção da estrutura da rede de Cadeias de 

Abastecimento para melhorar a sua competitividade futura, denomina-se "SCND competitivo". Quando 

não existe uma cadeia concorrente (fornecendo os mesmos produtos ou serviços), a cadeia existente 
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terá um monopólio nessa área de mercado (captará todo o mercado). Enquanto a existência de outros 

concorrentes faz com que a nova cadeia concorrente concorra pela sua quota de mercado. Considerar 

um monopólio para uma CA é uma hipótese irrealista na generalidade das indústrias. Além disso, os 

modelos atuais sobre a concorrência entre cadeias baseiam-se principalmente na hipótese simplificadora 

de que a estrutura de rede de uma cadeia é uma variável exógena e o objetivo é planear o melhor fluxo 

para adquirir a maior quota de mercado (Farahani et al., 2014).  

2.4.1. Paradigmas e classificações de GCA e SCND 

O paradigma Cadeia de Abastecimento Lean é desenvolvido com base na filosofia de sistema de 

produção que se concentra principalmente na eliminação de quaisquer atividades, recursos e processos 

que não acrescentem valor. Como resultado, a maior preocupação de uma CA Lean são as considerações 

económicas e concentra-se na minimização dos custos globais da cadeia. A CA Lean é tradicionalmente 

considerada na literatura sobre SCND e a maioria dos trabalhos atuais nesta área consideram apenas 

funções económicas objetivas (Christopher e Towill, 2000; Gunasekaran, Lai, e Edwin Cheng, 2008). 

A Cadeia de Abastecimento Ágil é desenvolvida com base na integração da filosofia GCA e do conceito 

de produção ágil (Christopher e Towill, 2000; Gunasekaran et al., 2008). Este paradigma surge como 

uma resposta ao mercado competitivo dos dias de hoje, onde as necessidades e expectativas dos clientes 

estão a mudar muito rapidamente. Neste ambiente há necessidade de ser flexível o suficiente para 

acompanhar as mudanças e isto pode ser conseguido através da redução do tempo de colocação no 

mercado através da aplicação de novas estratégias e tecnologias de uma forma rentável. Gunasekaran 

et al. (2008) elaboraram uma cadeia ágil/responsável como uma interação de uma rede colaborativa de 

parceiros, tecnologias e sistemas de informação e gestão do conhecimento. 

2.4.2. SCND competitivo em mercados descentralizados  

Segundo Farahani et al. (2014), nos modelos atuais de SCND competitivos, uma CA é considerada como 

uma entidade única com uma concorrência não cooperativa com os concorrentes existentes. Por outras 

palavras, estes modelos podem ser utilizados para conceber a estrutura de rede de SC centralizados em 

mercados competitivos. No entanto, a maioria dos SC nos mercados atuais são descentralizados. Uma 

CA descentralizada é uma rede de empresas distribuídas combinadas com diferentes proprietários e 

objetivos para melhorar o desempenho e a competitividade uns dos outros. Nas Cadeias de 

Abastecimento descentralizadas, existe uma espécie de concorrência cooperativa dentro da cadeia entre 

as suas entidades. Assim, a melhoria dos modelos existentes de SCND competitivos, que consideram a 
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concorrência cooperativa que existe dentro da cadeia, para além da concorrência não cooperativa com 

os concorrentes externos existentes, é outra área de investigação importante e interessante. Ignorar a 

concorrência cooperativa das entidades da cadeia pode levar a um enviesamento significativo na previsão 

do rendimento futuro da cadeia e pode resultar numa estrutura de rede competitiva não ótima para a 

cadeia como um todo (Farahani et al., 2014). 

2.4.3. Fatores que influenciam as decisões de SCND 

Farahani et al. (2014) referem que existem fatores que influenciam o SCND, sendo estes: 

• Localização e distância: a distância entre os diferentes locais da CA e os próprios locais é 

um fator importante a ser considerado. A localização da Rede da Cadeia de Abastecimento inclui 

clientes, fornecedores, aeroportos, portos, entre outros. 

• Procura atual e futura: as procuras atuais e futuras da empresa também são levadas em 

consideração e devem ser agrupadas adequadamente. 

• Requisitos de serviço: o tempo e a distância máximos permitidos de trânsito são usados para 

determinar a localização dos armazéns a serem adicionados à CA. 

• Tamanho e frequência de envio: o tamanho e a frequência do envio são fatores essenciais 

para determinar os custos - quanto maior a frequência, maior o custo; quanto menor a 

encomenda, maior o custo. 

• Custos de armazenagem e mão-de-obra: os custos de armazenamento são custos fixos e 

são levados em consideração no processo de tomada de decisão. Os custos de mão-de-obra não 

são fixos e também desempenham um papel importante. 

• Custos de transporte terrestre: o custo e o tipo de transporte rodoviário são de considerável 

importância. 

• Meio de Transporte: qual o meio de transporte usado no funcionamento da CA.  

2.5. Custos logísticos e da Cadeia de Abastecimento 

Enquanto os custos de produção diminuem devido ao sourcing global e às economias de escala, os 

custos logísticos aumentam devido a distâncias mais longas, níveis de inventário crescentes e incertezas 

crescentes. Apenas se as vantagens do procurement e produção globais excederem os custos logísticos 
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adicionais, a CA se tornará rentável. Assim, a gestão dos custos logísticos é muitas vezes um fator oculto 

de sucesso da gestão global da CA (Kruger, 2002). 

Kruger (2002) explica que, comparável ao princípio Just-In-Time,3 a logística global da CA tem de lidar 

com prazos de entrega supostamente curtos e altas flexibilidades de entrega que não podem ser 

alcançadas apenas por elevados níveis de inventário. Por conseguinte, a redução dos prazos de entrega 

é inevitável para permitir economias de velocidade. A gestão global da CA enfrenta o desafio de configurar 

a logística através da fusão do princípio do sourcing global com o princípio do Just-In-Time.  

De acordo com Manunen (2000), o conceito de custos logísticos é abrangente e contempla todos os 

custos resultantes da deslocação de material ao longo da CA, bem como, os custos de informação 

relacionados com o fluxo de materiais. 

Lalonde e Pohlen (1996) referem que os custos logísticos não são fáceis de determinar com precisão, 

em particular, os custos de transporte. Os sistemas tradicionais para obter os custos das operações 

baseavam-se frequentemente no volume de vendas, sendo que os custos de diversas operações não 

variam em função das unidades vendidas. Por exemplo, a atividade relacionada com o processamento 

de uma encomenda varia diretamente com o número de encomendas que o cliente coloca e não com o 

número de unidades vendidas. Assim, um cliente que coloca várias encomendas pequenas gera mais 

custos de processamento (e.g. registar encomenda, conferir stock) que um cliente que encomenda 

quantidades e produtos semelhantes através de poucas solicitações. De acordo com a abordagem 

tradicional, ao cliente que coloca grandes encomendas serão imputados custos significativos de 

processamento e ao cliente que coloca várias encomendas, mas de pequena dimensão serão atribuídos 

baixos custos de processamento. Neste sentido denota-se um enviesamento e distorção dos custos reais 

(Lalonde e Pohlen, 1996). 

Para Baykasoǧlu e Kaplanoǧlu (2008), a diminuição dos custos logísticos terá um impacto significativo 

nos custos totais do produto/serviço prestado. O grande desafio está na gestão do tradicional trade-off: 

custos versus serviço. 

Segundo Fernie, Freathy e Tan (2001), a aplicação de sistemas de custeio nas atividades logísticas 

depara-se com alguns entraves, nomeadamente, a escassez de informação sobre os custos logísticos 

(habitualmente agrupados nos custos globais das operações ou departamentos) ou devido à utilização 

de sistemas de custeio convencionais que utilizam ainda métodos tradicionais de alocação dos custos 

 

3 Estratégia de gestão que alinha as encomendas de matérias-primas dos fornecedores diretamente com os calendários de produção (Monden, 2011). 
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indiretos. Por este motivo, é importante a aplicação de sistemas de custeio mais complexos que tratem 

custos diferentes de forma independente. 

As empresas enfrentam o problema de selecionar a combinação de canais de distribuição e parceiros 

da CA que produziriam a combinação mais rentável ao longo de toda a cadeia. Como resultado, os 

gestores logísticos têm repetidamente exigido a capacidade de isolar os custos logísticos por função, 

território, mercadoria, canal, método de venda, classe de comércio, tamanho da encomenda, divisões 

operacionais ou de produto, método de entrega, condições de venda, entre outros. Contudo, nenhuma 

metodologia provou ser inteiramente satisfatória no fornecimento da informação necessária.  

2.5.1. Custos a montante da Cadeia de Abastecimento 

Total Cost of Ownership:  De acordo com Ellram (1995), o TCO é uma ferramenta que procura 

entender o verdadeiro custo de um bem. Pode ser utilizado para qualquer tipo de compra, para tal, deve 

determinar-se quais os custos pertinentes para a aquisição pretendida, como por exemplo: transporte, 

manutenção, retrabalho, inspeção. O TCO tem dois aspetos que o distinguem dos demais modelos de 

custeio: tem um significado mais abrangente dos custos de aquisição e verifica os custos do ciclo de vida 

relativos ao uso do bem durante toda a vida útil do mesmo (aquisição, uso e descarte). 

O TCO tem bastante utilidade na escolha do fornecedor, seja para uma compra pontual ou para uma 

compra continua, mas é mais empregue na avaliação de compras de artigos de investimento, como 

máquinas e equipamentos. Para Ferrin e Plank (2002), o TCO pode ser uma excelente ferramenta para 

avaliar os fornecedores, pois baseia-se em três pilares: o custo deve ser avaliado considerando o 

longo prazo; o impacto dos custos em outras atividades em decurso de alguma compra 

especifica deve ser medido; é necessário entender os custos de todas as atividades 

relacionadas com a compra. 

A abordagem reconhece que o preço de compra representa apenas uma parte do custo total de aquisição 

de um produto. O desempenho do fornecedor também afeta os custos de encomenda, expedição, 

receção e inspeção. Muitas empresas escondem estes custos, incluindo-os e ocultando-os em despesas 

gerais. As empresas têm vindo a utilizar o TCO como meio para selecionar e avaliar os seus fornecedores. 

Os compradores podem avaliar vendedores alternativos com base nos custos associados ao número de 

devoluções de produtos, em remessas, não-conformidades, ou remessas tardias. Empresas que 

incorporam estes fatores na sua análise dos custos de propriedade podem determinar melhor quais os 

fornecedores que oferecem o melhor valor global. O TCO fornece a capacidade de avaliar como as 

relações entre empresas afetam os custos dentro da empresa compradora. Liga o desempenho do 
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fornecedor a atividades específicas realizadas em toda a empresa compradora e traduz as atividades em 

custos. Quando associado a custos baseados em atividades, o TCO pode fornecer uma descrição ainda 

mais precisa das atividades e dos recursos consumidos ao lidar com vendedores específicos. a 

informação do TCO pode ser utilizada para negociar com fornecedores, com base nos custos totais de 

aquisição e outros critérios de desempenho (Ellram, 1995). Embora o TCO forneça informações mais 

precisas sobre como o desempenho de uma empresa na cadeia de abastecimento afeta os custos de 

outra, não fornece o custo total da cadeia de abastecimento (fornece apenas o custo ocorrido na 

empresa, isoladamente. Ao não contemplar o custo total de toda a CA, a análise pode perder 

oportunidades de fazer compensações de custos entre empresas. O TCO também não demonstra como 

o comportamento do comprador pode afetar os custos dos fornecedores. A falta de um custo integrado 

pode impedir a CA de alcançar uma posição competitiva em termos de custos (Lalonde e Pohlen, 1996). 

O TCO pode ser utilizado não só para construir e gerir relações eficazes entre os participantes na CA, 

mas também para identificar potenciais oportunidades de melhoria e para promover a coordenação e a 

aprendizagem entre parceiros na CA. A literatura relacionada com o TCO investiga esta ferramenta na 

perspetiva do comprador e, consequentemente, não estuda o TCO numa perspetiva interorganizacional. 

Contudo, dentro da GCA, o TCO em particular é uma ferramenta significativa, uma vez que pode ser uma 

forma eficaz de rastrear os custos indiretos ocultos associados às transações dos fornecedores, 

especialmente porque os departamentos de compras têm vindo a ser consideradas estrategicamente 

muito relevantes (Surowiec, 2013). 

Os fornecedores que adotam princípios de produção Lean podem gerar benefícios significativos a jusante 

da CA. Um fornecedor Lean pode responder mais rapidamente aos requisitos a jusante, reduzindo a 

necessidade de armazenamento de produto ao longo da cadeia. Esses benefícios podem conduzir a 

poupanças significativas para clientes a jusante (Ho et al., 2007). 

Em suma, análise do TCO recompensa o excelente comportamento do fornecedor e penaliza os maus 

comportamentos. Este método gere as relações da CA indo para além do custo do produto. É preciso, 

no entanto, questionar se uma avaliação ficada no preço e no comportamento do fornecedor é suficiente 

para a decisão e seleção de um fornecedor. Se o TCO for usado como um método que apenas avalia os 

comportamentos dos fornecedores, podem estar a ser negligenciados outros fatores importantes na 

integração do mesmo, uma vez que esta ferramenta não permite ao utilizador obter uma visão global da 

CA. Deste modo, as empresas devem explorar o TCO como uma ferramenta para identificar deficiências 
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nos fornecedores, por exemplo, um fornecedor pode acrescentar valor aos elementos a jusante (funções 

posteriores) da CA, fornecendo serviços adicionais. 

2.5.2. Custos a jusante da Cadeia de Abastecimento 

Análise da rentabilidade do cliente: Em oposição ao TCO, a Análise da rentabilidade do cliente 

(Customer Profitability Analysis: CPA), avalia a relação com o cliente. Ao contrário dos fornecedores, o 

cliente gera receitas, para que se possa expandir a análise de modo a avaliar a lucratividade do canal de 

distribuição/ relacionamento com o cliente. A repartição do lucro entre clientes ou participantes do canal, 

ou ambos, fornece informações sobre o seguinte: 

• O valor fornecido pela empresa aos clientes; 

• O esforço máximo de vendas para diferentes clientes / canais; 

• Os geradores dos custos subjacentes do cliente / canal; 

• O sucesso ou fracasso das estratégias do cliente; 

• O preço de várias configurações dos canais; 

• Os custos de funções vinculadas horizontalmente. 

A CPA combina atividades de logística, marketing e vendas numa imagem completa do custo para 

satisfazer o cliente. Uma empresa pode examinar o lucro de uma relação para: 

• Clientes individuais - É comum ver o Princípio de Pareto, em que 20% dos clientes produzem 

80% dos lucros. Os outros 80% são clientes menores, cujos negócios fornecem margens brutas 

no ponto de equilíbrio ou abaixo. Deve-se também focar no potencial do cliente, além de seu 

desempenho atual de rentabilidade. A decisão de investir hoje numa relação que não gera lucros 

pode ser justificada pelo seu futuro potencial. Embora seja incomum avaliar este tipo de 

desempenho, uma perspetiva do ciclo de vida fornece dados sobre os retornos financeiros da 

atividade de desenvolvimento do cliente a longo prazo. 

• Região – Esta análise agrupa os clientes por áreas geográficas de modo a usar informações 

regionais sobre o lucro para apoiar decisões. Os custos de uma região incluem os custos diretos, 

como os custos de ocupação dos escritórios locais, salários dos trabalhadores locais, salários 

da equipa de vendas, custos promocionais e custos de suporte da equipa de vendas. Além dos 

custos diretos, as empresas podem alocar os custos de suporte corporativo, como cobrança de 

clientes, cobrança ou custos de recrutamento de pessoal de uma dada região. 
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• Canal de distribuição - Os vendedores costumam atender clientes através de diferentes 

canais de distribuição. Os diferentes canais têm custos diferentes de manutenção e ganham 

margens diferentes. Como resultado, uma organização pode obter uma perceção operacional 

avaliando o lucro do canal 

• Tamanho de encomenda - O tamanho do pedido de um cliente ou canal de distribuição 

específico influencia as atividades de marketing e logística. Por exemplo, obter e preencher um 

pedido menor pode custar o mesmo que o pedido maior. Isso ocorre porque muitas dessas 

atividades, recolha de encomendas, documentação, envios, picking, facturamento e recolha, 

variam com o número de pedidos e não com o número de unidades vendidas com um pedido. 

Como resultado, pedidos menores podem tornar-se um fardo financeiro para uma organização. 

Cost-to-Serve: Freeman et al. (2000) defendem que à medida que a economia industrial amadurece, 

as empresas estão a ser forçadas a adaptar os seus produtos às necessidades individuais dos seus 

clientes, e a fornecer cada vez mais serviços no pacote que vendem aos seus clientes. Aqueles que 

acompanham estas tendências têm sido recompensados com um crescimento e rentabilidade 

superiores. Segundo os autores, as dimensões do custo de servir são: 

• Despesas em vendas e marketing: estas despesas incluem as despesas comerciais e os 

descontos que são dirigidos ao cliente particular, bem como as despesas de venda incorridas 

para vender a esses clientes. Antes que esta análise possa ser efetuada, é necessário determinar 

a Faturação Líquida. Tipicamente, isto começa com o preço de catálogo alargado pela 

quantidade faturada. 

• Despesas comerciais: muitas vezes não é examinado de muito perto numa base cliente a 

cliente, no pressuposto de que é o resultado de uma decisão empresarial estratégica aplicada 

igualmente a todos os clientes, de acordo com um conjunto muito claro de orientações e políticas 

da empresa. 

• Subsídios de Merchandising: são dinheiro dado aos clientes em troca de desempenho de 

merchandising na loja. Isto está normalmente associado a pré-embalagens especiais ou outros 

programas, tais como cupões do fabricante que requerem a participação ou assistência do 

retalhista. Como este dinheiro não é especificamente atribuído a um cliente, há uma tendência 

para o encarar apenas como uma despesa de marketing. 
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• Despesas de desempenho: é o pagamento ao cliente em troca de uma atividade específica 

em torno de produtos ou marcas em específico. 

• Permissões de exibição: para stands de exposição são desenvolvidas, fabricadas e entregues 

para obter a apresentação da mercadoria na frente da loja, onde um fabricante é capaz de 

aumentar o controlo da caixa ou outras áreas chave da loja. 

• Taxas de listagem: alguns grandes clientes, particularmente na indústria da moderna 

distribuição e retalho, exigem aos fabricantes o pagamento de uma taxa de listagem por cada 

Stock Keeping Unit (SKU) que é colocada nas prateleiras do retalhista.  

• Reclamações: referem-se a reclamações justificadas ou injustificadas feitas por clientes. Os 

diferentes comportamentos dos clientes refletem-se nesta conta. 

• Devoluções: A maioria das organizações tem uma política de devoluções concebida para 

acrescentar um certo nível de garantia aos produtos enviados. A forma mais comum de 

devoluções é para mercadorias danificadas ou vencidas (se aplicável), mas ao abrigo de certos 

acordos pode também incluir mercadorias não vendidas durante um período específico. 

• Subsídio de distribuição: é o pagamento dos custos logísticos incorridos pelo cliente. 

• Bónus ou extra: as despesas de mercadorias que estão em vigor para cobrir situações em 

que, em vez de conceder uma redução de preço, é dada ao cliente uma mercadoria extra. 

• Condições de venda: refere-se a todos os descontos aplicados a um montante faturado em 

troca de um pagamento imediato. 

• Despesas em logística e distribuição: a CA, ou as funções logísticas das muitas empresas 

que lidam com o produto à medida que este é extraído, transformado, fabricado, montado, 

configurado, entregue, instalado e utilizado, controla grandes custos e amarra muitos bens. 

• Despesas em gestão e processamento de encomendas: os clientes colocam diferentes 

graus de exigência durante o ciclo de vida da encomenda, desde o pedido de encomenda inicial 

até à resposta às perguntas após a entrega do produto. 

Total Cost of Delivery: Na literatura, os termos “Total Cost of Delivery” (TCD) e “Custo Total”, são 

frequentemente confundidos, tomando, erradamente, a mesma definição. Assim, segundo Denzin e 

Lincoln (2005), em vez de um único sistema de logística, as organizações adaptam os seus sistemas 

logísticos aos requisitos exclusivos do produto, canal ou cliente. Uma empresa não deve apenas adaptar 
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os sistemas de logística aos vários canais de distribuição / requisitos do cliente, mas também gerir o 

custo e os ativos necessários para fornecer valor ao cliente. Isso representa o TCD. A empresa pode 

comparar esse custo com a preferência de preço do cliente para melhor alinhar o Total Cost of Delivery 

e valor do serviço. 

Custo de Distribuição: Como Custo de Distribuição (CD), No trabalho de Erlebacher e Meller (2000), 

são consideradas como variáveis o número de centros de distribuição/armazéns, a sua localização, e 

quais os clientes que servem. Um objetivo para uma empresa que enfrenta esta decisão é manter um 

serviço aceitável, minimizando os custos de operação dos centros de distribuição, os custos de 

manutenção do inventário nos centros de distribuição, e os custos de transporte entre fábricas e os 

centros de distribuição, e entre os centros de distribuição e clientes. Portanto, são contabilizados os 

custos entre o vendedor e o comprador. 

No trabalho de Ambrosino e Grazia Scutellà (2005), são exploradas algumas questões de organização 

interna da CA, em particular, alguns problemas de conceção da rede que são típicos das empresas 

produtoras (embora sejam significativos para outros tipos de empresas, como as empresas de 

distribuição). O objetivo é otimizar os fluxos de mercadorias através da rede de produtores, também 

chamada na rede de distribuição, a partir das fábricas onde os bens são produzidos (pontos de 

abastecimento) para os pontos de procura, que são essencialmente distribuidores ou retalhistas. Assim 

os autores defendem que ao analisar uma rede de distribuição, podemos geralmente distinguir entre a 

otimização dos fluxos de mercadorias e a melhoria da rede existente. Os problemas de conceção da rede 

de distribuição envolvem decisões estratégicas que influenciam a tática e o funcionamento da rede. 

(Crainic e Laporte, 1997). Em particular, envolvem decisões de localização de instalações, transporte e 

inventário, que afetam o custo do sistema de distribuição e a qualidade do nível de serviço ao cliente 

(Ambrosino e Grazia Scutellà, 2005).  

2.5.3. Custo total da Cadeia de Abastecimento 

Uma bem-sucedida Gestão da Cadeia ade Abastecimento fornece a visão do lucro obtido com alternativas 

configurações da CA. Munidos desse tipo de informação, os gestores podem negociar acordos 

personalizados com fornecedores e clientes que refletem o custo total para entregar um produto (ou 

serviço). O custo total muda a relação cliente/ fornecedor da negociação baseada apenas no preço. 

Usando informações de custo total, as empresas podem negociar preço e comportamento. (Ho et al., 

2007).  
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Custeio baseado em atividades: ou Activity  Based Costing (ABC) surgiu durante os anos 80 como 

um meio de atribuir custos com maior precisão (Cooper, 1989). A ABC é uma técnica para atribuir os 

custos diretos e indiretos de uma organização às atividades que consomem os recursos da organização 

e, posteriormente, rastrear os custos de execução dessas atividades até aos produtos, clientes, ou canais 

de distribuição que consomem as atividades. O ABC supera os problemas encontrados com a DPP, 

atribuindo custos diretos e indiretos (Cooper, 1988). 

Presume-se que todos os custos variam na proporção direta da base de atribuição. Contudo, os custos 

indiretos frequentemente não variam em proporção direta com horas de trabalho, tempo de máquina, 

ou consumo de material. O ABC reconhece as diferentes relações e utiliza múltiplos fatores (indutores 

de custo ou cost drivers) para rastrear o consumo de recursos indiretos até às atividades que os 

consomem. O ABC vai um passo mais além ao rastrear os custos da atividade até aos objetos que 

consomem os custos da atividade. As empresas que utilizam o ABC podem obter informações mais 

precisas sobre como produtos específicos, clientes, Cadeias de Abastecimento e outros objetos de custo 

relevantes afetam os custos e contribuem para a rentabilidade global. Apesar das vantagens 

proporcionadas pelo ABC, a metodologia não oferece uma solução satisfatória para a GCA. As aplicações 

ABC concentraram-se em determinar como outros parceiros da CA afetam os custos e a rentabilidade 

da empresa (Fuller, O’Conor, e Rawlinson, 1993; Terrance et al., 1994). 

Rentabilidade direta do produto: A rentabilidade direta do produto, ou Direct Product Profitability 

(DPP), representou o primeiro esforço significativo para determinar os custos de movimentação de 

produtos através de toda a CA. A DPP descreve com maior precisão a rentabilidade do produto subtraindo 

da margem bruta os custos diretamente atribuíveis ao produto. A DPP incluiria o custo de atividades tais 

como manuseamento, transporte, descontos, subsídios, armazenamento, e mão-de-obra direta. 

Contudo, a DPP exclui custos gerais "fixos" tais como supervisão, instalações, gestão, detenção, 

sobreestadia, compras, e custos de transporte do inventário. O principal problema com a DPP deriva do 

seu foco nos custos diretos (Stoops e Pearson, 1988). 

Estratégia de reabastecimento eficiente: A estratégia de reabastecimento eficiente ou Efficient 

Consumer Response (ECR) inclui duas fases para reduzir a oferta dos custos da cadeia. Esta estratégia 

está dividida em duas fases, em que a primeira, “Melhores Práticas de Reabastecimento Eficiente”, 

automatiza muitas das ligações que ocorrem dentro da CA e a segunda “Reabastecimento Eficiente”, 

baseia-se na automatização da primeira, ao tentar integrar os ciclos de reabastecimento do distribuidor 

e fornecedor num único ciclo de reabastecimento unificado. A poupança de custos resulta, primeiro, da 
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eliminação de tratamento manual de encomendas e faturas, erros de trabalho em papel, e inventário, e 

segundo, da integração dos ciclos de reabastecimento que pode gerar poupanças de custos adicionais 

através de previsões de vendas mais precisas, alocação dinâmica, e cross-docking. Baseado em 

atividades, o cálculo de custos da ECR fornece o veículo para determinar poupanças, avaliando os custos 

e o desempenho numa base contínua, e decorrentemente identificando novas melhorias (Turney, 1991). 

Porém, segundo Turney (1991), a metodologia utilizada pela ECR para calcular os custos e avaliar o 

desempenho da CA sofre de muitos dos mesmos problemas do ABC. O cálculo de custos continua a ter 

um enfoque essencialmente interno. As empresas têm visibilidade apenas sobre os seus custos internos. 

Não têm visibilidade sobre a forma como o seu desempenho ou sobre os efeitos de reengenharia noutros 

pontos da cadeia de fornecimento ou custos totais de processo dentro da CA. Como resultado, as 

empresas podem continuar a desenvolver esforços independentes para diminuir os seus custos enquanto 

aumentam inadvertidamente os custos globais da CA. A relutância em partilhar informação sobre custos 

pode também revelar-se uma barreira significativa para determinar os custos da cadeia de fornecimento.  

Custos exclusivos de Cadeias de Abastecimento Globais: Existem certos custos particularmente 

exclusivos da natureza das Cadeias de Abastecimento Globais que são imperativos tanto para o 

desempenho como para a gestão de custos. Eis cinco desses custos mais críticos, juntamente com 

diretrizes para a sua identificação e gestão (Enney, Harris, e Lawson, 2008):  

• Custo total de desembarque: todos os elementos de custo necessários para desembarcar 

um produto numa geografia de destino de diferentes geografias de origem, tendo em conta as 

diferentes taxas de câmbio de moeda. As tarifas alfandegárias e impostos de IVA, taxas de 

transporte, transporte terrestre na origem e no destino, taxas de agência, taxas de prestação de 

serviços logísticos, e o custo dos fundos estão todos incluídos. 

• Custo total entregue: todos os elementos de custo acima mencionados mais os custos gerais, 

eficiência do capital, alocações, e outros custos que são incorridos até ao ponto de compra. 

Capturar e comunicar ativamente estes custos aumenta a complexidade do aprovisionamento 

global, uma vez que os custos de despesas gerais, eficiência do capital, impostos, afetações, 

entre outros., variarão por país, fatores de risco, cadeia de fornecimento, tempos de trânsito, e 

práticas de implementação de inventários. 

• Capital de exploração: o custo dos créditos comerciais mais o inventário menos as contas a 

pagar. Esta medida de eficiência dos ativos, juntamente com o ciclo de conversão de dinheiro, 

pode ser significativamente reduzida pela cadeia global de fornecimento. Devem ser 
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consideradas novas medidas de capital de exploração que tenham em conta os ciclos de 

conversão de numerário de toda a cadeia de abastecimento. Os dias de capital circulante, por 

exemplo, são medidos como capital circulante líquido de fim de período dividido pelas vendas 

por dia. 

• Tempo de ciclo: esta medida do tempo total necessário desde a encomenda até à entrega é 

também significativamente alterada pela cadeia de fornecimento global. A longa CA Global 

acrescenta um tempo de atraso substancial entre a aquisição do produto (ou componente) e a 

sua receção. O tempo varia consoante o país de origem e destino devido a desalfandegamentos, 

infraestrutura do país, capacidade do transportador, entre outros. 

• Custos das alfândegas, impostos e conformidade de segurança: as remessas 

internacionais, ou aquelas que atravessam múltiplas fronteiras, incorrem em custos adicionais 

associados às alfândegas, impostos e cumprimento de regras de segurança que não se aplicam 

às cadeias de abastecimento domésticas. Estes custos são complexos, variáveis, e orientados 

para as transações. 

Segundo (Kruger (2002), por outro lado, a logística deve ser capaz de proporcionar o serviço necessário 

ao cliente. O ajustamento da logística no sentido da redução dos custos ou do lead time tem de começar 

com a configuração da rede logística subjacente a uma cadeia de fornecimento. Entre as circunstâncias 

mencionadas, os atributos físicos de um produto, como valor, peso e volume, são cruciais para a 

configuração da rede logística. Assim, três fatores têm de ser considerados para a configuração de uma 

rede logística internacional:  

1. As distâncias internacionais; 

2. A integração internacional; 

3. As variáveis dos produtos (valor, peso e volume). 

O peso e o volume do produto têm influência nos custos logísticos e determinam a eficiência do processo 

logístico. O valor, o peso e o volume terão influência sobre os custos logísticos ao nível do custo de 

transporte e de inventário. 

Kruger (2002) evidencia o impacto do peso (P) e do volume (V) no custo de transporte (CT) e explica que 

há dois tipos de custo: 

1. “Freight Rate” (α), que é uma medida de custo relativa a uma unidade de volume ou peso; 
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2. Peso e volume, que constroem os atributos físicos que são de particular importância para o 

cálculo dos custos de transporte. 

Assim, o custo de transporte é calculado pela função: 

𝐶𝑇 = 𝑓(𝑃, 𝑉, 𝛼) , sendo 
𝜕𝐶𝑇

𝜕𝑃
> 0,

𝜕𝐶𝑇

𝜕𝑉
> 0,

𝜕𝐶𝑇

𝜕𝛼
> 0     (1) 

Por outro lado, o custo de inventário (CI) depende do valor do produto (VP) e da taxa de juro do transporte 

(β) que consiste na taxa de juro relacionada com o tempo de transporte. Um aumento no valor da taxa 

de juro implica o aumento do custo de inventário: 

𝐶𝐼 = 𝑓(𝑉𝑃, 𝛽) , sendo 
𝜕𝐶𝐼

𝜕𝑃𝑉
> 0,

𝜕𝐶𝐼

𝜕𝛽
> 0      (2) 

Concluindo, a globalização influencia tanto os custos de transporte como os custos de inventário. Quanto 

maior a distância, maior α, e quanto maior o lead time, maior β. 

2.5.4. Síntese 

As empresas incorrem em custos associados à compra, transformação e venda dos seus produtos. Estes 

custos têm várias dimensões e ocorrem em diferentes períodos da conceção de um produto. Existem 

vários modelos e ferramentas que auxiliam na determinação destes custos e evidenciam os pontos onde 

podem ser feitas melhorias e, deste modo, reduzir o custo total do produto. 

O transporte entre organizações é bastante complexo e, em todas as etapas da CA, o cliente é exigente 

tanto a nível de custo como de serviço. Quando o cliente é internacional, exige-se atenção e estudo 

especial, para que o custo de entrega não tenha um peso significativo no custo do produto.  

Para além disso, numa fase inicial de cotação de um projeto, devido à distância temporal até ao início 

da produção e, podendo o futuro ser muito incerto, revela-se interessante diferenciar os termos “custo 

de entrega” e “custo de distribuição”, uma vez que, numa fase inicial, a equipa foca-se na entrega do 

produto ou produtos de cada projeto individualmente. No início da produção, foco da empresa é otimizar 

os custos e, portanto, foca-se em estudar uma estratégia de distribuição, que inclui os produtos e clientes 

de diferentes projetos. Assim, comummente considera-se para o custo de entrega o pior cenário de 

custos. A possibilidade de otimizar estes custos permite que a empresa se mantenha no mercado 

competitivo. 

O TCD pode resultar da união e complementaridade das definições de Cost-To-Serve e Custo de 

distribuição, acrescentando-se os custos exclusivos de uma Cadeia de Abastecimento Global. A análise 

do TCD e a avaliação de diferentes cenários, facilita a CPA, uma vez que evidencia a variação dos custos 
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de entrega, com a variação das relações entre clientes individuais, região, canal de distribuição e 

tamanho de encomenda. O TCD evidencia os custos de entrega de um produto, que podem variar 

conforme a relação da organização com os seus parceiros.  

Freeman et al. (2000) referem que a jusante da CA, o C2S inclui a escolha do centro de distribuição e 

envio da encomenda, custos de armazém, embalamento especial para atender aos requisitos do cliente 

e faturamento e cobrança. O TCD irá influenciar a dimensão “Despesas em logística e distribuição” na 

análise do C2S, uma vez que representa o custo de entregar uma encomenda a um cliente, incluindo as 

despesas de transporte, armazenamento e importação, no local e data acordados. 

Assim, o TCD pode ser caraterizado como o custo total direto incorrido para distribuir e entregar um 

produto a um cliente. Neste custo estão incluídos todos os custos da distribuição física desde o 

fornecedor (vendedor) até ao local de entrega, sendo estes: 

• Custos de transporte; 

• Custos de armazém; 

• Custos de embalagem; 

• Custos alfandegários. 

Contudo, atribuição da responsabilidade de pagamento das despesas mencionadas depende do acordo 

existente entre o cliente e o vendedor. Assim, a responsabilidade dos custos de armazém, embalagem e 

alfândega pode ser da responsabilidade do cliente, se o Incoterm acordado assim o definir (“International 

Chamber of Commerce,” 2020). 

Esforços anteriores para calcular os custos do desempenho da CA concentraram-se nos efeitos de 

atividades internas ou as que abrangem empresas de relação mais direta. Estes esforços têm 

proporcionado informação útil e estimularam melhorias significativas. As técnicas atuais não permitem 

medir os custos em toda a CA, identificar atividades ou custos de processo para além da empresa, ou 

simular o efeito das alterações propostas nos custos globais da CA. A visibilidade e a relutância em 

partilhar informação sobre custos representa obstáculos significativos para avaliar o desempenho da 

cadeia. Apesar destes inconvenientes e obstáculos, propõe-se que as metodologias e definições referidas 

na literatura anteriormente explorada sejam combinadas numa metodologia para avaliar os custos e o 

desempenho da Cadeia de Abastecimento. A Figura 4 sugere e sintetiza o local de aplicabilidade de cada 

um dos modelos ao longo da CA, do ponto de vista de uma empresa produtora, segundo a literatura dos 

diferentes autores referidos. 
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Figura 4- Aplicabilidade dos diferentes modelos de custos ao longo da CA  
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

São apresentadas no presente capítulo, a metodologia de investigação utilizada para a implementação 

do sistema desenvolvido, a qual é enquadrada nas estratégias de investigação existentes, nomeadamente 

ao nível da abordagem qualitativa. Explica-se particularmente o processo de investigação-ação, a 

pergunta de investigação à qual se pretendeu responder e as diferentes etapas da investigação  

O processo de investigação é a procura por algo que permita incrementar o conhecimento, é baseado 

em relações lógicas, deve conter uma explicação sobre os métodos usados e interpretação de resultados 

e pode incluir descrição, explicação, perceção, critica e análise. Este processo tem início na formulação 

do tópico, seguido da revisão da literatura, planeamento da investigação, recolha de dados e sua análise. 

A metodologia de investigação, neste sentido, é o procedimento que suporta o modo como a investigação 

deverá ser praticada, e está diretamente relacionada com os objetivos estabelecidos (Saunders, Lewis, 

e Thornhill, 2009). 

A metodologia de investigação é o “corpo orientador da pesquisa que, obedecendo a um sistema de 

normas, torna possíveis a seleção e articulação de técnicas, no intuito de se poder desenvolver o processo 

de verificação empírica” (Pardal e Correia, 1995). 

Ao nível da metodologia podem encontrar-se diversas estratégias de investigação, das quais , (Saunders 

et al., 2009) destacam:  

• Experimentação; 

• Sondagem; 

• Estudo de Caso; 

• Investigação-Ação; 

• Teoria Fundamentada; 

• Etnografia; 

• Investigação documental. 

A filosofia da investigação diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento, bem como à sua natureza. 

Assim, parte-se assim do princípio de que, sendo o propósito resolver um problema específico numa 

área em concreto, a investigação irá gerar novos conhecimentos. A natureza do conhecimento está 
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relacionada com a visão pessoal do investigador sobre o mundo, a qual, de alguma forma, irá influenciar 

o processo de investigação (Saunders et al., 2009).  

Relativamente à abordagem do problema, a metodologia pode ser quantitativa ou qualitativa. De acordo 

com Fortin, Cotê, e Filion (2009), na metodologia quantitativa são utilizados números, ou seja, os dados 

são analisados sequencialmente, em detrimento da qualitativa, onde são usadas palavras e os dados 

são obtidos desde a primeira recolha/observação, e a recolha e análise dos dados é realizada de forma 

simultânea. 

3.1. Filosofia e estratégia 

Nesta dissertação, a corrente filosófica presente é o pragmatismo, pois o que determina a filosofia de 

investigação é a Pergunta de Investigação, ou seja, a perspetiva do investigador sobre a natureza da 

realidade (Saunders et al., 2009). Por sua vez, a abordagem indutiva será a mais indicada, pois, à medida 

que o investigador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões que descobre nos 

dados, passa a ter um maior envolvimento no contexto dos acontecimentos (Kaplan & Duchon, 1988).  

3.2. Investigação qualitativa 

A metodologia implementada na presente dissertação é de natureza qualitativa, uma vez que se 

caracteriza pela recolha e análise de dados textuais e pela ênfase no contexto em que o estudo ocorre 

(Borrego, Douglas, e Amelink, 2009).  

Os métodos qualitativos permitem a obtenção de resultados não objetivos, ou seja, os resultados 

alcançados não são apresentados na forma de números exatos. Assim, este tipo de métodos baseiam-

se nas qualidades das entidades e aos processos e significados, que não são mesuráveis, tanto em 

quantidade, como intensidade ou frequência (Denzin e Lincoln, 2005). Em complemento, Bodgan e 

Biklen (2017) afirmam que as investigações de caráter qualitativo são caraterizadas pela atenção do 

investigador forcar-se no processo em detrimento dos resultados. 

As principais vantagens da metodologia qualitativa, segundo Guest, Namey e Mitchell (2013) são: 

• a capacidade de permitir a realização de descrições textuais complexas das experiências dos 

sujeitos numa determinada situação, enquanto gera informações sobre os comportamentos, 

crenças, opiniões, emoções e relacionamentos entre eles;  

• permite identificar fatores intangíveis (normas, estado socioeconómico, género, etnia e religião);  
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• obter uma perceção global sobre a realidade complexa inerente a determinada situação. 

Algumas das vantagens da metodologia qualitativa são a capacidade de facultar descrições textuais 

complexas das experiências dos sujeitos numa determinada situação, ao mesmo tempo que disponibiliza 

informações sobre os comportamentos, opiniões, emoções e relacionamentos entre os sujeitos; permite 

identificar fatores intangíveis (normas, estado socioeconómico, género, etnia e religião); obter uma 

perceção global sobre a realidade complexa inerente a determinada situação (Guest et al., 2013). Apesar 

das diversas vantagens da metodologia qualitativa, o investigador deve ser cauteloso na sua 

implementação, de modo a garantir a confidencialidade e a privacidade dos participantes, mantendo 

uma relação respeitosa, responsável, honesta e em consonância com os princípios éticos e os direitos 

humanos (Fortin et al., 2009).  

3.3. Investigação-Ação 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento desta dissertação foi a Investigação-Ação. Coutinho et 

al. (2009) descrevem a Investigação-Ação como “uma família de metodologias de investigação que 

incluem ação e investigação ao mesmo tempo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, que alterna 

entre ação e reflexão crítica”. Segundo Coughlan e Coghlan (2002), os resultados que esta metodologia 

apresenta não são apenas soluções para os problemas imediatos, mas também são uma contribuição 

para o conhecimento científico e teórico. 

A investigação-ação é um processo ativo e cíclico, que envolve o investigador e os colaboradores da 

empresa num meio colaborativo de procura simultânea de mudança e compreensão da organização, em 

que cada ciclo apresenta uma sequência de quatro fases: planificação, ação, observação e reflexão 

(Coutinho et al., 2009). Esta tem como objetivo a resolução de problemas presentes numa organização 

e a definição de conclusões acerca dos mesmos, através do conhecimento e da participação ativa do 

investigador e da experiência dos trabalhadores (Westbrook, 1995). 

Para que a Investigação-Ação seja bem-sucedida, é fundamental definir a validade da mesma, ou seja, 

questionar se as ações levam à resolução do problema de estudo ou a um entendimento mais 

aprofundado do problema. No entanto, alguns estudos desta metodologia podem ser inconclusivos, 

devido a possuírem apenas uma única estratégia de solução, ou por negligenciarem a resolução do 

problema (Anderson e Herr, 2016). 
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3.4. Pergunta de Investigação 

A definição de processos e normas de trabalho, bem como a utilização de ferramentas adequadas que 

permitam otimizar as operações de definição de redes de Cadeia de Abastecimento, incluindo o custeio 

da logística de Outbound, é crucial para assegurar o melhor compromisso entre qualidade, lead time e 

custo, a nível logístico, de um produto.  

Deste modo, pretende-se desenvolver e comprovar a importância da determinação de processos e 

normas de trabalho, assim como a aplicação de instrumentos adequados que possibilitem a otimização 

do processo de definição de Redes de Cadeia de Abastecimento, compreendendo o cálculo do custo da 

logística de Outbound os quais são fundamentais para assegurar o melhor compromisso entre qualidade, 

lead time e custo, a nível logístico, de um produto.  

3.5. Etapas da investigação 

De acordo com Susman e Evered (2016) a investigação-ação pode ser dividida em cinco fases:  

1- Fase de diagnóstico, que compreende a identificação e definição do problema; 

2- Planeamento de ações, ou seja, o estudo das ações a serem implementadas; 

3- Implementação das ações; 

4- Avaliação dos resultados, obtidos através da implementação das ações escolhidas; 

5- Discussão, das conclusões do trabalho e ações futuras a serem tomadas. 

O diagnóstico visa identificar uma solução ou oportunidade de melhoria para um determinado problema. 

No planeamento, devem ser consideradas a abordagem e os objetivos, de modo a selecionar a alternativa 

de ação mais apropriada. Na execução, são executadas as ações da fase de planeamento. Na fase de 

avaliação, é averiguado se as ações realizadas resolveram o problema inicial. Na última fase, registam-

se as conclusões obtidas com o processo, até que este seja estável e alcance os objetivos pretendidos 

(Santos, Amaral, e Mamede, 2013).  

Posto isto, na primeira fase, foi realizada uma revisão bibliográfica, com um intuito de obter 

conhecimento acerca da literatura disponível acerca do Mapeamento da Rede de Cadeias de 

Abastecimento, identificar as caraterísticas principais dos sistemas de custeio tradicionais e modernos e 

os trabalhos prévios realizados nos campos em estudo, enquadrando-os no contexto da empresa em 

estudo. Nesta fase também foram definidos os objetivos do projeto e a abordagem a utilizar.  



  

40 

A segunda fase consistiu na análise da situação inicial, através de uma pesquisa sobre a informação 

disponível internamente acerca do SCND, bem como as expectativas acerca do resultado da realização 

desta atividade. Para o desenvolvimento de uma ferramenta de orçamentação melhorado, inicialmente 

foi realizado o estudo do processo de cotação de projetos, a ferramenta em utilização, bem como foram 

identificadas principais barreiras no software e das oportunidades de melhoria.  

Na fase seguinte analisou-se que departamentos devem estar envolvidos no processo de SCND. 

Paralelamente, identificou-se os fatores de custo e de que forma estes devem ser imputados aos objetos 

de custo, bem como que departamentos devem auxiliar na obtenção dos resultados das variáveis. 

Numa quarta fase, realizaram-se atividades de normalização do processo de SCND, a implementar na 

determinação de recursos de novos projetos e iniciou-se a construção da ferramenta de cálculo a 

implementar na empresa, com base na informação recolhida.  

Na última fase, realizou-se a avaliação crítica e discussão dos resultados obtidos, em comparação com 

as atividades de SCND e ferramentas de cálculo anteriormente utilizados. Ainda, efetuou-se o 

levantamento de atividades a realizar futuramente tendo como objetivo a melhoria contínua. 
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4. CASO DE ESTUDO  

O presente capítulo está dividido em quatro secções sendo os dois primeiros dedicados à descrição da 

empresa, explicando-se de que forma se inicia o cálculo de um projeto e as normas de processos de 

negócio, tendo em consideração as questões legais de importação e exportação de produtos. As secções 

4.3. e 4.4. tratam da descrição da situação inicial e dos resultados obtidos com a realização da presente 

investigação, relativamente ao SCND e à ferramenta de cálculo de TCD, respetivamente. 

4.1. A indústria do sector automóvel e do sector de componentes  

A indústria automóvel atravessa horizontalmente variados sectores de atividade, desde o têxtil à 

metalomecânica, lidando com uma grande diversidade tecnológica, de competências e de processos 

organizacionais, que visam a produção de componentes, módulos e sistemas numa lógica de produto 

complexo, global e integrado. Esta indústria é, atualmente, totalmente globalizada, com uma Cadeia de 

Valor complexa tanto sob o espectro organizacional como tecnológico (Selada e Felizardo, 2002). 

Além das implicações no sector do emprego e no comércio, a produção automóvel gera uma procura 

significativa de inputs intermédios que vão estimular e promover outros sectores da economia (Veloso, 

Henry e Roth, 2000).  

Em 2019, foram produzidos em todo o mundo cerca de 92 milhões de veículos (menos 5 milhões do 

que no ano anterior). A China foi o principal produtor de veículos automóveis, com cerca de 25,7 milhões 

de automóveis e veículos comerciais produzidos. Os segundos classificados foram os Estados Unidos da 

América, com cerca de 10,9 milhões de automóveis e veículos comerciais produzidos. O país europeu 

que mais carros produziu em 2019 foi a Alemanha, contabilizando aproximadamente 4,7 milhões de 

automóveis e veículos comerciais, uma descida de 4,1% face ao ano anterior (Statista, 2020). 

Os consumidores têm mais escolhas que nunca, exigindo maior personalização dos produtos. Como 

consequência, a fidelização do cliente está a diminuir entre os segmentos de mercado e entre os 

construtores assistindo-se a uma forte fragmentação no que diz respeito à oferta. A CA deve, pois, ajustar-

se a estas alterações com respostas rápidas e grande flexibilidade. Consequentemente, a indústria de 

componentes tem sido sujeita a pressões para atingir elevados níveis de eficiência, mas até agora esta 

pressão orienta-se no sentido dos fornecedores se adaptarem às formas de organização interna dos 
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Original Equipment Manufacturers4 (OEM) ou fornecedores de nível superior e aos seus métodos de 

trabalho (Abreu, 1995). À medida que os fabricantes se estabelecem em novas localizações e 

prosseguem na criação de plataformas comuns para múltiplos veículos e mercados, pressionam os 

fornecedores atuais a deslocarem-se em simultâneo. Cada vez mais, a existência da capacidade 

produção em todas as grandes regiões, com o suporte dos fornecedores considerados, tornou-se numa 

condição sem a qual um projeto não possa ser viabilizado (Sturgeon, Van Biesebroeck e Gereffi, 2008). 

4.2. Apresentação da empresa 

O Grupo Bosch foi fundado em 1886 por Robert Bosch, com a abertura oficial da Oficina para Mecânica 

de Precisão e Engenharia Elétrica em Estugarda, Alemanha. Desde então o Grupo cresceu ao inovar nos 

produtos desenvolvidos e tornou-se resiliente ao ultrapassar diversos altos e baixos ao longo das décadas. 

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o aumento do trânsito impulsionou o desenvolvimento de novos 

produtos que aumentassem a segurança nas estradas. De modo a ganhar vantagem sobre outras 

empresas, a introdução de linhas de montagem reduziu o tempo de produção significativamente.  

Em 2019, a empresa faturou mundialmente 77.7 mil milhões de euros em vendas, dos quais 47 mil 

milhões de euros são provenientes do sector Soluções de Mobilidade (Bosch Business Sector Mobility 

Solutions: BBM). Estando presente em três continentes, a empresa empregou um total de 400.000 

associados pelo mundo, sendo que a operação na Europa contribuiu com 52% da faturação total. 

Atualmente o Grupo Bosch possui cerca de 270 fábricas de produção por todo o globo, ligadas entre si 

numa única Rede.  

Sendo a empresa internacionalmente reconhecida por oferecer “Tecnologia para a Vida”, esta é, 

atualmente, uma das principais líderes mundiais no fornecimento de tecnologia e serviços capazes de 

melhorar a qualidade de vida. Para além da qualidade dos produtos, a empresa foca-se no entusiamo 

que estes provocam nos consumidores por permitirem melhorar a qualidade de vida dos utilizadores, de 

forma ecológica e sustentável. O Grupo Bosch está empenhado em desenvolver soluções inovadoras 

para “Smart homes, smart cities, connected mobility and connected manufacturing”, estando atualmente 

presente em quatro grandes setores de negócio: Soluções de Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de 

Consumo e Energia e Tecnologia de Construção.  

 

4 Em português, “Fabricante Original de Equipamento”, e são empresas que não fabricam para a venda direta ao consumidor, mas são produzidos 

especialmente para vender a empresas de montagem. 
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Em BBM, que integra a Bosch Car Multimedia Portugal, a visão do Grupo é tornar a mobilidade o mais 

livre de emissões, stress e acidentes possível de modo personalizado. A estratégia inclui a expansão do 

negócio nas áreas de eletrificação, condução autónoma, novas arquiteturas elétricas e eletrónicas para 

os automóveis, acesso a segmentos de mercado adjacentes e desenvolvimento de serviços adicionais. 

A visão da empresa é o Futuro Sustentável, tendo como objetivo tornar-se numa referência mundial no 

sector eletrónico no que diz respeito à sustentabilidade. A Bosch reduzirá a pegada de carbono para nível 

zero nas 400 localizações em todo o mundo em 2020. Para além disso, o foco é sempre garantir a 

excelência na satisfação do cliente. 

4.2.1. Bosch em Portugal 

O projeto de investigação decorreu na Bosch Car Multimedia Portugal, localizada na cidade de Braga, 

sendo uma empresa subsidiária do Grupo Bosch. 

Em Portugal, a Bosch está presente desde 1911, com 5451 colaboradores no fim do ano 2019, sendo 

um dos maiores empregadores industriais a nível nacional. No país, o Grupo está localizado em Aveiro 

(Bosch Termo tecnologia), Ovar (Sistemas de segurança) e Braga (Bosch CM). No país, a empresa opera 

em 3 dos quatro setores, não tendo atividade ao nível da Tecnologia Industrial. A sede do país está 

situada em Lisboa, onde são realizadas as atividades de vendas, marketing, contabilidade e 

comunicação. A empresa exporta mais de 95% da sua produção e está focada nas áreas de investigação 

e desenvolvimento de hardware e software para os diferentes sectores de negócio. 

A divisão CM está presente na cidade de Braga desde 1990, com a abertura da fábrica Blaupunkt, onde 

inicialmente produzia autorrádios. A partir de 2009, a marca foi vendida e a fábrica reorganizada para o 

desenvolvimento e produção de sistemas de infotainment, instrumentação e sensores de segurança para 

a indústria automóvel. Atualmente a atividade da empresa vai além da produção de equipamentos 

inovadores. É também na cidade de Braga que se localiza um dos centros de desenvolvimento da Bosch, 

que investiga soluções para a mobilidade conectada e autónoma, com mais de 300 engenheiros. As 

áreas funcionais do Grupo em Braga são a produção de tecnologia automóvel, serviços de pós-venda, 

formação, investigação e desenvolvimento. 

Em abril de 2020 a fábrica de Braga, à semelhança das restantes fábricas da divisão CM, integrou-se na 

divisão “Automotive Eletronics”. Esta divisão está presente em 20 países, possuindo, no total, cerca de 

40 localizações no globo. A sua área de negócio incide, sobretudo, em componentes semicondutores, 
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unidades de controlo eletrónico e sensores, sistemas e componentes para BBM, sensores customizados 

e soluções Internet of Things (IoT). 

4.2.2. Produtos, clientes e fornecedores  

Em Braga a atividade produtiva centra-se no fabrico de componentes eletrónicos, tais como, autorrádios 

e sistemas de navegação, antenas e sensores para a indústria automóvel. Sensivelmente 95% dos 

produtos exportados têm como destino países Europeus e também outros fora da Europa, tais como, 

EUA, México, Brasil, China, Índia, entre outros. A empresa exporta para cerca de 181 clientes em todo 

o Mundo, num total aproximado de 800 produtos. No leque de clientes estão a Audi, BMW, Ford, Daimler, 

Renault, Fiat e a Porsche. 

No que respeita ao fornecimento de matéria-prima, a empresa de Braga, conta com mais de 350 

fornecedores localizados na Europa e no Extremo Oriente. A estratégia da empresa para as compras 

assenta numa estrutura de três níveis: fornecedores nacionais, fornecedores europeus que aprovisionam 

as peças mecânicas e fornecedores asiáticos que abastecem os componentes elétricos.  

4.2.3. Estrutura organizacional  

São dois os administradores que gerem a fábrica em Braga, sendo responsáveis, um pela área comercial, 

e outro pela área técnica. A área comercial tem intervenção indireta no fabrico do produto e nos 

processos técnicos associados à produção. A área técnica engloba os departamentos que interferem 

diretamente na qualidade, fiabilidade e eficiência produtiva da organização. Dentro de cada área, existem 

responsáveis pela gestão de cada departamento.  

O presente projeto foi desenvolvido no departamento de logística (pertencente à aérea comercial), 

inicialmente na área de Projetos Logísticos, responsável pela inovação de software e de processos da 

área logística. O departamento contém outras áreas responsáveis pela Gestão de Matéria-Prima, Gestão 

de Fornecedores, Gestão de Transportes, Gestão da Embalagem de Produto Final Reutilizável e Gestão 

de Encomendas do Cliente e Planeamento da Produção. A partir de abril, o projeto teve continuidade em 

Logística Central da Divisão Automotive Eletronics (AE) em Braga.  
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4.2.4. Aquisição de negócios  

A fábrica produz por encomenda, ou seja, o cliente tem de fazer um pedido de encomenda para que a 

fábrica lhe forneça o produto em questão. Devido à variabilidade e diferenciação dos produtos, antes de 

haver uma ordem de encomenda, o processo produtivo e o preço do produto têm de ser acordados entre 

o fornecedor (Bosch) e o cliente. Para tal, existe um processo para estimar o custo de um determinado 

projeto. O objetivo deste processo é identificar as necessidades atuais e futuras dos clientes, gerar 

propostas de valor para os clientes e adquirir novos negócios lucrativos e sustentáveis no âmbito da 

estratégia global. 

Assim, o cálculo pode ser requerido para a cotação de um projeto de um cliente (“Cliente externo”) ou 

para um estudo interno (“Cliente interno”). Na primeira instância, serão cotados cenários com base nos 

requisitos que o cliente apresenta. Será conhecido o produto, volume e localização do cliente. Por outro 

lado, a Bosch, sendo uma empresa proactiva e reconhecida pelo seu cariz inovador, pode desenvolver e 

propor os seus produtos a diversos clientes. Neste caso, a empresa idealiza os cenários possíveis e 

realiza um estudo de rentabilidade comparando várias possíveis fabricas para fornecer os diferentes 

mercados (análise estratégica). Para ambos os casos, reúnem-se equipas de especialistas que estudam 

e debatem sobre a exequibilidade do projeto, bem como benefícios para a empresa e prováveis 

constrangimentos.  Dependendo do tipo de cliente, as suas expectativas irão variar (Tabela 1). 

Tabela 1- Expectativas dos clientes 

Cliente Expectativas 

Interno Vendas, Desenvolvimento, Compras, 

Produção, Logística, Controlo da Unidade 

de Negócio, Controlo de Vendas, Equipa de 

Análise de Preços de Vendas, Gestão de 

Produtos, Gestão de Projetos, entre outros. 

Key Performance Indicator 5(KPI) dados 

pela gestão de topo dentro dos limites 

especificados. 

Externo OEM, Retalhistas. Produtos e serviços com condições 

atraentes. 

 

 

5 Em português, significa “Indicadores-Chave de Performance” e trata-se de uma ferramenta de gestão empregada para analisar os indicadores mais 

importantes de um negócio ou empresa 
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O processo de cotação de projetos pode trazer benefícios para a empresa, mas também envolve riscos, 

que são mencionados na Tabela 2. 

Tabela 2- Oportunidades e riscos 

Oportunidades Riscos 

Aquisição de negócios lucrativos. Perda de encomendas. 

Aquisição de novas ideias para produtos e 

serviços. 

Rejeição da encomenda porque os requisitos do 

cliente não se baseiam no estado da arte de 

acordo com as normas da Bosch. 

 Os produtos e serviços oferecidos não 

correspondem às expectativas do cliente em 

termos de prazos, especificações e orçamento. 

 

O líder da Equipa Global de Clientes (EGC) juntamente com o apoio do Engenheiro Chefe do cliente, 

Gestão de Produtos (GP) e o Vice-Presidente Executivo de Vendas de Equipamento Original definem as 

oportunidades de clientes para todo o mercado. A EGC alinha-se com as unidades de negócio da divisão 

relativamente a estas oportunidades. A GP apoia a verificação da viabilidade, com base no produto e na 

estratégia da divisão. O cliente indica as oportunidades de negócio e projetos/ações concorrentes 

durante o Planeamento do Volume de Vendas. A base para isto é o planeamento central do prognóstico 

do mercado automóvel. No caso de projetos sem referência a veículos, motores, ou transmissões, a 

informação recebida do cliente é a base. A equipa introduz toda a informação importante numa 

ferramenta interna, incluindo: âmbito do projeto, quantidades, preços, probabilidade de atribuir o negócio 

a AE, data prevista da decisão do cliente, Start of Production (SoP) e End of Series (EoS). O resultado é 

uma categorização em oportunidades que têm ou não têm potencial de aquisição. A estratégia do cliente 

e a estratégia de aquisição são derivadas do panorama do projeto planeado para o respetivo cliente. 

Para dar seguimento ao processo é necessário realizar uma análise de probabilidade e de risco, a nível 

estratégico, económico, tecnológico, contratual, legal, fronteiras governamentais, e restrições de tempo. 

Todas as conclusões da fase de preparação são também consideradas. O objetivo é obter a liberação 

para o caso de aquisição e para os recursos de aquisição solicitados. 
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Após a receção do pedido do cliente, os requisitos do cliente são verificados. É pedido um esclarecimento 

tanto a nível interno como do cliente em caso de ambiguidades. O objetivo é assegurar um entendimento 

comum do pedido do cliente. 

A avaliação de um projeto começa com uma apresentação do conceito, pela equipa responsável pelo 

projeto, aos membros que estarão encarregues por cotar e avaliar o projeto. Na avaliação de projetos, 

são envolvidos departamentos tanto da área comercial como da área técnica. Os principais 

departamentos envolvidos na cotação de um projeto são: Gestão de Projetos, Contabilidade, 

Desenvolvimento, Produção, Logística, Vendas e Compras. Dentro dos departamentos, são 

responsabilizadas diferentes pessoas com funções específicas. Tratando-se de um projeto que não seja 

só/ apenas produzido nas instalações de Braga, são responsabilizados os departamentos das demais 

instalações. 

Após a apresentação da proposta, começa a fase de cotação do projeto pelas diferentes entidades. O 

pré-requisito é o esclarecimento do pedido do cliente e a determinação das premissas para o inquérito 

de custos.  

Idealmente há um período quinze dias a um mês para que todas as partes entreguem a sua avaliação, 

que é agrupada pelo departamento de Controlling Financeiro. e posteriormente entregue ao cliente. Nesta 

fase, avaliam-se diferentes cenários, ou seja, avalia-se a possibilidade de variar uma ou mais premissas 

de modo a chegar ao resultado mais favorável para o cliente e para a empresa. Para além disso, avalia-

se também se as expectativas do cliente podem ser alcançadas dentro das normas da empresa. Por este 

motivo, algum constrangimento poderá ser motivo para que seja necessário negociar alguns fatores com 

o cliente, podendo a avaliação decorrer em vários momentos.  

Após determinar todos os custos, o departamento de Controlling Financeiro recolhe os custos de cada 

área e determina o valor a propor para o projeto.  

O feedback do cliente é geralmente obtido após a receção e verificação da cotação. O objetivo é 

interpretar corretamente o feedback do cliente, classificá-lo e responder ao mesmo de forma adequada. 

Depois do cliente aceitar o contrato e após a verificação da plausibilidade do resultado da negociação, o 

resultado é documentado. O objetivo é terminar o caso de aquisição de uma forma adequada e preparar 

e assegurar uma transição suave para a fase de projeto. 

Podem surgir pedidos de alteração do cliente, sendo necessária uma etapa de análise e chegar a um 

acordo com o cliente relativamente aos seus pedidos de mudança.  
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O conteúdo do contrato pode mudar no tempo entre a conclusão de um contrato e o início da produção 

em série. Neste caso, o gerente comercial deve confirmá-los após receber a primeira encomenda da 

série. À posteriori, na produção, o projeto é acompanhado de modo a garantir que as premissas se 

mantêm constantes.  

4.2.5. Normas de processos de negócio 

Centenas de atividades são coordenadas e executadas dentro de uma empresa e, cada uma, está, de 

alguma forma, envolvida em relações de CA, juntamente com outras organizações.  

O processamento de vendas deve respeitar as condições legais, bem como as condições de 

enquadramento alfandegárias e fiscais. Ao mesmo tempo, o objetivo é reduzir a complexidade através 

da normalização e otimização dos processos, tanto internamente como na interface com o cliente. Por 

conseguinte, são definidos princípios e soluções padrão para a venda de produtos acabados no negócio 

de BBM – Normas de processos de negócio ou Sales Business Frames. Estes princípios combinam 

conteúdos de regulamentos e restrições existentes relativamente a: 

• Preço de transferência; 

• Estabelecimento Permanente; 

• Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

• Alfândega; 

• Faturação; 

• Logística; 

• IT; 

Para cada relação de entrega nova ou alterada, deve ser verificada a conformidade com estes princípios 

e soluções padrão. Isto é desencadeado, por exemplo, por: 

• Um novo cliente 

• Um novo parceiro contratual para os clientes existentes 

• Uma fábrica de produção mudada devido à deslocalização 

• Produtos e números de peças recentemente oferecidos (exceto para alterações nas séries 

atuais). 

Na Bosch, estas leis estão agregadas e estruturadas pelos diferentes fluxos que poderão existir. Os fluxos 

possíveis estão numerados na Tabela 3.  
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Tabela 3- Possíveis fluxos de produtos da fábrica da Bosch para o cliente. 

Soluções standard 
De 

(Localização da fábrica) 

Para 

(Localização do Cliente) 

Dentro de um país da União Europeia (UE) País UE 1 País UE 1 

Dentro de um país fora da EU País não-UE 1 País não-UE 1 

Entre dois países da EU País UE 1 País UE 2 

Exportar para fora da EU País UE 1 País não-UE 1 

Importar para a EU sem armazém País não-UE 1 País UE 1 

Importar para a EU com armazém País não-UE 1 País UE 1 

Entre dois países fora da EU País não-UE 1 País não-UE 2 

 

Estas normas visam descrever o fluxo de material e faturação e as relações contratuais entre as entidades 

legais da Bosch e do cliente. Estas regras variam dependendo se os países pertencem ou não à União 

Europeia, havendo ainda países que carecem de regras especificas e visam a redução da complexidade 

e garantia de conformidade e eficiência. No entanto, existem exceções que poderão variar consoante o 

produto, o volume, a empresa, entre outros fatores. Cada caso deve ser revisto e avaliado 

individualmente. 

Para além destas normas, existe também um regulamento que define os termos de entrega de 

mercadoria, regulado pelo International Chamber of Commerce. Esta organização foi fundada em 1919 

como o objetivo de facilitar o comércio internacional, uma vez que diferentes práticas e interpretações 

legais entre comerciantes pelo mundo necessitavam de um conjunto de regras e diretivas. Assim 

surgiram os Incoterms, em 1936, e que têm vindo a ser atualizadas, sendo a mais recente versão 

“Incoterms 2020” (“International Chamber of Commerce,” 2020). 

Os Incoterms regulam os direitos e obrigações dos compradores e dos vendedores, no que concerne à 

entrega de bens. São usados para regular quem tem de suportar os custos de tratamento dos bens e a 

transferência do risco do vendedor para o comprador, especialmente no comércio internacional. Assim, 

desentendimentos e disputas legais são evitáveis (“International Chamber of Commerce,” 2020). 
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Segundo o site  “International Chamber of Commerce” (2020), atualmente existem 11 Incoterms em 

utilização, compostos por três letras, que refletem os contratos “business-to-business” para a venda e 

compra de produtos. Estes descrevem as obrigações, riscos e custos atribuídos a cada uma das partes. 

Pela política da empresa, apenas dois são eleitos e regularmente praticados: FCA (Free Carrier) e DAP 

(Delivery At Place). Há ainda algumas exceções onde o Incoterm DDP (Delivery Duty Paid) pode ser 

utilizado, após avaliação da situação (“International Chamber of Commerce,” 2020).  

O primeiro significa que o vendedor tem o dever de entregar a mercadoria adequadamente embalada e 

despachada para exportação, num local nomeado pelo comprador, que pode ser as instalações do 

vendedor. A responsabilidade pelos bens passa do vendedor para o comprador no local nomeado. Os 

custos e risco do contrato com a empresa de transporte são do encargo do comprador. O vendedor pode 

adquirir um contrato de transporte a pedido do comprador ou, se o comprador não conseguir um até a 

data de uma entrega programada, o vendedor poderá adquirir um por sua própria iniciativa. Os custos e 

riscos deste contrato de transporte caem sobre o comprador. O comprador deve ser informado sobre as 

modalidades de entrega pelo vendedor a tempo de o comprador providenciar o seguro.  

O segundo Incoterm significa que o vendedor entrega as mercadorias quando elas chegam ao destino 

pré-acordado, pronto para descarregar. É de responsabilidade do comprador efetuar qualquer 

desalfandegamento e pagar quaisquer direitos ou impostos de importação. Além disso, embora não haja 

exigência de seguro, a entrega não será concluída até que as mercadorias sejam descarregadas no 

destino acordado. Portanto, o vendedor deve ter cuidado com os riscos de não garantir o seguro. Em 

ambos os casos, a responsabilidade pelos bens e os custos associados às atividades do comprador 

começam quando as do vendedor terminam, que acontece no ato da passagem dos bens da posse de 

um, para o outro. 

O terceiro Incoterm, DDP, distingue-se do Incoterm, DAP, apenas por ser incrementado o custo das taxas 

alfandegárias de importação, aos custos do fornecedor/ vendedor. 

O Incoterm FCA é preferido pela empresa e o local de transferência de responsabilidades é, 

normalmente, a fábrica de produção, principalmente quando se trata de um negócio “local-for-local” ou 

as leis que vigoram no país de destino não obrigam à existência de um armazém. Quando a norma da 

Bosch obriga à existência de armazém, no caso de se tratar de um negócio internacional, o local de 

recolha da mercadoria por parte do comprador será nesse ponto. Neste caso, a Bosch é responsabilizada 

pelos bens, custo e risco até ao local. 
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A Figura 5 sumariza a alocação dos custos e risco dos três Incoterms descritos, do ponto de vista do 

vendedor/ fornecedor. 

 

Figura 5- Alocação de custos e risco do ponto de vista do fornecedor/ vendedor 

4.3. Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento  

No presente subcapítulo é descrita o ponto de partida para o desenvolvimento de normas e processos 

para o Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento e seguidamente o trabalho desenvolvido ao 

nível da normalização do processo e descrição da metodologia proposta, como foco nas etapas de 

mapeamento e estratégia, onde foi realizado e validado um workshop para a realização e definição das 

mesmas. 

4.3.1. Situação inicial  

Inicialmente a empresa já possuía normas e procedimentos de trabalho para a realização das tarefas 

que foram propostas melhorar com o presente projeto de investigação. 

O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi a avaliação das normas e processos 

implementados por outras divisões e propor medidas de melhoria, adaptando o processo à necessidade 

da empresa e às caraterísticas dos seus produtos.  

A incorporação da atividade de SCND no processo planeamento de produção para novos produtos é 

recente. Portanto, esta atividade não se realizou anteriormente na fábrica de Braga, apesar de já haver 

normas acerca da matéria internamente, derivadas de outras divisões. O SCND tem como finalidade 

suportar o VSD. SCND representa todas as etapas do processo ao longo da criação da Cadeia de Valor, 

bem como sobre as fronteiras regionais representativas e avalia-os. A rede de uma empresa determina 

a eficiência da CA e a satisfação do cliente. O método SCND complementa o processo de diretrizes de 

planeamento existente e fornece entradas para uma futura Rede otimizada da CA de produtos, de acordo 

com os requisitos do projeto. 
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Atualmente a empresa realiza um procedimento para avaliar e mapear a produção de novos produtos, 

denominado “Atividades de Planning Guide Line” (PGL). Este divide-se em duas fases, antes e depois do 

início do desenvolvimento. A atividade de SCND encontra-se englobada na fase dois, juntamente com as 

seguintes atividades: 

• PGL Contracting; 

• Análise de Premissas e Risco; 

• Targets and Focus; 

• Design For Manufacturing and Assembly; 

• VSD; 

• Scaling; 

• Production Life Cycle Planning; 

• Lean Line Design; 

• Automated Line Design; 

• Flow Oriented Layout; 

• Manufacturing Data Planner. 

A maioria destas atividades realizam-se em formato workshop, onde são convocados todos os 

departamentos necessários para a tomada de decisões coletivas em cada atividade. Consequentemente, 

este procedimento envolve esforço e trabalho antes, durante e após o workshop. Antes do workshop, é 

necessário recolher informação e organizar as atividades para o workshop. Logo após o workshop, é 

necessário avaliar os inputs fornecidos pela equipa durante o workshop, organizar esta informação, fazer 

seguimento de possíveis tópicos em aberto e retornar os resultados à equipa e à empresa.  

Cada uma das atividades acima mencionadas são especializadas nos respetivos temas, bem como a 

equipa participante em cada uma delas, que devem ser formadas por representantes dos 

departamentos/ áreas pertinentes. Como tal, todas as atividades devem realizar-se na mesma semana/ 

durante um período relativamente curto e concentrado para que seja possível reunir as pertinentes áreas 

a permitir o debate de ideias e avaliação das possibilidades, de modo a atingir a solução ideal.  
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Posto isto, o contributo inicial para o desenvolvimento de metodologias para o Mapeamento da Rede de 

Cadeias de Abastecimento foi maioritariamente a literatura disponível sobre a matéria, mas também o 

material disponível internamente. 

4.3.2. Normalização do processo de SCND  

O processo de normalização de SCND teve início antes da fusão de CM com AE como consequência da 

necessidade de implementar uma instrução de trabalho para a estruturação e definição de Cadeias de 

Abastecimento para a produção de novos produtos, com visão na redução de custos e otimização dos 

processos. Com finalidade no desenvolvimento de instruções de trabalho, foram estudadas as normas 

existentes na Bosch para a realização desta atividade, juntamente com a literatura existente acerca do 

respetivo assunto. 

Assim, concluiu-se que esta atividade deveria ser realizada através de um workshop que reúne os 

especialistas de todas as áreas envolvidas na obtenção de matéria-prima, transportes, embalagem, taxas 

de importação, comunicação com clientes, comunicação com fornecedores, entre outros.  

Para a preparação do projeto (antes do workshop), avaliou-se o nível atual de maturidade das informações 

sobre o produto, localizações do cliente, volume, conceito de produção e localização de possíveis 

fornecedores. Como o nível de informação era baixo, o intuito do mapeamento da rede foi criar 

transparência da rede e gerar primeiras propostas para a futura configuração da rede.  

Para identificar a lista de pessoas que teriam interesse em participar no workshop, utilizou-se como base 

a RASIC standard, disponibilizada no site interno da Bosch. As áreas convocadas revelaram-se 

pertinentes, por isso o passo seguinte foi encontrar o representante (ou representantes) de cada uma 

das seguintes áreas: 

• Vendas; 

• Rede de Produção Internacional; 

• Coordenação da Produção; 

• Compras; 

• Controlling Financeiro; 

• Logística da Rede de Produção Internacional; 

• Logística Interna; 
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• Taxas Alfandegárias e Impostos; 

• Bosch Production System (BPS); 

• Desenvolvimento.  

Para o enquadramento do projeto, foi feita a recolha de dados existentes relativamente à estrutura interna 

e externa. Para tal foi usado um ficheiro standard, disponibilizado internamente, para a recolha dessas 

informações. A organização deste ficheiro permite que seja recolhida informação acerca das peças 

primárias, bem como dos produtos finais em termos de: 

• Nome do produto; 

• Descrição do produto; 

• Part number (Número da peça); 

• Quantidade; 

• Potenciais fornecedores para cada produto; 

• Planned Product Cost (Custo planeado da peça); 

• Informações técnicas acerca do produto (dimensões, peso, entre outros); 

• Informações acerca da embalagem; 

• Detalhes conhecidos acerca da peça; 

• Volume; 

• Localizações. 

Adicionalmente, também foi criada uma Checklist de modo a auxiliar a preparação do workshop e 

organizar e distribuir tarefas pelas partes envolvidas no SCND.  

Para a realização do workshop, em formato online, as ferramentas utilizadas foram: 

• Skype for Business; 

• Microsoft PowerPoint; 

• Microsoft Excel. 

• Teamboard. 
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Resumidamente, a premissa inicial do projeto é a conceção de um produto, constituído por três variantes 

que será vendido a um cliente posicionado em duas localizações diferentes, uma na China e uma na 

Alemanha. Anteriormente à atividade de SCND ficou definido que a produção se realizaria em duas 

fábricas, uma na China e outra em Portugal, para satisfazer a procura nas respetivas localizações do 

cliente. Esta decisão teve em consideração os requisitos do cliente, que pretende abastecimento local. 

Para a avaliação é assumido que ambas as fábricas possuem capacidade produtiva para responder à 

procura. Assim a localização do cliente e das fábricas de produção não são objeto de estudo na atividade 

de SCND. 

Para a atividade de SCND não foram consideradas todas as matérias-primas, mas sim as consideradas 

“Peças A”. Pelo Princípio de Pareto, 20% das peças representam 80% dos custos. Os outros 80% são 

peças de menor custo (Ng, 2007). Para além do custo, incluiu-se como “Peças A” as peças que 

apresentam um maior desafio em termos logísticos (por exemplo, peças com grandes dimensões, peças 

com caraterísticas “frágil”, entre outros.). 

O workshop teve lugar no dia 20/07/2020 e realizou-se entre as 8:00 horas e as 15:30 horas, de modo 

a ser compatível com o fuso horário da China. O exercício foi realizado através de uma conferência online 

com utilização da ferramenta Skype for Business. 

O workshop foi moderado por 2 pessoas, o coordenador do BPS e o designer da Rede, e co moderada 

pelo autor da presente dissertação, em que a função foi de projetar o monitor e preencher o Bubble 

Diagram conforme o que estava a ser discutido. 

Foram convidadas a participar 39 pessoas, das quais 22 participaram. Estes participantes tiveram 

acesso ao Teamboard durante a duração do workshop, de modo a que tivessem oportunidade de partilhar 

informações pertinentes do projeto com a equipa e/ ou que anotassem tópicos a discutir.   

O workshop foi acompanhado de uma apresentação em PowerPoint (Apêndice I) que abordou os 

seguintes tópicos: 

• Exercício para a apresentação da equipa participante; 

• Regras de procedimento do workshop; 

• Metodologia de SCND; 

• Informações gerais do projeto; 

• Produto final; 
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• Peças A; 

• Volume anual; 

• Duração do projeto; 

• Ano de início de produção; 

• Custos logísticos assumidos no cálculo anterior; 

• Resultado dos workshops anteriores; 

• Requisitos de embalagem do cliente; 

• Cenários a serem desenhados/ considerados. 

Para o mapeamento dos cenários utilizou-se o Bubble Diagram. O exercício foi realizado com o auxílio 

do Microsoft Excel (em substituição das folhas A0 que seriam usadas num workshop realizado em sala) 

e de um questionário previamente formulado. Para facilitar o mapeamento, cada cenário foi dividido em 

três, um para cada produto final, obtendo-se um total de nove mapas. 

Como o workshop foi virtual, a qualidade da comunicação é inferior e o esforço na coordenação do 

mesmo é superior a um workshop onde os participantes estão numa sala reunidos. Com isto, de modo 

a diminuir o esforço na coordenação, a ferramenta Teamboard foi utilizada com o intuito de permitir às 

pessoas que anotassem pontos que achassem pertinentes para discussão quando fosse oportuno 

(Apêndice II). 

Por fim, os cenários desenhados foram brevemente revistos, tal como a Open Points List (OPL) criada 

no decorrer do workshop. Dos pontos em aberto, foram identificados os principais tópicos de foco, ou 

seja, os que maior impacto tem no cálculo e apresentação de resultados. Foram, também, explicados os 

procedimentos pós-workshop. O workshop terminou com o feedback da equipa sobre o decorrer do 

workshop.  

Após o workshop os nove Bubble Diagrams foram agrupados nos três cenários, com a utilização da 

ferramenta Microsoft Visio (Apêndice III). Os pontos em aberto foram transferidos da ferramenta 

Teamboard para uma folha de Excel, de modo a facilitar o seguimento dos mesmos.  

O resultado do workshop foi reportado à equipa que participou no workshop, ou seja, a equipa teve 

acesso à apresentação projetada durante o workshop e tomou conhecimento do mapeamento dos três 

cenários, tópicos de foco, próximos passos e informação pertinente divulgada durante a atividade. Para 
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além disso, foi dado acesso à equipa à OPL de modo a que seja possível visitá-la e fornecer a informação 

prometida (Apêndice IV). 

Prosseguiu-se com a recolha de informação em falta, e com o agendamento de reuniões para esclarecer 

os pontos que ficaram em aberto após o workshop.  

Após recolhida toda a informação disponível, realizou-se uma série de assunções acerca da informação 

em falta, de modo a possibilitar o cálculo e avaliação de cenários de forma coerente. O processo de 

recolha de informação e cálculo estendeu-se por cerca de três meses, que terá sido superior ao período 

estimado para a atividade. Este tempo pode ser justificado pela falta de preparação da equipa acerca do 

tipo de inputs que este estudo requer, ao facto do workshop ter decorrido numa fase demasiado 

prematura do projeto e ainda, a desvalorização da importância desta atividade. 

Aquando o início do processo de cálculo, a avaliação de uma das três variantes foi cancelada, por 

desistência do cliente. Assim, a avaliação dos cenários de cálculo teve em consideração apenas duas 

variantes. 

A avaliação dos cenários teve em conta dois fatores:  

1. custo total da logística; 

2. custo total do stock ao longo da rede. 

O custo total da logística englobou quatro variáveis: custo de transporte, custo de armazém, custo de 

importação e custo de embalagem. O custo logístico a jusante da Cadeia de Abastecimento (custos de 

logísticos de Outbound) foi calculado com recurso à ferramenta de cálculo desenvolvida simultaneamente 

ao longo do período do projeto de investigação, cujo seu desenvolvimento e funcionalidades será 

demonstrado na secção 4.4. Como resultado, produziram-se três gráficos, um para cada cenário de 

estudo (Apêndice V). 

Deste modo, sumarizou-se o custo médio unitário, por variante, através da realização do cálculo da média 

ponderada tendo em conta o volume total do projeto, para cada uma das fábricas e para cada uma das 

variantes (Apêndice VI). 

Como anteriormente referido, para além do custo logístico, a escolha do cenário mais favorável baseou-

se também na análise do Total Coverage Time (TCT), que deu origem também à avaliação do custo total 

do stock ao longo da rede definida em cada cenário- Stock Level. 
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Cada matéria-prima e cada produto final possuem um TCT resultante da soma do Tempo de Trânsito 

(TT) e do Stock de Segurança (SS). O TT foi estimado para cada produto como base na informação 

disponível nos contratos de transporte. Este valor foi contabilizado nos casos em que o Incoterm é “FCA 

no fornecedor”, a montante da CA, ou seja, a Bosch deve recolher a matéria-prima na localização do 

fornecedor e o transporte é por conta e risco da própria. O SS considerado para as matérias-primas foi 

estimado segundo as normas padronizadas da Bosch seguindo uma distribuição ABC pelas caraterísticas 

do fornecedor. Cada fábrica possui a sua própria distribuição e valores de SS para cada classe. O SS 

utilizado para o produto final foi um valor constante de cinco dias à responsabilidade da Bosch, acordado 

entre a empresa e o cliente. Ainda, utilizou-se como premissa que 10% do produto em consignação deve 

ser contabilizado, uma vez que há um período entre o momento em que sai da sua localização no 

armazém e entra na linha de produção. 

Para a resolução do TCT da rede e da sua repartição/ distribuição pela CA procedeu-se à aplicação da 

seguinte formula: 

𝑇𝐶𝑇 (𝑑𝑎𝑦𝑠) =
   𝑁𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 (€) 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 (€/𝑑𝑎𝑦)
       (3) 

Sendo, 

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 (€) = (𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑂𝑛 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐼𝑛 𝐻𝑎𝑛𝑑 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐼𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡) −

(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 +  𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠)       (4) 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠(€/𝑑𝑎𝑦) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 (€/𝑦𝑒𝑎𝑟)

365
     (5) 

Como resultado, surgiram três gráficos, um para cada cenário de estudo (Apêndice VII). 

Associado ao TCT calculado, o valor de Stock Level foi estimado para cada um dos três cenários foi: 

• Para o cenário 1, o Stock Level é de 0,47 milhões de euros; 

• Para o cenário 2, o Stock Level é de 75 milhões de euros; 

• Para o cenário 3, o Stock Level é de 66 milhões de euros; 

Com o cálculo dos três cenários, rapidamente constatou-se que a escolha do ano de aceleração para 

avaliação e recomendação de decisões que otimizem a rede de Cadeias de Abastecimento não foi 

adequada ao projeto em questão uma vez que a produção na China se inicia dois meses mais tarde, 

relativamente à produção em Portugal. Assim, o cenário um possui uma natureza apenas informativa 
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dos custos incorridos com a produção no primeiro ano. Posto isto a decisão e recomendação da 

estratégia a adotar baseou-se na análise e comparação dos cenários dois e três.  

Através da avaliação dos dois cenários, consoante as três variáveis referidas, o cenário “ideal”, ou seja, 

o cenário três, revelou-se o mais vantajoso. Assim, recomenda-se que, para as peças que se 

demonstraram possíveis a obtenção das mesmas através de fornecedores locais, essa escolha deve ser 

feita em detrimento dos fornecedores mais distantes. O custo de transporte e de importação verifica-se 

ser inferior se forem escolhidos fornecedores locais. Esta redução é motivada pela ausência de 

formalidades de importação para fornecedores locais e também pela flexibilidade de negociação com 

fornecedores locais para incoterm DAP. 

De modo a aprofundar a avaliação, para além de ser favorável optar pelas premissas do cenário três, 

recomenda-se, ainda, a negociação e contratualização de Consignação6 com fornecedores que, devido à 

sua localização, obrigam a um TT e/ ou SS elevado, contribuindo para o aumento do Stock Level ao 

longo da CA. 

Posto isto, foi possível concluir o a etapa final do procedimento de SCND, com a apresentação dos 

resultados obtidos no cálculo e a recomendação das opções que devem ser escolhidas, tendo em conta 

o custo logístico e também o nível de stock ao longo da CA e o custo associado ao mesmo. O PowerPoint 

preparado para a demonstração de resultados pode ser consultado no Apêndice VIII. 

4.3.3. Resultados  

Com vista a alcançar o objetivo de desenvolver metodologias de SCND para novos produtos, usou-se 

como ponto de partida a análise do trabalho desenvolvido dentro da empresa na área e utilizou-se um 

projeto real como piloto para a normalização do processo. Deste modo, foi possível validar a metodologia 

existente e as ferramentas utilizadas para o workshop, e efetuar as melhorias necessárias para que esta 

atividade seja eficaz futuramente, adequando o processo às necessidades da empresa. 

Após a aplicação, melhoria e validação do procedimentos e ferramentas (existentes e criados), 

agruparam-se os seguintes documentos: 

1. Template da RASIC; 

 

6  Tipo de procedimento de venda no qual o risco é do fornecedor, que disponibiliza para o cliente uma determinada quantidade de produtos, com margem 

previamente definida, e cujo acerto é realizado em data acordada. 
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2. Template de recolha de dados; 

3. Documento de consentimento para fotografias; 

4. Template para apresentação do workshop (Apêndice IX); 

5. Template do Bubble Diagram (Apêndice X); 

6. Checklist de verificação de procedimentos para o workshop (Apêndice XI); 

7. Guião do workshop (Apêndice XII); 

8. Questionário de Source/ Make/ Deliver (Apêndice XIII); 

9. Template de OPL (Apêndice XIV); 

10. Template para apresentação dos resultados (Apêndice XV). 

Para além da documentação mencionada, foram também validadas as ferramentas utilizadas para a 

realização do workshop através da plataforma online. Assim, na impossibilidade de ter a equipa de SCND 

reunida presencialmente, as seguintes ferramentas deverão ser utilizadas: 

• Skype for Business; 

• Teamboard; 

• Template do Bubble Diagram em versão Microsoft PowerPoint. 

Por fim, foi também validado o processo de realização da SCND para novos produtos (Figura 6). A 

realização do projeto SCND ocorreu após o Design Freeze em projetos de clientes, ou seja, na última 

fase em que esta atividade pode ser realizada, imediatamente antes do início da produção. Para além 

desta data, a atividade poderia ser realizada em dois outros momentos (antes do Start of Development 

(SoD), na fase conceptual, e após o SoD no conceito de produto ou processo), havendo a possibilidade 

de a CA sofrer alterações significativas no período até ao início da produção.  

Um projeto SCND, nas atividades de PGL, é descrito em sete etapas agrupadas em quatro estágios do 

processo, divididos em “Antes do workshop”, “Durante o workshop” e “Depois do workshop”: 

 

Figura 6- Etapas de processo de realização do processo de SCND 
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Etapa 1: Preparação do projeto 

Para a realização da atividade de SCND é necessário avaliar o nível atual de maturidade das informações. 

Se o nível de informação for baixo, o intuito do mapeamento da rede é criar transparência da rede e 

gerar primeiras propostas para a futura configuração. Com uma maior maturidade das informações, o 

intuito pode ser o de cumprir requisitos especiais de rede (por exemplo, lead time) ou apoiar decisões 

de localização, fornecimento ou distribuição. No caso de uma configuração de rede já pré-determinada, 

o intuito passa para a visualização dos impactos e para o planeamento da implementação dos conceitos 

projetados.  

O especialista de mapeamento (designer da Rede), o especialista em atividades de PGL e o líder do 

projeto devem definir a configuração da equipa necessária, conforme as funções expostas na RASIC.  

Para a avaliação de cenários de Rede existentes e futuros, o designer da Rede pode escolher entre dois 

métodos diferentes. Dependendo das características da CA, é possível seguir uma abordagem simples 

do Bubble Diagram, combinada com os cálculos de custos em Microsoft Excel ou ferramentas que o 

permitam ou usando um método de modelação mais complexo e aprofundado suportado por software. 

A Tabela 4 fornece uma indicação sobre os diferentes aspetos de ambas as ferramentas. Em geral, 

quanto mais complexas as relações num projeto, parece ser mais aconselhável utilizar a modelação 

através de software. 

Tabela 4- Seleção de ferramentas conforme a profundidade necessária 

Método Benefícios Esforço 

Bubble Diagram + 

Microsoft Excel 

- Desenvolvido num workshop com a 

toda equipa; 

- Visualização simples e rápida; 

- Número reduzido de relações (<25). 

- Workshop; 

- Preparação e acompanhamento; 

- 3 a 10 dias. 

Software - Cobre um número maior de relações 

(>25); 

- Avaliação de cenários; 

- Avaliações de oportunidades de 

melhoria. 

- Recolha de dados; 

- Modelação no software; 

- Discussão de cenários e resultados 

em workshop; 

- 15 a 45 dias. 

 



  

62 

Etapa 2: Enquadramento 

O enquadramento é feito através da recolha de dados da estrutura interna e externa. Correspondendo 

ao intuito definido, o especialista recolhe dados da estrutura interna e externa relacionados com a futura 

rede. A equipa fornece as informações necessárias, fecha e documenta lacunas nas estruturas com 

suposições. Os seguintes tópicos devem ser abordados: 

Tabela 5- Estrutura de recolha de dados 

Estrutura Motivo 

Informação geral do projeto Metas do projeto, calendarização e variância planeada são 

informações relevantes para o mapeamento da rede. 

Procura e localização  Localização do cliente e volume esperado. 

Expectativas do cliente Conhecer os requisitos do cliente para evitar ajustes no futuro. 

Premissas Medidas de mitigação de risco e um conceito aproximado de 

produção servem como input para o mapeamento da rede. 

Estratégias de localização, 

produção e capacidade 

A capacidade de escalabilidade de uma fábrica terá influência na 

capacidade de dividir a produção por várias fábricas. 

Bill of Materials Para reduzir a complexidade na visualização da rede de 

aprovisionamento, apenas as peças relevantes são selecionadas. 

Cálculo do projeto Criação de transparência para a principal alavanca de custo para a 

análise da rede. 

Estratégia de sourcing A localização espectável dos fornecedores influencia o mapeamento 

da rede. 

Conceito de embalagem O conceito de embalagem pode influenciar o fluxo de material. 

Conceitos logísticos Os conceitos logísticos influenciam as conexões entre as 

localizações da rede. 

Aspetos legais e alfandegários Informação sobre as taxas e impostos em vigor nos países poderão 

influenciar a rede. 
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Etapa 3: Mapeamento 

Como primeira indicação, uma rede real de um produto semelhante pode fornecer algumas indicações 

sobre a rede futura. Falhas nessa rede podem levar a ideias para melhorias na rede a mapear. A rede 

deve ser mapeada com um Bubble Diagram ou um mapa geo-codificado.  

Esta etapa pode ser ignorada para um SCND num projeto de PGL, pois o estado atual geralmente ainda 

não está disponível. 

Etapa 4: Identificação dos tópicos de foco 

Juntamente com a equipa e com a ajuda dos dados da estrutura fornecida, o especialista deve criar 

diferentes cenários de rede num workshop moderado. Neste workshop, a equipa discute e documenta 

possíveis cenários e os respetivos desafios para a provável rede. A criação do mapeamento da rede 

começa no período do ano de aceleração. Depois, a equipa cria o design para o ano de maior volume 

de produção no ciclo de vida do produto. Para além destes dois cenários, é interessante também mapear 

o cenário aparentemente “ideal”, do ponto de vista da empresa em estudo, optando por fazer escolhas 

como: 

1. Fornecedores locais; 

2. Clientes locais; 

3. Redução do nível de stock; 

4. Entre outros. 

Para a visualização do design, é possível usar um Bubble Diagram com informações de fluxo de material. 

Depois de criar os cenários, o especialista da rede precisa definir tópicos de foco que podem precisar de 

avaliação adicional e levar a cenários adicionais.  

Etapa 5: Analisar potenciais de melhoria 

Com base nos tópicos de foco, a equipa cria e avalia diferentes cenários de rede e analisa potenciais de 

melhoria.  Os KPI recomendados para a avaliação da rede podem incluir, mas não estão limitados a:  

• Inventário; 

• Capacidade; 

• Nível de serviço; 
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• Custos relacionados com a rede (transporte, embalagem, alfândega, custo de capital em 

inventário, custo de produto ou preço de compra).  

Se o nível de maturidade dos dados da estrutura for bastante baixo e, assim, os KPI estiverem ausentes, 

a avaliação poderá ser baseada numa abordagem mais qualitativa (por exemplo, reduzir a complexidade 

da rede através da redução das etapas da CA). 

Além disso, recomenda-se verificar a robustez da rede projetada com análise de sensibilidade, por 

exemplo para verificar o impacto nos KPI selecionados em caso de alteração da procura, aumento do 

custo de transporte, direitos ou mão de obra. Novamente, a extensão dessa análise também pode 

depender da maturidade dos dados. O resultado desta etapa é uma lista de potenciais de melhoria 

avaliados para a rede que podem exigir uma alteração nas condições da estrutura. 

Etapa 6: Avaliação dos cenários 

Como sexta etapa, a equipa prioriza os diferentes potenciais ou cenários e decide sua proposta. A decisão 

deve ser baseada nos KPI definidos e nos critérios qualitativos. 

Etapa 7: Apresentação e implementação de resultados 

Depois do workshop, o especialista apresenta os resultados ao líder do projeto e à equipa de gestão 

relevante na decisão. Os resultados do mapeamento devem ser um fator a considerar para as atividades 

subsequentes de PGL, Planeamento de Ciclo de Vida da Produção e Escalonamento. 

4.4. Ferramenta de cálculo do TCD 

No presente subcapítulo é descrito o sistema de orçamentação utilizado para o cálculo do TCD, bem 

como o procedimento realizado pelos utilizadores e o trabalho desenvolvido ao longo da presente 

investigação de modo a melhorar a atividade. 

4.4.1. Sistema inicial 

Existe, internamente, uma ferramenta para o cálculo de Total Cost of Delivery. Trata-se de uma 

ferramenta central, ou seja, não personalizada para os requisitos de trabalho para a divisão presente em 

Braga. 

Esta ferramenta, “TCD Tool 2.0”, está disponível online e guarda informações de todos os cálculos 

realizados a partir da mesma, permitindo que qualquer membro da organização possa consultar os 

dados acerca do projeto. 
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O “TCD Tool 2.0” está organizado em quatro divisões (Figura 7): 

1. Calculations: onde se pode criar um cálculo ou visitar um cálculo existente; 

2. Masterdata: base de dados onde estão localizados os valores das variáveis que são utilizados 

para os cálculos automáticos; 

3. System: onde o utilizador pode personalizar o seu sistema; 

4. Help: obter ajuda acerca da utilização da ferramenta. 

 

Figura 7- Organização TCD Tool 2.0 

Para criar um cálculo, o sistema direciona o utilizador para uma página em que, primeiramente, terá de 

inserir algumas premissas para a cotação, tais como os volumes anuais e a informações acerca do tipo/ 

conceito de embalagem. 

Após o preenchimento das premissas, prossegue-se para um separador, onde estão representados os 

elementos a considerar no Total Cost of Delivery. 

Para cada elemento poderão ser necessárias novas premissas. Seguidamente o cálculo da parcela de 

custo pode ser automático (Figura 8) ou manual, onde será novamente necessário completar uma tabela 

com mais informação, como assinalado na Figura 9. Como elementos da cadeia são considerados: 

• Armazém na fábrica; 

• Transportes; 

• Alfândega; 
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• Armazéns externos; 

• Cliente; 

• Custos associados: 

o Embalagem; 

o Outros. 

 

Figura 8- Cálculo automático- os valores provêm de bases de dados 

 

Figura 9- Cálculo manual- possibilidade de inserir os valores das variáveis manualmente 
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Após preenchidos todos os campos de todos os elementos pretendidos, a secção “Output”, que é de 

caráter confidencial indica, resumidamente, os custos de cada elemento, por ano, e o total anual, de 

cada um dos elementos. Esta secção pode ser extraída em formato PDF, permitindo descarregar o 

sumário e disponibilizá-lo para avaliação do projeto em questão. 

A principal vantagem identificada na utilização desta ferramenta é a obtenção de um sumário completo, 

com os custos discriminados. Como desvantagens, foram identificados alguns tópicos: 

• Pouca flexibilidade, uma vez que não é possível fazer uma fácil comparação de cenários; 

• Assume-se que um cliente está localizado num país, sendo que não há flexibilidade de calcular 

simultaneamente o envio para mais do que uma localização; 

o Deverá ser assumido um Incoterm, sendo que não há flexibilidade de comparar os 

custos assumindo diferentes Incoterms; 

o A fábrica em estudo deverá ser apenas uma; 

• É necessário criar um documento de cálculo para cada cenário; 

• Última atualização à ferramenta foi realizada no ano 2015, sendo que a base de dados tem 

vindo a ser atualizada por alguns membros da empresa. Assim, os dados disponíveis não são 

totalmente fiáveis, o que não permite a possibilidade de realização dos cálculos 

automaticamente, uma vez que o utilizador terá de obter externamente e preencher todas as 

informações; 

• A extração automática de valores da ferramenta Transport Cost Calculator7  (TraCo) é defeituosa. 

De modo a combater os problemas verificados com o “TCD Tool 2.0”, foi criado, em paralelo, um ficheiro 

em Microsoft Excel onde foram realizados os cálculos para a indicação do TCD estimado para os projetos. 

Este ficheiro está organizado em seis folhas (Figura 10). 

 

7  A ferramenta TraCo, “Calculador de custos de transporte” é a ferramenta interna da empresa em estudo, que armazena os contratos de transporte e o 

valor do custo dos mesmos e calcula o custo de transportar determinada carga, para um trajeto indicado, caso haja contratos disponíveis. Fornece ainda 

informações como, que empresas operam naquele trajeto, lead time, tipo de serviços, entre outros. 



  

68 

 

Figura 10- Organização do ficheiro alternativo 

Na folha “Premisses” o utilizador deve inserir os dados gerais relativos ao projeto em questão pela 

seguinte ordem: 

• Descrição da cotação a efetuar (Figura 11); 

• Input acerca do produto: descrição do produto, dimensões em milímetros, peso em quilogramas, 

preço do produto em euros e detalhes acerca da construção do produto (Figura 12); 

• Input acerca da localização: país e cidade da fábrica de produção e de destino (endereço do 

armazém de destino ou localização do cliente) (Figura 13); 

• Input acerca do projeto: frequência de envio, volume anual médio, ano de início de produção, 

duração do projeto, requisitos de embalagem e volume total do projeto (Figura 14).  

 

Figura 11- Premissas acerca do projeto 
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Figura 12- Premissas acerca do produto 

 

Figura 13- Premissas acerca das localizações 

 

Figura 14- Premissas adicionais 

Na folha “Summary” idealmente deveriam ser demonstrados os custos resultantes do cálculo de cada 

um dos elementos e posteriormente o Total Cost of Delivery, que resulta da soma dos custos de todos 

os elementos. Assim, na parte superior desta folha (Figura 15) são apresentadas as premissas nas quais 

o utilizador se baseou para efetuar o cálculo, sendo que em comparação com a folha de premissas 

acrescentou-se: 
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• Quantidade de peças por palete; 

• Número de paletes a enviar semanalmente; 

• Conceito de embalagem; 

• Existência de premissas para a Cadeia de Abastecimento. 

Na segunda parte do sumário são apresentados todos os custos que devem ser contemplados no custo 

total e a soma destes, com e sem contabilização da taxa de importação (Figura 16).  

Na folha “Summary”, algumas linhas possuem fórmulas simples de divisão, e um campo onde se insere 

valores-padrão, para que esta divisão seja realizada. Apesar da existência de uma folha de premissas, 

estas têm de ser transpostas para o sumário manualmente.  

A quantidade de peças por envio semanal é calculada para cada cenário através da divisão do número 

de peças por palete pela média do volume anual. 

Nas linhas referentes aos custos de transporte, o utilizador deve inserir o custo total do transporte e o 

número de paletes na célula abaixo apenas, uma vez que a respetiva célula dessa linha, na coluna 

referente a cada cenário, calcula o preço unitário tendo em consideração o número de peças por palete 

para esse cenário. 

Para o cálculo dos custos de armazém, de forma semelhante ao cálculo dos custos de transporte, o 

utilizador tem de inserir, na mesma coluna, o custo por palete, e cada coluna tem inserida a fórmula que 

retorna o custo de armazém por unidade, dividindo o valor pelo número de peças por palete de cada 

respetivo cenário. 

O custo de embalagem por peça tem de ser inserido manualmente pelo utilizador em todas as colunas 

em que este custo se verifique. 

Por fim, os custos logísticos físicos, expressos em euros por peça, são calculados através da soma de 

todos os custos e o custo logístico total, expresso nas mesmas unidades, é a soma do custo logístico 

físico com os custos de importação.  
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Figura 15- Premissas consideradas para o cálculo 

 

Figura 16- Resultados do cálculo 
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As vantagens identificadas na utilização desta alternativa são o grau de flexibilidade para a avaliação de 

diferentes cenários, relativamente à ferramenta interna e possibilidade de criar um PDF da folha 

“Summary” para enviar. Como desvantagens, foram identificados alguns tópicos: 

• Não possui um espaço padronizado para realização dos cálculos, ao invés, são adicionados 

valores estimados diretamente na folha de sumário ou são abertas folhas para realização do 

cálculo, sem definido um padrão para a realização do mesmo; 

• Quando este é revisitado posteriormente não há informação dos passos realizados para obtenção 

dos resultados demonstrados; 

• A fórmula utilizada para o custo de importação não está correta uma vez que deve ser tido em 

consideração o custo total de transportes e não apenas o transporte marítimo; 

• Segundo a política da empresa, não devem considerados os custos de capital para o cálculo de 

Total Cost of Delivery; 

• As folhas auxiliares, “Warehousing”, “Repacking charge”, “Returnable pack A” e “Capital Cost” 

não refletem custos reais, pelo que não devem ser utilizadas; 

• O visual da ferramenta pouco apelativo à sua utilização. 

Pelos motivos indicados, propôs-se a criação de uma ferramenta/ ficheiro que agrupasse as vantagens 

de ambos os métodos adotados e neutraliza-se os seus aspetos menos positivos, de modo a facilitar a 

realização da cotação dos projetos e que aumentasse o seu grau de fiabilidade. 

Concluindo, o contributo inicial para o desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo de TCD foi o 

resultado da avaliação da ferramenta existente e das necessidades dos utilizadores para realizar a tarefa 

eficaz e eficientemente.  

4.4.2. Desenvolvimento da ferramenta de cálculo 

A ferramenta de cálculo para a obtenção do TCD foi desenvolvida no software Microsoft Excel e consiste 

em folhas programadas utilizando Visual Basic for Applications (VBA) e tem como objetivo a obtenção e 

comparação dos custos logísticos entre diferentes cenários. Esta ferramenta está organizada em cinco 

folhas (Figura 17):  

1. Premissas para o cálculo TCD; 

2. Cálculo do cenário 1; 
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3. Sumário TCD; 

4. Suporte ao cálculo; 

5. Taxas de câmbio. 

 

Figura 17- Organização da ferramenta desenvolvida 

A folha de Premissas para o cálculo do TCD (Apêndice XVI, Figura 64), permite identificar e recolher 

previamente as informações necessárias sobre o projeto e sobre o produto em questão. Uma vez que o 

livro se encontra bloqueado com palavra-passe, este pode ser facultado ao remetente do pedido de 

cálculo, de modo a indicar quais são os dados que são necessários agrupar para prosseguir com o 

cálculo. Nesta folha são contemplados dados qualitativos acerca do projeto em questão, bem como todas 

as variáveis para o cálculo, entre as quais: 

• Designação do projeto; 

• Cliente; 

• Requerente,  

• Data limite de entrega da cotação; 

• Ano de início do projeto; 

• Duração do projeto; 

Seguidamente é apresentada uma tabela, constituída por colunas que indicam as variáveis 

necessárias, e por linhas, que dizem respeito aos cenários diferentes a considerar: 

• Produto; 

• Variante; 

• Part number; 
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• Fábrica; 

• Localização da fábrica; 

• Incoterm; 

• Localização de destino; 

• Preço de transferência; 

• Volume anual; 

• Quantidade de peças por palete;  

• Dimensões do produto; 

• Peço do produto; 

• Dimensões da palete; 

• Peso da embalagem (palete incluindo material auxiliar); 

• Taxa de importação no destino; 

• Conceito de embalagem; 

• Frequência de envios. 

Após os dados estarem inteiramente comtemplados na respetiva folha, o botão “Allow Calculation 

sheets” (Permitir folha de cálculo) desbloqueia as folhas necessárias ao cálculo. O botão “Create 

Calculation” (Criar cálculo) gera uma folha para linha preenchida da tabela, ou seja, para cada cenário 

do projeto. A Figura 18 demonstra a organização da folha de premissas, de acordo com a informação 

descrita e explicada acima. 
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Figura 18- Organização da folha de premissas 

Para o cálculo dos cenários do projeto, cada folha possui um cabeçalho (Figura 19) com um resumo das 

informações facultadas na folha de premissas, bem como espaços que se destinam ao preenchimento 

de informações acerca da possibilidade de empilhar paletes e o equilíbrio entre transportes 

regular/urgentes que deve ser considerado no cálculo. 

 

Figura 19- Cabeçalho das folhas de cálculo 

Nesta folha, é dada flexibilidade ao utilizador para calcular o valor do custo de transporte (Apêndice XVI, 

Figura 65), a partir de três possibilidades de transporte regular, como demonstrado e explicado na tabela 

seguinte. 
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Tabela 6- Possibilidades de transporte regular e procedimento de cálculo 

Tipo de transporte  Descrição do procedimento 

Um transporte regular (Figura 20);  Apenas é necessário preencher os campos com 

as informações indicadas, relativas ao transporte 

que se pretende considerar e o respetivo custo.  

Dois transportes regulares usados em simultâneo, 

com alocação de uma percentagem constante de 

volume a cada um (Figura 21); 

No espaço de cálculo do custo de transporte 

regular, o botão “Add another regular freight” 

permite ao utilizador obter mais um espaço para 

o cálculo de um segundo transporte, tendo de 

preencher a percentagem do volume que deve ser 

alocada a cada transporte. 

Dois transportes regulares usados em simultâneo, 

em que a alocação de percentagem de volumes é 

variável no período do projeto (Figura 22); 

Quando um projeto/ cenário exige a utilização de 

dois transportes simultaneamente, para garantir, 

por exemplo, entregar software atualizado, no 

cabeçalho, o utilizador ao premir o botão “Yearly 

rates” ganha a possibilidade de inserir a 

percentagem do volume que deve ser alocada a 

ao transporte marítimo, por ano do projeto.  

 

Ao custo do transporte regular o utilizador pode considerar uma parcela para transporte de emergência 

(Apêndice XVI, Figura 66). Este custo pode ser uma percentagem do valor do transporte ou pode ser 

uma sobretaxa, acima do custo de transportar 100% do volume.  

O valor do custo de transporte, no caso de transporte via avião ou terrestre (em caso de grupagem8) é 

influenciado não só pelo volume da palete, mas também pelo respetivo peso. Assim, investigou-se o peso 

mínimo cobrado considerado na maioria dos contratos, concluindo que: 

• Transporte via camião: considerar 300 kg como o peso mínimo cobrado por metro cúbico; 

• Transporte via avião: considerar 125 kg como o peso mínimo cobrado por metro cúbico; 

 

8 Consiste em utilizar um mesmo espaço para transportar produtos de diferentes clientes. O sistema é usual nas diferentes modalidades de transporte. 
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• Transporte de emergência via avião: considerar 167 kg como o peso mínimo cobrado por metro 

cúbico; 

Posto isto, com base no peso bruto da palete e do seu volume, a ferramenta compara o peso bruto da 

palete com o peso mínimo cobrado, tendo em conta o meio de transporte selecionado, e retorna ao 

utilizador o peso que deve considerar na pesquisa de custos de transporte, através da seguinte formula: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑘𝑔) × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 (𝑚2) (6) 

O custo total de transporte é apresentado automaticamente, pela soma das parcelas de transporte. A 

média do custo total é calculada com base na Média Ponderada (MP): 

𝑀𝑃 =
𝑐1×𝑣1+𝑐2×𝑣2+⋯+𝑐10×𝑣10

𝑣1+𝑣2+⋯+𝑣10
         (7) 

Sendo, 

𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐10 : custo do transporte em cada ano 

𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣10 : volume de produção em cada ano 

 

Figura 20- Espaço para cálculo do custo de transporte de um transporte regular 
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Figura 21- Espaço para cálculo do custo de transporte de dois transportes regulares usados em simultâneo 

 

Figura 22- Espaço para cálculo do custo de transporte de dois transportes regulares usados em simultâneo, em que a alocação de 
percentagem de volumes é variável no período do projeto 

O custo alfandegário de importação é calculado sobre o custo de transferência e o custo de transporte 

até à fronteira, segundo a taxa de importação aplicável àquele produto (8). Este valor é, portanto, 

calculado automaticamente, após conhecidos os valores de ambas as parcelas, bem como a taxa 

aplicável (Apêndice XVI, Figura 67). 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 (€) = (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (€) +

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟â𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎(€)) × 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜(%)     (8) 
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O cálculo do custo de embalagem (Apêndice XVI, Figura 68) é calculado com o valor do custo de 

embalagem fornecido pela equipa especializada. Considera-se que o custo de embalagem deve ser 

diferenciado conforme o tipo de embalagem considerado, que pode ser descartável (One-way) ou 

reutilizável (Returnable). Considera-se ainda que a embalagem reutilizável pode ser comprada ou alugada 

ao cliente ou a um fornecedor externo de embalagem (Figura 23).  

 

Figura 23- Cálculo do custo de embalagem 

Para o cálculo do custo com armazém (Apêndice XVI, Figura 69), devem ser considerados o custo de 

renda (aluguer diário de um espaço para a armazenar a palete), o custo de manuseamento da palete 

(no mínimo, devem ser considerados os custos de movimentar a paleta à entrada e à saída do armazém). 

A ferramenta contempla ainda a possibilidade de inserir outro tipo de custos fixos adicionais, caso haja 

necessidade de efetuar atividades especiais no armazém. Deverá ser introduzido o número médio de 

dias de armazenamento a considerar para o cálculo do valor da renda (6). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 (€ ⁄ 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒) = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 (€ ⁄ (𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 ⁄ 𝑑𝑖𝑎)) × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠     (6) 

Na eventualidade de serem necessária atividades de embalagem do material numa embalagem com 

dimensões e quantidade por palete diferente, esta alteração deverá ser contemplada nesta secção (Figura 

24). Nesta situação, o custo de manuseamento de Outbound, é dividido pelo número de unidades da 

nova palete, de modo a obter o custo unitário. 
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Figura 24- Considerar atividades de embalagem do material numa nova embalagem 

Quando um cenário é calculado considerando embalagem de cariz reutilizável, o fluxo e o custo do 

transporte de retornar a embalagem à fábrica deve ser estimado e contemplado no custo total do cenário. 

A secção demonstrada no Apêndice XVI, Figura 70 evidencia o espaço dedicado a esta parcela de custo. 

Por fim, apresenta-se o Total Cost of Delivery do cenário, o qual é obtido através da soma de todas as 

parcelas (7), antes e depois de considerar o custo alfandegário de importação, em valor unitário, valor 

anual e valores médios, unitários e anuais (Apêndice XVI, Figura 71). 

𝑇𝐶𝐷 (€) = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡(€) + 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑠𝑡(€) + 𝑊𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡 (€) +

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡 (€)          (9) 

De modo a apresentar o resultado do cálculo, a ferramenta cria uma folha com os resultados médios 

obtidos para cada cenário calculado, ao clicar no botão “Fill Summary”. A página está dividida em duas 

secções, uma que explicita as premissas consideradas para o cálculo e outra com os resultados do 

cálculo, como demonstrado na Figura 25 (A figura está disponível para leitura no Apêndice XVI, Figura 

72). Esta folha está preparada para ser guardada em PDF, ao clicar no botão “Print to PDF”, e enviada 

para o requerente do cálculo. 
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Figura 25-Sumário do TCD 

A ferramenta desenvolvida consta ainda de uma página de suporte ao cálculo, de modo a que sejam 

guardados os dados considerados relevantes para o cálculo, para que futuramente sejam conhecidas as 

assunções feitas, caso o cálculo precise de ser revisitado. 

Por fim, uma folha que contempla as taxas de câmbio, baseadas no Plano de Negócio Anual, permite ao 

utilizador realizar o câmbio de moeda para Euro, caso algum valor seja fornecido numa moeda diferente. 

No futuro é possível conhecer qual foi a taxa de câmbio considerada na altura da realização do cálculo. 

4.4.3. Resultados 

Desenvolveu-se uma ferramenta de custeio que satisfaz as necessidades da equipa responsável pela 

tarefa de cálculo de TCD de um produto da fábrica até ao cliente. Foram, igualmente, criadas instruções 

de trabalho que visam a normalização do processo de cálculo. A ferramenta tem como finalidade criar 

flexibilidade e transparência no cálculo dos custos logísticos, na logística de Outbound. Com esta 

ferramenta o objetivo é o de corrigir e contornar os aspetos negativos identificados nos trabalhos 

anteriores. 

A ferramenta desenvolvida permite calcular até dezasseis cenários diferentes, que podem ser distintos 

em qualquer variável, uma vez que são calculados em folhas de calculo independentes. Assim, estes 

“cenários” podem ser os diferentes produtos de um projeto, uma variação de volumes, uma variação de 

localizações, de meios de transporte, armazéns e mesmo tipos de embalagem diferentes. Assim, a 

ferramenta desenvolvida pode ser utilizada para comparação de cenários ou para a cotação do TCD para 

um projeto. 
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A ferramenta implementada está adaptada às necessidades dos utilizadores especialistas na cotação de 

projetos antes do início de produção. Assim, o resultado que é retornado na cotação destes projetos é 

estimado e não real.  

As vantagens que a ferramenta desenvolvida proporciona no cálculo do TCD, em relação às alternativas 

anteriores são: 

• Transparência do cálculo, uma vez que permite especificar todas as considerações feitas e 

origem dos custos; 

• Flexibilidade na criação e estudo de diferentes cenários; 

• Possibilidade de criar um PDF da folha “Summary” para enviar, à semelhança da ferramenta 

interna da Bosch, “TCD Tool 2.0”. 

• Não exige uma manutenção rigorosa e frequente de dados, dando um maior grau de fiabilidade 

na sua utilização; 

• Normalização do processo de trabalho nas três etapas do cálculo (ao nível da recolha de dados, 

realização do cálculo e entrega de resultados); 

A acrescentar ao desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo adaptada às necessidades da empresa, 

desenvolveu-se, também, um guião de utilização, em formato de manual, de modo a suportar na 

utilização da ferramenta (Apêndice XVII).  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A presente investigação culminou na resolução de dois problemas identificados pelos membros da 

organização onde teve lugar o projeto de investigação. Um dos maiores obstáculos no decorrer da 

investigação foi a impossibilidade de medir o efeito das soluções implementadas quantitativamente. 

Contudo, acredita-se que a satisfação dos utilizadores e a melhoria dos processos de trabalho são 

também fatores que devem ser considerados numa empresa de modo a promover melhorias na 

produtividade dos trabalhadores.  

Após a análise aos problemas identificados, foram encontradas uma solução para o: 

1. Desenvolvimento de um processo de trabalho e templates para a realização de workshop de 

SCND; 

2. Desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo do TCD mais flexível e transparente; 

A análise e resolução dos problemas identificados concretizou-se através da análise dos fundamentos 

teóricos das matérias relacionadas, trabalhos prévios desenvolvidos nas áreas de estudo e no feedback 

dos membros da equipa. Posto isto, a equipa de trabalho foi essencialmente composta pelo orientador 

do projeto, em ambos os subprojectos, um utilizador recente da ferramenta de TCD para o cálculo dos 

custos logísticos de Outbound e a planeadora de projetos do departamento BPS, responsável pelo projeto 

que foi usado como piloto para a definição de normas e processos de trabalho de SCND. 

5.1. Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento  

O desenvolvimento de um processo de trabalho e templates para a realização de workshop de SCND 

teve como ponto inicial a observação do trabalho desenvolvido por outras divisões da Bosch. Este projeto 

teve como base o material disponível no site interno, aplicação e adaptação do mesmo a um workshop 

piloto. Após a realização da atividade ficaram definidas as normas e processos de trabalho para os 

projetos seguintes. 

Após a realização da metodologia SCND, a análise culminou na apresentação de resultados e 

recomendação do cenário ideal à equipa, juntamente com algumas anotações relevantes de modo a 

reduzir os custos.  

• Em termos de custo logístico, o cenário três revelou-se mais vantajoso, permitindo uma 

poupança de 1.65 € face ao cenário dois;  
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• Em termos de Stock level, a opção pelas premissas do cenário três permite uma poupança de 

9 milhões de euros, face ao cenário dois;  

• Considerando consignação, no cenário três, para as matérias-primas que representam maior 

TCT, a redução em Stock level na rede foi calculado em 48 milhões de euros.  

Um dos maiores desafios na realização da atividade foi a recetividade por parte dos participantes e o 

prazo disponível para a realização da mesma. Idealmente este workshop requer aproximadamente oito 

horas e todos os departamentos envolvidos no projeto em questão para que se possa debater e 

esclarecer dúvidas acerca das diferentes variáveis no SCND. 

Devido à pandemia que teve início em março de 2020, a realização do workshop de SCND ficou 

condicionado, uma vez que foi interdita a possibilidade de viajar livremente. Assim, o workshop foi várias 

vezes adiado e a sua realização concretizou-se virtualmente, com a utilização do Skype for Business. 

Assim sendo, as ferramentas foram adaptadas ao novo ambiente. Devido às diferenças horárias e os 

calendários de cada membro, apenas foi possível dedicar seis horas para a realização do workshop. Para 

além disso, das 39 pessoas convocadas para a reunião, apenas 22 estiveram efetivamente presentes. 

Outros obstáculos para a realização da atividade estão listados na Tabela 7. 
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Tabela 7- Obstáculos na realização do workshop 

Antes do workshop Durante o workshop Depois do workshop 

- Conhecer e estruturar toda a 

informação em falta;  

- Definir o que apresentar 

durante o workshop de modo a 

dar a conhecer os objetivos da 

atividade. 

- Gestão de tempo: alguns 

tópicos demoraram mais do que 

o tempo planeado e outros o 

oposto; 

- Não foi possível seguir os 

pontos da agenda, como 

planeado, e tiveram de ser feitos 

ajustes; 

 - Desvalorização da importância 

do workshop, visto que muitas 

pessoas não participaram: 

- O workshop foi realizado 

online, sendo complicado 

perceber se os participantes 

estão a receber a informação 

corretamente. 

- Análise da informação 

disponibilizada; 

- Dificuldade na recolha de 

pontos em aberto através de 

reuniões com os responsáveis; 

- Assumir valores para variáveis 

de modo a ser possível realizar 

o cálculo dos cenários. 

5.1.1. Estratégia de avaliação da satisfação dos utilizadores 

Como estratégia de avaliação dos utilizadores, tomou-se a opinião dos responsáveis pelo workshop de 

SCND, pelas atividades de PGL e pelos membros participantes do workshop. 

Os participantes da atividade tiveram oportunidade de dar feedback do workshop através da ferramenta 

“Whiteboard” do Skype for Business. Foram colocadas três imagens, que representam o grau de 

satisfação com a atividade, sendo: 

• Verde- satisfeito com a atividade; 

• Amarelo- não muito satisfeito com a atividade; 

• Vermelho- insatisfeito com a atividade. 

No Apêndice XVIII, Figura 87 é possível observar o resultado do exercício, em que algumas das respostas 

obtidas foram: 
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1. “Que bom que a equipa da fábrica de Wujin pôde estar presente!” 

2. “Muito bem preparado, bom trabalho!” 

3. “Não foi fácil ter a equipa toda presente devido à hora tardia.” 

Quanto à equipa de organizadores e aos líderes do projeto, foi realizada uma reunião, após o workshop, 

para discutir a realização do mesmo, o impacto da atividade na realização dos próximos passos e 

informação recolhida e organização dos pontos em aberto. O feedback foi muito positivo, a importância 

da realização deste workshop nesta etapa dos projetos foi enaltecida e toda a equipa ficou motivada para 

prosseguir com as conclusões resultantes da análise. 

Os resultados apresentados no final do workshop realmente evidenciaram a importância da realização 

de atividades que abordem e avaliem as possibilidades para a definição da Rede de Cadeias de 

Abastecimento que minimize os custos sem comprometer o nível de serviço e/ ou a qualidade dos 

produtos. 

 Uma vez que o cenário referido inicialmente como “ideal” e que “mais provavelmente seria vantajoso 

para a empresa” revelou-se, ao nível de custo logístico, não ser aquele que otimiza os custos. Pelo 

contrário, o cenário desenhado durante o workshop, com foco na estratégia de sourcing e entrega locais 

(lead times mais curtos) e atribuindo, quando possível, a responsabilidade e custos de transporte aos 

fornecedores, apresentou uma redução no valor dos custos (nas variáveis avaliadas) face ao cenário 

inicialmente proposto. Assim, não só reforçou o feedback positivo da equipa acerca da necessidade e 

benefício da atividade de SCND após o Design Freeze, mas também contribuiu para a empresa avaliar 

os benefícios de seguir a recomendação feita no final da atividade, que pode originar uma poupança 

significativa em termos de custo logístico, ao longo da Rede da Cadeia de Abastecimento. 

Assim, conclui-se que o Mapeamento da Rede de Cadeias de Abastecimento é importante de modo a 

otimizar os custos de um projeto. A apreciação final dos resultados obtidos foi unanime por parte dos 

integrantes do projeto, que reconheceram o benefício da atividade, através da observação dos valores 

obtidos do mapeamento realizado para o projeto utilizado para o estudo.  
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5.1.2. Condições de sucesso da implementação  

A implementação de sucesso será aquela que utilize os templates disponibilizados neste projeto, de 

acordo com as normas estabelecidas pela empresa, uma vez que se revelaram adequados ao workshop 

realizado e facilitaram a execução do mesmo. Esta atividade, idealmente, requer, pelo menos, oito horas 

para reflexão e discussão de todos os tópicos anexos a um workshop de SCND.  

Na preparação do workshop, imperativamente tem de ser conhecido quem deve ser convocado para 

participar e que abordagem se pretende fazer no projeto em questão. Antes do workshop deve também 

ser feito o enquadramento do projeto, incluindo informação sobre o projeto, expectativas e que 

informação será necessária. 

Assim, nas condições de implementação ideal, a metodologia e as ferramentas adequadas para o 

sucesso da atividade deverão ser as validadas durante o projeto de investigação (Figura 26) (Imagem em 

formato para leitura disponível no Apêndice XIX).  

 

Figura 26- Metodologia SCND 

Caso não seja possível reunir todos os participantes no mesmo local, a estratégia de realizar a atividade 

online também pode ter sucesso, se forem adotadas as ferramentas utilizadas durante a investigação, 

uma vez que o feedback foi positivo.  
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A participação de todos os departamentos envolvidos no Mapeamento da Rede de Cadeias de 

Abastecimento, e especificamente para o projeto em questão deverá ser obrigatória, uma vez que 

poderão surgir dúvidas que são da sua área de conhecimento.  

Após o workshop é fundamental que os participantes sejam informados das etapas seguintes, dos 

cálculos que serão realizados, e dos prazos para apresentação de resultados. Ainda, deverão ser 

organizadas reuniões com os participantes para esclarecer os pontos que ficaram em aberto durante a 

atividade. A análise dos cenários deverá resultar na apresentação do cenário ideal, ou seja, o cenário 

que estabelece a melhor relação entre custo total, lead time e inventário ao longo da CA. 

Por fim, para a implementação bem-sucedida deste workshop nas atividades de PGL, como complemento 

do VSD, ambiente ideal de realização de um workshop de SCND é presencialmente, numa localização 

que acolha todos os participantes, e a data da sua realização deve ser a que garante a recolha significativa 

de informação e compromisso dos participantes ao trabalho a ser desenvolvido com este workshop. Ou 

seja, esta atividade deve ser realizada num momento em que já são conhecidos a maioria dos inputs 

necessários ao cálculo dos cenários, de modo a que a avaliação do cenário ideal não seja uma atividade 

que se prolongue ao longo de vários meses. 

5.2. Ferramenta de cálculo do TCD 

O desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo do TCD que vá ao encontro das necessidades dos 

utilizadores teve como ponto inicial o estudo da ferramenta existente e do Template desenvolvido pelos 

próprios utilizadores para tentar contornar os problemas encontrados na ferramenta existente, bem como 

a leitura de bibliografia relacionada com o tema. Um dos maiores desafios no desenvolvimento da 

ferramenta foi o facto do TCD não ser muito explorado na literatura. 

5.1.1. Estratégia de avaliação da satisfação dos utilizadores 

Apesar de que a implementação da ferramenta até à data é parcial, na medida em que esta só está 

disponível para um número reduzido de utilizadores, o seu feedback foi contínuo ao longo do projeto. 

Assim, o resultado foi uma ferramenta adaptada às suas necessidades e preferências. Deste modo, os 

utilizadores da ferramenta consideram que a utilização da ferramenta desenvolvida é a opção mais eficaz 

e confiável para a realização dos cálculos e que a possibilidade de registar as assunções e as bases para 

os valores das variáveis considerados é uma mais valia a longo prazo, caso o cálculo tenha de ser 

reavaliado no futuro.  
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A montante do processo de cotação do TCD para novos projetos, os utilizadores consideram que a 

ferramenta simplifica a recolha das variáveis necessárias, uma vez que o responsável pelo projeto pode 

consultar a folha de premissas para o cálculo, tomando conhecimento de todas as premissas 

necessárias. A vantagem de a ferramenta estar bloqueada à edição de utilizadores sem permissão, 

preserva a integridade da mesma, uma vez que é inalterável por parte dos mesmos. Deste modo é 

possível que o requerente da cotação possa aceder à folha de premissas, preenchendo-a. Posteriormente 

o utilizador responsável pelo cálculo desbloqueia a opção de permitir o cálculo. No fim, o PDF pode ser 

enviado para o requerente, com os valores médios de cada opção pretendida. 

Para além das vantagens identificadas na utilização da ferramenta desenvolvida, esta também se 

mostrou particularmente vantajosa no procedimento de SCND realizado para o subprojeto de 

investigação “Normalização do processo de SCND”. Deste modo, não só foi possível, definir, avaliar e 

validar a metodologia desenvolvida no subprojeto destinado ao desenvolvimento de metodologias de 

SCND, mas realmente também concluir a avaliação e retornar resultados à equipa envolvida nesse 

projeto e possivelmente influênciar as decisões estratégicas para o projeto. Deste modo, foi notável o 

impacto da ferramenta desenvolvida durante o período de investigação, uma vez que requer disciplina e 

atenção na recolha de dados e coerência nas assunções e escolhas realizadas ao longo do cálculo. 

Assim, a utilização desta ferramenta contribuiu para a validação das vantagens identificadas à priori e 

reforçou o feedback positivo dos utilizadores acerca da nova ferramenta. 

5.1.2. Condições de sucesso da implementação  

Para uma implementação bem-sucedida da ferramenta de custeio desenvolvida, não deverão ser 

aplicadas alterações na estrutura do software. Para além disso, as normas e metodologia de utilização 

da ferramenta devem ser respeitadas. 

Contudo, é possível escalar a ferramenta, sendo que a ferramenta foi desenvolvida com recurso a folhas 

programadas em VBA e personalizada às necessidades dos utilizadores na empresa em estudo. Assim, 

um futuro estudo e retrabalho na ferramenta de cálculo do TCD, poderia incrementar valor à mesma. 

Algumas propostas de trabalho futuro são: 

1. Criação de uma base de dados com os valores referentes a cada uma das dimensões de custo; 

2. Transpor a ferramenta para um software que permita maior rapidez na execução do cálculo; 

3. Disponibilizar a ferramenta online para que qualquer membro autorizado da organização possa 

efetuar um cálculo; 
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4. Incluir a possibilidade de escolher a moeda pretendida em que será realizado o cálculo e uma 

opção de conversão de moeda no final do cálculo, antes de exportar o PDF; 

5. Criação de um dashboard recorrendo, por exemplo, ao software Microsoft Power-BI. 

Numa primeira instância, a criação de uma base de dados com valores de custos de transportes, 

armazéns e percentagem de taxa de importação aplicável pode facilitar o processo de cálculo e 

automatizá-lo num maior grau. Esta base de dados poderia ser criada segundo as varáveis descritas na 

Tabela 8. 

Tabela 8- Variáveis para a construção de uma base de dados 

Custo de transporte 
Custo de armazém (renda e 

manuseamento) 
Taxa de importação 

Meio de transporte  Quantidade de paletes Família de produtos 

Volume da palete Número de dias em armazém Descrição do produto 

Peso mínimo taxado Localização do armazém Local de origem 

Peso da Palete  Local de destino 

Quantidade de paletes por 

envio 

  

Local de origem   

Local de destino   

 

Deste modo, seria possível pedir ao programa que, de acordo com o valor preenchido pelo utilizador nas 

células das respetivas variáveis, fossem retornados os custos/ percentagens armazenadas na base de 

dados, através de uma ligação direta/interna entre estas dimensões.  

Os maiores obstáculos identificados ao desenvolvimento de uma base de dados na qual seja possível 

guardar e acrescentar o valor das variáveis descritas são: 

1. Enorme rede de fornecedores de transporte e armazéns, bem como de países de operação; 

2. Contratos de curta duração aplicáveis a projetos específicos; 

3. Necessidade de realização de um estudo sobre a razão entre transporte marítimo e transporte 

aéreo que melhor retrata a necessidade real de equilíbrio e, a título de generalização, a razão 
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entre transporte regular e transporte urgente, tendo em conta as localizações de origem e 

destino; 

4. Necessidade de estudar e registar o número de dias em armazém que deve ser contabilizado, 

tendo em conta as localizações de origem e destino, a localização do armazém e a frequência 

de transporte entre o armazém e as diferentes localizações. 

Ao nível da base de dados, de modo a contornar os obstáculos encontrados na organização, de uma 

forma generalizada, uma das ações seria implementar uma sistemática de atualização dos contratos já 

existentes na mesma.  

A implementação eficaz de um dashboard é essencial para o conhecimento dos valores médios de cada 

variável envolvida no cálculo do TCD, de modo a criar maior transparência na realização da tarefa. Um 

dashboard é um painel visual que apresenta, de maneira centralizada, um conjunto informações que 

devem auxiliar na tomada de decisões. O uso de dashboard é uma forma interessante de dinamizar o 

trabalho de gestão de um negócio. A visualização deste dashboard pode ser benéfica para a comparação 

dos valores calculados com a média e permitir a existência de valores de referência.  

Numa fase primordial, houve um esforço para compreender quais as variáveis que têm maior impacto 

na escolha dos elementos integrantes do fluxo da CA desde a fábrica de produção de determinado 

produto até ao cliente. Para tal foram selecionados alguns dos projetos cotados ao longo do período do 

estudo, com produção em diferentes fábricas, e com clientes em diversas localizações.  

Concluiu-se que, os fatores que comprometem a tomada de decisão sobre o local de produção e 

deslocamento do produto final são: 

• Localização/ Localizações do cliente; 

• Custo do meio de transporte; 

• Tempo de transporte; 

• Custo de armazém no país de destino; 

• Dias de inventário em armazém (influenciado pelo tempo do transporte); 

• Custo de embalagem, tendo em conta o tipo de embalagem; 

• Taxa de importação no destino, tendo em conta o país de origem. 

A forma como os dados poderão ser extraídos para a atualização do dashboard ainda tem de ser 

estudada, visto que é uma tarefa de elevado grau de complexidade. A conceção desta ferramenta é 
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vantajosa, uma vez que pode auxiliar desde início na escolha das possíveis fábricas de produção, as 

quais serão objeto de avaliação e cálculo para determinação da rede ideal de CA. A seleção prévia das 

fábricas mais prováveis para produção de um produto é baseada no custo de produção de cada uma. 

Com a existência de um dashboard que indica os custos médios de transporte, armazém, lead time, 

entre outros fatores, a decisão pode ser tomada desde muito cedo com a visualização dos valores médios 

de cada fábrica para vários destinos do globo (Figura 27) (A figura está disponível para leitura no Apêndice 

XX, Figura 89). 

 

Figura 27- Proposta de dashboard TCD (Valores médios de TCD) 

Para além da possibilidade do dashboard ser uma ferramenta de suporte direto ao cálculo do TCD, seria 

interessante que fosse possível estabelecer a ligação e comparação entre o custo calculado numa fase 

inicial do projeto e o custo real (Figura 28) (A figura está disponível para leitura no Apêndice XX, Figura 

90). O cálculo do custo real não é realizado pela mesma equipa que efetua as cotações dos projetos 

para aquisição de negócios, pelo que, dentro da organização em estudo, esta é uma tarefa complexa.  
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Figura 28- Proposta de dashboard TCD (Gap entre TCD Calculado e TCD Real) 

A implementação bem-sucedida de um dashboard que acrescente valor à tarefa de cálculo do TCD para 

novos produtos tem como base a definição de um método de recolha/ extração dos dados referentes 

aos cálculos realizados ao longo do tempo. O dashboard seria tanto mais realista quanto mais cálculos 

fossem absorvidos para a criação e manutenção do mesmo. O rastreio dos projetos durante a sua 

duração contribuiria para avaliar a percentagem de erro, entre o proposto ao cliente anterior ao SoP e o 

custo real ao longo do período de vida do projeto, bem como se estes valores são superiores ou inferiores 

ao calculado. Para tal, é necessário envolver as áreas relacionadas com o desenvolvimento do dashboard, 

o qual requer uma base de dados robusta, mas de relativamente fácil manutenção e atualização. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente projeto de dissertação culminou no desenvolvimento de processos e metodologia de SCND, 

no departamento de logística, na empresa Bosch Car Multimedia e na implementação de uma ferramenta 

de cálculo de Total Cost of Delivery.  

O primeiro problema de investigação identificado foi a deficiência no processo de definição da rede das 

Cadeias de Abastecimento. A seleção dos fornecedores certos reduz significativamente o custo de 

compra e aumenta o nível de competitividade na empresa. Para além dos fornecedores, é necessário 

escolher onde alocar as instalações, o seu número e como efetuar o transporte até ao cliente.  

A globalização económica criou oportunidades para as empresas aumentarem seus negócios 

comercializando os seus produtos e oferecendo os seus serviços em todo o mundo. Como consequência 

desse desenvolvimento, os modelos para o mapeamento estratégico de Cadeias de Abastecimento 

internacionais adquiriram importância acrescida. Estes modelos abordam recursos globais comuns a um 

cenário internacional em que as atividades de negócios de uma empresa estão geograficamente 

dispersas pelo globo (Melo et al., 2009).  

Durante o Mapeamento das Redes das Cadeias de Abastecimento, é fundamental ter a perceção do que 

constitui uma Cadeia de Valor, e a cadeia de valor para o produto ou serviço em questão, de modo a que 

a alocação dos custos e dos recursos seja realizada de acordo com as atividades que acrescentam valor 

ao produto (Porter, 2011). Para além disso é necessário conhecer a estratégia competitiva da empresa, 

de modo a obter lucros. É relevante salientar que a rivalidade entre concorrentes não é só em relação 

ao preço do produto, mas também, por exemplo, em termos de inovação, nível de serviço e marketing 

(Porter, 2008). Deste modo, é importante definir e implementar uma metodologia de SCND, de modo a 

que cada produto contribua para a competitividade da empresa. 

O projeto de investigação teve aplicação num caso real, resultando na validação da metodologia aplicada. 

Os resultados obtidos no trabalho desenvolvido foram a melhoria e validação da metodologia aplicada e 

a criação e validação de uma série de documentos e templates. Foram também validadas as ferramentas 

utilizadas para a realização do workshop através da plataforma online, na impossibilidade de ter a equipa 

de SCND reunida presencialmente. 

O segundo problema de investigação identificado foi a deficiência no cálculo do TCD. A inexistência de 

uma ferramenta funcional para o cálculo dos custos logísticos resulta na incerteza acerca da precisão 

dos resultados e dúvidas se no cálculo estão a ser contempladas todas as devidas variáveis. Para a 
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resolução do problema encontrado. De acordo com Manunen (2000), o conceito de custos logísticos é 

abrangente e contempla todos os custos resultantes da deslocação de material ao longo da CA, bem 

como, os custos de informação relacionados com o fluxo de materiais. 

A logística de Outbound é uma das atividades primárias da Cadeia de Valor (Porter, 2011). Deste modo, 

conclui-se que é de extrema importância que o cálculo destes custos seja realizado corretamente e o seu 

processo normalizado, visando evitar custos irrealisticamente elevados, ou baixos, na cotação de um 

projeto, podendo resultar em perdas significativas para a empresa ou em preços de produtos demasiado 

elevados, excluindo a empresa do mercado.  

Na literatura, os termos “Total Cost of Delivery” (TCD) e “Custo Total”, são frequentemente confundidos, 

tomando, erradamente, a mesma definição. Assim, segundo Denzin e Lincoln (2005), em vez de um 

único sistema de logística, as organizações adaptam os seus sistemas logísticos aos requisitos exclusivos 

do produto, canal ou cliente. Uma empresa não deve apenas adaptar os sistemas de logística aos vários 

canais de distribuição / requisitos do cliente, mas também gerir o custo e os ativos necessários para 

fornecer valor ao cliente. 

Assim, o resultado da investigação culminou numa ferramenta de custeio que satisfaz as necessidades 

da equipa responsável pela tarefa de cálculo de TCD de um produto da fábrica até ao cliente. Foram, 

igualmente, criadas instruções de trabalho que visam a normalização do processo de cálculo. A 

ferramenta tem como finalidade criar flexibilidade e transparência no cálculo dos custos logísticos, na 

logística de Outbound. Com esta ferramenta o objetivo é o de corrigir e contornar os aspetos negativos 

identificados nos trabalhos anteriores. 

De modo a validar as soluções desenvolvidas, questionou-se as equipas com atividades relacionadas 

com o projeto desenvolvido, sobre a eficácia do trabalho e o impacto proporcionado no desenvolvimento 

das suas funções. Os participantes da atividade tiveram oportunidade de dar feedback do workshop, 

após a realização do mesmo, e a resposta foi muito positiva e compreenderam a importância desta 

atividade para o futuro. Quanto à equipa de organizadores e aos líderes do projeto, foi realizada uma 

reunião, após o workshop, para discutir a realização do mesmo, o impacto da atividade na realização 

dos próximos passos e informação recolhida e organização dos pontos em aberto. O feedback foi muito 

positivo. A importância da realização deste workshop nesta etapa dos projetos foi enaltecida e toda a 

equipa ficou motivada para prosseguir com as conclusões resultantes do debate.  

Relativamente à ferramenta de custeio desenvolvida, o feedback dos utilizadores foi obtido 

continuamente, ao longo do seu desenvolvimento. Como resultado, a ferramenta está adaptada e 
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personalizada às necessidades da empresa e dos utilizadores. Assim, os utilizadores estão satisfeitos 

com a ferramenta e pretendem continuar a usá-la no futuro. 

Durante o desenvolvimento do projeto, principalmente no que concerne ao desenvolvimento de 

metodologias de SCND, a pandemia que teve início em março de 2020, condicionou a realização do 

workshop. Esta situação causou o adiamento da atividade vários meses e obrigou a que a atividade 

tivesse de ser adaptada às ferramentas online disponíveis. 

Durante a análise de resultados, em relação às condições de implementação de sucesso, foram 

reforçadas as boas práticas para a eficácia de utilização das ferramentas desenvolvidas e para o sucesso 

do mapeamento. 

No que diz respeito à ferramenta de cálculo do TCD, foram também definidas propostas de 

implementação que visam a aprimorar o trabalho desenvolvido, tais como: 

1. Criação de uma base de dados; 

2. Transpor a ferramenta para um software mais adequado; 

3. Disponibilizar a ferramenta online; 

4. Incluir uma opção de conversão de moeda; 

5. Criação de um dashboard em Power-BI. 

Durante o processo de investigação foi visível a relação entre ambos os subprojetos, uma vez que o 

cálculo dos custos logísticos influencia fortemente a tomada de decisões relativas ao Mapeamento de 

Redes de Cadeias e Abastecimento. Neste caso, a ferramenta de cálculo desenvolvida contribuiu para o 

cálculo dos custos de TCD e para avaliação dos cenários mapeados no processo de SCND.  

Deste modo, os resultados obtidos do trabalho desenvolvido foram a ferramenta de cálculo do TCD, com 

recurso a folhas programadas em VBA e o manual com instruções de trabalho para a correta utilização 

da ferramenta. 

A título de conclusão, considera-se que os principais objetivos propostos no início do desenvolvimento do 

presente projeto de investigação foram alcançados. Apesar disso, reconhece-se que é possível 

aperfeiçoar o trabalho desenvolvido até à data, de modo a que este corresponda às espectativas no futuro 

e continue a servir as necessidades dos utilizadores, tornando o seu trabalho cada vez mais rigoroso, 

eficiente e confiável. 
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APÊNDICE I- POWERPOINT CRIADO PARA A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP 

 

Figura 29- PowerPoint realizado para a realização do workshop (Página 1 de 3) 
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Figura 30- PowerPoint realizado para a realização do workshop (Página 2 de 3) 
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Figura 31- PowerPoint realizado para a realização do workshop (Página 3 de 3) 
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APÊNDICE II- REGISTO DE OPL NA FERRAMENTA TEAMBOARD DURANTE O WORKSHOP 

 

Figura 32- Teamboard 
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APÊNDICE III- MAPEAMENTO DOS CENÁRIOS UTILIZANDO O BUBBLE DIAGRAM 

 

Figura 33- Cenário 1: Ano de início de produção 
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Figura 34- Cenário 2: Ano de pico (maior volume de produto) 
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Figura 35- Cenário 3: Cenário Ideal ou "True North" 
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APÊNDICE IV-  RELATÓRIO DO WORKSHOP 

 

Figura 36- Relatório do workshop (Página 1 de 3) 
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Figura 37- Relatório do workshop (Página 2 de 3) 
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Figura 38- Relatório do workshop (Página 3 de 3)  
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APÊNDICE V- CUSTO TOTAL DA LOGÍSTICA EXTERNA 

 

Figura 39- Alocação das parcelas do custo logístico unitário para o cenário 1 

 

Figura 40- Alocação das parcelas do custo logístico unitário para o cenário 2 
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Figura 41- Alocação das parcelas do custo logístico unitário para o cenário 3 
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APÊNDICE VI- COMPARAÇÃO DO CUSTO LOGÍSTICO UNITÁRIO ENTRE AS VARIANTES DOS TRÊS 

CENÁRIOS 

 

Figura 42- Comparação do custo logístico unitário entre as variantes dos três cenários 
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APÊNDICE VII- ALOCAÇÃO DAS PARCELAS DO TCT  

 

Figura 43- Alocação das parcelas do TCT para o cenário 1 

 

Figura 44- Alocação das parcelas do TCT para o cenário 2 
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Figura 45- Alocação das parcelas do TCT para o cenário 3 
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APÊNDICE VIII- POWERPOINT CRIADO PARA A APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Figura 46- Powerpoint criado para a apresentação de resultados (Página 1 de 2) 
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Figura 47- Powerpoint criado para a apresentação de resultados (Página 2 de 2) 
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APÊNDICE IX- TEMPLATE PARA A APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP 

O Template para a apresentação durante o workshop possui as seguintes caraterísticas: 

• Criado com recurso ao Template de formatação para apresentações internas, segundo as 
normas da Bosch; 

• A Agenda do workshop deve seguir a seguinte ordem, abordando os principais tópicos; 

• Para além do tempo despendido na apresentação e discussão dos tópicos, deve ser 
comtemplado, na Agenda, intervalos entre assuntos, assim, a Agenda a utilizar é a seguinte: 
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Figura 48- Agenda para workshop de SCND 
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• O template está guardado numa pasta que contempla todos os ficheiros que foram validados 
para o apoio à realização de um workshop de SCND. Este ficheiro encontra-se em Microsoft 
PowerPoint, de modo a que seja editável: 

 

 

Figura 49- Template PowerPoint (Página 1 de 3) 
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Figura 50- Template PowerPoint (Página 2 de 3) 
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APÊNDICE X- TEMPLATE DO BUBBLE DIAGRAM  

O template está guardado numa pasta que contempla todos os ficheiros que foram validados para o 
apoio à realização de um workshop de SCND. O seguinte template encontra-se disponível em duas 
versões, uma emMicrosoft Visio e outra em Microsoft Excel, é editável e possui quatro separadores, três 
para os cenários (Figura 41) e uma com a legenda (Figura 42). 

 

Figura 51- Template Bubble Diagram 
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Figura 52- Legenda para o mapeamento, utilizando o Bubble Diagram 
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APÊNDICE XI- CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O WORKSHOP 

 

Figura 53- Checklist de verificação de procedimentos para o workshop (Página 1 de 3) 
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Figura 54- Checklist de verificação de procedimentos para o workshop (Página 2 de 3) 

  



  

126 

 

Figura 55- Checklist de verificação de procedimentos para o workshop (Página 3 de 3) 
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APÊNDICE XII- GUIÃO DO WORKSHOP 

 

Figura 56- Guião do workshop (Página 1 de 2) 
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Figura 57- Guião do workshop (Página 2 de 2) 
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APÊNDICE XIII- QUESTIONÁRIO DE SOURCE/ MAKE/ DELIVER 

 

Figura 58- Questionário de Source 

 

Figura 59- Questionário de Make 
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Figura 60- Questionário de Deliver 
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APÊNDICE XIV- TEMPLATE DE OPL 

 

Figura 61- Template de registo de pontos em aberto
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APÊNDICE XV- TEMPLATE PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Template para a apresentação dos resultados, depois do workshop possui as seguintes caraterísticas: 

• Criado com recurso ao Template de formatação para apresentações internas, segundo as 
normas da Bosch; 

• No final, o ficheiro deve ser guardado numa versão PDF e enviado aos participantes do workshop. 

• O template está guardado numa pasta que contempla todos os ficheiros que foram validados 
para o apoio à realização de um workshop de SCND. Este ficheiro encontra-se em Microsoft 
PowerPoint, de modo a que seja editável: 
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Figura 62- Template PowerPoint para apresentação de resultados (Página 1 de 2) 
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Figura 63- Template PowerPoint para apresentação de resultados (Página 2 de 2) 
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APÊNDICE XVI- FERRAMENTA DE CÁLCULO DESENVOLVIDA 

 

Figura 64- Folha de premissas da ferramenta de cálculo do TCD desenvolvida
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Figura 65- Espaço para cálculo do custo de transporte regular 

 

Figura 66- Espaço para cálculo do custo de transporte de emergência 
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Figura 67- Cálculo automático das taxas alfandegárias 

 

Figura 68- Espaço dedicado ao cálculo do custo de embalagem 

 

Figura 69- Espaço de cálculo dos custos de armazém 
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Figura 70- Espaço de cálculo dos custos de transporte de embalagem reutilizáveis 

 

Figura 71- Custo total anual e médio, antes e depois de aplicadas as taxas alfandegária 



  

139 

 

Figura 72- Sumário do TCD
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APÊNDICE XVII- GUIÃO DE UTILIZAÇÃO FERRAMENTA TCD 

 

Figura 73- Manual de utilização (Página 1 de 14) 
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Figura 74- Manual de utilização (Página 2 de 14) 
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Figura 75- Manual de utilização (Página 3 de 14) 
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Figura 76- Manual de utilização (Página 3 de 14) 
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Figura 77- Manual de utilização (Página 5 de 14) 
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Figura 78- Manual de utilização (Página 6 de 14) 
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Figura 79- Manual de utilização (Página 7 de 14) 
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Figura 80- Manual de utilização (Página 8 de 14) 
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Figura 81- Manual de utilização (Página 9 de 14) 
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Figura 82- Manual de utilização (Página 10 de 14) 
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Figura 83- Manual de utilização (Página 11 de 14) 
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Figura 84- Manual de utilização (Página 12 de 14) 
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Figura 85- Manual de utilização (Página 13 de 14) 
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Figura 86- Manual de utilização (Página 14 de 14)
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APÊNDICE XVIII-  SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO WORKSHOP DE SCND 

 

Figura 87- Feedback dos participantes no Teamboard. 
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APÊNDICE XIX- METODOLOGIA SCND    

 

Figura 88- Metodologia SCND 
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APÊNDICE XX- PROPOSTA DE DASHBOARD TCD  

 

Figura 89- Proposta de dashboard TCD (Valores médios de TCD) 
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Figura 90- Proposta de dashboard TCD (Gap entre TCD Calculado e TCD Real) 
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