LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Logística vista como um processo; uma cadeia de atividades com uma dimensão estratégica e
central; serviço ao cliente como output Logístico por excelência.
E. Grosvenor Plowman (“five rights”): Logística representa o conjunto de atividades que
asseguram a disponibilidade do produto certo (right product), no local certo (right place), no
momento certo (right time), nas condições certas (right condition), ao preço certo (right cost).
A Logística é, hoje em dia, um processo de criação de valor.
Importância DA LOGISTICA:

OS CONCEITOS DE LOGISTICA:

Diferentes valores são acrescentados ao produto nos diversos estágios do seu ciclo de vida:
•
•
•

Produção/Fabrico: Acrescenta valor pela transformação - atributo de forma;
Marketing: Acrescenta valor de posse – atributos comerciais;
Logística: Acrescenta valor de tempo, local e quantidade – atributos logísticos
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A Gestão da Cadeia de Abastecimento (GCA) abrange o planeamento e a gestão de todas as
atividades envolvidas no abastecimento e aquisição, transformação e todas as atividades de
gestão Logística. Inclui a coordenação e colaboração com os parceiros de canal, que podem ser
fornecedores, intermediários, prestadores de serviços a terceiros e clientes. Essencialmente,
GCA integra gestão de oferta e procura dentro e entre empresas.
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BULLWHIP EFFECT:

A INTEGRAÇÃO DA CADEIA LOGISTICA COMO VANTAGEM COMPETITIVA:
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Gestão da cadeia de abastecimento

Planeamento estratégico:

Possíveis instrumentos (métodos/ ferramentas) de gestão a equacionar para fazer face às
visões/orientações estratégicas (objetivos) definidas ao nível superior:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quick Response (QR);
Efficient Customer Response (ECR);
Vendor Managed Inventory (VMI)
Continuous Replenishment (CR)
Collaborative, Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)
Data Mining (DM)
Gestão da Cadeia de Abastecimento (SCM);
Gestão da Cadeia de Valor (GCV);
Lean Thinking;
Outsourcing estratégico;
Melhoria contínua (TQM).
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ATIVIDADES DE LOGISTICA:
Previsão da Procura: Envolve a determinação da quantidade de produto e respetivo serviço que
os clientes irão necessitar num determinado momento do futuro.
•
•
•
•
•
•

É uma atividade complexa que determina:
Marketing - ações promocionais*, afetação da força de vendas, politicas de preços e
estudos de mercado.
Produção – PDP
Estratégias de Procurement – contratos, fornecedores
Estratégias de Gestão de Stocks
Transportes - quanto de cada artigo produzido deve ser transportado para os mercados
servidos pela empresa
Suporte às decisões sobre afetação de recursos logísticos – é muito difícil de fazer sem
a informação sobre que produtos e serviços serão necessários.

Procurement: Processo estratégico de procura e negociação com fornecedores, compra e
abastecimento (Logística de Entrada - Inbound). Principais objetivos:
•
•
•
•
•
•

Providenciar um fluxo ininterrupto de bens e serviços necessários ao funcionamento da
organização;
Encontrar e desenvolver fornecedores competentes – melhorar a posição competitiva
da empresa;
Manter e melhorar a qualidade;
Minimizar custos administrativos;
Normalizar (sempre que possível);
Comprar os bens e serviços ao nível do custo total mais baixo possível.

Gestão de Stocks e do Armazenamento, envolve:
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•

•

A determinação da quantidade de produtos a manter em stock para atingir níveis
elevados de serviço ao cliente e, simultaneamente, minimizar o seu impacto financeiro
(capital imobilizado, custos de armazenagem e obsolescência).
A escolha do tipo de armazenagem, dos layouts, das localizações de armazém,
arrumação, picking, carga e descarga, etc.

Gestão das infraestruturas da empresa (espaço, localização ótima armazéns/fábricas):
atividade estratégica muito importante pois influencia a capacidade da empresa melhorar o
serviço ao cliente e leva a reduções substanciais nos custos de transporte. Envolve muitas
variáveis, tais como, localização de mercados, de fontes de abastecimento, oferta de mão-deobra (custo e qualificação), serviços de transporte, apoios estatais, terrenos, aspetos legais, etc.
Gestão da Comunicação e da Informação: centra-se na gestão da informação, que facilita e
permite o movimento físico dos bens. Pode ser um sistema tão sofisticado como um MIS
(Management Information System) ou “boca a boca”. Inclui atividades como a gestão das
encomendas, a gestão das ordens de expedição, de carga, de picking, a emissão e gestão de
etiquetas, códigos de barras, a parametrização dos WMS (Warehouse Management Systems),
sistemas de informação de transportes, etc
Gestão do Manuseamento, envolve todos os aspetos relacionados com a movimentação ou
fluxo de materiais, na planta fabril ou nos armazéns. Os seus objetivos são:
•
•
•
•
•

Eliminar a movimentação de bens;
Minimizar as distâncias percorridas;
Minimizar os em-curso;
Providenciar fluxos uniformes;
Minimizar perdas.

Uma empresa incorre em custos sempre que movimenta um bem. Como não acrescenta valor,
deve ser eliminado.
Gestão do Embalamento: envolve aspetos de marketing e logística (tamanho, peso, cor e
informação impressa), serve para proteger o produto, influencia o armazenamento e a
movimentação.
Gestão do Transporte: envolve a gestão dos movimentos dos produtos, incluindo a seleção do
meio de transporte, a definição de rotas e o cumprimento de regulamentos locais, regionais e
internacionais.
Planeamento Logístico: Engloba um conjunto de atividades de desenho e conceção do sistema
logístico.
MÉTODOS DE PREVISÃO:
Tipos de previsão:
Previsão da Procura: inclui procura atual, projeção da procura, existências e prazos de entrega.
Previsão de Aprovisionamentos: inclui dados acerca de atuais produtores e fornecedores, as
necessidades agregadas de aprovisionamento e as tendências políticas/tecnológicas que afetam
o fluxo de abastecimentos.
Previsão de Preços: baseado na informação obtida acerca da procura e dos aprovisionamentos,
é feita uma projeção da tendência dos preços a curto, médio e longo prazo.
Horizontes de previsão:
•

longo prazo: cobre mais do que 3 anos e é usada para o planeamento estratégico.
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•
•

médio prazo: 1 a 3 anos e é usada para questões orçamentais e planos de vendas.
curto prazo: vários meses a 1 ano. É importante para o planeamento operacional.
Definidos em unidades, por produtos a expedir e por períodos mensais/ semanais.

Previsão da procura: os fabricantes necessitam de saber o que vão produzir e em que
quantidades e os armazenistas e retalhistas necessitam de saber o que vão armazenar e em que
quantidades.
Uma subestimativa pode originar perda de vendas, clientes insatisfeitos e perda de mercado
para a concorrência; uma sobreestimativa pode originar excesso de stocks, necessidade de
redução de preços, subutilização da capacidade instalada e perda de oportunidade de fabricar
outros produtos.
Métodos de previsão: quando existem dados históricos, podemos recorrer a técnicas de previsão
que nos ajudem a prever o futuro. Os métodos de Previsão dividem-se em dois grandes grupos:
Qualitativos: não usam dados quantificados e assentam em juízos subjetivos e especulações
baseadas na experiência e na intuição de especialistas. Justificáveis quando não existem dados
sobre o passado (p.e. o lançamento de um produto inovador) ou quando se verificam alterações
significativas no contexto passado que invalidam a hipótese de manutenção dos padrões de
comportamento do passado no futuro.
Quantitativos: usam os dados históricos para projetar padrões de comportamento no futuro.
Podem ser divididos em dois grupos:
•

Métodos causais: procura-se, com base nos dados históricos, relacionar a variável sobre
a qual se pretende fazer previsões com outras variáveis que possam explicar o
comportamento da primeira.

Métodos de Regressão: estabelecem uma relação matemática entre as variáveis independentes
e dependentes.
Regressão simples: relação linear entre uma variável dependente e uma variável independente.
Regressão múltipla: trata de uma variável dependente e duas, ou mais, variáveis independentes
A variável que vai ser estimada é a variável dependente. A variável que ajuda na estimação
designa-se por variável independente.
Regressão Linear Simples:
Considere a equação de regressão linear Y=a+bx (Y é a variável dependente, X é a variável
independente, a é a ordenada na origem e b é o declive da reta).
Os valores das constantes a e b obtêm-se do seguinte modo: onde x é a variável independente,
y é variável dependente e n é o número total de observações.

Usando os valores indicados de a e b na equação Y=a+bX, Y pode ser estimado para um valor
futuro de X. Esta regressão linear simples é também designada por regressão linear causal.
Se os dados são uma série cronológica, a variável independente é o período de tempo e a
variável dependente é a variável que se pretende prever (p.e. volume de vendas). Tal relação,
designada por regressão linear de uma série cronológica ou reta de tendência, expressasse como
Y=a+bT , onde T é o período de tempo.
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Coeficientes de Correlação (r): medida relativa da relação entre a variável dependente y e a
variável independente x. É calculado do seguinte modo:

onde -1≤ r ≤+1. Existe uma relação perfeita quando r = ±1.
O coeficiente de determinação é o quadrado do coeficiente de correlação. Trata-se de uma
medida da proporção da variância na variável dependente y que pode ser explicada pela variável
independente x. Note-se que 0≤ r^2≤1. Por exemplo, se r^2= 0,9, a variável independente
explica 90% da variação da variável dependente.
Erro Padrão da Estimativa (SE): medida da dispersão dos dados em torno da reta de tendência
(regressão). É calculado do seguinte modo:

•

Métodos não-causais: análise da série de valores passados de uma variável no sentido
de encontrar padrões de comportamento que possam ser usados para prever o
comportamento dessa variável no futuro.

Métodos Extrapolativos: baseados em dados históricos de uma série temporal.
Série temporal: série de observações feitas ao longo do tempo de uma variável aleatória com
interesse. Como uma série temporal é uma descrição do passado, uma forma lógica de prever o
futuro passa pela utilização destes dados históricos. Se os dados históricos são indicativos do
que podemos esperar no futuro, podemos desenhar um modelo matemático que nos permita
estabelecer essa ligação e fazer previsões para o futuro. No geral, não temos um conhecimento
exato do modelo matemático que está subjacente a uma determinada série temporal daí que
tenhamos de usar um modelo aproximado. Frequentemente, a escolha do modelo matemático
é feita através da observação da série temporal.
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Métodos de Previsão para séries temporais estacionárias
Método Ingénuo: usa o último valor da série temporal como a previsão para o período seguinte.
Métodos de Alisamento: remove as variações aleatórias numa série cronológica.
•

Média Móvel Simples: muito fácil de implementar, mas só é apropriada para pequenas
amostras ou dados muito irregulares, onde a tendência/sazonalidade dos dados não
possa ser determinada com significância estatística.

A média móvel usa dados de um nº predeterminado de períodos, normalmente os mais
recentes, para gerar sua previsão. A cada novo período de previsão substitui-se o dado mais
antigo pelo mais recente.

Limitação do método da média móvel: atribuir um peso igual a cada uma das n últimas
observações. Pode ser argumentado que a informação mais recente é mais relevante do que a
mais antiga.
•

Método de Amortecimento Exponencial: usa um esquema de ponderação que vai
diminuindo exponencialmente, isto é, cada peso é uma proporção constante do
imediatamente anterior. Utilizado devido à sua simplicidade, precisão e facilidade de
uso. A sua robustez torna-os ideais mesmo quando as amostras são pequenas ou os
dados são voláteis. Determina a nova previsão fazendo uma média ponderada entre a
observação e a previsão relativas ao período imediatamente anterior.

Comparação dos métodos de ponderação: O efeito de variar a constante de amortecimento é
semelhante ao efeito de variar o nº de períodos de uma média móvel. Um valor elevado para a
constante de amortecimento é equivalente a um curto nº de períodos de uma média móvel.
O método usado para calcular o melhor valor para a constante de amortecimento é através da
escolha da melhor solução da aplicação do método a uma série temporal usando diferentes
valores para α.
Amortecimento Exponencial: Seleção da constante de amortecimento α (0≤ α ≤1)
o
o

valores pequenos para α são adequados quando a procura é relativamente estável
(sem tendências ou ciclos) mas com erros aleatórios elevados;
valores elevados para α são adequados quando ocorrem variações substantivas na
procura.
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Normalmente, um valor satisfatório para α é obtido por tentativa e erro, testando vários valores
e adotando o que produz o melhor ajuste aos dados históricos.
Alguns autores sugerem uma aproximação equivalente à média móvel: α=2/(n+1). Na prática,
os valores de α entre 0,1 e 0,3 produzem habitualmente os melhores resultados.

Estatísticas usadas para comparar os modelos
Métodos de Previsão:
•

Erro Quadrático Médio (EQM): mede a média do quadrado do erro, com o erro sendo
o montante pelo qual o estimador difere da quantidade a ser estimada.

Métodos de Decomposição
Os métodos de Média Móvel e de Alisamento Exponencial são baseados no conceito de que
quando existe um padrão de comportamento numa série temporal, este padrão pode ser
diferenciado da variação aleatória através do alisamento dos resultados históricos. Isto leva à
eliminação da aleatoriedade da série temporal para poder identificar um padrão de
comportamento e projetá-lo no futuro. Em muitas situações, o padrão pode ser decomposto em
subpadrões que identificam cada componente da série temporal separadamente.
Frequentemente, esta decomposição pode trazer melhoramentos na qualidade da previsão e
ajudar numa melhor compreensão da série temporal.
Os métodos de decomposição tentam usualmente identificar três componentes individuais do
padrão de comportamento da série temporal: Tendência; Ciclo; Sazonalidade.
A tendência (T) representa o comportamento dos dados no longo prazo e pode ser crescente,
decrescente ou estacionária. Normalmente é aproximada por uma linha reta mas, uma curva
exponencial ou uma curva S ou outro tipo de curva também podem ser usadas em determinadas
situações.

O fator Ciclo (C) representa os períodos de crescimento e recessão da economia de uma
determinada indústria.
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O fator de sazonalidade (S) refere-se a flutuações periódicas de duração constante. A distinção
entre sazonalidade e ciclo é de que a sazonalidade repete-se em ciclos de duração fixa, como
por exemplo um ano ou um mês, enquanto o ciclo tem uma duração mais longa que varia de
ciclo para ciclo.

Os métodos de Decomposição assumem que: Dados = Padrão + Erro = f (tendência, ciclo,
sazonalidade ) + Erro sendo que o erro (R) é assumido como sendo a diferença entre o efeito
combinado dos três fatores e os dados atuais da série temporal.

Existem várias aproximações à decomposição de uma série temporal, sendo que todas têm
como objetivo isolar cada componente da série da forma mais precisa possível. Esta separação
é empírica e consiste em primeiro remover a sazonalidade, depois a tendência e por último o
ciclo. Qualquer resíduo é assumido como sendo variabilidade aleatória que não pode ser
estimada. Este método apresenta alguns pontos fracos do ponto de vista da teoria estatística.
Contudo, tem sido utilizado na prática com sucesso.

Modelo Aditivo (procedimento): calcular os índices de sazonalidade
•

•
•
•

Isole o ciclo e a tendência dos dados calculando médias móveis onde o número de
períodos é igual ao número de estações. Deste modo, a média móvel centrada fica
essencialmente constituída por tendência e componente cíclica Mt = Tt + Ct
Para isolar a componente sazonal, constrói-se uma série auxiliar St = Yt – Mt
A identificação da ciclicidade é possível apenas para séries temporais longas sendo
frequente ignorar esta componente para séries curtas
Avaliação de índices sazonais: quando o somatório das médias dos índices sazonais não
tem valor nulo é necessário proceder a uma correção que é realizada através de:
o calcular o fagettor de correção,
o efetuar correção
o Índice de Sazonalidade = média por estação – |média por estação| x F
o Calcular os índices de tendência através do modelo de regressão linear simples
Tt = a + bt
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GESTÃO DE STOCKS:
A importância económica dos stocks:
•
•
•

O custo dos materiais representa mais do que 50% do custo total de um produto.
Os stocks representam entre 20 e 50% do ativo e rondam 90% do capital circulante.
Os custos de rutura de stocks podem ser elevados; desde a paragem de uma linha de
produção até à perda de clientes.

5 PRINCIPAIS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A EXISTÊNCIA DE STOCKS
1.
2.
3.
4.
5.

Economias de escala
Balanceamento da oferta com a procura
Especialização no fabrico
Proteção contra a incerteza
Buffer entre as interfaces críticas da cadeia de abastecimento

CLASSIFICAÇÃO DOS STOCKS
Segundo o estado de transformação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matérias-primas
Matérias subsidiárias
Materiais de consumo
Componentes
Peças de reserva
Em curso
Produtos intermédios
Sub-produtos
Produtos acabados
Materiais de embalagem e de acondicionamento

Numa empresa industrial, a distinção entre as várias categorias de materiais encontra-se ligada
à natureza da procura.
- Os stocks de produtos acabados ou stocks de distribuição destinam-se a muitos clientes,
donde, a soma das várias encomendas, resulta num padrão de procura alisada e regular ao longo
do tempo. É possível construir um modelo de previsão baseado na extrapolação de dados do
passado. Este tipo de procura designa-se por procura independente.
- Os stocks de fabricação resultam do plano de produção decidido para os produtos acabados.
A procura não resulta das decisões tomadas independentemente pelos clientes, mas sim das
decisões tomadas pela empresa para fabricação. Este tipo de procura é procura dependente.
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A procura dependente não é regular não é aleatória e a necessidade dos componentes não é
independente entre si.
Os stocks de procura dependente devem ser calculados através do MRP. Contudo, mesmo em
MRP, a noção de quantidade económica de encomenda é importante
Classificação dos stocks:

FATORES A CONSIDERAR: ao identificar as situações de inventário existentes numa empresa, é
necessário desenvolver modelos para cada categoria. As variáveis a considerar agrupam-se em
três categorias:
Procura: as características da procura influenciam o comportamento do stock de um artigo bem
como a importância relativa das várias categorias de stock:
•
•

o nível de stock de segurança de um artigo será tanto maior quanto maior for o grau de
variação da sua procura;
o nível de stock de um artigo variará enormemente ao longo do tempo se a sua procura
seguir um padrão sazonal.

Características:
o
o
o
o
o
o
o

Unidade de medida
Dimensão e frequência das encomendas
Uniformidade da procura
Independência da procura
Possibilidade de diferir encomendas não satisfeitas
Sistema de distribuição física
Qualidade das previsões

Custos: Exceto no caso de artigos de vida curta que se fabricam uma única vez, há que escolher
entre duas políticas extremas:
•
•

Encomendar/produzir em pequenas quantidades e muito frequentemente (Fig. 1);
Encomendar/produzir em grandes quantidades e pouco frequentemente (Fig. 2)
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Custo de aquisição = custo das unidades compradas
Custos de posse: proporcionais ao valor do stock
§

§
§
§

Custos de armazenagem:
o custos de amortização ou aluguer do edifício, dos equipamentos fixos,
equipamento móvel;
o encargos com pessoal afetado ao armazém;
o climatização e iluminação.
Seguros
Obsolescência
Capital imobilizado

Custos de preparação ou de (re)aprovisionamento - proporcionais ao número lançamentos em
produção ou ao número de ordens de compra emitidas
§

§

Custos de (re)aprovisionamento - encomenda ao exterior: Análise dos stocks; Consulta
aos fornecedores; Emissão e envio da ordem de compra; Receção da mercadoria;
Inspeção; Receção da fatura e respetivo pagamento
Custos de preparação - lançamento de OF: Análise dos stocks; Análise de cargas;
Emissão de dossiers de fabrico; Controlo da progressão da OF; Mudanças de ferramenta;
Preparações e afinações das máquinas; Movimentos transporte e armazenamento;
Perdas no arranque.

Custos de rutura - custos associados à falta de um determinado produto.
Prazos:
•
•
•
•
•

Tempo das tarefas administrativas relacionadas com o lançamento da encomenda.
Tempo de trânsito da encomenda até ao fornecedor.
Tempo de processamento da encomenda pelo fornecedor.
Tempo de trânsito da mercadoria.
Tempo de disponibilidade interna.

CLASSIFICAÇÃO ABC: distingue os artigos mais importantes, em valor, dos menos importantes
•

•
•

Classe A: grupo de artigos com maior valor de consumo anual. 15 a 20% dos artigos
representam 75 a 80% do valor do consumo anual. Controlados frequentemente para
manter existências baixas e evitar ruturas – inventário permanente.
Classe B: 20 a 25% dos artigos representam 10 a 15% do valor do consumo anual.
Controlados de forma mais automatizada e com uma menor frequência de controlo.
Classe C: 60 a 65% dos artigos representam 5 a 10% do valor do consumo anual. Regras
de decisão muito simples e totalmente automatizadas. Os níveis de stock de segurança
podem ser altos para a minimizar os inconvenientes de eventuais ruturas.

Os materiais de procura dependente, a falta do mais insignificante artigo pode fazer parar uma
linha de montagem. Neste caso, a criticidade das operações sobrepõe-se ao critério económico.
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A análise ABC pode ser feita segundo outros critérios. Um exemplo é o critério da frequência de
movimentos usado para efeitos de controlo de inventários.
Outras restrições: financeiras, de espaço e de fornecedores.
Sistemas de gestão de stocks de distribuição
A duração de vida de um artigo é suficientemente longa para permitir vários
reaprovisionamentos. A procura não é constante, mas apresenta variações à volta de uma
média, podendo associar-se-lhe uma lei de distribuição de frequências. O prazo de
aprovisionamento é também variável em torno de uma média.
Questões fundamentais da gestão de stocks
•
•
•

Quais os produtos a manter em stock?
Quando encomendar?
o Com periodicidades fixas ou periodicidades variáveis?
Quanto encomendar?
o Em quantidades fixas ou quantidades variáveis?

Sistemas de controlo de stocks
Sistemas de revisão contínua e quantidade fixa: verifica de forma contínua a quantidade
disponível de um produto e assim que o stock atinge um nível determinado [s] (Ponto de
encomenda) e encomenda uma quantidade fixa [Q].

Sistemas de revisão periódica e quantidade variável: verifica com periodicidade fixa [R] a
quantidade disponível de um produto e encomenda uma quantidade variável de forma a repor
o stock a um nível máximo [S] (Nível de enchimento).

Quantidade económica de encomenda [QEE]
O modelo desenvolvido tem como base os seguintes pressupostos:
•
•

A procura é contínua e tem uma taxa constante
O processo continua indefinidamente
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•
•
•
•
•

Não existem restrições (nas quantidades, na armazenagem, etc.)
A taxa de entrega do fornecedor é infinita
Os custos não variam com o tempo
Não são permitidas ruturas de stocks
Não existem descontos de quantidade

Custo total por unidade de tempo

QEE com reposição instantânea

QEE com reposição progressiva

Ponto de encomenda (s): garante a procura durante o periodo de reposição da encomenda

Stocks de segurança [ss]
Protege contra os imprevistos (variabilidade). Para o seu dimensionamento necessitamos: A
variação da procura de cada artigo em relação à média; A variação do prazo de
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aprovisionamento de cada artigo em relação à média; A variação da quantidade conforme
entregue de cada artigo em relação à média.
Uma rutura de stock apresenta, normalmente, as seguintes consequências:
•
•
•

Perda de venda ou paragem de fabricação, cujo custo é possível de calcular;
Perda de imagem junto do mercado, cujo custo é muito difícil de calcular
A presença de um stock de segurança implica um aumento no custo de posse. Este
custo adicional pode, no entanto, ser compensado pela economia gerada pela não
ocorrência de ruturas

Período de risco: período durante o qual o stock de segurança deverá oferecer proteção contra
as variações da procura, do prazo de aprovisionamento e da quantidade boa de artigos
entregues.
•

No modelo de revisão contínua o período de risco é igual ao prazo de aprovisionamento.

•

No modelo de revisão periódica o período de risco é igual ao prazo de aprovisionamento
mais o período de revisão.

Penúria:

Sistema de Informação: A informação mínima, para cada artigo, necessária para o
funcionamento eficaz do sistema de gestão, é o Código do artigo, nome, classe, custo unitário,
Descontos de quantidade, procura média periódica, Sistema de Informação, Stock existente,
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Encomendas pendentes, Pedidos de clientes, Ritmo de reposição, Prazo de aprovisionamento,
Custo de aprovisionamento.
Funções de controlo: Para detetar rapidamente situações inesperadas e tomar ações corretivas
imediatas, é necessário realizar operações de controlo. As mais importantes são ler
permanentemente as diferenças entre vendas reais e previstas; Rever periodicamente a
situação das encomendas vs receções; Realizar periodicamente o inventário físico e compará-lo
com o inventário lógico; Recalcular periodicamente as variáveis de gestão de stocks e reavaliar
a validade dos modelos usados.
PROCUREMENT - APROVISIONAMENTO
Processo de aquisição de bens e serviços para assegurar a operacionalidade dos processos de
produção e logística.
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Providenciar um fluxo ininterrupto de bens e serviços necessários ao funcionamento de
uma organização;
Manter o investimento em stocks em níveis mínimos;
Manter e melhorar a qualidade;
Encontrar e desenvolver fornecedores competentes;
Normalizar, sempre que possível;
Comprar bens e serviços ao menor custo total possível;
Atingir níveis harmoniosos de relacionamento com as outras áreas funcionais;
Melhorar a posição competitiva da empresa;
Minimizar custos administrativos;
Contribuir para a inovação.

Importância: os materiais aprovisionados representam mais do que 50% do total das vendas. A
qualidade dos produtos vendidos está diretamente relacionada com a qualidade dos materiais
adquiridos. As reduções de custos nos materiais adquiridos têm um impacto direto e
determinante nos lucros das empresas. Em determinadas circunstâncias, 10% de redução nos
preços de aquisição pode ser equivalente a um aumento de 50% nas vendas. A capacidade,
eficácia e suporte dos fornecedores são fatores determinantes no sucesso das empresas
Responsabilidades dos Aprovisionamentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definição da Política de Aprovisionamentos
Definição dos requisitos de compra
Identificação e seleção de fornecedores
Negociação de condições de compra
Aquisição de bens e serviços
Gestão económica dos stocks
Gestão administrativa dos stocks
Gestão física dos materiais (armazéns e movimentações)
Avaliação e desenvolvimento dos fornecedores

Objetivos dos Aprovisionamentos: Desenvolver uma vantagem competitiva em tecnologia e
Custo Total de Aprovisionamento (TCO) medida por: Qualidade, Preço, Cumprimento dos prazos
de entrega, Prazo de entrega, Tempo de ciclo fabril e Serviço.
Oportunidades ao alcance dos Aprovisionamentos
•
•

Redução dos custos de aquisição
Melhoria da qualidade
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•
•
•
•
•

Redução de stocks
Redução dos prazos de entrega
Vantagens tecnológicas
Aumentos de produtividade
Aumentar a flexibilidade

Custo Total de Aprovisionamento: ênfase no custo total ao longo do tempo de vida dos bens ou
serviços por oposição ao preço de compra inicial; Considera todos os custos associados ao
aprovisionamento: Preço, Transportes, Custos da não-qualidade, Stocks, Custos de
Manutenção, Garantia, Tempo de vida útil e Serviço
As 7 principais categorias de produtos comprados pela maioria das empresas são as seguintes:
1. Componentes 2. Matérias-primas 3. Matérias subsidiárias 4. Materiais de consumo 5.
Equipamentos de suporte 6. Equipamentos de produção 7. Serviços

Parceria: Relação de negócio baseada na confiança mútua, abertura, partilha de risco e partilha
de resultados, que resulta num nível de performance do negócio superior aquele que seria
atingido caso o negócio entre as duas empresas fosse levado a cabo na ausência da relação de
parceria.
Tipos de relações de negócio
•
•

•
•

•
•

Arm´s-length (abordagem convencional)
Parcerias tipo I: As organizações envolvidas reconhecem-se como parceiros e, numa
base limitada, coordenam atividade e o planeamento. A parceria é normalmente de
curto prazo e envolve apenas uma área funcional de cada organização
Parcerias tipo II: As organizações envolvidas procuram a integração de atividades.
Embora não seja esperado que a relação dure para sempre, é normalmente de longo
prazo e envolve várias áreas funcionais de cada organização.
Parcerias tipo III: As organizações envolvidas partilham um nível elevado de integração.
Cada uma das partes vê a outra com uma sua extensão. Tipicamente, a relação não está
limitada no tempo.
Joint Ventures
Integração Vertical

Principais interessados no processo de Aprovisionamento: Engenharia: Performance e excelência
no projeto, Qualidade: atingir elevados padrões de qualidade e fiabilidade, Planeamento:
Programação simples e precisa, Contabilidade: baixos custos administrativos e faturação sem
erros, Produção: Manufaturabilidade e redução dos custos de produção, Compras:
Disponibilidade e menor TCO, Stocks: Baixos stocks e elevadas taxas de serviço.
Trabalho de equipa no processo de Aprovisionamento
Apesar de cada organização funcional ter um papel no processo de aprovisionamento, os seus
papéis devem ser integrados por forma a conseguir uma performance superior. O trabalho de
equipa é um fator crítico de sucesso. Permite que as tarefas sejam executadas em paralelo
reduzindo drasticamente o tempo de execução.
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Grupos de materiais: constituídos por representantes das organizações chave interessadas no
processo de aprovisionamento. Têm por objetivo específico atingir o menor valor de TCO para
uma determinada família de materiais críticos ou de elevado valor.
A fase de projeto e o processo de Aprovisionamento
A determinação do que deve ser comprado não começa com a ordem de compra, mas sim com
o projeto do produto. A fase de projeto é a fase em que a maior parte dos custos e qualidade
(>80%): do produto final podem ser controlados e dos bens ou serviços comprados podem ser
determinados
Informação atempada sobre prazos de entrega e disponibilidade do mercado para um melhor
planeamento das atividades e fases do projeto. Recomendação de fornecedores estratégicos
que possam ter know-how e tecnologia relevantes para o projeto.
Utilização de artigos standard que tipicamente têm maior qualidade e menor custo; Utilização
de artigos alternativos de menor custo que cumprem as especificações do projeto; Informação
sobre tendências de preços e grau de competição que possam afetar a competitividade do
produto.
Normalização/Redução da Variabilidade: Aumenta o volume proporcionando economias de
escala; Reduz os custos administrativos - menor nº de bens/serviços únicos; Os bens e serviços
personalizados representam o paraíso dos fornecedores - maior esforço negocial e preços mais
altos; Maior facilidade de venda em 2ª mão de artigos obsoletos; Normalmente, os bens e
serviços standard têm maior qualidade e fiabilidade.
Relações de parceria com os fornecedores: Análise integrada da cadeia de abastecimento;
Identificar os fornecedores de bens ou serviços de elevado valor de uso, críticos ou complexos fornecedores estratégicos; Trabalhar com cada fornecedor estratégico por forma a estabelecer
uma relação de parceria, a longo prazo, que se traduza em benefícios mútuos e vantagens
competitivas; Esta aliança não é eterna. É o resultado de uma excelência em performance que
deverá ser continuamente repetida no futuro; O estatuto de fornecedor estratégico não é
equivalente a monopólio do negócio. Um processo de verificação periódica da competitividade
do fornecedor manter-se-á ativo; Usar o “fornecedor da semana” não promove compromissos
nem relações de parceria de longo prazo.
Vantagens:
•
•
•
•
•

Substancial redução do esforço de comunicação e negociação
Envolvimento dos fornecedores na fase de projeto beneficiando do seu know-how e
tecnologia
Redução dos prazos de entrega
Economias de escala por concentração de volumes de negócio
Redução de custos mútuos através do trabalho de equipa

Características do Fornecedor Estratégico
•
•
•
•

Liderança dos seus produtos e serviços
Enfoque na satisfação dos clientes
Melhoria contínua dos seus processos e produtos
Envolvimento da Direção

Processo de Qualificação dos fornecedores
- Condições estruturais e organizacionais (Sistema de Garantia da Qualidade, Qualificação dos
recursos humanos, Situação financeira, Rentabilidade, Modelo de gestão, Presença geográfica)
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- Condições contratuais (Preço, Condições de pagamento, Serviço pós-venda, Flexibilidade, JIT,
Prazos de entrega, Condições de garantia)
- Capacidade técnica e tecnológica (qualidade técnica dos produtos, Capacidade de pesquisa e
desenvolvimento, Tecnologia de produção, Capacidade técnica dos recursos humanos, Planos
de formação e desenvolvimento dos colaboradores)
- Qualidade dos fornecimentos (Qualidade do produto/serviço, Cumprimento dos prazos de
entrega, Certificação dos produtos/serviços, Tratamento das reclamações)

Avaliação dos fornecedores: é também necessário medir o desempenho quantitativo e
qualitativo dos fornecedores
o
o
o
o

Conhecimento sistemático e organizado do nível de desempenho e da sua evolução
Implementação de ações corretivas
Obtenção de dados reais para uma seleção objetiva de fornecedores
Criação de um fluxo de informação fundamental para a melhoria contínua

Avaliação quantitativa à qualidade dos produtos fornecidos é feita pelo Departamento da
Qualidade com base em elementos, tais como: Dossier técnico do produto; Padrões e Inspeções
e ensaios.
Requisitos do sistema de avaliação:
o
o
o
o

Deve ser objetivo e transparente para ambas as partes
Ser flexível e realista no que respeita a Frequência de abastecimento, Gravidade dos
defeitos e sua Frequência
Permita reconhecer facilmente variações ou tendências significativas da qualidade
Simples de utilizar

Sistema de avaliação - classificação de defeitos
o
o
o
o

Categoria I: Produto conforme – APROVADO
Categoria II: Produto com defeitos secundários e que permitem a sua utilização sem
qualquer intervenção de reparação - APROVADO SOB CONDIÇÕES
Categoria III: Produto com defeitos primários que requerem intervenção de
recuperação ou reparação - SUJEITO A TRIAGEM OU REPARAÇÃO
Categoria IV: Produto com defeitos críticos que inviabilizam a sua utilização - REJEITADO

Programas de certificação dos fornecedores
o
o
o
o
o
o

Análise das especificações
Auditoria às instalações
Análise do processo de fabrico
Análise dos parâmetros críticos
Análise da capacidade do processo
Exercícios de correlação
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o
o

Verificação final
Acordo de certificação

o
o
o
o
o
o
o

Cooperação com os fornecedores
Comunicação frequente
Proximidade
Fábricas focadas
Ordens de compra em “aberto”
Análise de valor
JIT II

JIT:

GESTÃO DO ARMAZENAMENTO
Sob a influência do E-commerce, da colaboração na cadeia de abastecimento, da globalização e
do JIT, os armazéns são hoje solicitados para:
•
•
•
•
•
•

Executar mais transações e cada vez mais pequenas
Manusear e armazenar mais artigos
Providenciar mais customização do produto e do serviço
Oferecer mais serviços de valor acrescentado
Processar mais devoluções
Receber e expedir mais encomendas internacionais

Ao mesmo tempo, os armazéns têm hoje menos tempo para processar uma encomenda; menos
margem para cometer erros; menos mão-de-obra qualificada.
Nunca até hoje foi tão crítico para os negócios que os armazéns trabalhem de forma eficiente,
rápida e sem erros.
Tipos de armazéns:
•
•
•
•

Armazéns de Matérias-primas e Componentes: armazenamento de materiais junto de
unidades de produção ou montagem
Armazéns de Em-Curso: armazenamento de produtos ou montagens incompletas em
vários pontos das linhas de produção ou montagem
Armazéns de Produtos Acabados: armazenamento de produtos destinados a balancear
e a absorver a variação entre os planos de produção e a procura
Armazéns de Distribuição ou Centros de Distribuição: acumulação e consolidação de
produtos com proveniências diversas para serem combinados de acordo com as
encomendas dos clientes.
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•

Armazéns Locais Localizados junto ao mercado para responder rapidamente à procura

Objetivos:
•

•
•

Dispor as quantidades armazenadas num espaço, com acesso fácil, garantindo a
preservação das suas características e permitir economicamente as convenientes
movimentações (tendo em conta a minimização de custos)
Assegurar que as operações realizadas com os materiais de stock, desde a sua entrega
nos armazéns até à sua saída, sejam executadas com eficiência e ao mínimo custo.
Colaborar nos estudos relativos à implantação de novos armazéns ou nas alterações a
introduzir nos armazéns existentes; estes estudos têm a ver com vários aspetos ligados
à eficiência e custo do seu funcionamento (e.g. redefinição do layout).

Custos
Transportes, edifícios, equipamentos, pessoas e capital imobilizado em stocks. O controlo do
projeto dos edifícios e equipamento é vital pelo seu impacto nos outros custos.

Razões para constituir stocks
•
•
•
•
•
•
•
•

fornecer um buffer para suavizar variações entre oferta e procura;
permitir economias de escala na produção ou na distribuição;
fornecer um buffer entre diferentes processos de fabrico ou elos logísticos;
permitir economias de aquisições através de grandes compras;
permitir que as variações de custo com o sistema de transporte (por exemplo a
utilização total de unidades de transportes cargas) sejam reduzidas ao mínimo;
para cobrir as flutuações sazonais e picos, por exemplo, no de Natal, saldos, etc.;
fornecer uma ampla gama de produtos diferentes, de fornecedores diferentes, em uma
localização;
para a cobertura de planeamento ou repartição produção ou distribuição.

Funções
•

•

Manter os itens em stock (e. g.. MP, WIP, Componentes e/ou PA) nas condições
necessárias para garantir ordens de encomenda ou ordens de fabrico (saída de
armazém)
Manter atualizado as existências (entradas/ saídas/ devoluções)
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•
•
•

Para tal usar um sistema de informação e TIC (ERP ou DRP ou específicos de GCA,
tecnologia RFID, Código barras)
Consolidação – receção de itens de diferentes fornecedores, disponibilizando-os para
um ou mais cliente.
Transferência ou transbordo (Cross-docking - receber grandes quantidades de itens de
fornecedor A e depois consolida-las com outros itens de outros fornecedores que
seguem destino a um ou mais clientes; geralmente não constitui stock)

Formas de reduzir o armazenamento:
•
•
•
•
•

Direct shipment
Cross-docking
Stocks nos fornecedores
Redução dos leadtimes
Relações de parceria com os fornecedores

Algumas destas abordagens têm semelhanças significativas, mas o objetivo geral é promover a
maior visibilidade de informações na cadeia de abastecimento, para permitir reduções de stocks
e melhorar o serviço ao cliente em termos de disponibilidade do produto
•
•

•
•
•

Vendor Managed Inventory (VMI) - é um sistema no qual é o fornecedor e não o cliente
que decide ou não repor o stock do cliente.
Continuous Replenishment (CRP) - Utilizam informações up-to-the-minute do pontode-venda (EPOS) para identificar a procura em tempo real e para puxar os produtos
diretamente do fornecedor, através do DC, para o ponto de venda (cross-docking,
store-ready packaging and automated handling).
Quick Response (QR) - similar ao CRP, tem por objetivo uma ligação mais próxima do
fabricante à procura real no ponto de venda (compressão do tempo - JIT).
Efficient Consumer Response (ECR)
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)

Meios necessários:
•
•
•
•

Locais apropriados para armazenagem;
Equipamentos para a arrumação eficaz dos materiais;
Meios de movimentação eficientes.
Sistema de Informação e leitura com Código barras ou RFID)
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Esta operação consiste, após a receção quantitativa e qualitativa do material, aceitar a sua
entrada no armazém mediante a assinatura das guias de acompanhamento (Conferencia da guia
de remessa com a nota de encomenda). É necessário haver espaço necessário para a receção
qualitativa (geralmente feita pela função Qualidade) e para a quantitativa, bem identificado
(sinalética: Receção quantitativa/ Receção qualitativa; Aceite; Aceite Sob condição, Rejeitado,
etc). A receção quantitativa consiste na contagem dos materiais. Importa o tipo de balanças por
tipo de material: de precisão, com contagem, no solo para pesar camião, contentor, caixa, saca
(retirando tara), aéreas, e a implementação de leitura de código de barras ou RFID (geralmente
(EAN128).
Arrumar: A execução eficiente e económica desta operação pressupõe a existência no armazém
dos equipamentos mais adequados para a arrumação, de acordo com as características dos
materiais. O método utilizado para definir a arrumação poderá ter um impacto na eficiência do
manuseamento e movimentação dos produtos dentro do armazém e na taxa de utilização dos
mesmos. Sob este ponto de vista, existem à partida três princípios básicos de arrumação:
1. Um local determinado para cada artigo;
2. Um local indeterminado (aleatório) para cada artigo;
3. Situação mista das duas anteriores; ¬ Um local determinado para cada família de
artigos.
Conservar: Proteção contra os agentes atmosféricos; proteção contra a deterioração mecânica;
Proteção contra incêndios e explosões; proteção contra roubos (perdas) reduzirão as entregas
urgentes, quase sempre antieconómicas para a empresa.
PICKING (movimentar): escolha judiciosa dos meios ou equipamentos mais aconselháveis,
visando, por um lado as condições de segurança do pessoal e, por outro, a rentabilidade da sua
aplicação. A atividade de picking é despoletada por uma ordem encomenda (OE) (ou ordem de
fabrico (OF)). Consiste na preparação da OE ou OF, recolhendo os produtos ou itens requeridos
para a mesma (nas empresas transformadoras hoje com o uso do LEAN faz-se o supermercado
para abastecer o comboio logístico (MIZUSUMASHI). O tempo picking tem impacto no nível de
serviço ao cliente (externo ou interno) e no trinómio –tempo-custo-qualidade. O tempo de
picking depende da unidade de manuseamento e sistema de contagem. Pode ser por voz, luz,
linha produto.
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Preparar e Expedir: estas operações são as últimas realizadas dentro do armazém para satisfazer
as OE ou OF.
Preparação - saída do material do armazém, a qual só deverá ser feita, mediante uma requisição
e através desta será assegurado o crédito do valor saído à conta do armazém. Dois aspetos
deverão ser feitos para garantir uma boa gestão física de stocks:
-A escolha da forma mais eficiente e económica quanto à entrega do material ao requisitante
(tipo de palete, sua cintagem e filmagem).
- A procura do estabelecimento de um sistema, com os utilizadores (geralmente EDI), que
permita o conhecimento com antecedência dos materiais que vão requisitar, de forma a poder
permitir uma preparação a tempo, e até programada, das expedições a efetuar do número
máximo possível de materiais; assim se reduzirão as entregas urgentes, quase sempre
antieconómicas para a empresa.
Implantação (layout): deve-se fazer a configuração do armazém tendo em consideração as
características dos materiais a armazenar; volumes a manter em stock; Peso; Valor;
Perecibilidade (data validade); Toxidade; altura útil de armazenagem (pé direito); meios de
movimentação disponíveis; FIFO (First-in-First-out) ou FIFE (First-in-First-Expire) ou LIFO (Lastin, first-out)
Espaço vs operações de armazenagem
•
•
•
•

Zona de picking
Cálculo de espaço para carga e descarga por tonelagem movimentada, número de
entregas/dia
Cálculo do número de docas (para modos de transporte acessíveis: camião, ferroviário,
pipeline, silagem, balsa fluvial, etc.
Cálculo de espaço de armazenagem (considerando estante ou espaço para palete,
espaço para movimentação, zonas segurança, área disponível e pé-direito (possibilidade
de armazenagem em altura)

Plano de arrumação dos materiais
Objetivos:
•
•
•
•
•

Otimizar o aprovisionamento de espaços
Facilitar os controlos físicos
Simplificar o aviamento dos pedidos de materiais
Reduzir ou eliminar as perdas e deteriorações de materiais ou componentes em
armazém
Reduzir e simplificar as movimentações

Meios
Calcular para cada material a armazenar:
•
•

Frequência periódica de saídas de armazém;
Volume ou tonelagem média por saída.

Repartir o armazém em três tipos de zonas (em função da análise ABC): percorrer pelos
materiais requisitados e da dificuldade de movimentação.
•
•

1ª Zona: materiais com elevada frequência de movimentação de grandes volumes.
2ª Zona: materiais com baixa ou média frequência de movimentação de grandes
volumes e com elevada frequência de movimentação de volumes pequenos.
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•

3ª Zona: restantes materiais

Métodos de arrumação
método
M1

definição
Cada material é arrumado sempre
no mesmo local.

M2

Cada material é arrumado onde
existe espaço, mas conforme a zonas
definidas

M3

Cada
material
é
arrumado
aleatoriamente onde existe espaço,
devidamente identificado. Os locais
de
arrumação
devem
estar
devidamente identificados com uma
ficha do produto com o respetivo
código, designação, n.º de lote e
fornecedor. Pressupõe a existência
de sistema informático e sistema
eficiente de picking ou sistema de
robot interligado.

Vantagens
Locais
prédeterminados:
permite o controlo
visual do stock
Evita a desvantagem
do M1

desvantagens
Baixo grau de aproveitamento do
armazém (em altura e largura).
Origina espaços vazios ou quase
vazios.
Diminui a eficácia dos recursos
humanos afetos ao armazém,
reduzindo o ritmo de resposta às
solicitações. Obriga uma permanente
atualização dos ficheiros informáticos

Aproveitamento do
espaço
(>90%),
maior rotação, reduz
a mão-de-obra e os
tempos
mortos,
melhor gestão das
entradas e saídas,
maior
nível
de
serviço e inventário
permanente
mais
fiável.

Caro e o(s) robot(s) podem tornar o
processo
de
aviamento
das
solicitações lento.

Podemos ter solução mista M1 e M2.
Sistemas de Informação: não faz sentido a gestão de armazéns não ser informatizada: há no
mercado aplicações eficientes e de baixo custo (WMS), sistemas de identificação e contagem,
como código de barras e RFID (EAN128 (VER CODIPOR), EPC, etc.),
Escolha dos locais de armazenagem: deve ser feita considerando os seguintes critérios:
•

•
•

Localização: tão próxima quanto possível dos locais onde se situem os utilizadores.
Muitas vezes por questões de crescimento das empresas não sustentado, não é possível
manter esta regra.
Acessibilidades: acesso de modos (camiões TIR por exemplo) e sua movimentação
Descentralizado: depende da dimensão da empresa, em pequenas empresas há
normalmente vantagem de um único local de armazenagem. Em médias e grandes
empresas deve-se ponderar o interesse em ter mais do que um armazém (tendo em
conta as áreas de fabricação).

Layout (configurações) métodos de apoio
•
•

Nova configuração de armazém: usar ISL, CORELAP, Diagrama de relacionamentos e
frequência e, depois CRAFT para otimizar
configuração de armazém existente: CRAFT para otimizar
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Layouts de Armazéns (Regras Gerais)
•
•
•
•

•

Os cais (docas) devem combinar operações de receção e expedição.
Os transportes inbound devem ser encaminhados para a doca mais próxima do local de
armazenagem onde a maior parte dos artigos vão ser armazenados.
As zonas de armazenamento automático e semiautomático devem ser servidas por
veículos de grandes dimensões (camiões) transportando paletes ou contentores.
As zonas de armazenamento em prateleiras ou gavetas devem normalmente ser
servidas por veículos de menores dimensões transportando volumes diversos e/ou
serviços de pequenos volumes (tipo UPS, correio expresso, etc.).
A largura dos corredores deve ser reduzida ao mínimo (adequado aos meios de
transporte que por eles passam). Caso contrário, a produtividade pode ser afetada por
trajetos mais longos que o necessário e a densidade de armazenagem ser inferior.

Receção/Expedição: estas zonas são o bottleneck dos armazéns. As principais razões são:
•

Os veículos de transporte tendem a chegar e partir em períodos de grande atividade do
dia, semana e mês;
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•
•

As equipas são normalmente fixas;
O processamento das cargas é muitas vezes desnecessariamente complexo e longo,
normalmente devido a existirem não conformidades por parte dos fornecedores e
transportadores e a layouts menos adequados.

Formas básicas de armazenamento
•
•
•
•

Armazenamento automático: artigos geridos em múltiplos de contentores cheios.
Armazenamento semiautomático: artigos geridos em contentores parciais.
Armazenamento em racks: armazenamento em paletes, artigos de grandes dimensões
e/ou de formas muito irregulares.
Armazenamento em estantes de prateleiras ou gavetas: artigos pequenos e/ou de baixa
rotação.

Otimização do modo de armazenamento - Modos de Armazenamento:
Paletes:
•
•
•
•
•
•
•

Pavimento;
Racks simples;
Racks de dupla/tripla/… profundidade;
Racks drive in/thru;
Racks push-back;
Racks móveis;
Armazéns automáticos AS/R.

SKUs de pequena dimensão
•
•
•
•
•
•

Estantes com caixas;
Estantes com gavetas;
Racks dinâmicas por gravidade;
Carrosséis horizontais;
Carrosséis verticais;
Mini-load AS/R

Escolha de equipamentos para a acondicionamento de materiais tendo em consideração:
•

•
•
•
•
•

Características dos artigos a armazenar: forma, dimensão, peso, volume, resistência,
quantas paletes (europaletes ou outro) e sua altura ou caixas podem ser empilhadas,
etc.
Necessidades de conservação (proteção de humidade, calor, choque, etc.)
Máxima utilização do volume do armazém, tendo em conta o pé direito
Flexibilidade de utilização da capacidade de armazenagem
Facilidade de contagem ou medição
Facilidade de picking

Métodos e meios de transporte
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapetes rolantes
Pessoas
Carros (empilhadores, retráctil, contentores, atrelados, comboio logístico, etc.)
AGV’s (veículos guiados autonomamente)
Carris (aéreos ou no chão)
Elevadores
Prensas pneumáticas.
Pórticos
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•

Pontes

Meios de armazenagem e movimentação
Conforme o nível de stock (segurança, mínimo, máximo (objetivo; médio; sazonal), os níveis de
atividade, as características físicas do produto (peso, volumetria, perecibilidade, toxidade, etc.),
os riscos de deterioração, as unidades de carga e o valor do produto.
Paletes/estrados/plataformas: unidade de transporte e armazenagem mais utilizada. Têm 2 ou
4 entradas para os garfos do empilhador; de madeira ou plástico; baixo custo e movimentação
fácil. São um ativo, logo são pagas pelo cliente e devem rodar. São standard para permitir o
encaixe dos ganchos do empilhador. Suportam até 1000 Kg (1 TON) e podem ser empilháveis
até 4000Kg (4 TON). Dimensões: Standard (100X120cm).
Paletes ou estrados para sistema puxado (PULL): player principal é o CHEP (empresa que
opera a nível global (paletes azuis), que arrenda paletes em função da rotação). Se não retornar
a palete no tempo estipulado paga a palete (NOVA = 9€). Se não conseguir níveis de rotação
mais vale comprar a palete em segunda mão (4€). A nível Ibérico o principal player é a LPR
(paletes vermelhas)
Contentores: fechados ou semiabertos (madeira, metálicos e plástico), concebidos para facilitar
o acesso e arrumação e evacuação de materiais; permitir o seu empilhamento; assegurar a
conservação, caso necessário (produtos perecíveis); facilitar a sua movimentação. Mediante o
tipo de indústria, existem no mercado soluções para armazenagem e movimentação de acordo
com os materiais a movimentar.
Acondicionamento:
Paletes (Skid boxes) são desenvolvidas para acondicionar produtos, minimizando o espaço
ocupado, garantindo a segurança e maximizando o manuseamento. Suporte à Golden Zone. As
paletes geralmente são cintadas ou filmadas (aplicar película por estiramento sobre placa
giratória ou outro sistema (carro) para garantir a proteção dos itens na movimentação e
armazenagem.

Plataformas: de madeira ou metal. 3 tipos: fixas (pés); semifixas (pés e rodas) e móveis (rodas).
Empilhamento de bloco de paletes (Block Stacking): empilhagem de paletes umas em cima das
outras, garantindo a segurança e normas de HST de empilhamento em altura (até 4, com
máximo 1000 kg), deixando espaços entre filas por forma a poder movimentar as paletes.
•
•

Vantagens: custo reduzido, não requer estanteria; boa ocupação horizontal do espaço;
fácil de controlar; grande variedade de paletes.
Desvantagens: Limitações de empilhamento em altura (aproveitamento de espaço em
altura); gera ineficiência de ocupação de espaços. É LIFO (cada bloco é o mesmo código
e mesmo lote)

30

Estantes (rack convencional): estrutura metálica (amovível) com braços longitudinais que
suporta as paletes. Armazena produtos paletizados com uma grande variedade de referências.
O acesso é direto e unitário a todas as referências. Dependendo da estrutura metálica, suporta
geralmente até 2, 3 ou 4 TON por “prateleira”. Vantagem: custo reduzido, grande variedade de
paletes. Versáteis, permite montagem/desmontagem, com variação do número e altura de
prateleiras. A altura máxima é 2,20 m, para acesso manual; Até 12,5 m para acesso por meios
mecânicos. Armazéns automáticos (robôs) podem ir até 40 m de altura.
Push Back (estruturas com rolos): colocação da carga paletizada sobre uma base móvel de um
lado só; a primeira palete colocada é empurrada pela palete subsequente para o interior da
estrutura, que pode ter até 5 paletes na profundidade (permite FIFO ou FEFO).

Drive In/Drive Through: armazena produtos paletizados, com rotação baixa e com grande
quantidade de paletes por referência, paletização compacta. Estrutura metálica (amovível) com
braços longitudinais que suporta as paletes. Vantagem: custo reduzido, Amovível, permite uma
boa utilização do espaço disponível para armazenagem (não existem corredores entre estantes,
as estantes corresponde a um corredor onde são postas as paletes quer no chão quer em altura).
Drive In – existe um único corredor de acesso à carga Drive Through – existem dois acessos à
carga (um de cada lado da estante). Desvantagem: Segurança; apesar de amovível a sua
desmontagem e montagem requer custos e tempo.

Drive In dinâmico (gravitacional): estrutura metálica, onde as vigas/longarinas são substituídas
por rolos metálicos, com inclinação suficiente e necessária para que as paletes deslizem por
gravidade, em segurança. As paletes são colocadas por um lado e saem pelo outro (sistema
FIFO). Geralmente requerem mais espaço de armazenagem. Permitem controlo visual.
Cantilever: ideal para armazenar produtos com dimensões, formas, volumes e pesos variados,
tais como (tubos metálicos ou de PVC, madeiras, móveis, entre outros).
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Flow Rack: itens pequenos. Sistema de módulos de estrutura composta de trilhos com roletes
deslizantes ao qual facilitam o deslocamento e seletividade de grande quantidade de pequenos
itens embalados em caixas de até 30kg.

Auto Portante (High Bay): (armazenagem automática) estrutura metálica, cujo telhado e
paredes (cobertura e revestimento) fazem parte integrante do edifício. Permite armazenagem
automática de paletes até 40 metros altura. Sistema informatizado e com transelevador
(comporta até 2 paletes em simultâneo, operando a uma velocidade de 5 m/s (Translação) e
1metro/segundo elevação).

Multiblock (Aparafusada e Multiblock-encaixe): armazena itens leves, manuseáveis sem ajuda
de equipamento. Dispostas formando conjuntos de diversas secções, monofrontal e bifrontal,
até uma altura facilmente alcançável por pessoas em pé ou através de uma pequena escada.
Facilidade de Picking.
Porta Bobinas: estruturas dimensionadas para armazenagem de bobinas de diversos tamanhos,
pesos e diâmetros, para melhor manuseio e utilização das mesmas.
GESTÃO DE TRANSPORTES
Os custos de transporte variam geralmente entre um terço e dois terços do total dos custos
logísticos. Em termos de qualidade do serviço, possibilita uma maior vantagem competitiva.
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Transporte é movimento de pessoas e/ou produtos (matérias-primas, componentes ou produto
acabado), desde os produtores até ao consumidor final e é decisivo para o desempenho de uma
cadeia de abastecimento.
O produto ao longo da mudança de local geográfico tem valor diferente pelos custos associados
e as margens necessárias a cada um dos intervenientes. Por outro lado, o meio de transporte
associado ou o transportador escolhido ou mesmo o uso de frota própria, faz com que o valor
real gasto seja diferente, sendo também o seu preço diferente.
As cadeias cada vez são mais longas dada a globalização. O Transporte assegura a ligação entre
elos da CA, proporcionando valor acrescentado pela criação de utilidade de lugar e tempo,
variedade de serviços, promoção da multimodalidade e intermodalidade e aumento do
consumo e dos custos combustíveis fósseis.

Trade-offs compensatórios:

Estratégia de transportes: Seleção de modos; Volume de embarque; Rotas; Planeamento de
serviços, considerando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nível de serviço ao cliente
Recursos
Equipamentos e infraestruturas
RH
Orçamento
Constrangimentos
Legislação
Incoterms
Níveis de stocks
Lead time
Distâncias
Portagens/SCUT/MAUT

Modo de transportes
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Marítimo/fluvial: O mais universal dos modos de transporte. Eixo fundamental da economia
internacional, onde é responsável pelo transporte de mais de 80% das trocas mundiais em
volume.
Terrestre: rodoviário (Económico, mais flexível, pegada ecológica elevada, há boas
infraestruturas, mas corredores mais utilizados congestionados). Mais de 45% do transporte de
mercadorias na UE), ferroviário (Hub fixo, baixa pegada ecológica Co2/tonelada). Cerca de 11%
do transporte de mercadorias na UE.); Pipeline (tubo que conduz gases e líquidos).
Aéreo: (Custo superior a 1,3 em relação ao marítimo (mais 30%) (Necessita aeroporto,
infraestruturas caras; pegada ecológica de CO2 , elevada. Armazenagem muito cara)
Conjugação de modos: INTERMODALIDADE OU MULTIMODALIDADE
Caracterização do setor transporte Portugal
O transporte rodoviário continua e ser o modo de transporte mais utilizado, isto porque
apresenta um conjunto de vantagens comparativamente aos outros restantes modos,
nomeadamente, a flexibilidade das rotas, os reduzidos tempos de entrega porta-a-porta, a
frequência de serviços e a elevada fiabilidade
Características dos modos de transporte:
-Preço: expresso em custo por Ton/Km, são altamente influenciados pelo modo ou modos de
transportes envolvidos. Inclui: custo de movimentação, encargos com manuseamento de
produtos carga e descarga, seguros, eventuais perdas e danos e custo inventário em trânsito
-Pegada ecológica

- Tempo de trânsito: a velocidade média do modo de transporte é determinante no tempo
médio de transito entre a origem e destino, assim como a necessidade ou não de se fazer
transbordo (sistemas intermodais)
- Flexibilidade: capacidade de estabelecer uma ligação direta entre qualquer ponto da rede.
Decisivo em termos de desempenho do meio de transporte porque Evita necessidade de
manuseamento adicionais em operações de transbordo, Reduz custos e tempo de serviço
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- Capacidade: possibilidade de um dado meio de transporte movimentar qualquer tipo e
tamanho de carga.

- Frequência: Medida de desempenho que traduz a frequência com que determinado sistema
de transporte efetua a ligação entre dois pontos da rede e pode ter impacto muito significativo
em termos de balanço Inventário/transporte. A Frequência com que um serviço é
disponibilizado, condiciona a respetiva utilização por não atingir determinadas metas de serviço.

- Perdas e estragos: associado ao risco de extravio e estragos e tipo de carga (ADR). Estimados
baseados no histórico de ocorrências (prémios seguros)

Comparação dos tipos de transporte função volume

Contentores standard mais utilizados: Dada a crescente importância do transporte
contentorizado, contentores, caixas, nomeadamente por via marítima, calcula-se as
capacidades dos contentores mais vulgarmente utilizados, 20 pés (1 TEU) e 40 pés (2 TEU’s),
medidas normalizadas internacionalmente: Altura e largura 8 pés (2,43 m) 40 pés para permitir
30 europaletes (wide) (80*120 cm) ou 24 (100*120cm)
Caixas para transporte europeu: 45 pés para permitir 33 europaletes (80*120 cm) ou 26
(100*120cm).
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Transporte Rodoviário infraestruturas:
Características de carácter técnico
- RODOVIÁRIO
•
•

•

Veiculo pesado de mercadorias (camião)
O peso liquido máximo admitido varia consoante o número de eixos que tem o veículo:
2 eixos e 19 toneladas bruto = 11 toneladas; 3 eixos e 26 toneladas = 15 Toneladas; 4 ou
mais eixos e 32 toneladas= 24 toneladas
Nos veículos articulados (conjunto trator + semirreboque) o peso bruto máximo sobe
para: 3 eixos = 29 toneladas; 4 eixos = 38 toneladas; 5 ou mais eixos = 40 toneladas (os
mais comuns) e vocacionado para média e longa distância (MD ou LD) = 24 toneladas
(pode ir até 25 Ton).

As dimensões máximas permitidas por lei para os veículos pesados de mercadorias são de 16.5
metros de comprimentos (para um conjunto trator semirreboque) e de 2.6 metros de largura
(para veículos de transporte condicionado-frio). A altura máxima de qualquer veículo é de 4
metros. O volume de carga transportado por um camião do tipo trator e semirreboque é de
85m3, podendo nalguns casos ser ligeiramente superior.
- FERROVIÁRIO
•
•

•

Necessita infraestruturas logísticas -Linhas e Plataformas (estações)/Material circulante
(locomotivas e vagões)
Considerando uma locomotiva moderna e potente (elétrica), embora em certos troços
de linha não seja possível a sua utilização, e a morfologia (pendentes acima de 12/1000)
que caracteriza o território ibérico), consegue-se transportar numa só viagem cerca de
56 TEUs. Este valor corresponde a uma capacidade máxima de 1344 toneladas (56*24)
ou a um volume máximo de aproximadamente de 1920 m3 divididos em 28 contentores
de 40 pés ou em 56 contentores de 20 pés ou TEUs.
A rede ferroviária passa pelas principais fronteiras com Espanha e nos 5 principais portos
do sistema portuário nacional (Leixões, Lisboa, Aveiro, Setúbal e Sines), e apenas em um
dos portos secundários (Figueira da Foz).
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INCOTERMS (international commerce terms), associado a condições standard que reportam à
entrega, ao transporte e ao risco associado ao abastecimento de bens.

Transporte Intermodal: O transporte intermodal reflete a combinação entre, pelo menos, dois
modos de transporte na cadeia de transporte, sendo necessário documentos para cada um
deles.
Transporte Multimodal: Combina vários tipos de transporte, com um único documento.
Os serviços Multi ou intermodais mais frequentes são:
•
•
•

Aéreo–Rodoviário – birdyback
Ferroviário–Rodoviário – piggyback
Marítimo–Rodoviário - fishyback

Contentores são a unidade de carga mais comum no transporte multi ou intermodal e podem
ser movimentados de duas maneiras:
•
•

FC (Trailer on flat car): semirreboque de um veículo rodoviário é transportado por modo
ferroviário, aéreo ou marítimo.
COFC (Container on flat car): contentor é transportado por modo ferroviário, aéreo ou
marítimo.

TOFC (Trailer on flat car): CAMIÃO-RAIL - transporte de semirreboques desacompanhados dos
tratores no novo link ferroviário.
Exploração de frota própria versus subcontratada
Vantagens de manter frota: menos custos se existir escala e boa gestão de transporte de
armazenamento; melhor fidelização do cliente; facilidade acrescida no controlo e monitorização
dos custo; melhor controlo do canal; acréscimo e facilidade de aumento do nível de serviço ao
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cliente; Possibilidade de contactos mais frequentes entre fornecedor e cliente/consumidores; A
imprescindibilidade da inovação tecnológica, pelo que a empresa acaba por se ver forçada a
reunir mais competências e usufruir de maiores capacidades para o desenvolvimento do seu
negócio; Possibilidade de economias de escala pela concentração de um maior número de
competências e atividades na própria empresa (ex. compras e distribuição).
Vantagens de Subcontratar: menor tempo de resposta e maior flexibilidade; Melhor nível de
serviço; Conhecem melhor os mercados de distribuição, especialmente a nível internacional;
Otimização da frota e volumetrias; conhecimento operacional de sistemas de gestão de frotas,
diminuindo a complexidade de programação de rotas; partilha de riscos; Disponibilidade de
dinheiro para outros fins; Aproveitamento de economias de escala (menos custos de
transporte); menor necessidade de adaptação a picos sazonais; Facilidade de expansão para
novos mercados; menos conflitos entre produtores e clientes.
Critérios de escolha
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitações legais: Interdição em determinados períodos do ano, da livre circulação de
bens de consumo não perecíveis quando transportados por pesados de mercadorias.
o Limitações ADR (mercadorias perigosas), obrigatoriedade de circulação em
autoestrada e com tempos de condução mais reduzidos/restritos para os
condutores.
o Limitações de velocidade, localidades , outros....
Custo do transporte;
Natureza do produto a transportar
Tempo de trânsito;
Acessibilidade do mercado;
Capacidade do modo de transporte
Nível de serviço;
Preocupações ambientais (footprint de CO2 );
Segurança da carga
Disponibilidade de recursos

As características do produto (peso, volume, perecibilidade,
disponibilidade(substituibilidade) influenciam a estratégia logística.

perigosidade,

Embalagem e acondicionamento (Picking; packaging): O enfoque da logística e planeamento da
cadeia de abastecimento é essencialmente a densidade (dimensão), proteção e facilidade de
manuseamento para redução dos custos. O empacotamento dá forma, volume e peso
estandardizado com os meios de movimentação, segurança e transporte. O empacotamento
confere “novas” características ao produto. Com exceção de um número limitado de artigos
como materiais movimentados em volume (granel), carros, mobílias, a maioria dos produtos são
movimentados unitizados em embalagens: caixas, paletes e contentores. As razões para incorrer
nestes custos é porque facilita a movimentação em volume e em tempo; otimiza o espaço
ocupado; Proteção; segurança; melhor aproveitamento dos meios de movimentação; facilita o
transporte intermodal; promove a disponibilidade do produto, etc.
Gestão de rotas
Princípios básico para elaboração de rotas:
•
•
•

Coordenação espacial: afetar um veículo a clientes que estão mais próximos,
considerando a volumetria e tonelagem a transportar e as capacidades do veículo;
Coordenação temporal: entregas do mesmo dia da semana;
Entregas e recolhas: entregas e recolhas num ponto sempre possível;
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•
•
•
•

Construção de rotas: partir com os pontos mais afastados do depósito e incluir viagens
no regresso;
Veículos: usar em primeiro lugar os veículos maiores para evitar custos de nãoutilização;
Restrições: evitar janelas temporais apertadas e negociar com o cliente;
Subcontratar: explorar meios alternativos para entrega ou recolha de cargas com
volumes reduzidos ou para locais pouco frequente ou remotos.

As redes de distribuição são constituídas por um conjunto de instalações que fazem a receção,
armazenagem e expedição de materiais; um conjunto de rotas e meios que ligam as diferentes
instalações e um conjunto de meios que permitem o transporte das mercadorias através das
rotas (1 a 2 terços).
Planeamento de Rotas
DEFINIÇÃO do Problema:
•

•
•
•

Dados: Clientes: localização e procura; Veículos: quantidade e capacidade; Condutores:
quantidade, horário e restrições legais; Armazéns: localização, capacidade, horário;
Distâncias; Legislação e regulamentação específica.
Determinar: Veículos: quantos e de que tipo, carga, rotas; Condutores: quantos, que
veículo, horário (total e condução);
Menor custo.
Variantes: Horizonte temporal: restritivo no cliente e/ou armazém; Veículos: limitados
ou não, vários tipos disponíveis; Produtos: um ou vários, combinações impossíveis;
Impossibilidade de algumas ligações (montanhas, lagos, etc.); Clientes: visita única ou
não; Entrega e recolha simultânea; Regresso ou não há origem.

Este problema é de otimização combinatória:
è alocação eficiente de recursos
è cumprir um conjunto de restrições
è otimizar uma determinada medida de performance.
As variáveis são inteiras e o conjunto de soluções possíveis é finito. Usam-se modelos de
programação linear (programação = planeamento). A natureza combinatória destes problemas
motivou o aparecimento de inúmeros algoritmos para a sua resolução, nem sempre
conducentes a uma solução ótima.
•
•
•

Métodos Exatos: Branch-and-bound; Programação dinâmica; Programação Linear
Inteira/Mista; Algoritmos para problemas definidos em redes;
Heurísticas: gulosas, construtivas;
Meta-heurísticas: Algoritmos genéticos; Pesquisa Tabu.

Em situações reais, os problemas de distribuição são resolvidos recorrendo a software. Esse
software não só aplica de forma automática um método de resolução (dos vários existentes),
como proporciona uma interface que facilita a introdução dos dados do problema (ou seja, a
construção do modelo). Assim, a abordagem adotada consiste em apresentar apenas o modelo
mais simples do problema de distribuição; ilustrar e resolver recorrendo a heurísticas diversas
versões do problema e indicar software para resolver esses problemas.
Origem e destino coincidentes - Problema do Caixeiro Viajante (TSP -- Traveling Salesman
Problem): pretende-se determinar o circuito de custo mínimo. Partindo de uma origem,
pretende-se visitar um conjunto de pontos intermédios/clientes (uma única vez), regressando
ao ponto inicial. O objetivo é fazê-lo ao custo mínimo. Por vezes, há que respeitar restrições
(tempo; capacidade; autonomia).
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Métodos de resolução
Heurísticos
•

•
•

Construtivos (constrói uma rota possível adicionando um cliente de cada vez)
o Poupanças de Clarke and Wright – juntar o cliente que mais poupa à rota
o Vizinho mais próximo – juntar o cliente mais próximo no fim da rota;
o Cliente mais próximo/mais afastado/ arbitrário / etc. – juntar o cliente mais
próximo da rota na melhor posição;
Melhoria (melhorar uma rota possível já existente)
o Troca de k clientes
Exatos
o Programação linear inteira
o Partição e avaliação sucessivas

Troca de 2 arcos (2-opt)

o

Substituir k arcos: remover k arcos do circuito; Inserir k arcos que não estão a ser usados,
para a continuar a ter um circuito.
2-opt: Substituir 4-5 e 3-6 por 4-3 e 5-6.

o

3-opt: Substituir 2-3, 5-4 e 4-6 por 2-4, 4-3 e 5-6.

o
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Heurística das poupanças de Clarke and Wright: baseia-se no conceito de poupança: redução
de custos quando dois, (pares), clientes (i e j) são combinados numa mesma rota por oposição
a envios diretos da origem (o) a cada um deles (i e j) (considerando dados e restrições
associados).

A maior desvantagem deste método é não garantir a obtenção da solução ótima, já que a
inclusão da “melhor” num dado passo pode impedir que uma nova ligação gere maiores
poupanças.

•
•
•

Definir a fábrica ou o armazém que corresponde ao nó 0. Criar tantos subcircuitos
(pares) quantos os clientes restantes (correspondendo cada um par i j: 0-i-j-0);
Calcular a poupança que resulta de juntar 2 pares, eliminando a necessidade de regresso
ao armazém, para todos os pares 𝑃𝑖𝑗 = 𝑑𝑖0+𝑑0𝑗 -𝑑𝑖𝑗 para todos os pares ij
Escolher o par associado à maior poupança que satisfaça:
o nós i e j estão, na solução corrente, diretamente ligados à origem (nó 0)
o nós i e j não pertencem ao mesmo par

para juntar os sub-circuitos formando um circuito maior (remover arcos i0, 0j e acrescentar arco
ij);
•

Repetir até obter um circuito com todos os clientes
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Resumindo o algoritmo:
1. Passo 1: calcular a matriz de poupanças entre pares de clientes;
2. Passo 2: ordenar as poupanças por ordem decrescente;
3. Passo 3: selecionar a maior poupança e incluir na rota os clientes (ainda não visitados)
sem que as restrições sejam violadas;
4. Passo 4: repetir o passo 3 até todos os clientes estarem incluídos numa rota.
Problema de rotas com escalonamento de veículos (VRP – Vehicle Routing Problem): temos
várias rotas a determinar, uma para cada veículo e também quantidades a entregar aos clientes.
Outras características: Duração de cada viagem; nº de veículos; características de cada veículo;
entrega e recolha; entrega no inicio da manhã; recolha no fim do dia; janela de tempo.
Abordagens
•
•

•

•
•

Circuitos individuais
Cluster primeiro
o formar clusters satisfazendo as capacidades (Sweep)
o determinar cada uma das rotas (TSP)
Rota primeiro
o determinar uma rota com todos os clientes (TSP)
o particionar a rota de acordo com as capacidades
Construção de várias rotas simultaneamente
Melhoria das rotas

VRP - Método da Rotação (Sweep)
•
•
•
•

•

Localizar todos os destinos, incluindo o armazém, num mapa ou rede.
Desenhar uma linha reta, desde o depósito, em qualquer direção.
Rodar a linha na direção dos ponteiros do relógio (ou contrário) até que intercete um
destino.
Verificar se a inclusão desse destino na rota ultrapassa a capacidade máxima do veículo.
Se sim, excluir o ponto (destino) e definir uma rota. Se não, continuar com a rotação da
linha até chegar a outro destino.
Repetir os passos até todos os destinos estarem incluídos em rotas.

Para cada rota determinada (cluster) resolver um TSP para determinar a melhor ordem de visita
aos clientes considerados.
Vantagens: simples, fácil de usar para problemas de qualquer dimensão (mesmo manualmente).
Desvantagens: como primeiro os clientes são afetados aos veículos e depois é determinada a
sequência dos clientes pode acontecer de a solução não ser admissível por outros citérios, e.g.
duração da rota.
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VRP - semelhante ao TSP, mas considera a procura de cada cliente. Começa uma nova rota
quando o veículo está cheio e Re-otimiza cada rota (resolve TSP)
Capacidade para 4 clientes
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