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“Os tempos são de grande desafio. Uma visão estratégica apurada, uma performance 
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saudável e equilibrada da empresa, no mercado atual." 
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Resumo 

 

 A área da saúde contribui de forma importante para o bem-estar da população pelo que 

os seus indicadores refletem o estado de desenvolvimento de qualquer país. A distribuição 

farmacêutica é um dos setores que garante o bom funcionamento da atividade farmacêutica.  

 A evolução da economia portuguesa após o 25 de Abril e a criação do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) levaram a uma melhoria das condições de vida das pessoas, que 

teve reflexos diretos no crescimento e desenvolvimento do mercado farmacêutico e na 

atividade das farmácias, tornando assim mais exigente o trabalho dos grossistas.  

 Foi com base na evolução do setor farmacêutico e no crescimento sustentado da OCP 

Portugal nos últimos anos, que se decidiu repensar o seu processo de compras à luz das 

actuais exigências do mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, sendo o presente 

trabalho um contributo para responder às necessidades presentes. Para tal foram definidos 

como principais objetivos: a otimização do processo de gestão de compras e o aumento da 

eficiência e da eficácia da gestão de compras e da gestão de stocks. 

 Em primeiro lugar foi efetuado o diagnóstico ao processo de gestão de compras, onde 

foram identificadas algumas lacunas, nomeadamente, na gestão de compras, na gestão de 

stocks e nos indicadores de desempenho. Com base nestas lacunas foram identificadas 

oportunidades de melhoria, mais concretamente, no processo de gestão de compras e stocks, 

no planeamento de compras a fornecedor, na classificação quantitativa e qualitativa de 

produtos e fornecedores, na melhoria dos indicadores de desempenho, entre outros. Estas 

melhorias afetam diretamente o nível de stocks, o nível de ruturas e consequentemente o nível 

de serviço ao cliente. 

 Com base nestas melhorias e após análise do posicionamento estratégico da empresa, 

foi definido o novo modelo operacional do processo de gestão de compras e stocks, de modo a 

cumprir os principais objetivos definidos inicialmente. Espera-se assim a obtenção de ganhos 

operacionais, que se traduzirão em ganhos financeiros. 

 Face ao horizonte temporal de desenvolvimento do presente projeto na empresa OCP 

Portugal, o projeto encontra-se na fase de desenvolvimento informático. Após implementação 

do novo modelo operativo realizar-se-á um novo diagnóstico de modo a se identificarem as 

respetivas melhorias e ganhos operacionais decorrentes do presente trabalho. 

 No presente trabalho foram aplicadas as melhores práticas e técnicas de gestão de 

compras e gestão de stocks, bem como os conhecimentos teóricos adquiridos e desenvolvidos 

durante o percurso académico e profissional do autor. 
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Purchasing and stocks management process optimization 

 

Abstract 

 

 Health care contributes significantly to the welfare of the population whereby its 

indicators reflect the development status of any given country. The pharmaceutical 

distribution business is one of the sectors that ensures the proper functioning of the 

pharmaceutical activity in general. 

 The evolution of the Portuguese economy after the 25th April 1974 and the creation of 

the National Health Service led to an improvement in people’s living conditions which had 

direct effects on the growth and development of the pharmaceutical market and in the 

pharmacies’ overall activity, making the wholesalers’ work more demanding. 

 Due to the pharmaceutical industry evolution and the sustained growth of OCP 

Portugal in recent years, it was decided to adjust OCP Portugal procurement process to the 

increasingly competitive and dynamic market demand, thus fulfilling the current needs of the 

company. The main objectives defined in order to accomplish the abovementioned goals 

were: optimization of the purchasing and stocks management process and increase efficiency 

and effectiveness of the purchasing and inventory management processes. 

 The initial step was to perform a diagnosis of the purchasing management process. A 

number of gaps were identified, namely in procurement management, in inventory 

management and in the performance management. Based on these gaps improvements were 

defined, specifically in the purchasing and stocks management process, in the supplier 

purchasing planning, in the quantitative and qualitative classification of products and 

suppliers, in the performance indicators, among others. These improvements affect directly 

the level of stocks, the level of failures and consequently the level of customer service. 

 Based on these improvements and further analysis of the company’s strategic 

positioning, the new operating model for the management of purchasing and inventory 

process was set in order to meet the key goals initially defined. This is expected to result in 

operational gains, which translate ultimately into financial gains. 

 Given the project’s timeframe in the company, the project is currently in software 

development phase. After the implementation of the new operating model a new diagnosis 

will be performed in order to recognize the improvements and the operational gains arising 

from this project. 

 The best practices and improvements techniques in procurement management and 

inventory management, as well as the theoretical knowledge acquired during the educational 

and professional background of the author, have been put into use in this work. 
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1 Introdução  

 

O setor farmacêutico congrega diversos segmentos de atuação profissional, onde se 

incluem a indústria de produção farmacêutica, a distribuição grossista, a farmácia e por fim o 

utente, tal como apresentado no esquema da figura 1.  

Ao longo do último século, o setor farmacêutico tem tido um papel preponderante no 

aumento da esperança média de vida, querendo afirmar-se cada vez mais como um setor 

estratégico na economia, através da promoção e desenvolvimento de uma sociedade mais 

saudável e com melhor qualidade de vida.  

Em Portugal, a atividade farmacêutica desempenha um papel essencial para a 

economia do país, contribuindo com 2,8% para o PIB. A distribuição farmacêutica representa 

cerca de 2.000 milhões de euros.  

Na última década registaram-se grandes alterações relevantes no contexto competitivo, 

nomeadamente, nos seguintes aspetos: 

 Aumento da pressão sobre a redução dos preços dos medicamentos imposto pelo 

Governo; 

 Imposição de normas, pelas entidades reguladoras, cada vez mais exigentes 

quanto à segurança e qualidade do medicamento; 

 Estabelecimento de legislação de regulação das margens do setor e de protocolos 

de controlo da despesa; 

 Evolução constante da inovação e investigação na área científica e tecnológica. 

É neste contexto competitivo que a logística farmacêutica é fundamental na cadeia de 

valor do medicamento e é essencial para providenciar um serviço de qualidade a toda a 

comunidade. A gestão de inventário de toda a cadeia de valor é crucial para um nível de 

serviço racional a um custo praticável. Os stocks constituem um elevado custo de capital e a 

gestão eficaz dos mesmos pode trazer benefícios económicos significativos a qualquer 

organização. Assim, o tempo, o custo e a qualidade do serviço são as dimensões centrais da 

logística farmacêutica. 

O presente trabalho foi desenvolvido e realizado num grossista do mercado 

farmacêutico, a OCP Portugal, e irá abordar as principais temáticas de gestão de stocks, gestão 

de aprovisionamento e modelos de compras, bem como a revisão dos seus processos 

relacionados.   

Figura 1 – Fluxo do Setor Farmacêutico 
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1.1 Apresentação da Empresa OCP Portugal 

 

A OCP Portugal é uma empresa líder de comercialização e distribuição farmacêutica 

de âmbito nacional, que diariamente garante às farmácias o acesso aos produtos para 

comercialização à população. Comercializa e distribui produtos farmacêuticos, cosmética, 

perfumaria, dietética, medicina natural, dispositivos médicos, acessórios e matérias-primas 

relacionadas. 

A OCP Portugal está integrada, desde a sua constituição, no grupo multinacional 

Celesio AG com sede na Alemanha. O grupo é líder no comércio, logística e prestação de 

serviços farmacêuticos e cuidados de saúde na Europa e Brasil, sendo parte integrante do 

Grupo Haniel que opera a nível mundial em diversos setores de atividade (OCP Portugal 

s.d.).  

A OCP Portugal nasceu em 1995, resultado da fusão das empresas de distribuição 

farmacêutica J.C. Crespo S.A. e Castilho & Cia., Lda., adquiridas respetivamente em 1991 e 

1992 pela OCP França (Office Commercial Pharmaceutique S. A.), ficando a operar a nível 

nacional com uma quota de mercado de 8%, com 3 armazéns a norte e 1 armazém a sul. 

Dinamizada a atividade da empresa, a OCP Portugal apostou em 1999 no reforço da 

sua posição no mercado adquirindo duas outras empresas do setor – a Diprofar e a C.F.R., que 

foram integradas na estrutura da empresa, respetivamente em 2000 e 2001, adquirindo assim 

mais 2 armazéns. 

Em 2001, a OCP Portugal inaugurou um armazém em Setúbal e transferiu as suas 

instalações da baixa portuense para a Maia, onde passou a dispor de um armazém amplo e 

moderno, capaz de atuar com maior eficácia e eficiência junto do cliente. Situação idêntica 

sucedeu em 2003 com a inauguração do armazém de Alverca, por transferência daquele que 

existia em Benfica. 

Conhecedora do seu mercado de atuação e perspetivando maior competitividade 

optou, em 2004, estrategicamente por fundir o armazém de Santarém no de Torres Novas, 

abrindo um armazém renovado em Torres Novas. 

Em 2005, reforçou novamente o seu posicionamento no mercado, através da aquisição 

de mais uma empresa do setor, a Soquifa S.A..  

 

 

Figura 2 – A OCP Portugal; Fonte: (OCP Portugal s.d.) 
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Em 2006 procedeu à reestruturação da sua rede logística, racionalizando a localização 

das suas instalações, de forma a obter economias de escala e assegurar a melhor cobertura do 

território continental, através de equipamentos mais modernos e tecnologicamente avançados.  

Ainda em 2006, a OCP Portugal implementou um novo ERP (Enterprise Resource 

Planning) em Oracle, para as aplicações de logística, finanças e recursos humanos, um 

sistema de gestão de processos (BPM – Business Process Management) e obteve a 

certificação em qualidade ISO 9001:2008 (OCP Portugal 2012). 

A figura 3 apresenta a evolução da quota de mercado da OCP Portugal desde a sua 

fundação. É notório o crescimento acentuado nos últimos 3 anos. 

 

  

Em apenas 10 anos, entre 1995 e 2005, o mercado 

farmacêutico de grossistas viu-se reduzido de 35 para 15 players, 

resultado das várias fusões e aquisições realizadas tanto pela OCP 

Portugal como pelos seus concorrentes.  

A OCP Portugal tem manifestado ao longo dos anos uma 

atitude positiva, proativa e dinamizadora, tendo crescido de forma 

sustentada e ocupando atualmente uma posição de destaque no 

mercado. Presentemente existem 7 players principais a competir 

no mercado, que representam 92% das vendas do setor, e a 

tendência de redução mantém-se. 

Atualmente a OCP Portugal possui 7 armazéns que 

garantem uma cobertura eficaz de todo o território nacional, 

disponibilizando uma vasta gama de produtos que se encontram 

localizados em cada armazém de acordo com a procura local. A 

figura 4 apresenta as localizações dos armazéns da OCP Portugal, 

de norte a sul: Braga (B), Maia (M), Régua (R), Viseu (V), Torres 

Novas (TN), Alverca (A) e Setúbal (S). Os armazéns principais 

são os da Maia e de Alverca, tendo um maior volume de vendas e 

capacidade, figurando como armazéns regionais centrais.  

 

Figura 4 – Localização dos 

armazéns da OCP Portugal; 

adaptado de (OCP Portugal s.d.) 

 

Figura 3 – Evolução da Quota de Mercado da OCP Portugal; Fonte: (IMS Health s.d.) 
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Todas as instalações da OCP Portugal cumprem com as exigências legais, detêm as 

autorizações das Entidades Reguladoras competentes e possuem modernos sistemas de gestão 

logística, armazenamento, aviamentos automáticos e comunicação. 

A gestão de stocks e aprovisionamento é efetuada pelo departamento de compras da 

OCP Portugal, cuja equipa se encontra localizada e centralizada na Maia e gere uma coleção 

de cerca de 20.000 produtos de todos os armazéns da OCP Portugal. 

 

 

1.2 O Projeto e objetivos 

 

A OCP Portugal tem vindo continuamente a apostar na melhoria contínua da sua 

atividade, procurando acompanhar a evolução do mercado através da modernização das suas 

infraestruturas e equipamentos, da melhoria das condições de trabalho e da otimização dos 

seus processos, visando uma maior satisfação dos seus clientes internos e externos e um 

melhor desempenho e rentabilidade. 

Com base nesta política, a OCP Portugal decidiu adequar o seu processo de compras e 

a sua gestão de stocks ao crescimento do volume de negócios e à realidade competitiva 

nacional, sendo para tal essencial o envolvimento do departamento de compras para a 

obtenção desses objetivos.  

O presente projeto foi realizado com esse propósito, tendo como principais objetivos: 

 Otimizar o modelo de gestão de compras;  

 Aumentar a eficiência e a eficácia da gestão de compras e da gestão de stocks. 

 

Assim, foi efetuado o levantamento da situação inicial e efetuada a análise crítica dos 

dados, tendo sido identificadas oportunidades de melhoria. Com base nesta informação, e 

após análise estratégica, foi definido o novo modelo operacional do processo de gestão de 

compras e stocks, de modo a cumprir com os principais objetivos do projeto.  
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1.3 Metodologia seguida no projeto 

 

A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho baseou-se nas seguintes 

etapas: 

1. Observação e recolha de informação no terreno (métodos de trabalho, processos, 

entre outros); 

2. Pesquisa bibliográfica; 

3. Recolha de informação para análise detalhada (produtos, consumos, entre outros); 

4. Definição da solução a implementar e acompanhamento de todo o projeto. 

 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação é estruturada em seis capítulos. 

O capítulo 1 apresenta a empresa onde é realizado o projeto, o projeto e os seus 

objetivos. 

O capítulo 2 define os principais conceitos utilizados no desenvolvimento do projeto, e 

enquadra os mesmos nos processos da OCP Portugal. 

O capítulo 3 descreve detalhadamente a situação inicial do processo de gestão de 

compras e stocks, sendo identificadas oportunidades de melhoria nos processos. 

O capítulo 4 descreve o novo modelo operativo do processo de gestão de compras e 

stocks a implementar. 

Por fim, o capítulo 5 refere-se às conclusões gerais e às perspetivas de trabalho futuro, 

encontrando-se, no final, no capítulo 6, as referências utilizadas para a realização da 

dissertação. 
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2 Conceitos Teóricos e Processos da OCP Portugal 

 

Os conceitos teóricos abordados neste capítulo estão ligados aos principais temas do 

projeto desenvolvido no departamento de compras na OCP Portugal e alvo do presente 

trabalho. Serão ainda efetuadas referências aos processos e técnicas utilizadas na OCP 

Portugal. 

 

2.1 Gestão Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento 

 

Segundo a maior organização mundial de profissionais e académicos da área, o 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP s.d.), Logística ou Gestão 

Logística é definida como a parte da cadeia de abastecimento que planeia, implementa e 

controla de forma eficiente e eficaz os fluxos diretos e os fluxos inversos, quer se trate de 

bens, serviços e/ou ainda de informação relacionada, desde os pontos de origem aos de 

consumo, esperando ir de encontro às necessidades dos clientes. 

Já a Gestão da Cadeia de Abastecimento, seguindo a mesma lógica do Council of 

Supply Chain Management Professionals (CSCMP s.d.), compreende o planeamento e a 

gestão de todas as atividades de sourcing, procurement e transformação, física ou não, e ainda 

todas as atividades da gestão logística. Inclui igualmente, coordenação e colaboração com os 

parceiros da cadeia de abastecimento, que podem ser fornecedores, intermediários, 

prestadores de serviços logísticos e clientes, entre outros. Em essência, a gestão da cadeia de 

abastecimento integra o abastecimento e a procura (supply and demand) no contexto das 

empresas e entre empresas/organizações. 

Interpretando as definições acima apresentadas, oriundas do Council of Supply Chain 

Management Professionals, poderá constatar-se que a gestão logística estará mais focada na 

operação e na distribuição (outbound) e que a gestão da cadeia de abastecimento poderá 

englobar, além destas componentes, as compras, o abastecimento das empresas e a 

qualificação e gestão dos fornecedores, atividades a montante (inbound). Ou seja, a gestão 

logística apresenta um carácter menos abrangente que a gestão da cadeia de abastecimento. 

Uma das representações mais emblemáticas usadas em logística é o mapa de fluxos, 

i.e., uma representação relativamente livre que permite identificar de onde surgem fluxos, 

considerando-se como upstream tudo o que são entidades e fluxos a montante da operação 

focal considerada, e a downstream tudo o que são entidades e fluxos a jusante da operação 

focal considerada (Sharp e McDermott 2009). A figura 5 apresenta o mapa de fluxos da OCP 

Portugal, operação focal, na cadeia de valor da atividade farmacêutica. 
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A cadeia de abastecimento da OCP Portugal encontra-se descentralizada quer ao nível 

do abastecimento quer ao nível da distribuição. Os sete armazéns que a OCP Portugal detém 

estão localizados de modo a abranger todo o território nacional, garantindo a capilaridade do 

sistema e o acesso ao medicamento, e desta forma percorrer curtas e rápidas distâncias entre 

os armazéns e os clientes finais, permitindo assim garantir o nível de serviço ao cliente. Este 

sistema tem como desvantagem a existência de stocks nos vários armazéns, obrigando a uma 

gestão mais complexa e delicada, não permitindo uma redução de stocks global (Carvalho, et 

al. 2010).  

A distribuição ao cliente é efetuada sete dias por semana, sendo que aos sábados, 

domingos e feriados o fornecimento é reduzido. Os critérios de fornecimento ao cliente 

dependem da zona geográfica bem como da segmentação de clientes. O abastecimento por 

parte dos fornecedores aos armazéns da OCP Portugal é efetuado segundo os critérios de 

negociação e quantidades mínimas de encomenda originando assim uma compra local, 

regional ou nacional. As compras regionais e nacionais obrigam a que a compra ao fornecedor 

seja centralizada. No caso da OCP Portugal, as compras regionais são efetuadas nos armazéns 

regionais centrais, Maia e Alverca, sendo as compras nacionais no armazém da Maia. Os 

produtos com estas condições encontram-se parametrizados no sistema de informação. As 

compras centralizadas geram assim transferências de stocks entre os armazéns OCP Portugal, 

denominadas por transferências ou requisições internas.  

 

2.1.1 Transferências entre armazéns 

 

As transferências entre armazéns são uma ferramenta muito importante na cadeia de 

abastecimento de um grossista com vários centros de distribuição, pois ajudam a reduzir 

Figura 5 – A OCP Portugal na Cadeia de Valor da Atividade Farmacêutica 
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stocks e custos inerentes aos mesmos, e permitem aumentar o nível de serviço ao cliente, 

embora aumentem os custos de transporte.  

As transferências entre armazéns podem ser proativas ou reativas. As transferências 

proativas são utilizadas para redistribuir stocks entre os vários armazéns em momentos pré-

determinados no tempo. São determinadas com antecedência e organizadas de modo a que os 

custos sejam os menores possíveis. As transferências reativas respondem a situações onde um 

dos armazéns enfrenta uma rutura futura ou uma falha existente, enquanto outro armazém 

detém stock disponível. A transferência é efetuada sendo considerada uma transferência de 

emergência. 

Paterson, et al. (2010) compara os diferentes estudos efetuados por vários autores 

sobre as transferências entre armazéns do mesmo nível, identificando os vários tipos de 

transferências aplicados aos diferentes tipos de gestão de inventário. Conclui que as 

transferências proativas são sempre mais benéficas que as transferências reativas, sendo 

fundamentais para o balanceamento dos níveis de stock, bem como para a redução de 

inventário. No entanto, as transferências proativas implicam o desenvolvimento de um 

método analítico de redistribuição dinâmica complexo, para assim determinar o melhor ponto 

de redistribuição.  

Na OCP Portugal os produtos com compra centralizada já se encontram 

parametrizados no sistema informático, sendo emitida uma requisição entre armazéns no ato 

da elaboração da compra ao fornecedor. Já as transferências internas para a gestão de 

inventário são efetuadas manualmente e não existe um processo automático de redistribuição 

de stock para nivelamento do mesmo, nem para fazer face às possíveis ruturas de stock. As 

transferências entre os armazéns são efetuadas utilizando rotas definidas que transitam sempre 

pelo armazém central regional (Alverca e Maia), sendo a ligação norte-sul efetuada apenas 

entre os armazéns centrais regionais. O tempo de transferência entre armazéns varia entre 1 e 

2 dias úteis. 

 

2.1.2 Cadeia de Valor 

 

O instrumento Cadeia de Valor de Porter (1985) permite analisar as atividades 

específicas de uma empresa no sentido de avaliar as que acrescentam valor e que contribuem 

para criar uma vantagem competitiva. A cadeia de valor (value chain) inclui um conjunto de 

atividades de suporte. A figura 6 apresenta a cadeia de valor adaptada de Porter (1985).  

Figura 6 – Cadeia de Valor; adaptado de Porter (1985) 
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A OCP Portugal é considerada um operador logístico que providencia medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, desde o armazenamento e a preparação de encomendas, até ao 

transporte ao cliente. 

As atividades primárias para um grossista como a OCP Portugal são a logística de 

entrada (inbound), que inclui a receção de mercadoria e controlo de inventário de entrada; as 

operações, que incluem a armazenagem, a gestão física de abastecimento e o aviamento de 

encomendas; a logística de saída (outbound), que inclui a distribuição das encomendas aos 

clientes; o marketing e vendas, que incluem as atividades desenvolvidas para fidelizar os 

clientes e angariar novos clientes; e o serviço, que inclui um conjunto de atividades que 

permitem melhorar as anteriores, tais como a gestão de clientes, desenvolvimento de novas 

soluções e serviços, formação, entre outras.  

As atividades secundárias da OCP Portugal são as compras, contemplando as compras 

de produtos, isto é, mercadoria; o desenvolvimento da tecnologia, que inclui o 

desenvolvimento tecnológico que suporta as atividades primárias da cadeia de valor, como a 

automação e o desenvolvimento de processos; a gestão de recursos humanos, que inclui o 

recrutamento, desenvolvimento, formação, retenção e compensação dos colaboradores; e as 

infraestruturas, que incluem a gestão geral, aspetos legais, gestão financeira, contabilística e 

qualidade. 

A análise da cadeia de valor torna-se mais rica e mais interessante quando 

acompanhada por uma perspetiva de mapeamento da cadeia (value stream mapping), 

instrumento gráfico de natureza processual que ajuda a identificar redundâncias, a simplificar 

e a eliminar desperdícios. Na sua versão original, oriunda da Toyota (Japão), o value stream 

mapping aplicava-se apenas aos ambientes fabris onde o enfoque era o produto. Atualmente, 

este instrumento pode e deve ser adaptado e aplicado aos serviços como é o caso dos 

grossistas. O value stream mapping é ainda uma ferramenta de comunicação, de planeamento 

e um meio de gestão de mudança, permitindo conhecer, de um modo minucioso ou de um 

modo mais genérico, todos os processos da empresa (Rother e Shook 1999).  

A figura 7 apresenta o mapeamento da cadeia, de um modo genérico, da OCP 

Portugal, onde se insere o departamento de compras e se enquadra o presente trabalho.  

 

Figura 7 – Cadeia de Valor da OCP Portugal 
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2.2 Sistemas de Informação 

 

 A informação é realçada como um recurso indispensável e estratégico para qualquer 

gestor de empresa, sendo uma fonte de vantagem e diferenciação competitiva. A principal 

finalidade da recolha, retenção e manipulação de dados dentro de uma empresa, é a de tomar 

decisões que vão desde a estatégia às operações (Ballou 1998). Deste modo, a informação é 

um suporte indispensável para a tomada de decisão. 

 Handfield e Nichols (1999) enumeraram os três fatores que consideraram de impacto 

determinante na alteração da importância da informação: primeiro, a ênfase na satisfação do 

cliente que tornou crítica a existência de informação sobre o estado da encomenda, a 

disponibilidade do produto, a programação de entregas e a faturação, que passaram a fazer 

parte integrante da experiência total de serviço ao cliente; segundo, a informação tornou-se 

indispensável a qualquer gestor que pretenda alcançar um nível competitivo de requisitos de 

recursos humanos e de redução de inventário; e por último, os fluxos informacionais 

desempenham um papel essencial no planeamento estratégico e na instalação de recursos. 

Christopher (2011) salientou a importância da informação considerando os sistemas de 

informação essenciais para o sucesso na gestão da cadeia de abastecimento, facilitando as 

ligações entre os membros da cadeia, a compatibilização entre a procura e a oferta e a 

adaptação às alterações do mercado. 

 Assim, a informação tem sido progressivamente reconhecida como de importância 

estratégica na gestão da cadeia de abastecimento da atualidade. Os Sistemas de Informação 

constituem um importante contributo para a recolha, análise, produção e distribuição da 

informação, consoante os níveis de decisão e de gestão a que se destinam. 

A OCP Portugal dispõe de um sistema de informação ERP em Oracle, com ambiente 

aplicacional próprio e único denominado por OLGA (Oracle Logistics Application). O OLGA 

possui um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de testes e um ambiente de produção. 

Qualquer alteração ao sistema informático é desenvolvido por uma equipa especialista no 

desenvolvimento de aplicações em ambiente Oracle, testado pela equipa operacional da OCP 

Portugal e, após validação final, procede-se à entrada em produção das alterações 

desenvolvidas no ambiente de produção. 

Existem ainda diversas tecnologias avançadas disponíveis para a comunicação entre 

parceiros, em que a chave para o sucesso será determinar e utilizar o nível de tecnologia 

adequado para permitir a execução da estratégia de operações de distribuição (Gattorna e al 

1998). O sistema de comunicação utilizado entre a OCP Portugal e os seus fornecedores, para 

o envio de encomendas, é o sistema EDI (Electronic Data Interchange) contudo, nem todos 

os parceiros de negócio adotaram este sistema sendo necessário o envio das encomendas por 

fax ou email. O sistema de comunicação utilizado entre a OCP Portugal e os seus clientes é 

via modem (analógico, RDIS), farmalink (VPN – Virtual Private Network da ANF – 

Associação Nacional de Farmácias), fax, email, telefone através da equipa de Call Center e 

ainda através do site da OCP Portugal.  

A permanente mudança dos processos do negócio na atividade farmacêutica tem 

obrigado a uma evolução e adaptação contínua. Encontra-se em implementação o sistema 

ASN (Advanced Shipping Notification) que permitirá a obtenção da informação por parte dos 

fornecedores das datas e quantidades de entrega das encomendas realizadas. É assim 

imprescindível manter a constante otimização de todos os processos informáticos para assim 
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se obter benefícios económicos e manter os custos acessíveis, garantindo a competitividade da 

empresa (Gattorna e al 1998). 

2.3 Gestão de Compras 

 

Durante os últimos anos as compras, quer no setor privado quer no setor público, têm 

vindo a assumir um papel cada vez mais relevante. Estudos recentes mostram que a gestão 

estratégica das compras tem um impacto positivo no desempenho financeiro de qualquer 

empresa (Carr e Pearson 2002). É cada vez mais claro que as compras devem ser encaradas 

como uma atividade estratégica e que os departamentos de compras devem ser geridos como 

sendo uma parte importante das empresas (Trent e Monczka 1998).  

A função Compras refere-se à obtenção, a partir de fontes externas, de todos os bens, 

serviços, competências e conhecimentos que são necessários para a execução e gestão das 

atividades primárias e de suporte da organização nas condições mais favoráveis (Van Weele 

2005). O processo de compras envolve as seguintes principais etapas (Ballou 1998): 

 Identificação da necessidade; 

 Procura de produtos e/ou serviços; 

 Seleção de fornecedores; 

 Negociação de preços, condições de entrega e outros termos; 

 Negociação e realização de contratos; 

 Colocação e monitorização da encomenda;  

 Avaliação e qualificação de fornecedores. 

 No setor farmacêutico, os laboratórios são os detentores da autorização de introdução 

no mercado dos seus medicamentos. Cada laboratório detém os seus próprios medicamentos e 

marcas que, sendo únicos, obrigam assim à disponibilidade e à comercialização pelos 

grossistas de todos os medicamentos introduzidos no mercado. Por este motivo não é 

realizável a seleção de fornecedores de medicamentos. Os preços dos medicamentos são 

estipulados pelas entidades reguladoras do setor e as margens de comercialização são 

estabelecidas por lei, não sendo praticável também a sua negociação.  

A figura 8 apresenta as principais atividades executadas dentro da função Compras.  

O departamento de compras da OCP Portugal é constituído pelo responsável de 

compras, pelo técnico de compras e por seis assistentes de compras. Esta equipa encontra-se 

localizada na Maia e gere as compras e os stocks da coleção de produtos, destinados à venda, 

dos sete armazéns da OCP Portugal.  

Figura 8 – Etapas do Processo de Compras; adaptado de (Carvalho, et al. 2010) 
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O sourcing (strategic procurement) é efetuado a nível central, isto é, a seleção de 

fornecedores, negociação e contratos é realizado a nível nacional, enquanto o purchasing 

(operational procurement) é efetuado por seis assistentes de compras que estão associados 

por armazém, sendo responsáveis pelo aprovisionamento do respetivo armazém, gerindo 

stocks e compras de todo o portfólio existente. Assim, o processo inicial das compras está 

definido como compra por armazém. 

As empresas podem recorrer a uma variedade de estratégias de compras para cada uma 

das diferentes categorias que constituem o seu portfólio de compras. Algumas das estratégias 

mais comuns e importantes são (Carvalho, et al. 2010): 

 Otimização da base de dados de fornecedores; 

 Global Sourcing; 

 Desenvolvimento de parcerias. 

 A OCP Portugal emprega algumas destas estratégias de compras, no entanto, foca-se 

principalmente no desenvolvimento de parcerias com um número cada vez mais alargado de 

fornecedores, sendo esta negociação realizada a nível central. O desenvolvimento de relações 

com alguns parceiros da indústria farmacêutica apresenta resultados para ambas as partes, e é 

obtida através de relações win-win (Pinto 2010). Os principais requisitos para a OCP Portugal 

formalizar parcerias são: objetivos comuns, confiança mútua, transparência e fiabilidade da 

informação entre as partes, formalização de contratos, negociações com condições especiais, 

apoio na promoção de produtos e ainda criação de soluções diversificadas. 

 

2.4 Gestão de Stocks 

 

A gestão de stocks é um tema cada vez mais predominante nas organizações. Os stocks 

são, de facto, uma componente bastante valorizada na gestão de qualquer empresa, não só 

porque imobilizam capital, mas também porque implicam igualmente outros custos. Assim, 

torna-se imprescindível reduzir os níveis de stock ao mínimo. Contudo, esta redução pode 

interferir na disponibilidade dos produtos, comprometendo assim as vendas da empresa. 

Há inúmeras razões que levam as empresas a ter inventário. Inventário é o stock de 

qualquer produto ou recurso utilizado pela organização (Chase, Jacobs e Aquilano 2004). As 

principais razões que levam as empresas a manter stocks são (Guedes 2010) (Chase, Jacobs e 

Aquilano 2004): 

 Cumprir os requisitos do serviço a clientes;  

 Servir de amortecimento entre a procura e o abastecimento;  

 Cobrir situações de procura inesperada e flutuação sazonal;  

 Responder em situações de falhas no fornecimento/produção; 

 Obter economias de escala nas compras. 

A distribuição farmacêutica é orientada pelas entidades reguladoras (como o Infarmed) 

que obrigam a que os grossistas tenham em stock todos os produtos medicamentos sujeitos a 

receita médica disponíveis em armazém (ou disponíveis para os clientes em 48 horas). É 

obrigatório ainda que os armazéns sejam climatizados entre 15ºC e 25ºC, com climatização 

especial de 2ºC a 8ºC e de 8ºC a 15ºC para produtos específicos, e que as condições de 

transporte tenham o mesmo grau de exigência do armazenamento. Os produtos 



Otimização do Processo de Gestão de Compras e Stocks 

 

Joana Incio                     13 

estupefacientes, de uso veterinário e os químicos são manuseados e armazenados em locais 

próprios. 

Os armazéns da OCP Portugal estão construídos, estruturados e equipados cumprindo 

assim, todos os requisitos legais. O lote e o prazo de validade de todos os produtos são 

controlados ao longo da cadeia, desde a receção do produto na OCP Portugal até à sua entrega 

no cliente. A gestão e a verificação das existências são efetuadas de modo a assegurar o 

cumprimento do FEFO (First Expired, First Out, que significa, primeiro a expirar, primeiro a 

sair). Em casos excecionais, cujos produtos não contenham prazo de validade, é aplicado o 

FIFO (First In, First Out, que significa, primeiro a entrar, primeiro a sair). O controlo dos 

prazos de validade dos produtos é efetuado de modo a garantir o cumprimento dos requisitos 

legais assegurando-se o encaminhamento dos produtos, que entram em incumprimento, para o 

departamento de devoluções ao fornecedor. 

A gestão de stocks e aprovisionamentos da OCP Portugal é da responsabilidade do 

departamento de compras. 

 

2.4.1  Modelos de Gestão de Stocks  

 

A definição de uma política de gestão de stocks para cada produto implica responder a 

duas questões fundamentais: “Quando encomendar?” e “ Quanto encomendar?” de forma a 

minimizar os custos e a satisfazer as necessidades. Existem diversos modelos de gestão de 

stocks que respondem de forma diferente a estas questões. Para decidir qual o modelo de 

gestão de stocks a ser aplicado é necessário avaliar um ponto fundamental no comportamento 

da oferta e da procura: a existência ou não de aleatoriedade/incerteza.  

Do lado da oferta, ou seja, do lado da empresa fornecedora de determinado artigo, se o 

prazo de entrega for fixo e sempre cumprido, e se as quantidades entregues corresponderem às 

quantidades encomendadas, então a oferta não tem aleatoriedade associada, e por isso, é 

considerada determinística (exatidão na informação). Pelo contrário, se o fornecedor tiver um 

prazo de entrega variável e não entregar sempre as quantidades encomendadas, então 

considera-se que a oferta tem um comportamento aleatório/estocástico. 

Do lado da procura, ou seja, do lado do cliente do mercado, se as quantidades 

procuradas forem conhecidas, então pode afirmar-se que a procura é determinística; se a 

procura for variável, incerta, então tem-se um cenário de procura aleatória. 

Assim, os modelos de gestão de stocks podem ser divididos em dois grupos: modelos 

determinísticos e modelos estocásticos (Carvalho, et al. 2010). 

Para aplicar um modelo determinístico a procura e a oferta não possuem qualquer tipo 

de aleatoriedade, ou seja a procura e a oferta têm de ser conhecidas. Um dos modelos mais 

conhecidos é o modelo da quantidade económica da encomenda.  

Na distribuição farmacêutica este modelo não é aplicado dado que, na maior parte das 

vezes, a procura de clientes é desconhecida ou incerta, visto que os pontos de venda 

(farmácias e parafarmácias) recorrem a vários grossistas que fornecem o mercado. Do lado da 

oferta, pode também existir incerteza quanto ao prazo de entrega praticado pelo fornecedor, 

bem como quanto às quantidades entregues (Schneller e Smeltzer 2006). 
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Os modelos estocásticos aplicam-se quando a procura e/ou a oferta têm um 

comportamento aleatório, incerto. A incerteza aumenta a complexidade da gestão de stocks, 

pois é necessário lidar com a possibilidade de existir rutura de stocks. Para lidar com o 

comportamento aleatório é essencial constituir um stock de segurança para absorver variações 

de procura e de tempo de entrega. O dimensionamento do stock de segurança vai depender do 

modelo de gestão de stocks implementado.  

Nos modelos estocásticos existem dois tipos fundamentais de sistemas de controlo de 

stocks: sistema de revisão contínua e sistema de revisão periódica. Os sistemas de revisão 

contínua verificam a quantidade disponível de cada produto continuamente, enquanto os 

sistemas de revisão periódica verificam a quantidade disponível apenas em determinados 

períodos (Gonçalves 2010). 

O sistema de revisão contínua é um modelo semelhante ao modelo da quantidade 

económica de encomenda, com a diferença da existência de stock de segurança. Os níveis de 

stocks são monitorizados constantemente, e quando o stock atinge uma quantidade pré-

definida (ponto de encomenda) é necessário lançar uma encomenda ao fornecedor. Neste 

sistema a quantidade a encomendar é fixa mas o período entre encomendas é variável. A 

figura 9 apresenta a representação gráfica do funcionamento do modelo de revisão contínua 

(Carvalho, et al. 2010). 

No sistema de revisão periódica, o dia da colocação de uma encomenda ao fornecedor 

é pré-definido através de uma periodicidade entre encomendas. Este período entre 

encomendas é fixo, enquanto a quantidade a encomendar é variável, dependendo do ritmo da 

procura durante o período entre encomendas. A figura 10 apresenta a representação gráfica do 

funcionamento do modelo de revisão periódica (Carvalho, et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Modelo de Revisão Periódica; Fonte: (Carvalho, et al. 2010) 

Figura 9 – Modelo de Revisão Contínua; Fonte: (Carvalho, et al. 2010) 

 



Otimização do Processo de Gestão de Compras e Stocks 

 

Joana Incio                     15 

Salienta-se que é exequível a aplicação de ambos os sistemas de gestão de stocks. 

O sistema de controlo de stocks e gestão de compras que a OCP Portugal utiliza é a 

compra de revisão periódica por fornecedor e por armazém local. Como mencionado 

anteriormente, os assistentes de compras da OCP Portugal estão associados por armazéns 

efetuando, assim, a compra por fornecedor e por local de entrega (armazém). O sistema de 

revisão periódica, não sendo perfeito, apresenta algumas vantagens para um grossista visto 

que a encomenda é efetuada com vários produtos fornecidos pelo mesmo fornecedor, 

realizando assim uma encomenda conjunta aquando do período de revisão. A periodicidade 

entre encomendas é fixa, sendo semanal, quinzenal, mensal ou outra. No dia estipulado para a 

colocação da encomenda ao fornecedor, verifica-se a quantidade em stock de todos os artigos 

que são abastecidos por aquele fornecedor e coloca-se uma encomenda de todos os produtos 

em conjunto. Quando o fornecedor faz entrega, fá-lo de uma forma conjunta, o que diminui o 

custo de transporte. 

Após a definição do sistema de controlo de stocks é efetuado o dimensionamento dos 

stocks de segurança. Sendo o modelo de revisão periódica o mais adequado, o stock de 

segurança é calculado através da seguinte fórmula (Carvalho, et al. 2010): 

    SS = Zα × σ      (1) 

  Onde: 

 SS é o stock de segurança;  

 Zα é o fator de segurança;  

 σ é o desvio padrão da procura.  

 

Por sua vez, o desvio padrão da procura é dado pela expressão seguinte:  

    σ = √   (  )       (  )         (2)                     

  Em que:  

 t é o tempo médio desde a data da encomenda até à entrada em 

armazém (Lead Time);  

 σr é o desvio padrão do tempo médio de reposição;  

 r é a procura média por unidade de tempo;  

 σt é o desvio padrão da procura.  

A seguinte fórmula serve para o cálculo do fator de segurança em função do nível de 

serviço pretendido, a partir da distribuição normal de probabilidade. 

    σ = 1- ø (Z α)   (3) 

Entende-se por nível de serviço do tipo alfa a percentagem de pedidos satisfeitos em 

relação ao número de pedidos realizados. O nível de serviço pode ser visto sob três formas: a 

probabilidade de ficar sem stock durante um período de abastecimento, serviço alpha (α); a 

cobertura de stock, ou seja, qual a percentagem da procura que é possível satisfazer com o 

inventário em armazém, serviço beta (β); a quantidade em rutura e o tempo de rutura, serviço 

gamma (γ).  

Quanto maior for o nível de stock, maior será o nível de serviço, uma vez que a 

probabilidade de rutura é menor. Contudo, esse aumento do nível de stock acarreta um 

aumento dos custos. Através das figuras 11 e 12, é possível compreender melhor o significado 

do nível de serviço em função do nível de inventário e do stock de segurança (Christopher 

2011). 
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A OCP Portugal considera um stock de segurança cujos valores em dias são fixos em 

função da classificação de produtos. No entanto, de acordo com a fórmula (1) apresentada, o 

stock de segurança depende da variação da procura do produto bem como do nível de serviço 

definido, logo identifica-se à partida uma oportunidade de melhoria no seu cálculo.   

 

2.4.2 Previsão da Procura 

 

Para além dos stocks serem dimensionados através do modelo de gestão de stocks, são 

também dimensionados com base na caracterização da procura/consumo, a qual é, 

normalmente, feita tirando partido da informação histórica disponível, sobre a qual são 

realizadas análises estatísticas e projeções para o futuro. Uma previsão dos consumos baseada 

em métodos analíticos, complementada pelo conhecimento e experiência do gestor de stocks, 

permite definir políticas de gestão de stocks mais fiáveis, traduzindo-se na manutenção do 

nível de stock correto e adequado, indo ao encontro das necessidades ao menor custo possível. 

Assim, a previsão da procura é uma ferramenta fundamental, e é usada para fornecer uma 

base de trabalho para o planeamento dos níveis de stocks (Powell e Baker 2007). 

Existem diversos métodos de previsão, uns mais sofisticados e complexos do que 

outros. Podem ser usadas técnicas quantitativas e qualitativas. As análises qualitativas 

baseiam-se em intuições e comparações, opiniões de peritos e estudos de mercado, onde se 

destacam o modelo de Delphi, a Extrapolação de Tendências e Análises de Cenários. As 

previsões quantitativas fundamentam-se em dados históricos destacando-se os métodos, mais 

simples e para previsões a curto prazo, da média móvel, do amortecimento exponencial e da 

regressão linear (Powell e Baker 2007). 

Os métodos aplicam-se mediante a análise da série temporal, que se identificam 

através das seguintes componentes: tendência, sazonalidade, cíclica ou simplesmente irregular 

(Almada-Lobo 2003).  

A figura 13 apresenta graficamente as várias componentes de uma série temporal. 

Para produtos com componente regular os métodos da média móvel e amortecimento 

exponencial são preferenciais. Os produtos com baixa componente sazonal, o método da 

média móvel é o mais fácil de aplicar, enquanto para produtos com grande sazonalidade os 

Figura 11 – Nível de Serviço versus Custos 

Inventário; Fonte: (Christopher 2011) 

 

Figura 12 – Nível de Serviço versus Stock 

Segurança; Fonte: (Christopher 2011) 
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métodos de amortecimento exponencial, como o método de Holt-Winters, são os mais 

adequados (Powell e Baker 2007).  

 

Para produtos com comportamento não regular, ou seja, cuja componente aleatória é 

significativa, não podem ser previstos usando as técnicas tradicionais. Os autores (Boylan, 

Syntetos e Karakostas 2006) descrevem o comportamento dos produtos por padrões de 

procura e classificam a procura em quatro formas: suave, errática, lumpy e intermitente. A 

principal inovação reside na previsão para produtos com baixa rotação, em que a procura é 

atualizada apenas a cada consumo (ignorando os períodos de procura nula) e prevê quando 

será o novo consumo. 

A gestão de stocks e encomendas a fornecedores na OCP Portugal é efetuada com base 

no método da média móvel através do histórico, sendo este definido (3, 6 ou 12 meses) de 

acordo com a categoria do produto. A OCP Portugal dispõe ainda de um método de controlo 

dos produtos com reduzida rotação e com consumo irregular, identificando-os como produtos 

“sem rotação” através de parâmetros definidos, para uma distinta gestão de stocks e compras. 

 

2.4.3  Classificação ABC 

 

Após descrição dos vários modelos de gestão de stocks torna-se necessário definir o 

grau de importância que cada produto tem para a empresa. Para cada produto a empresa deve 

definir um nível de serviço a que se propõe trabalhar para o alcançar. A forma mais conhecida 

de classificar os produtos é o método de análise ABC.   

A análise ABC serve assim para diferenciar as políticas de gestão de stocks e o grau de 

controlo necessário para cada produto. É uma ferramenta de gestão na identificação dos 

produtos de maior importância, classificando-os em três classes, de acordo com a maior ou 

menor contribuição para o valor do consumo anual. A análise ABC baseia-se na Lei de Pareto 

(regra 80/20) e indica que tipicamente 80% das vendas de uma empresa provêm de 20% dos 

Figura 13 – Componentes de uma Série Temporal; Fonte: (Gonçalves 2010) 
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seus produtos. Este conceito é hoje adaptado ao que se conhece como classificação ABC em 

que a classe A representa 80% das vendas, a classe B representa os produtos até 15% das 

vendas e a classe C os restantes 5%, como apresenta a figura 14 (Christopher 2011).  

 

Os produtos pertencentes à classe A e B são os produtos mais importantes pelo seu 

valor monetário. Estes produtos podem ter um valor de consumo elevado através da 

combinação do custo baixo com o elevado consumo, ou um custo alto com um baixo 

consumo. Para estas classificações devem ser estabelecidos níveis de serviço mais elevados e 

adotar-se o modelo de revisão contínua. Os produtos de classe C são poucos relevantes, 

devendo por isso ser adotados procedimentos simples de gestão de stocks, sendo o modelo de 

revisão periódica, com uma periodicidade alargada, o mais adequado (Carvalho, et al. 2010).  

A OCP Portugal dispõe de uma análise de produtos por armazém denominados por 

grupos de rotação (em valor e em quantidade), classificação que foi definida de A a F. Esta 

análise é apenas utilizada na definição dos stocks de segurança fixos que influenciam a 

quantidade de sugestão de compra. 

 

2.5 Indicadores de desempenho 

 

O caminho para a melhoria do desempenho depende em muito da capacidade de cada 

um avaliar o impacto das ações individuais no desempenho global da organização onde está 

inserido, bem como compreender as decisões nesse contexto. Para que tal seja possível, é 

necessário ter informação adequada e atualizada. A avaliação de desempenho permite 

acompanhar, em tempo-real, os principais KPIs (key performance indicators) que suportam os 

processos de decisão e todas as iniciativas de melhoria contínua, desde o operador até ao 

gestor de topo (Pinto 2010).  

Existem assim alguns indicadores que são importantes na avaliação do desempenho da 

gestão de stocks (Gonçalves 2010): 

 

Figura 14 – Classificação ABC e Lei de Pareto; adaptado de (Christopher 2011) 
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 Indicadores associados ao nível de stocks e à sua rentabilidade: 

 

 Taxa de Rotação   
                                    

                         
 ×100; 

Indica o número de vezes que os stocks são renovados ao longo do ano. 

Quanto maior for a taxa de rotação maior será a rentabilidade dos stocks (menor será o 

valor imobilizado em stocks). 

 

 Taxa de Cobertura = 
                         

                                     
 × 100; 

 Indica o tempo médio que o stock existente cobre a procura (dias de stock). 

 

 Indicadores associados ao nível de ruturas e ao nível de serviço: 

 

 Taxa de Rutura =  
                                  

                           
 × 100; 

Indica a percentagem da procura que não é satisfeita. 

 

 % Nível de Serviço =  
                                     

                           
 × 100; 

 Indica a percentagem da procura que é satisfeita a partir do stock. 
 

Os principais indicadores utilizados pela OCP Portugal são os dias de stock (taxa de 

cobertura) e as ruturas de stock (taxa de ruturas). Estes indicadores são medidos diariamente, 

em valores gerais e por armazém. Os indicadores serão descritos e abordados no capítulo 3. 
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3 Diagnóstico das Compras na OCP Portugal  

 

As compras têm vindo a assumir um papel cada vez mais relevante em qualquer 

organização e devem ser encaradas como uma atividade estratégica basilar. Encomendar a 

quantidade certa, à hora certa, com entrega no local certo ao menor custo possível, é um dos 

grandes desafios para um funcionamento eficiente da empresa. De igual modo, a gestão de 

inventário é similarmente uma área essencial pois o seu desempenho tem reflexos imediatos 

nos resultados comerciais e financeiros da empresa. Com um número reduzido de players no 

mercado atual torna-se crucial garantir o serviço ao cliente, disponibilizando inventário 

adequado de modo a conquistar e reter clientes. A indisponibilidade de um produto acarreta 

uma venda perdida para a OCP Portugal e uma potencial venda para a concorrência. Deste 

modo, é perentório ter uma correta gestão de inventário para assim evitar ruturas e excessos 

de stock. É necessário adequar os níveis de stock à coleção de produtos pretendida, garantindo 

o nível de serviço ao cliente, e mantendo uma cobertura de stock nacional de acordo com os 

objetivos estabelecidos pelo grupo. A otimização do processo de gestão de compras na OCP 

Portugal torna-se assim fundamental pelo que será efetuada de seguida uma análise ao 

processo de compras, bem como aos níveis de stock existentes, onde serão identificadas 

oportunidades de melhoria.  

 

3.1 Processo de Gestão de Compras 

 

O departamento de compras da OCP Portugal é responsável por aprovisionar e gerir 

stocks, bem como avaliar e negociar com fornecedores. A equipa de compras encontra-se 

localizada e centralizada no armazém da Maia e é constituída por um responsável de compras, 

um técnico de compras e assistentes de compras (designados também por compradores). As 

negociações com os fornecedores são efetuadas a nível central, ou seja, as decisões são 

tomadas a nível nacional pelo responsável e técnico de compras. O aprovisionamento é 

efetuado por seis assistentes de compras que executam o reaprovisionamento diário dos sete 

armazéns da OCP Portugal. Os assistentes de compras estão associados por armazém, sendo 

que um dos compradores tem, à sua responsabilidade, dois armazéns de pequena dimensão. 

As encomendas são efetuadas por fornecedor e armazém, ou seja, o comprador efetua a 

compra ao fornecedor para o seu armazém, gerindo de forma individual o seu stock. O 

processo de compra encontra-se descentralizado, ou seja, o aprovisionamento é feito por 

localização. O processo da gestão das compras é denominado de compra por armazém. Este 

processo tem como principal desvantagem a criação de vários pontos de acumulação de stocks 

que origina um aumento de inventário. O facto de os armazéns serem geridos 

individualmente, dificulta a redução dos stocks. Identificou-se assim uma oportunidade de 

melhoria no processo de gestão de compras.  
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3.2 Sistema de Gestão de Stocks 

 

A OCP Portugal detém cerca de 20.000 produtos, que se encontram localizados nos 

seus armazéns, de acordo com a procura local. O sistema de controlo de stocks e gestão de 

compras que a OCP Portugal utiliza atualmente é o sistema de revisão periódica, por 

fornecedor e armazém local. O sistema de revisão periódica é o mais adequado visto que se 

agregam vários produtos fornecidos pelo mesmo fornecedor, formando encomendas 

conjuntas. A periodicidade standard entre encomendas é fixa sendo de 20 dias de calendário. 

A colocação da encomenda não tem dia fixo definido, sendo o dia da semana móvel mediante 

o cálculo de dias de reaprovisionamento. No entanto, existem algumas exceções em que, de 

acordo com a negociação com o fornecedor, as encomendas são colocadas semanalmente e/ou 

mensalmente, sendo por vezes definido um dia fixo. Este parâmetro é definido e inserido por 

fornecedor no sistema de informação OLGA. Deste modo, conclui-se que o planeamento de 

compras é desequilibrado, originando falta de balanceamento na colocação das encomendas, 

bem como na receção das mesmas.   

Diariamente os assistentes de compra cumprem uma rotina que consiste na análise dos 

fornecedores pré-definidos para colocação de encomenda nesse dia, bem como dos produtos 

em risco de rutura de stock. O risco de rutura é considerado quando o stock disponível é 

inferior a 5 dias de cobertura. Não existem alertas para o risco de ruturas sendo a análise 

efetuada, sempre que possível, numa base diária. A prioridade de encomendas é dada para os 

fornecedores cujos produtos têm um maior número de ruturas e/ou risco de ruturas, sendo 

assim considerados como críticos. Posteriormente, procede-se à revisão dos restantes 

fornecedores pré-designados para o dia. As encomendas são enviadas de acordo com o 

protocolo definido por fornecedor, sendo enviadas por EDI, fax ou email. O número de 

fornecedores que detêm o protocolo de envio por EDI é ainda reduzido, sendo o envio da 

grande maioria das encomendas por email ou fax, resultando assim num processo moroso 

para a equipa de compras. 

 As encomendas são efetuadas de acordo com a quantidade de sugestão que é 

recalculada a cada ciclo de compras. O cálculo da quantidade de sugestão é efetuado de 

acordo com o apresentado na figura 15. 

Figura 15 – Cálculo da quantidade de sugestão de compra ao fornecedor 
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  As principais observações ao cálculo existente são: 

 Stock segurança: o stock de segurança depende da variabilidade da procura e do 

nível de serviço associado por produto e da variabilidade do lead time, e no 

cálculo é considerado um valor fixo por importância de produto; 

 Nível de serviço: inexistência de definição do nível de serviço desejado por 

produto; 

 Consumo médio diário: calculado com base nas categorias de produtos, quando 

deveria ser calculado com base na importância do produto (método ABC). 

Por estes motivos, este cálculo origina muitas vezes ruturas de produtos e consequente 

antecipação das encomendas. Esta situação causa um incremento de encomendas enviadas ao 

fornecedor, que por sua vez origina um aumento do trabalho do comprador. 

A quantidade de sugestão pode ainda ser alterada pelo comprador e a maioria das 

alterações correspondem a pequenos acertos de quantidade de acordo com informação da 

quantidade mínima e múltipla de encomenda. Os acertos são efetuados mais frequentemente 

por defeito do que por excesso, indiciando um controlo de inventário por parte das compras. 

São regularmente parametrizadas no sistema as quantidades e múltiplos de encomenda de 

modo a otimizar tanto o envio das encomendas por parte do fornecedor como a receção das 

mesmas pelas equipas de receções da OCP Portugal. 

Como conclusão, identificou-se uma oportunidade de melhoria no cálculo da 

quantidade de sugestão de encomenda.  

 

3.3 Classificação de Produtos 

 

 A OCP Portugal dispõe de uma análise de produtos por armazém denominados por 

grupos de rotação (em valor e em quantidade), classificação que foi definida de A a F. Esta 

análise é apenas utilizada na definição dos stocks de segurança fixos que influenciam a 

quantidade de sugestão de compra. 

Deste modo, identificou-se à partida a necessidade de efetuar uma correta e atualizada 

classificação de produtos a nível global. Definiu-se que a classificação deveria ter 

componentes quantitativa e qualitativa, sendo a primeira baseada no método da classificação 

ABC e a segunda nos clusters, como sendo grupos de categorias de produtos. 

 Foram ainda analisadas várias particularidades dos produtos e identificaram-se as 

seguintes condições: 

 Produtos com vendas; 

 Produtos sem vendas com pedidos de clientes; 

 Produtos sem vendas sem pedidos de clientes. 

 Assim, definiu-se a seguinte classificação para a análise da situação inicial e futura, 

como apresenta a tabela 1. 
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 Para a análise consideraram-se ainda os seguintes critérios de seleção: 

 Produtos: Produtos ativos na coleção de produtos (~20.370 SKUs); 

 Período de análise: últimos 12 meses (Setembro 2012 a Agosto 2013). 

 Analisando a percentagem de SKUs (stock keeping units) através da classificação ABC 

verifica-se que a Lei de Pareto 20/80 neste caso é de 7/80. Isto significa que 80% do valor de 

vendas pertence apenas a 7% de produtos, correspondendo a 67% de unidades vendidas. A 

figura 16 apresenta as percentagens de produtos, vendas em valor e quantidade de acordo com 

a classificação quantitativa dos produtos. 

 A classificação qualitativa, baseada em grupos de categoria de produto e denominada 

agora por cluster, foi igualmente efetuada como apresentada na figura 17. Verifica-se que a 

maior fatia de vendas em valor e quantidade é de medicamentos éticos (RX), no entanto 

correspondendo a apenas 16% do número de produtos da coleção. 

 

Figura 16 – Nº de SKUs e Vendas por Classificação Quantitativa de Produtos 

 

Figura 17 – Nº de SKUs e Vendas por Classificação Qualitativa de Produtos 

Tabela 1 – Classificação Quantitativa e Qualitativa de Produtos 

A 80% Valor Venda RX Medicamentos Éticos

B 15% Valor Venda GX Medicamentos Genéricos

C 5% Valor Venda OTC
Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica

X Sem Vendas Com Procura SK Dermocosméticos

Y Sem Vendas Sem Procura OTH

Suplementos Alimentares, 

Dispositivos Médicos, Químicos, 

Veterinários, Homeopáticos, 

Acessórios e outros.

Classificação QualitativaClassificação Quantitativa
ABC Clusters



Otimização do Processo de Gestão de Compras e Stocks 

 

Joana Incio                     24 

 A análise ABC apresenta assim o grau de importância de cada classificação de produto 

e o quanto contribui para as vendas totais da OCP Portugal. A identificação da importância 

dos grupos é também uma mais-valia, mostrando claramente quais as categorias de produtos 

com maior e menor impacto para a OCP Portugal. 

 De acordo com o apresentado identificou-se uma oportunidade de melhoria para a 

gestão de produtos futura da OCP Portugal. Esta classificação será utilizada em todo o 

diagnóstico realizado. 

 

3.4 Níveis de Stock 

 

 Para uma melhor compreensão da situação inicial e considerando a classificação 

definida anteriormente, efetuou-se o levantamento dos níveis de stock em quantidade e em 

valor num dia aleatório de um mês do ano 2013. 

 A figura 18 apresenta o stock em dias e as percentagens de stock em valor e 

quantidade de acordo com a classificação quantitativa dos produtos. 

 A figura 19 apresenta o stock em dias e as percentagens de stock em valor e 

quantidade de acordo com a classificação qualitativa dos produtos. 

 É possível verificar que os produtos de classe B e C são os que apresentam dias de 

stock mais elevados e mais contribuem para o desvio do indicador de dias de stock, como 

apresenta a figura 18. 

Figura 18 – Stocks em Valor e Quantidade por Classificação Quantitativa de Produtos 

Figura 19 – Stocks em Valor e Quantidade por Classificação Qualitativa de Produtos 
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 Uma das principais fontes de incremento de inventário dos produtos da classe C 

resulta da prática de descontos comerciais. As compras de certos produtos são efetuadas com 

quantidades bastante superiores ao consumo médio e as encomendas são efetuadas por longos 

prazos de aprovisionamento. Os produtos mais apetecíveis são da categoria dermocosmética 

(SK) como apresenta a figura 19, onde a margem para descontos é elevada, representando, no 

entanto, apenas 2% das vendas globais. Os descontos comerciais são benéficos para a empresa 

pois permitem aumentar a margem de lucro, mas em contrapartida, concentram o capital em 

inventário. É necessário assim avaliar adequadamente as propostas com condições comerciais 

diferentes do normal para haver uma distribuição equilibrada dos stocks, libertando margem 

para inventário de produtos da classe A e B. Existem ainda produtos com alta variabilidade na 

procura e irregularidade no fornecimento que igualmente contribuem para o incremento das 

quantidades compradas e, em consequência, para o aumento do inventário. 

 Verifica-se, ainda, a quase inexistência de produtos sem qualquer movimentação, 

representando apenas 0,05% do valor total do stock existente. Isto deve-se principalmente à 

expiração dos prazos de validade dos produtos, obrigando assim à devolução ao respetivo 

fornecedor. No caso dos produtos sem prazo de validade, os mesmos têm um prazo máximo 

para comercialização, sendo igualmente devolvidos ou destruídos no caso da sua não 

aceitação por parte dos fornecedores. 

 A principal conclusão que se retira desta análise de inventário é que é fundamental 

adequar o nível de inventário aos produtos com maior impacto nas vendas da OCP Portugal, 

aumentando os níveis de stocks dos produtos da classe A e reduzindo os da classe C. 

 

3.5 Pedidos vs. Vendas 

 

 Adicionalmente, efetuou-se ainda uma análise aos pedidos realizados pelos clientes da 

OCP Portugal face às vendas efetivadas. Considerando a classificação quantitativa de 

produtos, levantaram-se os pedidos e vendas realizadas no período de análise, apresentado na 

figura 20. Detetou-se uma grande discrepância, principalmente nos produtos de classe A, 

sendo esta diferença extensível a todas as classes.  

 Efetuou-se a mesma análise por classificação qualitativa de produtos, apresentada na 

figura 21. Detetou-se que a maior discrepância ocorre nos medicamentos éticos (RX). 

Figura 20 – Pedidos versus Vendas por Classificação Quantitativa de Produtos 
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 Começando pelos produtos de classe X, ou seja, produtos com pedidos de clientes no 

entanto sem vendas efetivadas, verificou-se que os pedidos correspondem a 8,2% dos 

produtos ativos na coleção de produtos da OCP Portugal, sendo cerca de 1800 SKUs. Este 

resultado suscitou dúvidas dado o elevado número de pedidos não realizados.  

 Foi assim efetuada uma análise aos TOP 20 SKUs e verificou-se que 40% dos 

produtos já não eram comercializados no mercado. De acordo com este resultado, a equipa de 

compras iniciou um trabalho minucioso de análise dos produtos da listagem em questão, ação 

esta que foi desenvolvida durante o decorrer do presente projeto. Este trabalho obrigou ao 

contacto com os fornecedores dos produtos, interrogando-os sobre a comercialização dos 

mesmos. A figura 22 apresenta os dados e os resultados obtidos até à presente data. 

 

  

 O trabalho encontra-se em fase final e será concluído assim que se obter resposta por 

parte dos fornecedores em falta. No entanto, esta tarefa é uma ação contínua dado que os 

fornecedores estão frequentemente a atualizar o seu portfólio de produtos. Assim, é 

considerada uma oportunidade de melhoria com um grande impacto na gestão de compras, 

stocks e capacidade de armazéns. 

 Relativamente às diferenças detetadas entre pedidos e vendas dos produtos, 

especialmente os de classe A e da categoria RX, decidiu-se analisar os fornecimentos por 

parte dos fornecedores. As compras são efetuadas por fornecedores, logo a informação 

analisada foi de acordo com a classificação quantitativa de fornecedores (tema detalhado no 

ponto seguinte). Assim, a figura 23 apresenta as compras efetuadas e recebidas num certo 

período, de acordo com a classificação ABC de fornecedores. Identificaram-se à partida 

produtos com fornecimento muito inferior ao solicitado. Os dados assim obtidos justificam 

claramente as vendas efetivadas face aos pedidos efetuados pelos clientes da OCP Portugal. 

Em valores gerais verifica-se que apenas 70% das compras efetuadas aos fornecedores foram 

efetivamente fornecidas. 

 

Figura 21 – Pedidos versus Vendas por Classificação Qualitativa de Produtos 

Figura 22 – Resultado da atualização da coleção de produtos 

Nº SKUs s/ vendas 1800 Nº SKUs descontinuados 1000 % Produtos Inativos 56%

Nº Fornecedores 140 Nº Fornecedores Tratados 100 % Forn. Tratados 71%
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 Deste modo, detetaram-se produtos específicos cuja quantidade recebida é 

frequentemente inferior à comprada. Estes produtos são considerados produtos com 

fornecimento limitado pelo fornecedor. É do conhecimento do mercado que a maior parte dos 

produtos com fornecimento limitado por parte dos fornecedores, correspondem aos 

medicamentos éticos, como a figura 21 comprova. É ainda prática generalizada no mercado, 

as farmácias fazerem os pedidos dos produtos de que necessitam, e repetirem estes pedidos 

nas 2 ou 3 encomendas diárias que efetuam, sempre que os mesmos não são fornecidos. Estes 

pedidos são muitas vezes em quantidades superiores às necessidades reais, levando a um 

aumento dos pedidos. De facto, é de grande importância que estes produtos estejam 

identificados no sistema informático para que a sua gestão seja distinta da gestão standard de 

compras e stocks dos produtos considerados com fornecimento normal. 

 Concluindo, identificou-se mais uma oportunidade de melhoria com um grande 

impacto na gestão de compras e respetivos stocks. 

 

3.6 Classificação de fornecedores 

 

 A OCP Portugal tem cerca de 330 fornecedores, não dispondo de qualquer 

classificação dos mesmos. Dada a importância da classificação para diferenciar os 

fornecedores, definiu-se que a classificação deveria ter uma componente quantitativa 

baseando-se no método de classificação ABC.  

 Foram ainda analisadas várias especificidades dos fornecedores e identificaram-se as 

seguintes condições: 

 Fornecedores ativos sem vendas; 

 Fornecedores inativos (alguns ainda com stock). 

 Assim, definiu-se a classificação da tabela 2 para a análise da situação atual e futura. 

Tabela 2 – Classificação Quantitativa de Fornecedores 

Figura 23 – Compra versus Receção por Classificação Quantitativa de Fornecedores 

A 80% Valor Venda

B 15% Valor Venda

C 5% Valor Venda

W Sem Vendas

Z Inativos

Classificação Quantitativa
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3.7 Análise de fornecedores 

 

 A análise aos fornecedores é igualmente importante dado que estes são os parceiros de 

negócio a montante que contribuem conjuntamente para a atividade farmacêutica. Assim, dos 

cerca de 330 fornecedores verifica-se que apenas 12%, cerca de 40 fornecedores, contribuem 

para 80% das vendas anuais, correspondendo a 60% de unidades vendidas. A figura 24 

apresenta as percentagens de fornecedores, vendas em valor e quantidade de acordo com a 

classificação quantitativa dos fornecedores. 

 Considerando a classificação definida efetuou-se igualmente o levantamento dos 

níveis dos stocks por fornecedor em quantidade e em valor num dia aleatório de um mês do 

ano 2013. A figura 25 apresenta o stock em dias e as percentagens de stock em valor e 

quantidade de acordo com a classificação quantitativa dos produtos. É possível verificar que 

os fornecedores de classe C são os que apresentam dias de stock mais elevados e mais 

contribuem para o desvio do indicador de dias de stock. 

 Foi ainda efetuada a análise aos prazos de entrega (lead time = LT) dos fornecedores, 

efetuando a comparação entre os prazos reais médios praticados durante o período de análise 

e os prazos de entrega teóricos que são dados inseridos pelos compradores no sistema de 

informação. A figura 26 apresenta os prazos médios de entrega em dias, teóricos e reais, por 

classificação quantitativa de fornecedor.  

Figura 24 – Nº de Fornecedores e Vendas por Classificação Quantitativa de Fornecedores 

Figura 25 – Stocks em Valor e Quantidade por Classificação Quantitativa de Fornecedor 
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 Verifica-se que existe uma diferença média de cerca de um dia entre o prazo de 

entrega teórico e o real. O prazo de entrega considerado teórico é o prazo que foi informado 

pelo fornecedor aquando da negociação inicial. No entanto, detetou-se que esta informação 

não teve a atualização devida. Assim, surge a necessidade de atualizar os prazos de entrega 

dos fornecedores, com foco nos armazéns da Régua e Viseu. Esta tarefa foi realizada e 

cumprida para todos os armazéns, durante o decorrer do projeto, pela equipa de compras, 

através do contacto com os fornecedores. Futuramente será validado se os fornecedores 

cumprem os prazos de entrega, constituindo um dos pontos de avaliação anual de 

fornecedores. 

 Analisou-se ainda o número de encomendas enviadas aos fornecedores. Foi efetuado o 

levantamento do número de encomendas enviadas num ano e verificou-se um valor de cerca 

de 49.350 encomendas, uma média de cerca de 4.100 por mês. Este volume corresponde a um 

número médio de 25 encomendas enviadas por dia e por armazém aos fornecedores. A figura 

27 apresenta a percentagem de encomendas enviadas por classificação quantitativa de 

fornecedores. Verifica-se que o maior número de encomendas são colocadas aos fornecedores 

com maior impacto na OCP Portugal. Verifica-se ainda uma maior percentagem de envio de 

encomendas nos armazéns centrais regionais, Alverca e Maia, visto serem os armazéns com 

maior número de clientes e maior valor de faturação. Isto origina ainda uma maior 

variabilidade de pedidos de clientes, sendo por vezes necessário antecipar encomendas para 

satisfação dos mesmos. A compra centralizada de produtos é também um motivo pelo qual os 

armazéns de Alverca e Maia efetuam mais encomendas que os restantes armazéns. 

Figura 26 – Lead Time Teórico versus Lead Time Real por ABC Fornecedor e por Armazém 

Figura 27 – Percentagem de encomendas colocadas por Fornecedor e Armazém 
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 Como apresenta a figura 28, Maia e Alverca são os armazéns que mais linhas recebem 

de encomendas efetuadas aos fornecedores, sendo os fornecedores de classe A os mais 

significativos. 

 Como conclusão, identificaram-se alguns indicadores necessários para o 

acompanhamento e controlo do desempenho dos fornecedores que terão grande impacto na 

gestão dos mesmos. 

 

3.8 Transferências entre armazéns 

  

 As transferências entre armazéns realizam-se diariamente entre os armazéns 

secundários (B, R, V, TN e S) e os centrais regionais (M e A). As transferências são efetuadas 

a nível regional existindo apenas uma rota entre os armazéns regionais centrais (M e A). As 

transferências entre armazéns ocorrem para garantir o serviço ao cliente, abastecer armazéns 

de produtos com compra centralizada, nivelar stocks e ainda satisfazer ruturas de emergência.  

 Efetuou-se uma análise às transferências de produtos entre os armazéns da OCP 

Portugal (excluindo as transferências efetuadas associadas ao serviço ao cliente pré-definido 

por segmentação de cliente), tendo-se detetado uma elevada percentagem de transferências de 

produtos de classe A, como apresenta a figura 29.  

Figura 29 – Transferências entre armazéns em Valor e Quantidade por Classificação Quantitativa de Produtos 

Figura 28 – Linhas recebidas por armazém e por classificação quantitativa de fornecedor 
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 Esta análise apresenta claramente uma deficiente gestão de stocks e aprovisionamento 

a nível nacional. Tal é provocado pelo facto das encomendas aos fornecedores não serem 

colocadas a uma data fixa, mas sim a um dia móvel e variável de armazém para armazém. 

Para socorrer alguma rutura de emergência é efetuada muitas vezes uma transferência entre 

armazéns. É assim fundamental rever o planeamento das encomendas de modo a reduzir o 

impacto das transferências entre armazéns, particularmente nos produtos da classe A e B. Os 

produtos com compra centralizada são maioritariamente os produtos da classe C, no entanto 

pouco contribuem para o valor total das transferências. 

 Como conclusão, é possível reduzir as transferências entre armazéns de acordo com 

um processo de gestão de compras mais adequado e um sistema de gestão de stocks mais 

controlado através da classificação quantitativa de produtos, sendo para tal importante a 

definição de indicadores de controlo. Identificou-se assim uma oportunidade de melhoria. 

 

3.9 Análise de indicadores de desempenho 

 

 Os principais indicadores que a OCP Portugal controla são os dias de stock e as 

ruturas de stock. Estes indicadores são objeto de análise numa base diária e são calculados a 

nível global e por armazém.  

 Os dias de stock são calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 Dias de stock = 
                     (                    )

                                     (                         )
 

  

 Este indicador corresponde ao valor do inventário e ao valor médio de vendas 

mensais, não considerando, para o cálculo, domingos e feriados e considerando o sábado 

como um dia normal. Foi efetuado o levantamento das vendas diárias de um mês aleatório, 

como se apresenta na figura 30, e calculou-se o peso das vendas realizadas aos sábados e 

domingos, representando assim uma média de cerca de 30% das vendas médias dos dias úteis. 

Face ao exposto, identificou-se uma oportunidade de melhoria no cálculo dos dias de stock, 

em que se deverá considerar o sábado e domingo com uma percentagem em vez de 1 dia 

normal de vendas. 

Figura 30 – Vendas diárias de um mês aleatório 

K€ 
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 A dinâmica de vendas do mercado farmacêutico gera procura com sazonalidade 

composta. É possível observar sazonalidade diária, semanal, mensal e anual. Na figura 30 é 

possível observar a sazonalidade semanal de um mês aleatório. As sazonalidades mais 

importantes são:   

 No início da semana a procura aumenta (dias úteis);  

 No início do mês a procura aumenta expressivamente.  

 Estes padrões são consequência da gestão interna das farmácias, sendo a primeira 

associada aos fins-de-semana, quando a maioria das farmácias encerram, e a segunda 

associada às condições mensais de pagamento das farmácias. A sazonalidade ao longo do ano 

está diretamente ligada às estações: no verão o consumo de produtos solares aumenta, 

enquanto no inverno a procura dos produtos de combate às constipações dispara, com uma 

particularidade no início do Outono com a comercialização das vacinas da gripe.  

 Foi analisado o histórico do indicador de dias de stock (final de cada mês) e pela 

análise da figura 31, é possível verificar que os dias de stock variam entre 18,5 e 21,5 dias. É 

um valor bastante variável que demonstra um pouco a falta de controlo dos dias de stock. 

Como revelado anteriormente o cálculo dos dias de stock contabiliza os sábados como um dia 

normal de vendas, fazendo com que o cálculo seja inflacionado, não correspondendo 

totalmente à realidade. Assim, conclui-se que é possível uma redução dos dias de stock 

efetuando apenas o cálculo exato. Como referido anteriormente, é possível ainda com uma 

gestão de stocks mais eficiente, a nível nacional, reduzir este indicador. 

 As ruturas de stock na OCP Portugal são consideradas por linhas pedidas não 

satisfeitas, relacionado com o nível de serviço do tipo alpha, descrito no capítulo 2. As ruturas 

são calculadas diariamente de acordo com a seguinte fórmula: 

 

% Ruturas =  
   de            ncomendas n o satisfeitas por    

   total de            ncomendas por dia
 

 As ruturas são em percentagem dos pedidos e subdividem-se em: 

 Faltas 

 Esgotados 

Figura 31 – Histórico dos Dias de Stock 
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 As ruturas são consideradas apenas para os produtos em falta por falha da OCP 

Portugal e não são considerados os produtos esgotados por falha do fornecedor. A figura 32 

apresenta a evolução da percentagem de linhas em falta onde é possível verificar que as faltas 

rondam entre os 0,9% e os 1,2% de faltas das linhas pedidas. 

 Foram ainda analisadas as faltas num mês aleatório, considerando a classificação 

quantitativa e qualitativa dos produtos. Assim, as figuras 33 e 34 apresentam as faltas diárias 

em linhas e percentagem por ABC e cluster de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Figura 32 – Histórico das Linhas em Falta 

Figura 33 – Linhas e percentagem em Falta por ABC Produto 

Figura 34 – Linhas e percentagem em Falta por Cluster de Produto 
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 As faltas são proporcionais à sazonalidade dos pedidos de clientes, como foi 

apresentado anteriormente na figura 25. É possível verificar que os produtos com mais faltas 

são os da classe C, dado o elevado e diversificado número de SKUs existentes na coleção de 

produtos. Apesar da percentagem de faltas dos produtos da classe A e B serem inferiores aos 

restantes produtos, é evidente que é necessário reduzir esta percentagem dado que são os 

produtos com maior importância para as vendas da OCP Portugal. Representam também um 

número reduzido de SKUs, logo adotando medidas de controlo distintas é possível reduzir as 

faltas aumentando assim o nível de serviço ao cliente.  

 Como conclusão, é necessário realçar a importância de indicadores com informação 

mais detalhada para um acompanhamento e controlo dos diversos produtos, que terão grande 

impacto na gestão dos indicadores. 

 
 

3.10 Oportunidades de Melhoria Identificadas 

 

 As oportunidades de melhoria foram sendo identificadas ao longo do diagnóstico 

realizado ao processo de compras da OCP Portugal. A tabela 3 resume as oportunidades de 

melhoria identificadas, bem como a respetiva área de impacto. Estas oportunidades serão 

abordadas no próximo capítulo, onde será definido o novo modelo operativo da gestão de 

compras e stocks da OCP Portugal. 

 

  

Tabela 3 – Resumo das oportunidades de melhoria identificadas 

Oportunidades de Melhorias Área de Impacto Diagnóstico Solução
Processo de Gestão de Compras Gestão de Compras 3.1 4.2

Sistema de Gestão de Stocks Gestão de Stocks 3.2 4.3

Planeamento de Compras a Fornecedor Gestão de Compras 3.2 4.4

Quantidade de Sugestão de Compra Gestão de Compras e Stocks 3.2 4.3.2

Classificação Quantitativa de Produtos (ABC) Gestão de Compras e Stocks 3.3 4.1

Classificação Qualitativa de Produtos (Clusters ) Gestão de Compras e Stocks 3.3 4.1

Atualização da Coleção de Produtos Gestão de Compras e Stocks 3.5 4.1

Identificação de Produtos com Fornecimento Limitado Gestão de Compras e Stocks 3.5 4.1

Classificação Quantitativa de Fornecedores (ABC) Gestão de Fornecedores 3.6 4.1

Atualização dos Lead Time  dos fornecedores Gestão de Fornecedores 3.7 4.5

Indicadores de Desempenho de Fornecedores Gestão de Fornecedores 3.7 4.5

Indicadores de Desempenho de Transferências Internas Gestão de Indicadores 3.8 4.6

Atualização do cálculo de stock em dias Gestão de Indicadores 3.9 4.7

Novos Indicadores de Desempenho das Compras Gestão de Indicadores 3.9 4.7
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4 Novo Modelo Operativo das Compras da OCP Portugal 

 

 Após o diagnóstico detalhado da situação inicial do processo de gestão de compras e 

stocks na OCP Portugal, foi definido o novo modelo operativo de gestão de compras e stocks 

considerando as oportunidades de melhoria identificadas. Os processos ligados à gestão de 

compras e stocks foram redesenhados para se obter um melhor controlo e normalização dos 

mesmos. As modificações tiveram o auxílio de todos os colaboradores envolvidos nos 

mesmos, particularmente a equipa de compras. As soluções definidas foram também de 

encontro às melhores práticas de gestão de compras e gestão de stocks. Assim, o novo modelo 

operativo tem como objetivo garantir o aumento da eficiência dos processos e uma maior 

eficácia no planeamento de compras. Nas secções seguintes descrevem-se as várias soluções 

definidas no novo modelo operativo das compras da OCP Portugal. 

 

4.1 Classificação de Produtos e Fornecedores 

 

 Em primeiro lugar, é fundamental classificar os produtos e os fornecedores para dar a 

devida importância a cada um deles e assim definir as regras e os níveis de serviço associados 

por grupos de produtos. Neste sentido, no novo modelo operativo, os produtos serão 

identificados por classificação quantitativa e qualitativa, de acordo com a tabela 1 descrita no 

capítulo 3, mais concretamente, método ABC e Clusters. Em relação aos fornecedores, estes 

serão identificados quantitativamente, de acordo com a tabela 2 descrita no capítulo 3, 

correspondendo ao método ABC. 

 A classificação quantitativa de produtos e de fornecedores terá por base as vendas 

globais nacionais correspondentes a um período parametrizável, definido inicialmente para os 

últimos 12 meses. O cálculo é atualizado numa base mensal, no início de cada mês, 

considerando assim o período anteriormente definido. A parametrização das classificações 

pode ser alterada por definição de utilizador, sendo possível adicionar e/ou remover outros 

níveis de classificações a considerar no futuro, bem como as respetivas percentagens 

associadas ao cálculo. Os produtos novos aguardarão a atribuição de classificação pela rotina 

de cálculo.  

 A classificação qualitativa de produtos é baseada nos clusters, que são grupos de 

categorias de produtos definidas pela atividade farmacêutica, sendo possível adicionar e/ou 

remover novos grupos de categorias, dependendo da necessidade futura e da importância de 

outras categorias.  

 Dada a sua relevância, todas as classificações serão contempladas nos formulários do 

sistema informático indispensáveis ao utilizador e serão o foco de utilização de qualquer 

departamento dentro da empresa. 
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 Serão ainda identificados os produtos de fornecimento limitado por parte dos 

fornecedores para que a sua gestão seja distinta da gestão standard de compras e stocks dos 

produtos considerados com fornecimento normal. A identificação destes produtos será 

efetuada, pela equipa de compras, ou por indicação prévia do laboratório (se disponível) ou 

pela análise do indicador da quantidade entregue, que será abordado na secção 4.5. 

 A classificação de produtos de classe X será alvo de análise contínua, com o objetivo 

de atualizar a coleção de produtos comercializáveis pela OCP Portugal, tal como referido na 

secção 3.5. 

 As classificações definidas permitirão uma prioritização no processo de gestão de 

compras bem como no sistema de gestão de stocks.  

 

4.2 Processo de Gestão de Compras 

 

 O processo de gestão de compras que melhor responde às situações críticas 

identificadas é denominado de compra nacional por fornecedor. É definida assim uma 

alteração ao funcionamento do processo de compra originando uma encomenda ao fornecedor 

em simultâneo para os sete armazéns. Esta é a principal mudança de todo o processo em que 

se pretende melhorar a gestão de stocks a nível nacional, otimizando o planeamento de 

compras. A compra nacional por fornecedor em nada altera o processo de receção de 

mercadoria nos armazéns da OCP Portugal, nem a receção da encomenda por parte do 

fornecedor. A encomenda em simultâneo deverá gerar sete encomendas individuais com sete 

números de encomendas e com sete locais de entrega diferentes. A única diferença para o 

fornecedor é que passará a receber as sete encomendas na mesma data e hora em vez de datas 

distintas. 

 Os principais ganhos operacionais que se esperam obter com a compra nacional por 

fornecedor são: 

 Encomendar na mesma data para todos os armazéns: origina um planeamento de 

compras organizado e metódico; 

 Rececionar os produtos em simultâneo em todos os armazéns: mantendo os níveis de 

stock globais e reduzindo as transferências entre armazéns, disponibilizando assim os 

stocks a nível nacional; 

 Melhorar o controlo do stock global: visibilidade do mesmo produto para os sete 

armazéns, facilitando a gestão do stock do produto e respetiva redução de inventário;  

 Aumentar a rotação de stocks: com a gestão de stocks a nível nacional existirá maior 

rotação dos stocks reduzindo assim as devoluções a fornecedor por prazo de validade; 

 Tornar o processo mais rápido: menos tempo consumido no sistema informático na 

mudança de armazém para colocação e envio da encomenda. 

  

 Face à alteração do processo de gestão de compras, a equipa será igualmente adaptada 

sendo necessário alocar por comprador os fornecedores existentes. A distribuição será 

efetuada por classificação quantitativa de fornecedor, de modo a obter um correto 

balanceamento de trabalho entre os compradores. A alocação dos fornecedores por comprador 
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será efetuada de acordo com a tabela 4. Desta forma, cada comprador ficará responsável por 

cerca de 55 fornecedores das várias importâncias. 

  

4.3 Sistema de Gestão de Stocks 

 

 O modelo de controlo de stocks inicial, identificado e descrito no capítulo 3, é o 

sistema de revisão periódica, por fornecedor e armazém. A grande alteração ao processo de 

gestão de compra, denominado de compra nacional por fornecedor, não interfere no sistema 

de gestão de stocks, passando a efetuar-se uma encomenda ao fornecedor para abastecimento 

de todos os armazéns da OCP Portugal. 

 A alteração ao processo de gestão de stocks definido para o novo modelo operativo 

consiste na aplicação de um mix de sistemas de gestão de stocks (revisão periódica e revisão 

contínua) para certos produtos. O sistema de gestão de stocks que é igualmente aplicado à 

procura e/ou oferta aleatórias é o sistema de revisão contínua de stocks. Este sistema efetua 

uma monitorização constante aos níveis de stock, gerando um alerta quando o stock existente 

atinge o ponto de encomenda pré-definido. A utilização de ambos os sistemas será 

parametrizável de acordo com a classificação quantitativa de produtos. Tal como já referido, a 

classificação quantitativa de produtos consiste na definição do grau de importância que os 

produtos têm para a empresa.  

 Assim, os produtos pertencentes à classe A e B são os mais importantes pelo seu 

elevado consumo e valor monetário. Para estas classificações devem ser estabelecidos níveis 

de serviço mais elevados e, para tal, adotar-se ambos os sistemas de gestão de stocks. Deste 

modo, os stocks destes produtos serão mais controlados evitando possíveis ruturas de stocks. 

O ponto de encomenda pode ocorrer antes do período pré-definido de revisão da encomenda. 

Nestas situações, e de modo a assistir a uma rutura de emergência, a decisão de 

reabastecimento dos produtos pode ser efetuada de duas formas: efetuando compra ao 

fornecedor através da antecipação da encomenda ou efetuando transferência de stock entre 

armazéns. A decisão dependerá do número de produtos nas mesmas condições, do nível de 

stock existente nos vários armazéns e ainda da importância do fornecedor (através da 

classificação quantitativa).  

 Os produtos de classe C são poucos relevantes, devendo por isso ser adotados 

procedimentos simples de gestão de stocks, sendo o modelo de revisão periódica, com uma 

periodicidade alargada, o mais adequado. Para estes produtos o nível de serviço é menor. 

 

Tabela 4 – Número de fornecedores por comprador 

Nº Forn. Nº Forn./Comprador

A 80% Valor Venda 39 7

B 15% Valor Venda 41 7

C 5% Valor Venda 221 37

W 0% Vendas 14 2

Z Inativos c/ stock 21 4

ABC Fornecedor
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4.3.1 Parâmetros de gestão de stocks 

 

 Para aplicação dos sistemas de gestão de stocks definidos, foi necessário definir novos 

parâmetros. Será necessário decidir por classificação quantitativa de produto a existência ou 

não, de stock de segurança (SS), stock mínimo (Sm) e ponto de encomenda (PE). O stock 

máximo (SM) deverá ser o permitido por classificação de produto. O fator de segurança (Z) a 

considerar no cálculo do stock de segurança depende do nível de serviço a definir pela 

classificação quantitativa do produto. Deste modo, todos estes parâmetros serão alertas para 

uma gestão de stocks mais eficaz e um trabalho mais eficiente dos compradores. A tabela 5 

apresenta um exemplo da aplicação parametrizável para o novo modelo operativo, de acordo 

com a classificação quantitativa de produto. 

  

 O stock de segurança é definido pela seguinte fórmula:  SS = Zα × σ 

 O stock mínimo é definido pela seguinte fórmula:      Sm = SS + LT 

 Sendo o LT = Lead Time teórico acordado com o fornecedor. 

 O ponto de encomenda é definido quando o stock existente atinge o stock mínimo.  

 A figura 35 apresenta um exemplo de um produto com uma gestão de stocks 

utilizando ambos os sistemas, revisão contínua e periódica, onde se encontram os novos 

parâmetros. 

Assim, o sistema alertará o comprador quando o nível de stock do produto definido 

(classes A e B) atingir o ponto de encomenda. Esta informação aparecerá na listagem diária 

dos fornecedores a rever com o respetivo alerta. 

Tabela 5 – Novos parâmetros para gestão de stocks 

ABC  

Produto

Stock 

Segurança

Factor 

Segurança

Stock 

Mímino

Ponto 

Encomenda

Stock 

Máximo
A √ 1,5 √  = Stock Mínimo 20 dias

B √ 1,0 √  = Stock Mínimo 20 dias

C √ 0,5 X X 20 dias

X X X X X X

Y X X X X X

Figura 35 – Exemplo de gestão de stocks com mix de sistemas 
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4.3.2 Quantidade de Sugestão de Compra 

  

 De acordo com os novos parâmetros de gestão de stocks, a quantidade a encomendar 

foi assim redefinida. A figura 36 apresenta o novo cálculo da quantidade de sugestão de 

compra ao fornecedor inserida no novo modelo operativo de gestão de compras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A quantidade de sugestão considerará automaticamente a quantidade pré-definida 

mínima de encomenda e respetivos múltiplos. Existirá ainda um alerta para quando o stock a 

comprar for superior ao stock máximo permitido definido por classificação de produto. 

 O lead time do fornecedor foi considerado fixo (lead time teórico) pois a aplicação do 

desvio padrão do lead time promove o aumento do inventário e consequentemente os dias de 

stock. 

 Assim, a encomenda ao fornecedor contemplará os novos parâmetros de gestão de 

stocks para obter toda a informação detalhada de cada produto e por armazém para uma 

melhor análise e decisão da quantidade a encomendar ao fornecedor. 

 

4.3.3 Previsão da Procura 

 

 Muitas vezes é necessário planear os níveis de stock a curto prazo e ainda planear as 

encomendas a 1, 3, 6 ou até mesmo 12 meses. Por este motivo, a previsão da procura é 

fundamental para a realização desta análise.  

 No novo modelo operativo é contemplado o cálculo da previsão mensal por produto e 

fornecedor com um horizonte temporal de 12 meses. Este cálculo terá como base a análise da 

série temporal, identificando assim as diferentes componentes: tendência, sazonalidade, 

cíclica ou simplesmente irregular. Será aplicado o método de previsão de acordo com a série, 

sendo a média móvel e o amortecimento exponencial com tendência e sazonalidade os 

métodos mais adequados. Para produtos com componente irregular, o sistema já os identifica 

Figura 36 – Novo cálculo da quantidade de sugestão de compra ao fornecedor 
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como produtos “sem rotação”, sendo distinta a sua gestão de stocks e encomendas. A 

informação de previsão será incluída num novo formulário do sistema informático com 

representação gráfica detalhada por produto e fornecedor. 

 

4.4 Planeamento de Compras 

 

 A rotina diária realizada pelos compradores será cumprida através da análise dos 

fornecedores pré-definidos para colocação de encomenda nesse dia e ainda da análise dos 

produtos com o alerta de ponto de encomenda. Após estas análises poderá ser efetuada uma 

análise a possíveis ruturas, tal como era efetuado anteriormente.  

 Outra grande alteração ao processo de compras refere-se ao planeamento de compras a 

fornecedores. De acordo com o referido no diagnóstico inicial, as compras não tinham dia 

fixo para colocação de encomendas, isto é, a periodicidade de encomendas era fixa, sendo no 

entanto móvel o dia de colocação de encomendas. Assim, o novo modelo operativo fixa o dia 

de colocação da encomenda, sendo este pré-definido por programação interna e, se necessário, 

por negociação com o fornecedor. Tal como se pode verificar na figura 35, no caso de haver 

necessidade de antecipação de uma encomenda, esta terá como horizonte temporal a 

periodicidade definida para o fornecedor acrescentada do período de antecipação da 

encomenda.  

 Desta forma, determina-se um planeamento de colocação de encomendas, com o 

objetivo de se balancear semanalmente a colocação das mesmas, de acordo com a importância 

do fornecedor. Aos fornecedores de classe A, e alguns de classe B, será dada uma 

periodicidade entre encomendas mais curta para obtenção de um maior nível de serviço. A 

tabela 6 apresenta a periodicidade com que serão efetuadas encomendas aos fornecedores de 

acordo com a sua classificação quantitativa.   

 Desta forma, será possível obter um balanceamento de encomendas por fornecedor e 

por comprador, otimizando o trabalho diário de cada comprador. De acordo com os cálculos 

efetuados cada comprador efetuará uma média de 6 encomendas a fornecedor por dia, para 

abastecimento de todos os armazéns da OCP Portugal. 

 

4.5 Informação de Fornecedores 

 

 No novo modelo operativo é incluída toda a informação necessária, por fornecedor, 

para uma gestão eficiente das compras. Assim, será definido, por fornecedor, um calendário 

Tabela 6 – Periodicidade de encomendas por classificação quantitativa de fornecedores 

Periodicidade Nº Enc./mês

A 80% Valor Venda semanal 4

B 15% Valor Venda semanal/quinzenal 3 a 4

C 5% Valor Venda quinzenal/mensal 1 a 2

W 0% Vendas - -

Z Inativos c/ stock - -

ABC Fornecedor
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Figura 37 – Exemplo de calendário de compra por fornecedor 

 Mapa de Fornecedores a Rever

Comprador Comp.A

Semana FW01

Dia 7-Jan

2ªF 3ªF 4ªF 5ªF 6ªF

F1 F4 F8 F13 F17

F2 F5 F9 F14 F18

F3 F6 F10 F15 F19

F4 F7 F11 F16 F20

F5 F12 F21

2ªF 3ªF 4ªF 5ªF 6ªF

F22 F23 F24

F25

Fornecedores Alerta Ponto de Encomenda

Fornecedores Programados

de compra com a periodicidade de encomenda e respetivo dia fixo de colocação da mesma, de 

acordo com o exemplo apresentado na figura 37.  

 Serão identificadas por cores as situações das encomendas: a verde as já enviadas, a 

laranja as por enviar, a vermelho as programadas e não enviadas. Sempre que existir uma 

falha na colocação de encomenda, será percetível pelo sistema visual de cores. 

 

 Como forma de informação complementar ao trabalho do comprador, será adicionado 

no sistema informático, um mapa semanal com a listagem de fornecedores programados a 

enviar compra nessa semana, bem como os fornecedores a rever cujos produtos atingiram o 

ponto de encomenda. A figura 38 apresenta um exemplo de um mapa semanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estes mapas são fundamentais dado que o novo modelo operativo contempla também 

um mapa semelhante por armazém para controlo de receção de mercadoria. Assim, o mapa 

será gerado de acordo com a informação de encomendas enviadas ao fornecedor considerando 

a data de entrega das encomendas. Este mapa servirá também para adequar os recursos 

humanos das várias receções de mercadoria mediante as encomendas previstas para receção 

diária.  

Comprador Comprador A

Nome Fornecedor Laboratório A

Periodicidade de Encomenda 7 dias

Dia de colocação de encomenda 4ªfeira

Mês/Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

Fev Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

Mar D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

Abr Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

Mai S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

Jun T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

Jul S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

Ago S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

Set Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

Out D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

Nov Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

Dez S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

Calendário de Encomendas

Figura 38 – Exemplo de Mapa de Fornecedores a rever 
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 Será ainda efetuado um controlo ao rappel acordado com o fornecedor, bem como 

atualizado o sistema de controlo existente de modo a informar o ponto da situação face ao 

valor e período negociado. 

 Considerando a prestação dos fornecedores, o novo modelo operativo considera os 

seguintes indicadores para controlo diário do nível de serviço dos fornecedores:  

 % Tempo de Entrega =  
                 

                    
 × 100; 

 % Valor Entregue =  
                             

                            
 × 100; 

 % Quantidade Entregue =  
                                  

                                 
 × 100; 

 Nº Encomendas: número de encomendas enviadas por mês; 

 Compras: de SKUs, em Valor e Quantidade; 

 Vendas: de SKUs, em Valor e Quantidade; 

 % Nível de Serviço = 30%× %Tempo Entrega +70%×%Quantidade Entregue. 

 O indicador % Tempo de Entrega servirá também para uma atualização de lead times 

futura no sistema de informação, caso os mesmos não estejam de acordo com o negociado. 

 Estes indicadores, em particular a % Nível de Serviço, servirão para acompanhamento 

e negociação com os fornecedores, bem como para a sua avaliação anual de desempenho. 

 

4.6 Transferências entre armazéns 

 

 O processo de transferências entre armazéns da OCP Portugal de produtos com 

compra centralizada mantém-se, deixando apenas de ser necessária a aprovação de 

transferências do comprador do armazém de saída. Este processo será assim automatizado 

dado que o comprador passa a ser responsável pelo produto a nível nacional tomando assim a 

decisão de imediato aquando da sugestão de transferência. 

 No novo modelo operativo considera-se ainda um processo adicional ao modelo de 

transferências. É criada uma sugestão de transferências entre armazéns com o objetivo de 

alertar o comprador para excessos de stock em certos armazéns. A finalidade central é o 

controlo de inventário global, nivelando stocks entre os vários armazéns, originando rotação 

dos produtos e não permitindo acumulação de produtos sem rotação. O comprador tomará 

sempre a decisão de efetuar as respetivas transferências de sugestão, e no caso de produtos 

sem rotação fará a negociação de devolução ou troca de produto com o fornecedor.  

 As transferências entre armazéns serão alvo de controlo diário por parte da equipa de 

compras, através dos seguintes indicadores: 

 Transferências de SKUs; 

 Transferências em Valor; 
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 Transferências em Quantidade; 

 Transferências em Volumetria. 

 O objetivo destes indicadores é minimizar ao máximo as transferências desnecessárias 

entre armazéns, nomeadamente de produtos da classe A e B. 

 

4.7 Indicadores de desempenho das compras 

 

 É fundamental que os indicadores de desempenho do departamento de compras sejam 

fiáveis. Tal como foi analisado na secção 3.9, os sábados, domingos e feriados deverão 

corresponder a uma percentagem das vendas para o cálculo de dias de stock no novo modelo 

operativo. 

 Com base nas análises efetuadas definiu-se que os novos indicadores de desempenho 

para controlo diário da equipa de compras são: 

 Faltas: em % Linhas, de SKUs, em Valor e Quantidade; 

 Esgotados: em % Linhas, de SKUs, em Valor e Quantidade; 

 Stock: de SKUs, em Valor, Quantidade e Dias de stock; 

 Rotação de Stocks: em Valor e Quantidade; 

 Transferências entre armazéns: de SKUs, em Valor e Quantidade, em Volume;  

 Compras: de SKUs, em Valor e Quantidade; 

 Vendas: de SKUs, em Valor e Quantidade; 

 Lead Time Fornecedor: em % e em Dias; 

 Receção Encomendas: de SKUs, em Valor e Quantidade, em Número; 

 Nível de Serviço: em %. 

4.7.1 Mapa de Indicadores das Compras  

 

 Para um melhor controlo dos indicadores relacionados com o departamento de 

compras, foi criado um novo mapa de indicadores. A figura 39 apresenta um exemplo do 

novo mapa de controlo de indicadores do departamento de compras. É assim considerado o 

controlo por ABC de produto, Cluster, ABC de fornecedor e ainda por assistente de compras 

de acordo com os fornecedores que lhe forem alocados.  

 Serão ainda definidos indicadores de referência para os indicadores mais relevantes 

sendo o seu controlo pela gestão visual através de cores, a verde abaixo dos valores e a 

vermelho acima dos valores de referência. 
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Faltas SKU Linhas Qt Valor Faltas SKU Linhas Qt Valor Faltas SKU Linhas Qt Valor Faltas SKU Linhas Qt Valor

A RX A A

B GX B B

C OTC C C
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4.8 Desenvolvimento e Implementação  

 

 O novo modelo operativo do processo de gestão de compras requer um 

desenvolvimento informático do sistema ERP existente. Foi elaborado um caderno de 

encargos com a descrição detalhada do novo modelo operativo, para que a equipa de 

desenvolvimento informático pudesse efetuar as respetivas alterações solicitadas. O 

desenvolvimento do novo modelo operativo encontra-se em fase de implementação e, de 

acordo com a avaliação da equipa de desenvolvimento, prevê-se que seja executado num 

prazo de cerca de quatro meses. A figura 40 apresenta o planeamento faseado de 

desenvolvimento informático. A cada fase do desenvolvimento serão efetuados os respetivos 

testes ao novo modelo de modo a validar o mesmo. Os testes serão efetuados pela equipa de 

compras pois são os utilizadores finais do novo modelo operativo. Em paralelo com os testes 

será efetuada a respetiva formação da equipa para a dotar de competências técnicas para a 

utilização do novo processo. 

 

 

Figura 39 – Novo mapa de controlo de indicadores das compras 

Figura 40 – Planeamento faseado de desenvolvimento informático do projeto de compras 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

  

 O projeto apresentado teve como principais objetivos a otimização do processo de 

gestão de compras e o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de compras e gestão 

de stocks. Os objetivos do projeto não foram ainda alcançados dado que o projeto se encontra 

em fase de desenvolvimento informático. 

 O diagnóstico ao processo inicial teve grande relevância no desenvolvimento de todo 

o projeto. Foram identificadas oportunidades de melhoria que juntamente com a decisão 

estratégia da OCP Portugal, levaram à definição do novo modelo operativo. Assim, a 

principal modificação foi ao nível do processo de gestão de compras que consiste na 

realização da compra por fornecedor em simultâneo para todos os armazéns da empresa, 

denominada de compra nacional por fornecedor. A correta identificação dos produtos e 

fornecedores através de classificações quantitativas e qualitativas permitirão uma prioritização 

em todos os processos na empresa. A alteração ao sistema de gestão de stocks utilizará 

um mix de sistemas para os produtos de grande impacto para a empresa, originando um maior 

controlo dos níveis de stock e um melhor serviço ao cliente. A identificação de novos 

indicadores possibilitará um melhor acompanhamento e controlo do desempenho do 

departamento de compras na empresa. 

 Foram ainda identificadas melhorias ao nível da atualização da coleção de produtos e 

dos lead time dos fornecedores, que foram tarefas realizadas pela equipa de compras durante o 

desenvolvimento do projeto. 

 Deste modo, os resultados que se esperam obter com a implementação do novo 

modelo operativo são: 

 Identificação por importância de produtos e fornecedores; 

 Prioritização das compras por produtos, clusters e fornecedores; 

 Planeamento organizado de compras a fornecedores; 

 Disponibilidade de stocks simultaneamente em todos os armazéns; 

 Maior nível de stocks de produtos com importância; 

 Menor ruturas de produtos com importância; 

 Melhor prestação de serviço ao cliente; 

 Maior controlo de níveis de stock através de novos parâmetros; 

 Nivelamento do inventário nos vários armazéns; 

 Redução de inventário global; 

 Maior rotação de stocks; 
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 Redução de devoluções a fornecedor; 

 Redução das transferências entre armazéns; 

 Maior controlo dos indicadores de stocks e compras; 

 Maior controlo do nível de serviço dos fornecedores; 

 Maior controlo das transferências entre armazéns. 

 O fundamental a realçar no projeto desenvolvido é a adequação dos sistemas às 

necessidades dos colaboradores para um melhor desempenho e crescimento sustentado da 

empresa. O novo modelo operativo permitirá assim uma melhor coordenação e controlo a 

montante e a jusante da cadeia de abastecimento da OCP Portugal. 

 Será ainda definido o planeamento de compras por fornecedor e o planeamento de 

compras por comprador. Relativamente aos indicadores de desempenho serão definidos os 

indicadores de referência de acordo com a importância pretendida. Após a implementação do 

modelo operativo pretende-se efetuar a análise aos resultados, realizando um diagnóstico 

semelhante ao efetuado inicialmente, de modo a serem identificados os respetivos ganhos. 

 A atividade de melhoria contínua pressupõe que haja sempre oportunidades para 

melhorar processos e consequentemente resultados. Assim, numa perspetiva futura, poderão 

ser realizados outros trabalhos que complementarão o novo modelo operativo, como por 

exemplo a elaboração de uma ferramenta de apoio à decisão de campanhas promocionais e 

descontos extra oferecidos pelos fornecedores. 
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