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“É preciso voltar aos passos que foram dados, para repetir e traçar caminhos novos ao lado 

deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre.” 

José Saramago 
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Resumo 

O trabalho apresentado no presente relatório surge no âmbito de uma empresa da indústria 

química que tinha problemas relacionados com a gestão de stocks no seu armazém de produto 

acabado. Para abordar a questão, foi necessário criar uma metodologia que, dentro da vasta 

gama de produtos comercializados pela organização, definisse que artigos deveriam ser feitos 

para stock e que artigos deveriam ser feitos por encomenda. Para além disso, foi também 

definido um stock de segurança e uma quantidade ótima de encomenda a serem aplicados 

quando um determinado artigo é produzido para stock. 

Para resolver o problema descrito, criou-se um modelo que, com base nas características de 

cada artigo, permite agrupá-lo numa estratégia de aprovisionamento Make-to-Order ou Make-

to-Stock. Para tal, inicialmente cada artigo é tratado como se fosse um Make-to-Stock e são 

definidos os respetivos stock de segurança, ponto de reposição e quantidade ótima de 

encomenda adequados ao artigo. Em seguida, o custo total de aprovisionamento suportado 

caso se siga a estratégia Make-to-Stock é comparado com o custo suportado caso o artigo em 

causa seja definido como Make-to-Order e a solução para a qual se obtiver um menor custo 

será aquela considerada como solução a seguir. 

De maneira a que o método criado possa ser facilmente utilizado pela organização onde 

decorreu o projeto, criou-se também uma ferramenta que, de uma maneira simples, 

disponibiliza ao utilizador a estratégia correta para cada artigo. 

Por fim, verificou-se que o modelo criado permitiu a transformação da maneira de tratar de 

uma grande quantidade de artigos de Make-to-Stock para Make-to-Order, o que inerentemente 

provoca uma redução significativa do stock em armazém. Por outro lado, os artigos que 

continuam a ser considerados Make-to-Stock poderão ver o seu stock médio aumentado, como 

consequência do respetivo aumento do nível de serviço. 
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Improvement of the process of planning and inventory management 
in a company of chemical industry 

Abstract 

The work presented in this report comes within the scope of a chemical industry company that 

had problems related with inventory management in its own warehouse pf finished product. 

To address this issue, it was necessary to create a methodology that, within the wide range of 

products negotiated by the organization, would define which articles should be made to stock 

and which should be made to order. Furthermore, it was also defined a safety stock and an 

optimal order quantity to be applied when a particular article is made to stock. 

To solve the problem previously described, it was created a model that, based on some 

characteristics of a given article, groups it in a procurement strategy: Make-to-Order or Make-

to-Stock. To do that, initially each article is treated like it is a Make-to-Stock and it is defined 

its safety stock, reorder point and economic order quantity according to such premise. Then, 

the total procurement cost supported in case the article follows a Make-to-Stock strategy is 

compared with the supported cost for the Make-to-Order strategy and the one that comes with 

the lower cost will be the strategy that should be considered for the given article.  

In order to the created method can be easily used by the organization where the project was 

developed, it was created also a tool that, in a simple way, provides to the user the correct 

strategy for each article. 

Lastly, it was verified that the created model allowed the changing of the way that a big part 

of the articles where procured from Make-to-Stock to Make-to-Order, which inherently 

causes a significant reduction of stock in the warehouse. On the other side, most articles that 

are still considered Make-to-Stock might have its average stock raised, due to the respective 

increase of the service level. 
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1 Introdução 

Neste capítulo é apresentado o contexto do projeto descrito no presente relatório, os 

respetivos objetivos, assim como a motivação para a realização do projeto e a metodologia 

seguida durante a sua execução. É também feita uma apresentação da empresa onde o projeto 

decorreu e, por fim, é descrita a estrutura segundo a qual a dissertação está organizada. 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

O presente projeto decorreu no âmbito da unidade curricular Dissertação, pertencente ao 2º 

semestre do 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto. O trabalho foi desenvolvido em ambiente 

empresarial nas instalações de Ovar da empresa Sika Portugal – Produtos Construção e 

Indústria, S.A., em colaboração com a secção de Planeamento e Supply Chain do 

departamento de Operações. 

O projeto surgiu de uma proposta da Sika, tendo como objetivo a criação de uma metodologia 

de avaliação contínua que identifique, dentro da vasta gama de produtos acabados da Sika, a 

política de aprovisionamento que deve ser seguida, Make-to-Order (MTO) ou Make-to-Stock 

(MTS) e, no caso de MTS, a definição dos respetivos stocks de segurança (SS). A necessidade 

da realização do presente projeto advém do facto de, atualmente, a empresa não utilizar 

nenhuma metodologia bem definida para proceder à referida classificação de produtos e ao 

respetivo cálculo do SS. 

1.2 Sika Group 

O Grupo Sika, inicialmente designado Kaspar Winkler & Cª, é uma entidade pertencente ao 

setor da indústria química e foi fundado em 1910 na Suíça pelo austríaco Kaspar Winkler, 

inventor do produto Sika-1, uma mistura de impermeabilização de aplicação rápida para 

argamassas, que foi usado na construção do Gotthard Tunnel em 1918, permitindo à empresa 

de caminhos-de-ferro da Suíça eletrificar a ligação entre o Norte e o Sul da Europa. Após este 

primeiro sucesso, a empresa apostou rapidamente na sua internacionalização e, mais tarde, na 

diversificação dos seus produtos, o que lhe permitiu a entrada no mercado da indústria 

automóvel (Sika Group n.d.). 

Atualmente distribuída por 101 países, a Sika AG possui mais de 200 fábricas, e conta com a 

colaboração de cerca de 20 mil funcionários em todo o mundo. A Sika é líder global na 

produção e desenvolvimento de sistemas e produtos de vedação e colagem, selagem, 

isolamento, reforço estrutural e proteção nos setores da construção e indústria automóvel e 

obteve um volume de vendas de mais de 6.300 milhões de euros (7.000 milhões de francos 

suíços) em 2018, dando continuidade ao crescimento que tem vindo a atingir nos últimos anos 

(ver Figura 1). Este crescimento do grupo tem sido maioritariamente obtido através de 

aquisições de empresas existentes e abertura de novas instalações, totalizando 68 novos 

investimentos desde 2015, e da criação de novos produtos, tendo investido cerca de 3% das 
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vendas em Investigação & Desenvolvimento e tendo sido registadas mais de 300 patentes 

desde 2012. Para o ano de 2019, a Sika prevê um crescimento de 6-8% com uma subida 

proporcional dos lucros (Sika Group 2018). 

 

Figura 1 - Evolução do Volume de Vendas do Sika Group (Fonte: Sika Group 2018) 

1.2.1 Sika Portugal - Produtos Construção e Indústria, S.A. 

A Sika Portugal – Produtos Construção e Indústria é uma empresa subsidiária portuguesa do 

Grupo Sika e está sediada em Vila Nova de Gaia, possui instalações em Lisboa, responsáveis 

por serviços técnico-comerciais, e uma unidade produtiva, logística e de Investigação & 

Desenvolvimento em Ovar. 

A Sika Portugal nasceu em 1957 com o nome SITAL – Sociedade Industrial de Tintas e 

Anticorrosivos, Lda. Em 1963, a Sika AG adquiriu uma parte minoritária do capital da 

empresa, e mais tarde, em 1985, o grupo passou a ser detentor da maioria do capital. Em 

1990, a SITAL tornou-se uma sociedade anónima e assumiu o nome Sika – Indústria 

Química, S.A., tornando-se parte do grupo Sika. Apenas em 2002 a empresa adotou o nome 

Sika Portugal – Produtos Construção e Indústria, S.A., designação que mantém até hoje (Sika 

Portugal SA 2018). 

Atualmente, a Sika possui a Certificação do Sistema de Qualidade pela Norma Portuguesa NP 

EN ISO 9001 e a Certificação Ambiental de acordo com a norma NP EN ISO 14001 (Sika 

Portugal SA 2018). 

No que toca à produção, as instalações de Ovar têm capacidade para produzir quatro famílias 

de produtos distintas: tintas de base aquosa, tintas de base solvente, butílicos e adjuvantes, 

sendo estes designados produtos de produção local. No entanto, apesar de não os fabricar, a 

Sika Portugal comercializa todos os produtos do Grupo Sika, podendo importar produtos de 

outras empresas pertencentes à família Sika e sendo responsável pela sua venda ao cliente 

final no mercado interno. Estes produtos são denominados dentro da Sika Portugal como 

produtos trading. O oposto também acontece, ou seja, a Sika Portugal exporta produtos para 

empresas do Grupo Sika que não os produzam e, posteriormente, estas tratam de abastecer o 

mercado dos respetivos países. Atualmente, os maiores clientes de exportação da Sika 

Portugal são as organizações pertencentes ao Grupo Sika presentes em Espanha, Argélia e 

França.  

O departamento de operações da Sika, onde decorreu o presente projeto, está organizado de 

acordo com o organigrama presente no Anexo A. 
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1.2.2 Secção do Planeamento do Supply Chain 

O projeto decorreu no âmbito da secção do Planeamento do Supply Chain, que é responsável 

por gerir todo o fluxo de materiais existentes na empresa e por garantir uma resposta rápida e 

adequada aos requisitos dos clientes. De maneira a poder cumprir estas responsabilidades, o 

departamento está encarregue de executar as seguintes funções: 

• Gerar ordens de compra, assim que deteta a necessidade de alguma matéria-prima, 

embalagem ou produto trading, o Planeamento é responsável por informar o 

departamento de Compras e este deverá proceder à encomenda; 

• Gerar ordens de produção, sempre que é necessário produzir algo, tendo em conta as 

encomendas dos clientes e o SS de um produto; 

• Gerir os stocks dos armazéns de matérias-primas, embalagens e expedição. 

O armazém de expedição desempenha um papel muito importante no âmbito do presente 

projeto, pois é neste armazém que se realizam todas as operações de recebimento, 

armazenamento, picking e expedição de todos os produtos transacionados pela Sika Portugal. 

No entanto, devido ao elevado número stock keeping units (SKU) que a Sika transaciona e ao 

espaço reduzido de armazenamento que este tem disponível, torna-se necessário criar um 

sistema que permita reduzir a quantidade de stock presente no armazém, pois, atualmente, esta 

gestão de stocks no dia-a-dia feita pelo Planeamento é baseada no bom senso e na experiência 

acumulada dos seus colaboradores. 

1.3 Objetivos do projeto 

O projeto apresentado neste relatório teve como objetivo a elaboração de uma análise à gama 

de produtos acabados e mercadorias comercializados pela Sika Portugal e, com base nas 

características que esta apresenta, criar uma metodologia de gestão de stocks que possa ser 

utilizada continuamente com o intuito de definir, dentro da referida gama de produtos, quais 

deveriam ser tratados quer como MTO ou como MTS. Para além da realização da referida 

divisão, pretende-se também que a ferramenta criada seja capaz de, periodicamente, definir os 

SS de cada um dos produtos considerados MTS, bem como um ponto de reposição (ROP) e 

uma quantidade de encomenda. 

Desta forma, pretende-se melhorar a ferramenta de planeamento em SAP, evitando a 

ocorrência de falhas e melhorando os key performance indicators (KPI) relacionados com as 

operações. 

1.4 Metodologia seguida no projeto  

Com o intuito de atingir os objetivos descritos anteriormente, o projeto realizado na Sika 

seguiu uma metodologia que pode ser dividida em seis fases, apresentadas em seguida. 

Inicialmente, de maneira a compreender corretamente o modo de funcionamento global da 

empresa, procedeu-se a uma análise no terreno a todos os processos do armazém de expedição 

e fábrica. Assim, foi possível conhecer o tipo de artigos produzidos e transacionados pela 

organização, o modo de funcionamento adotado e todos os processos envolvidos na gestão de 

materiais. Em seguida, ainda numa fase de adaptação à empresa, procurou-se, com a ajuda 

dos responsáveis pelo planeamento, conhecer todos os conceitos e ações desempenhadas neste 

departamento, com especial atenção sobre as ações relacionadas com a gestão de stocks do 

armazém de produto acabado. 

Numa segunda fase, o trabalho centrou-se na obtenção e tratamento de dados relacionados 

com os artigos analisados (lista de artigos, consumos, encomendas, tempos de produção, etc.). 
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Esta informação foi retirada, maioritariamente, do ERP utilizado pela Sika (SAP) ou através 

de solicitações feitas aos responsáveis da empresa, que forneceram os dados necessários. Os 

dados tiveram depois de ser tratados, tendo sido removidos outliers e corrigidos erros. 

De seguida procedeu-se a uma análise da situação inicial encontrada através do cálculo de 

indicadores, observação dos níveis de stocks médios, stocks de segurança e que produtos são 

considerados MTO e MTS. 

De maneira a poder fazer face ao problema proposto, seguiu-se uma fase de pesquisa de 

métodos relacionados com a gestão de stocks, mais concretamente métodos utilizados para 

fazer a segregação entre produtos MTO e MTS e métodos para o cálculo de stocks de 

segurança, ponto de reposição e quantidade de encomenda. 

Na quinta fase, os diversos métodos encontrados relacionados com a problemática analisada 

no presente relatório foram ajustados à realidade experienciada pela Sika Portugal e foram 

aplicados no devido contexto. 

Por fim, os resultados obtidos através dos diferentes métodos de gestão de stocks utilizados 

foram avaliados tendo em conta fatores como o stock médio, o número de roturas e o custo 

total de aprovisionamento (CTA), tendo sido criado um simulador especificamente para esta 

avaliação, pois não seria possível fazê-la com base na sua aplicação real, devido à 

impossibilidade de realizar a implementação das metodologias em tempo útil. 

1.5 Estrutura do relatório 

O presente relatório de dissertação está dividido em cinco capítulos: introdução, 

enquadramento teórico, enquadramento do problema, abordagem metodológica, conclusões e 

perspetivas de trabalhos futuros. 

Neste primeiro capítulo, foi introduzido o tema abordado pelo presente relatório e foi feita 

uma breve descrição da empresa onde o projeto decorreu.  

No segundo capítulo é feita uma descrição acerca do estado da arte atual no que toca ao 

problema discutido no presente relatório, com base na literatura existente relacionada com o 

tema. 

No capítulo 3 são descritas algumas características fundamentais da empresa no contexto do 

problema, é relatado o modo de funcionamento atual do Planeamento, bem como os 

problemas associados a este, e o caso de estudo tratado é descrito mais pormenorizadamente, 

sendo apresentadas as suas causas, bem como os aspetos que se pretendem melhorar através 

do presente projeto. 

O quarto capítulo contém uma análise da situação encontrada inicialmente na empresa, sendo 

de seguida apresentadas várias propostas de solução possíveis e, por fim, realiza-se uma 

comparação entre elas e uma avaliação dos resultados obtidos, tendo em conta os objetivos 

que se pretendiam alcançar. 

Por fim, no último capítulo, são apresentadas as conclusões do projeto e são descritos alguns 

exemplos de trabalhos futuros que podem vir a ser desenvolvidos no âmbito do tema tratado 

no presente relatório. 
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2 Enquadramento teórico 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o estado da arte atual de um conjunto de 

temas apresentados em seguida e que serão abordados ao longo do relatório. 

2.1 Logística e cadeia de abastecimento 

O Council of Supply Chain Management Professionals (2013) define a gestão da cadeia de 

abastecimento como sendo o conjunto de ações de “planeamento e gestão de todas as 

atividades relacionadas com a aquisição, transformação e todas as atividades de gestão 

logística. Isto também inclui a coordenação e colaboração com canais parceiros, que podem 

ser fornecedores, intermediários, fornecedores de serviços terceirizados e clientes. Na 

essência, a gestão da cadeia de abastecimento integra a gestão do fornecimento e da procura 

dentro e entre empresas”. A cadeia de abastecimento em si engloba todas as trocas de 

materiais e informações começando nas matérias-primas até ao produto final entregue ao 

cliente. Um exemplo de uma cadeia de abastecimento pode ser observado na Figura 2. 

Por outro lado, a mesma organização considera que a gestão logística é a parte da gestão da 

cadeia de abastecimento que “planeia, implementa e controla” a eficiência e eficácia do fluxo 

de bens, serviços e informação desde o ponto de origem até ao ponto de consumo de maneira 

a satisfazer os desejos do consumidor final. 

 

Figura 2 - Exemplo de Cadeia de Abastecimento (Fonte: Stadtler 2015) 

É cada vez mais evidente que, para obter melhorias ao nível da qualidade, tempo, custo e 

utilização dos ativos, as empresas necessitam olhar para a cadeia de abastecimento como um 

todo e não apenas internamente (Carvalho et al. 2017). A relação entre parceiros é muito 

importante para uma boa gestão da cadeia de abastecimento e, mesmo nos casos em que as 

empresas se preocupam com esta, um dos problemas atuais observado prende-se com o facto 

de, na maioria dos casos, as empresas preocuparem-se apenas com a colaboração e relação 
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com os seus fornecedores e clientes diretos, descorando a relação com parceiros mais 

distantes na cadeia de abastecimento (Ballou 2007).  

As empresas que implementam corretamente uma gestão da cadeia de abastecimento quando, 

não só a tratam como um todo, como perseguem o aumento do volume de vendas, melhor 

utilização dos ativos e redução de custos (Holmberg 2000). 

2.2 Gestão de Stocks 

Os stocks foram criados para lidar com as atividades diárias das empresas e uma gestão 

adequada dos stocks permite às empresas aumentar a eficiência dos recursos disponíveis. A 

gestão de stocks tem como objetivo encontrar as soluções ótimas para lidar com o trade-off 

custo/tempo de entrega, procurando definir se é mais vantajoso aumentar os custos para 

diminuir o tempo de entrega ou o contrário.  

Na tentativa de encontrar uma solução ótima, a gestão de stocks procura responder a duas 

questões fundamentais: quanto encomendar/produzir e quando encomendar/produzir, de 

maneira a minimizar os custos sem deixar de satisfazer os clientes. Para responder a tal 

questão, existem dois grandes grupos de modelos que podem ser usados: estocásticos e 

determinísticos (Ziukov 2016). 

Os modelos determinísticos admitem que a procura e oferta são inteiramente conhecidas e não 

apresentam qualquer tipo de aleatoriedade. Na prática, estes modelos não se aplicam, pois, 

num ambiente empresarial, há sempre imprevisibilidade inerente à procura e ao lead time. 

Os modelos estocásticos, por outro lado, aplicam-se quando se está perante um cenário com 

aleatoriedade associada. Neste caso, é necessário constituir um stock de segurança que 

absorva as variações existentes e diminua a probabilidade da ocorrência de roturas. Este SS 

deve ser definido tendo em conta o nível de serviço que se pretende atingir, ou seja, qual a 

percentagem de encomendas que deverão ser totalmente satisfeitas, sem que ocorra uma 

rotura de stock. Para responder a esta problemática, há dois modelos estocásticos que podem 

ser adotados: modelo de revisão contínua e modelo de revisão periódica (Carvalho et al. 

2017). 

2.2.1 Modelo de revisão contínua 

No modelo de revisão contínua, como o nome indica, a quantidade em stock é continuamente 

revista e é colocada uma encomenda sempre que esta baixa de um determinado valor fixo 

estabelecido previamente, designado por ponto de reposição. A quantidade encomendada é 

também definida à partida e o seu valor não se altera de ciclo para ciclo. Por outro lado, o 

período entre encomendas é variável e depende da procura verificada em cada ciclo. Um 

exemplo do funcionamento deste tipo de abordagem pode ser observado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Evolução de stock no modelo de revisão contínua (Fonte: Carvalho et al. 2017) 
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O ponto de encomenda a considerar depende da procura média durante o prazo de entrega e 

do stock de segurança considerado e pode ser calculado através da fórmula (2.1) (Carvalho et 

al. 2017).  

  (2.1) 

Onde: 
ROP é o ponto de reposição 
µ é a procura média no prazo de entrega e 
SS é o stock de segurança 

A procura média no prazo de entrega corresponde ao produto da procura média com o prazo 

de entrega médio e o stock de segurança necessário é calculado utilizando a fórmula (2.2). 

   (2.2) 

Onde: 
SS é o stock de segurança 
z é o fator de segurança e 
σ é o desvio-padrão da procura durante o prazo de entrega 

Na Tabela 1 pode observar-se o valor calculado para o fator de segurança (z) calculado para 

diferentes percentagens de nível de serviço que se pretenda atingir. 

Tabela 1 - Fator de Segurança em função do Nível de Serviço 

Nível de Serviço Fator de Segurança 

70% 0,52 

80% 0,84 

90% 1,28 

95% 1,64 

97,5% 1,96 

98% 2,05 

99% 2,33 

O nível de serviço representa a probabilidade de não ocorrer uma rotura que, por sua vez, é a 

probabilidade da procura durante o prazo de entrega ser superior ao ROP estabelecido. O 

nível de serviço que se pretende atingir pode ser arbitrado pelos responsáveis pelas operações 

de uma empresa ou pode ser calculado um nível de serviço ótimo através da equação (2.3) de 

maneira a otimizar os custos relacionados com a gestão de stocks (Carvalho et al. 2017). 

  (2.3) 

Onde: 
NS é o nível de serviço 
H é o custo de posse de uma unidade em stock anual 
Q* é a quantidade ótima de encomenda 
K é o custo de rotura por unidade em falta e 
D é taxa de procura média anual 

Como explicado anteriormente, o SS deve ser tal que consiga fazer face às variações da 

procura durante o prazo de entrega, assim, há que ter em atenção dois diferentes ramos no 

cálculo do desvio-padrão da procura durante o prazo de entrega. O primeiro ramo está 

expresso em (2.4) e tem apenas em atenção o desvio-padrão da procura e o lead time (LT). 

   (2.4) 

Onde: 
σd é o desvio-padrão da procura e 
LT é o lead time 
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Por outro lado, o segundo ramo considera apenas o desvio-padrão do LT e a taxa de procura 

média observada nesse período, como se verifica na expressão (2.5), ignorando o desvio-

padrão da procura. 

   (2.5) 

Onde: 
σLT é o desvio-padrão do lead time e 
dm é a procura média por unidade de tempo 

Por fim, a forma mais completa de calcular o desvio-padrão da procura durante o prazo de 

entrega tem em conta tanto o desvio-padrão do lead time, como o desvio-padrão da procura, 

como pode ser observado na equação (2.6) (Carvalho et al. 2017). 

   (2.6) 

Onde: 
σ é o desvio-padrão da procura durante o tempo de entrega 
σd é o desvio-padrão da procura 
LT é o lead time 
σLT é o desvio-padrão do lead time e 
dm é a procura média por unidade de tempo 

Definida completamente a questão referente a “quando encomendar” no modelo de revisão 

contínua, falta agora responder à questão “que quantidade encomendar”. Para encontrar a 

quantidade ótima de encomenda, Jacobs e Chase (2011) propõem que deve encontrar-se o 

valor que minimiza os custos totais de aprovisionamento, obtidos através da soma dos custos 

de aquisição anuais (independentes da quantidade de encomenda), custos de encomenda 

anuais (decrescentes com o aumento da quantidade de encomenda) e custos de posse anuais 

(crescentes com o aumento da quantidade de encomenda), como demonstrado na equação 

(2.7). 

 
𝐶𝑇𝐴 = 𝐷 × 𝐶 +

𝐷

𝑄
× 𝑆 +  

𝑄

2
+ 𝑆𝑆 × 𝐻 

 (2.7) 

Onde: 
CTA é o custo total de aprovisionamento anual 
D é a procura média anual 
C é o custo de aquisição unitário 
Q é a quantidade de encomenda 
S é o custo de encomenda unitário 
SS é o stock de segurança e 
H é o custo de posse unitário anual 

Assim, derivando a equação anterior em ordem a Q e igualando a zero, obtém-se a equação 

(2.8), da qual se tira a quantidade económica de encomenda (QEE). 

 

𝑄 =  
2 × 𝐷 × 𝑆

𝐻
 

 (2.8) 

Onde: 
Q é a quantidade económica de encomenda 
D é a procura média anual 
S é o custo de encomenda unitário e 
H é o custo de posse unitário anual 

Por outro lado, Carvalho et al. (2017) sugere que a equação (2.7) deve ser alterada de modo a 

incluir o custo de rotura anual, sendo o custo total de aprovisionamento calculado a partir da 

equação (2.9). 
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  (2.9) 

Onde: 
CTA é o custo total de aprovisionamento anual 
D é a procura média anual 
C é o custo de aquisição unitário 
Q é a quantidade de encomenda 
S é o custo de encomenda unitário 
SS é o stock de segurança 
H é o custo de posse unitário anual 
K é o custo de rotura e 
η(ROP) é a quantidade média em falta por ciclo de encomenda em função do ponto de reposição 

A quantidade em falta por ciclo de encomenda em função do ponto de reposição é dada pelo 

produto do desvio-padrão da procura durante o prazo de entrega e a função de perdas da 

distribuição normal. Utilizando um raciocínio semelhante ao apresentado na equação (2.8), 

conclui-se que a quantidade ótima de encomenda é calculada através da equação (2.10). 

  (2.10) 

Onde: 
Q é a quantidade económica de encomenda 
D é a procura média anual 
S é o custo de encomenda unitário  
K é o custo de rotura por unidade em falta 
η(ROP) é a quantidade média em falta por ciclo de encomenda em função do ponto de reposição e  
H é o custo de posse unitário anual 

No entanto, como as equações (2.10) e (2.3) são dependentes uma da outra, deve ser realizado 

um processo iterativo como está descrito no Anexo B para determinar a quantidade de 

encomenda e probabilidade de rotura ótimas. 

2.2.2 Modelo de revisão periódica 

No modelo de revisão periódica, é fixada uma periodicidade para a realização de encomendas 

e, nessa data específica previamente definida, é colocada uma encomenda cuja quantidade 

permita que o stock atingido possa cobrir a procura para o período seguinte. Para tal, é 

definido um stock alvo fixo e a quantidade de encomenda será determinada através do método 

que se pode observar no exemplo apresentado na Figura 4 (Carvalho et al. 2017). 

 

Figura 4 - Evolução de stock no modelo de revisão periódica (Fonte: Carvalho et al. 2017) 
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Torna-se, então, necessário responder novamente às questões “quando encomendar” e 

“quanto encomendar”. Para o cálculo da quantidade a encomendar a cada ciclo de encomenda, 

é necessário conhecer previamente qual o stock alvo que se pretende atingir, que é dado pela 

equação (2.11) (Carvalho et al. 2017). 

  (2.11) 

Onde: 
SA é o stock alvo 
µP+L é a procura média durante o prazo de entrega e o período entre encomendas e  
SS é o stock de segurança 

O stock de segurança é definido de forma semelhante à utilizada no modelo de revisão 

contínua e mostrado em (2.2), mas tem em consideração o desvio-padrão da procura não só 

durante o prazo de entrega, mas também durante o período entre encomendas. Assim sendo, o 

desvio-padrão da procura durante o tempo de entrega e o período entre encomendas pode ser 

calculado através da equação (2.12). 

  (2.12) 

Onde: 
σP+L é o desvio-padrão da procura durante o tempo de entrega e o período entre encomendas 
P é o período entre encomendas 
L é o prazo de entrega médio 
σd é o desvio-padrão da procura 
dm é a procura média por unidade de tempo e 
σL é o desvio-padrão do prazo de entrega 

A quantidade a encomendar será a diferença no momento da encomenda entre o stock alvo e a 

quantidade disponível (que inclui stock em armazém e encomendas em trânsito). Definida a 

quantidade a encomendar em cada ciclo, falta definir a frequência em que as encomendas são 

efetuadas, podendo ser arbitrada internamente na empresa ou com o fornecedor, o que torna o 

processo subjetivo, ou pode ser calculado um período económico entre encomendas (PEE) 

que minimiza o CTA através da equação (2.13) (Carvalho et al. 2017). 

  (2.13) 

Onde: 
PEE é a período económico entre encomendas 
D é a procura média anual 
S é o custo de encomenda unitário e 
H é o custo de posse unitário anual 

Com este modelo, o CTA deverá ser dado em função do período entre encomendas e não 

através da quantidade de encomenda, como sucede no modelo de revisão contínua, uma vez 

que, neste caso, não apresenta um valor fixo. A fórmula utilizada no cálculo do custo total de 

aprovisionamento é a apresentada na equação (2.14). 

  (2.14) 

Onde: 
CTA é o custo total de aprovisionamento anual 
D é a procura média anual 
C é o custo de aquisição unitário 
d é procura média 
P é o período entre encomendas 
S é o custo de encomenda unitário 
SS é o stock de segurança e 
H é o custo de posse unitário anual 
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2.3 Classificação dos artigos 

Na abordagem a um problema relacionado com a gestão de stocks, poderá ser importante 

diferenciar os artigos analisados e agrupá-los em diferentes grupos. Desta forma, após a 

classificação, podem definir-se estratégias diferentes para cada material na abordagem ao caso 

de estudo. 

2.3.1 Análise ABC/XYZ 

A análise ABC procura identificar, dentro de uma gama de produtos, quais são aqueles que 

apresentam maior relevância para uma determinada empresa. Desta forma, as organizações 

podem selecionar quais os artigos a que devem dedicar um maior foco e quais são aqueles que 

não necessitam de tanta atenção. 

Este tipo de classificação foi desenvolvido a partir do princípio de Pareto, em que, 

tipicamente, 80% dos efeitos provêm de apenas 20% das causas. Seguindo este princípio, 

considera-se que grande parte do valor dos consumos anuais é da responsabilidade de um 

número reduzido de artigos (Jacobs e Chase 2011). A análise ABC tem em conta o custo dos 

consumos verificados para cada artigo no ano anterior. Os artigos com maior valor consumido 

serão classificados como A, aqueles com menor valor consumido serão classificados como C 

e os produtos com um valor consumido intermédio serão classificados como B (Scholz-Reiter 

et al. 2012). A metodologia consiste em ordenar os artigos por ordem decrescente de valor 

consumido e calcular, para cada um deles, a respetiva percentagem do consumo total. Por fim, 

os artigos são agrupados em cada uma das categorias consoante as percentagens do valor do 

consumo acumulado presentes na Tabela 2. 

Tabela 2 - Regra para classificação ABC (Scholz-Reiter et al. 2012) 

Categoria 
Percentagem do Valor do 

Consumo Acumulado 

A 80% 

B 15% 

C 5% 

Apesar de importante, a análise ABC levada a cabo isoladamente torna-se simplista. Para 

complementar a análise ABC descrita anteriormente, pode ser importante ter em atenção a 

previsibilidade da procura sendo, para tal, utilizada a análise XYZ, em que os produtos X são 

os que apresentam uma maior constância nos seus consumos, os produtos Y apresentam 

alguma variação normalmente devido a uma tendência ou sazonalidade existentes e os 

produtos Z são os que apresentam níveis de consumo mais irregulares (Scholz-Reiter et al. 

2012). Para utilizar a classificação descrita, torna-se necessário calcular o coeficiente de 

variação, utilizando a equação (2.15). Os artigos com menor valor neste coeficiente serão 

classificados como X e aqueles com maior coeficiente de variação serão classificados como Z 

(Stoll et al. 2015). 

  (2.15) 

Onde: 
CV é o coeficiente de variação 
σ é o desvio-padrão e  
x é a média aritmética 

A classificação XYZ nem sempre é feita tendo em consideração os mesmos níveis de 

coeficiente de variação para cada um dos grupos criados. Assim sendo, na Tabela 3, são 

comparados os valores do coeficiente de variação utilizados por Scholz-Reiter et al. (2012), 

Sika Technology AG (2018) e Stoll et al. (2015) para a análise XYZ. 
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Tabela 3 - Valores do coeficiente de variação utilizados para a análise XYZ 

Categoria Scholz-Reiter Sika Technology AG Stoll 

X <0,5 <0,25 <1,5 

Y >0,5 e <1 >0,25 e <0,5 >1,5 e <3 

Z >1 >0,5 >3 

A análise ABC/XYZ surge da junção direta da classificação ABC com a classificação XYZ, o 

que permite distribuir a gama de artigos em estudo por nove grupos, sendo que os produtos 

dentro de cada grupo apresentam semelhanças evidentes no que toca ao consumo de que são 

alvo. Tal divisão permite que os artigos em cada um dos grupos criados possa ser tratado de 

maneira diferente ao nível da gestão de stocks. 

2.3.2 ABC multicritério 

Como referido anteriormente, a análise ABC isoladamente dá uma visão demasiado simplista 

acerca dos artigos submetidos, pois apenas tem em conta o valor do consumo anual dos 

artigos e outros critérios poderiam ser relevantes para se considerar, tais como o prazo de 

validade, lead time, custo unitário ou quantidade mínima de encomenda (MOQ) (Yu 2011). 

Para considerar os vários critérios, os autores recomendam o uso de uma função aditiva 

ponderada, em que se assume que todos os critérios escolhidos estão positivamente 

relacionados com o nível de importância dos itens analisados, de maneira a que se possa obter 

um único score para cada artigo e ser possível fazer comparações entre eles. Diferentes 

métodos podem ser utilizados e serão apresentados em seguida alguns dos mais importantes. 

O primeiro método apresentado utiliza um Analytic Hierarchy Process (AHP), que permite o 

uso de variáveis qualitativas e quantitativas em simultâneo. O AHP é utilizado para 

determinar um coeficiente ponderado para cada um dos critérios de classificação considerados 

(Stojanović e Regodić 2017) em que, quanto maior o coeficiente, maior a importância do 

referido critério. Para tal, devem-se comparar os diferentes critérios dois a dois e atribuir um 

grau de preferência para cada par segundo as instruções presentes na Tabela 4.  

Tabela 4 - Escala de avaliação segundo Saaty (1980) 

 

Após efetuada a referida comparação, os valores são colocados numa matriz, como a 

representada na Figura 5, em que os elementos da diagonal principal são iguais à unidade. Em 

seguida, são determinados os pesos relativos atribuídos a cada um dos critérios, através do 

cálculo do vetor próprio correspondente ao máximo valor próprio da matriz, a partir dos quais 

se calcula um score para cada artigo avaliado. O score é obtido através da soma da 

multiplicação dos coeficientes associados a cada critério com os respetivos valores das 

variáveis devidamente transformadas de maneira a apresentarem valores contidos entre 0 e 1. 

Por fim, os artigos são classificados segundo a análise ABC tradicional, no entanto, o valor do 

consumo é substituído pelo score previamente calculado (Stojanović e Regodić 2017). 
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Figura 5 - Matriz utilizada na análise AHP (Fonte: Stojanović e Regodić 2017) 

Apesar de ser interessante e fácil de utilizar, o método anterior é criticado devido ao elevado 

grau de subjetividade que lhe está associado (Yu 2011). Para retirar a subjetividade à análise 

ABC multicritério, Ramathan (2006) sugere um modelo em que o coeficiente dado a cada 

critério deve ser calculado individualmente para cada artigo analisado de maneira a 

maximizar o score de cada item, designado pelo autor como “pontuação ótima de inventário”. 

Neste caso, o modelo apenas terá de garantir que a soma dos coeficientes é igual a 1 e que não 

há coeficientes negativos. O maior problema associado a este sistema prende-se com o facto 

de se poder estar a atribuir pontuações demasiado elevadas a artigos não tão importantes. Para 

além do referido defeito, o modelo teria de ser executado repetidamente para cada item que se 

pretenda analisar, o que torna o tempo de processamento demasiado longo quando se lida com 

um número de artigos muito elevado. 

Por fim, Ng (2007) propõe uma alternativa em que o responsável pela análise deve ordenar 

por ordem de importância os vários critérios analisados. Em seguida, é conduzido um 

processo semelhante ao efetuado no método anterior, em que se procura atingir uma 

pontuação ótima para cada artigo, garantindo que a soma dos coeficientes é igual a 1 e não há 

coeficientes negativos, no entanto, neste caso, deve-se garantir também que um critério nunca 

deverá ter um coeficiente superior a outro, se este for considerado mais importante na análise 

inicial. 

A alteração efetuada relativamente ao método proposto por Ramathan (2006), apesar de 

introduzir alguma subjetividade à análise, é mais objetiva do que a que se verifica no primeiro 

método apresentado (AHP) em que, não só se dita uma ordem de preferência, mas também 

um grau de preferência de um critério em relação a outro.  

2.3.3 Análise FSN 

Habitualmente, nem todos os itens são consumidos com a mesma frequência, possuindo uns 

uma procura contínua, enquanto outros podem ser consumidos apenas ocasionalmente. A 

análise FSN é utilizada para diferenciar artigos tendo em conta a frequência com que são 

consumidos, dividindo-os em três categorias: fast-moving (F), slow-moving (S) e non-moving 

(N) (Mitra, Reddy e Prince 2015). À semelhança do que acontece no caso das análises ABC e 

XYZ, esta classificação pretende formar diferentes grupos de artigos, que poderão ser tratados 

de forma diferente no que toca à gestão de stocks. 

Os autores utilizam dois métodos distintos para a atribuição desta classificação. Por um lado, 

Mitra, Reddy e Prince (2015) utilizam a taxa de rotação para levar a cabo a classificação FSN, 

sendo os artigos ordenados por ordem decrescente de rotação e classificados respetivamente 

com sendo F, S e N. Por outro lado, Cavalieri et al. (2008) sugerem que o indicador a utilizar 

na referida classificação seja a quantidade de peças consumidas num determinado período, 

ordenando os respetivos valores novamente por ordem decrescente. 

2.4 Make-to-Order vs Make-to-Stock 

Atualmente, na indústria, os custos relacionados com o inventário apresentam um peso muito 

significativo nas empresas e respetivas cadeias de abastecimento. Assim, uma gestão eficaz 

dos recursos atribuídos a este fim assume uma importância crescente (Kaminsky e Kaya 

2009). 



Melhoria do processo de planeamento e gestão de stocks numa empresa da indústria química 

14 

Torna-se necessário definir, dentro da gama de produtos produzidos por uma determinada 

organização, onde deverá estar situado o inventário na cadeia de abastecimento de maneira a 

ser satisfeita a procura tendo em conta o lead time e questões relacionadas com a capacidade e 

flexibilidade da linha de produção. Para tal, é necessário definir até que ponto é que os 

clientes influenciam a estratégia de produção, ou seja, onde se situa, na cadeia de 

abastecimento, o ponto de desacoplamento da ordem de cliente ou customer order decoupling 

time (CODP) ou order penetration point (OPP) (Rafiei e Rabbani 2011). Várias estratégias de 

gestão de inventário relacionadas com o posicionamento do OPP são apresentadas na Figura 

6, entre as quais se incluem as estratégias MTS e MTO. 

 

Figura 6 - Diferentes estratégias de entrega de produtos relacionados com o posicionamento do ponto de 

penetração de encomenda (Fonte: Olhager 2003) 

Quando o inventário se situa no fim da cadeia de abastecimento sob a forma de produto 

acabado, está-se perante um sistema push, ou seja, os artigos deverão ser produzidos para 

stock (MTS). Neste cenário é necessário realizar estimativas apuradas da procura de maneira a 

determinar que quantidades se devem produzir e guardar em inventário (Kaminsky e Kaya 

2009). Os custos de posse de stock são muito relevantes numa estratégia MTS, no entanto, 

esta abordagem permite a uma empresa a entrega rápida de bens ao cliente final, o que lhe 

pode garantir vantagem competitiva em relação à concorrência. 

Num outro cenário, quando o inventário se situa antes do processo produtivo, sob a forma de 

matéria-prima ou até no fornecedor, a cadeia de abastecimento segue uma lógica pull, em que 

os bens devem ser produzidos apenas por encomenda (MTO). Assim, não existe nenhum 

inventário no fim da cadeia de abastecimento e toda a produção é baseada na procura 

verificada e não na previsão da mesma. Apesar de, por um lado, esta abordagem permitir uma 

redução de custos totais de posse de inventário, por outro lado, o lead time de entrega do 

produto ao cliente é mais elevado, o que pode resultar numa perda de competitividade em 

relação à concorrência (Kaminsky e Kaya 2009). 

Para além dos dois modelos anteriormente mencionados (MTS e MTO), Olhager (2003) 

apresenta ainda, como se verifica na Figura 6, outras duas alternativas: assemble-to-order 

(ATO) e engineer-to-order (ETO). A primeira alternativa consiste em manter em stock 

produto semiacabado, que apenas será finalizado com a chegada de uma nova encomenda. 

Este tipo de abordagem pode ser útil em indústrias com um elevado número de SKU que 

tenham como base de produção um só produto semiacabado e permite a redução do tempo de 

entrega em comparação com a estratégia MTO. A abordagem ETO consiste em desenvolver 

um determinado produto em conjunto com o cliente e permite um elevado grau de 

personalização ao mesmo. 

O presente estudo centra-se principalmente na divisão, dentro de uma gama de produtos, entre 

aqueles que devem seguir um modelo MTO e aqueles que devem seguir um modelo MTS. 

Para tal, há diferentes critérios que podem ser usados e que podem ser agrupados em quatro 

categorias com as quais se relacionam: mercado, processo, produto e fornecedor (Hemmati e 

Rabbani 2010).  

Tendo em conta os grupos anteriormente referidos, há que realçar alguns critérios que podem 

ser considerados na divisão MTO/MTS. Os critérios relacionados com o mercado incluem a 

previsibilidade da procura, a personalização do produto solicitada pelo cliente, o tempo de 
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entrega desejado e a fiabilidade na entrega desejada. Os critérios relacionados com o processo 

são o lead time da produção, a flexibilidade do processo e dos recursos humanos envolvidos 

na produção e os custos de posse. Os critérios relacionados com o produto são o risco de 

obsolescência, o tipo de produto e o custo unitário do produto. Por fim, os critérios 

relacionados com o fornecedor incluem o compromisso com o fornecedor (por exemplo, é 

importante haver uma relação de longo prazo quando se segue um sistema MTO) e a política 

de preços (Hemmati e Rabbani 2010). Vários métodos foram criados utilizando alguns dos 

critérios anteriormente mencionados e serão apresentados em seguida. 

2.4.1 Decisão baseada no comportamento do consumo 

A Sika Technology AG (2018) considera que cada um dos seus produtos deve ser classificado 

como MTO ou MTS tendo em conta apenas a sua procura, tanto em termos do seu valor 

consumido como em termos da sua volatilidade. Assim, a proposta para classificação sugerida 

consiste em realizar uma análise ABC/XYZ e atribuir uma estratégia de entrega a cada 

produto tendo em conta apenas o grupo em que se enquadra segundo o esquema da Figura 7. 

 

Figura 7 - Decisão MTO/MTS através da análise ABC/XYZ segundo a Sika Technology AG (2018) 

Olhager (2003) também considera que a definição da estratégia de entrega de produto ao 

cliente deve centrar-se na volatilidade da procura. No entanto, em vez de considerar o valor 

total consumido como acontece no método anterior, o autor considera o rácio P/D (divisão do 

lead time da produção pelo lead time de entrega ao cliente), pois, caso o tempo de produção 

seja maior do que o tempo de entrega, é imperativo que haja stock, seja no fim da cadeia de 

abastecimento (MTS) ou sob a forma de produto semiacabado (ATO). A forma como cada 

artigo deve ser avaliado está explícita na Figura 8. 

 

Figura 8 - Metodologia de apoio à definição da estratégia de entrega de produto segundo Olhager (2003) 

A presente metodologia tem como desvantagens o facto de deixar de fora vários critérios que 

poderiam ser tidos em conta e a falta de objetividade na definição de uma fronteira entre 

procura com elevada volatilidade e baixa volatilidade. 
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2.4.2 Metodologia AHP-SWOT 

As abordagens descritas anteriormente são demasiado limitadas quanto aos critérios 

utilizados. Assim, de maneira a poder aplicar um maior número de critérios do processo de 

tomada de decisão, surge a metodologia AHP-SWOT.  

O processo seguido pela metodologia sugerida começa por identificar um conjunto de 

critérios relacionados com o produto e com o processo. Em seguida, é levada a cabo uma 

análise SWOT para esses critérios tendo por base a opção MTO. Os critérios incluídos dentro 

de cada grupo são comparados entre si através do método AHP e é determinado um valor para 

a prioridade de cada fator como explicado no início da secção 2.3.2. São também feitas 

comparações entre os quatro grupos da análise SWOT, segundo mesma a lógica. Por fim, são 

calculadas as prioridades gerais de cada fator individual através da multiplicação do valor 

encontrado na primeira comparação com o valor encontrado para o respetivo grupo SWOT 

(Zaerpour et al. 2008). 

Definidas as prioridades finais de cada critério, resta multiplicar cada uma delas pelo valor 

atribuído ao critério em cada artigo analisado. Como a análise SWOT foi feita para a 

estratégia MTO, caso a soma da pontuação das forças e das oportunidades de um artigo seja 

superior à das fraquezas e ameaças, deve seguir-se uma estratégia MTO para esse artigo, caso 

contrário, a opção correta será a estratégia MTS (Zaerpour et al. 2008). 

2.4.3 Modelo de otimização 

Nenhum dos métodos apresentados até aqui permitem atingir uma solução ótima para o 

problema em estudo. Assim, Rajagopalan (2002) propõe um modelo no qual assume que há N 

itens produzidos numa unidade de produção com uma única etapa (equivalente ao bottleneck) 

e sobre os quais será decidido periodicamente se deverão ser produzidos por encomenda ou 

para stock. 

No modelo, a decisão MTO/MTS para cada artigo é representada por uma variável binária zi, 

que assume o valor 1 quando o item i é um MTS e o valor 0 quando este é MTO. A diferença 

entre um MTO e um MTS é que no último há que manter uma quantidade de produto acabado 

em stock (suficiente para garantir um nível de serviço predefinido) e no primeiro a 

organização compromete-se a entregar o item dentro de um tempo predefinido com uma 

determinada probabilidade. Assim, a função objetivo do modelo proposto centra-se em 

minimizar os custos relacionados com inventário de artigos MTS, assegurando que os 

produtos MTO são entregues dentro do lead time definido (Rajagopalan 2002). 

O modelo tem em conta a capacidade da linha de produção em causa, pois simula a chegada 

de encomendas à organização e, no caso dos MTO, para cada encomenda é gerada uma ordem 

de produção, enquanto para os MTS, apenas há uma ordem de produção quando o stock está 

abaixo do ponto de reposição. As ordens de produção são satisfeitas segundo uma lógica first-

come, first-served (FCFS) e, em cada uma delas, há que contabilizar o tempo que a ordem 

pode ficar em fila de espera, um tempo de setup fixo e um tempo de produção dependente do 

número de peças desejadas.  

Apesar de ser um interessante ponto de partida, o modelo de Rajagopalan (2002) é 

incompleto, pois não considera custos de setup, nem custos de rotura, para os MTS, ou custos 

de atraso, para os MTO, o que seria uma abordagem mais correta do que definir inicialmente 

uma probabilidade de o lead time ser cumprido (Rajagopalan 2002). 

2.4.4 Abordagem de Soman, Van Donk e Gaalman (2004) 

De forma a apresentar o problema de uma forma mais global, Soman et al. (2004) propõem 

uma abordagem esquematizada no esquema da Figura 9. Neste caso, a decisão não se limita 
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em dividir os artigos comercializados em MTO e MTS, mas sim num conjunto de problemas 

relativamente simples tratados individualmente com um único propósito final. São abordados, 

para além do problema da partição inicial, as capacidades de produção e de armazenamento 

da organização e as questões operacionais habitualmente enfrentada pelas empresas. 

 

Figura 9 - Abordagem proposta para a decisão MTO/MTS segundo Soman, Van Donk e Gaalman (2004) 

A primeira decisão a tomar é aquela relacionada com o evento que ocorre com menor 

frequência (alguns meses) e consiste em determinar que produtos serão feitos para stock e que 

produtos serão feitos por encomenda. Para além disso, nesta etapa são formadas famílias de 

produtos, utilizando semelhanças dos artigos em si, processo e características de mercado dos 

mesmos. É também determinado o nível de serviço que se pretende atingir tendo em conta o 

volume de vendas esperado e respetivas receitas (Soman, Van Donk, e Gaalman 2004). 

Van Donk, Soman, e Gaalman (2005) utilizam, para a tomada de decisão MTO/MTS, quatro 

análises relacionadas com quatro diferentes aspetos: lead time, procura, custos e capacidade 

produtiva. 

Em primeiro lugar, há que verificar se o lead time máximo aceite pelo cliente é compatível 

com uma estratégia MTO. Para tal, calcula-se um rácio P/D, que é definido como o quociente 

entre o tempo da produção e o lead time desejado pelo consumidor. Caso o rácio seja superior 

a 1 para um determinado produto, este é imediatamente classificado como MTS, pois, caso 

contrário, a procura não poderia ser satisfeita em tempo útil (Van Donk, Soman, e Gaalman 

2005). 

Quanto à procura, há que ter em conta o volume total da procura de um determinado artigo e a 

variabilidade da mesma. Os produtos podem ser divididos em quatro grupos diferentes: 

volume elevado e variabilidade elevada; volume elevado e variabilidade reduzida; volume 

reduzido e variabilidade elevada; volume reduzido e variabilidade reduzida. Os produtos com 

alto volume e baixa variabilidade devem ser considerados MTS e aqueles com baixo volume e 

alta variabilidade devem ser classificados MTO. O problema desta abordagem está 

relacionado com a subjetividade envolvida na definição de uma fronteira que distinga as 

classificações mencionadas (Van Donk, Soman, e Gaalman 2005). 

Outra análise a realizar está relacionada com os custos que cada uma das estratégias provoca 

na organização em causa. Assim, pode-se calcular um custo total de aprovisionamento para 

cada cenário possível (MTO e MTS) e optar por aquele que tiver o menor valor associado. As 

principais diferenças entre ambas as perspetivas prendem-se com a existência de custos de 

posse para o caso do cenário MTS, ao contrário do que sucede no MTO e a existência de um 

número de setups (e consequentes custos) igual ao número de encomendas no caso de um 

produto MTO (Van Donk, Soman, e Gaalman 2005). 
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As análises anteriores consideram cada artigo isoladamente e negligenciam as possíveis 

interações existentes entre eles em termos de capacidade. Para tal, há que multiplicar o tempo 

total de processamento para cada ordem de produção pelo número de ordens de produção 

previstas num determinado período para cada um dos cenários considerados, e verificar se a 

soma do tempo calculado para cada um dos artigos não excede a capacidade total da linha de 

produção (Van Donk, Soman, e Gaalman 2005). 

Após a decisão ser tomada, na segunda fase, os principais inputs são a previsão da procura e a 

capacidade disponível. O objetivo é tomar decisões acerca da alocação de ordens de produção, 

definir níveis de inventário desejados para produtos MTS e estabelecer políticas de aceitação 

de encomendas e datas de entrega para produtos MTO (Soman, Van Donk, e Gaalman 2004). 

No terceiro nível, as ordens de produção são agendadas de maneira a respeitar o inventário e 

datas de entrega previamente estabelecidas. Esta decisão deve ocorrer com uma frequência de 

um dia a uma semana, dependendo das características da organização em causa (Soman, Van 

Donk, e Gaalman 2004). 

Para que esta abordagem hierárquica funcione, é importante que o feedback de uma fase seja 

um input para o nível superior de maneira a influenciar o resultado do mesmo. Desta forma, 

como se verifica na Figura 9, a decisão MTO/MTS poderá ser continuamente revista. 

2.5 Indicadores de desempenho 

De maneira a poder avaliar a situação inicial e os resultados atingidos depois de ser 

implementada uma metodologia, poderá ser útil calcular alguns indicadores de desempenho 

relativos à gestão de stocks. Segundo Gonçalves (2010), há dois indicadores associados ao 

nível de stocks e à sua rentabilidade que devem ser calculados: taxa de rotação e taxa de 

cobertura. 

A taxa de rotação indica o número de vezes que os stocks foram renovados no período de um 

ano. Este valor deverá ser elevado, pois isso significa que o valor em stock inutilizado é baixo. 

Este indicador pode ser calculado segundo a equação (2.16). 

   (2.16) 

A taxa de cobertura é dada pelo inverso da taxa de rotação, podendo ser calculada segundo a 

equação (2.17), e representa o período de tempo em que o stock é capaz de cobrir a procura 

sem a necessidade de uma nova encomenda. Assim sendo, este valor nunca deverá ser 

demasiado alto, pois isso significaria que há um excesso de stock de um determinado produto.  

   (2.17) 

Para além do cálculo dos referidos indicadores, outros aspetos devem ser considerados na 

avaliação de um modelo de gestão de stocks. Em primeiro lugar, é importante monitorizar o 

número de ocorrências de roturas e a quantidade de material em falta cada vez que essas 

roturas ocorrem, porque um modelo adequado deverá ser capaz de minimizar ambos os 

indicadores. Também o valor de stock médio é um indicador a considerar, pois este deve ser 

minimizado, minimizando os custos totais de posse suportados pela organização. Em suma, 

todos os fatores anteriormente mencionados podem ser integrados num único indicador: custo 

total de aprovisionamento. Este inclui custo de posse, custo de encomenda, custo de aquisição 

e custo de rotura e o modelo utilizado deverá minimizar este indicador. 
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3 Enquadramento do problema 

No presente capítulo, são descritas as condições em que funcionam as operações e a relação 

com outros intervenientes da cadeia de abastecimento. Em seguida é retratada detalhadamente 

a forma de atuar do Planeamento e, por fim, é apresentado o caso de estudo desenvolvido. 

3.1 Análise de operações e cadeia de abastecimento 

De maneira a melhor compreender algumas abordagens ao caso de estudo, torna-se necessário 

fazer uma descrição dos artigos, processo produtivo, armazém, fornecedores e clientes da Sika 

Portugal. 

3.1.1 Artigos 

A gama de artigos comercializáveis que consta na base de dados da Sika é composta por cerca 

de 3800 SKU, no entanto uma parte considerável destes produtos são produtos específicos 

concebidos apenas para satisfazer uma determinada encomenda e que aparecem na base de 

dados porque foi necessário criar um código para estes.  

Todas as características inerentes a cada artigo (matéria-prima, embalagem, produto 

semiacabado e produto acabado) que passa pela Sika podem ser consultadas na base de dados 

da empresa. Na Figura 10 está representada uma das páginas de visualização existentes, onde 

se pode observar, entre outros, o seu tipo de embalagem, target market e código de 

perigosidade. 

 

Figura 10 - Exemplo de vista em SAP de dados de um artigo 

Há outras características que, no âmbito do projeto em estudo, são importantes ter em conta, 

porque influenciam as condições de armazenamento, tal como a existência ou não de um 

prazo de validade, o lead time associado a cada produto, o facto de ser transacionado ou não a 
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granel e a perigosidade associada ao produto, que pode exigir uma maior atenção no que toca 

ao seu armazenamento. 

O conjunto de produtos acabados comercializados pela Sika podem ser divididos em dois 

grupos: produtos acabados (produção interna) e produtos de abastecimento externo 

(mercadorias). Os artigos de produção interna, como o nome indica, são aqueles que são 

fabricados nas instalações da Sika Portugal em Ovar e, a partir daí, disponibilizados ao cliente 

final. Por outro lado, os produtos de abastecimento externo são artigos comercializados pela 

Sika Portugal, mas que, em vez de serem produzidos na sua fábrica, são adquiridos a outras 

organizações do Sika Group a um preço mais acessível e posteriormente são vendidos ao 

consumidor, funcionando a Sika Portugal como um entreposto logístico. Da mesma forma, 

também a Sika Portugal exporta produto acabado a um preço mais reduzido a outras 

organizações do Sika Group sediadas no estrangeiro, que depois o distribuem pelos clientes 

dos respetivos países. 

Por fim, é importante referir que todos os produtos comercializados pela Sika Portugal, quer 

sejam produzidos localmente, quer sejam mercadorias adquiridas a outras empresas do Grupo 

Sika, estão classificados como MTO ou como MTS. 

3.1.2 Processo produtivo 

Os artigos de produção local podem ser divididos em quatro diferentes linhas de produção: 

tintas de base aquosa (TBA), tintas de base solvente (TBS), butílicos e adjuvantes. As quatro 

linhas referidas seguem uma lógica semelhante ao longo do seu processo produtivo e 

funcionam totalmente em paralelo. 

Pode observar-se na Figura 11 um esquema representativo do processo produtivo da Sika 

Portugal. Este processo inicia-se com a transformação de matérias-primas (presentes num 

armazém único de matérias-primas) em produto semiacabado. Em seguida, cada lote é 

colocado em fila de espera para ser sujeito a um controlo da qualidade. Quando o lote é 

aprovado, é possível, em alguns casos, que este fique armazenado sob a forma de 

semiacabado, no entanto, tal acontecimento implica a ocupação de recursos utilizados na 

produção. Por fim, o produto é posicionado em fila de espera para que depois se proceda ao 

enchimento. Quando este é finalizado, os materiais são posicionados no armazém de produto 

acabado. 

 

Figura 11 - Processo produtivo na Sika Portugal 

Atualmente, em média, os recursos de produção que a fábrica dispõe não são utilizados ao 

máximo. As linhas de produção das TBA e das TBS funcionam a 55% da capacidade, os 

butílicos a 80% e os adjuvantes a 50%. 

O bottleneck do processo encontra-se na fase de enchimento. Este pode ser feito, no caso dos 

adjuvantes, diretamente a partir do depósito ou através de duas máquinas também 

responsáveis pela produção. Os butílicos podem ser enchidos diretamente no local de 

produção ou utilizando duas máquinas de enchimento. No caso das TBS, pode fazer-se o 

enchimento no local de produção ou através de dois postos de enchimento manual. Por fim, as 

TBA podem ser enchidas em IPT (máquina apenas utilizada para pequenas quantidades), em 

duas máquinas de enchimento automático ou através de enchimento manual. 
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3.1.3 Armazém de produto acabado 

O armazém de produto acabado da Sika tem como funções o armazenamento e expedição de 

todos os artigos comercializados pela Sika Portugal. Uma representação da planta do 

armazém pode ser visualizada na Figura 12, na qual se destacam as zonas destinadas ao 

armazenamento. 

 

Figura 12 - Layout do armazém de produto acabado da Sika Portugal 

Uma das motivações para a criação do presente caso de estudo é a falta de espaço disponível 

em armazém, devido à gestão de stocks desadequada levada a cabo atualmente. 

O armazenamento dos produtos na Sika pode ser feito de cinco maneiras diferentes: a granel 

(não presente no armazém de produto acabado), em palete, em caixa ou avulso em 

intermediate bulk container (IBC). A maior parte da área do armazém é destinada ao 

armazenamento de paletes, possuindo 2680 espaços de palete destinados ao armazenamento 

de produtos. No entanto, devido a má organização, em média cerca de 39% dos espaços de 

palete encontram-se livres e há paletes com material armazenado em zonas inicialmente 

destinadas a consolidação (após o picking) ou em zonas de passagem quer no interior, quer no 

exterior do armazém, impossibilitando inclusive a utilização de um cais de carregamento de 

camiões, como se observa na Figura 13. 

 

Figura 13 - Material armazenado na zona de consolidação (à esquerda) e impedindo a utilização de cais (à 

direita) 
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Este tipo de situação ocorre, em parte, devido à falta de um sistema de leitura de códigos de 

barras que permita saber em tempo útil onde se situa cada artigo dentro do armazém 

(facilitando também o processo de picking) e consequentemente, que espaços se encontram 

vazios. Por outro lado, o sistema utilizado atualmente consiste numa definição prévia de 

localizações fixas para as famílias de produtos comercializados. O objetivo deste sistema é 

facilitar o processo de picking, mas culmina no aumento dos espaços de palete vazios.  

A expedição de materiais do armazém de produto acabado segue uma lógica de first expire, 

first out (FEFO) para todos aqueles que têm um prazo de validade. Para os restantes materiais 

utiliza-se uma filosofia first in, first out (FIFO). 

3.1.4 Fornecedores 

Um dos fatores mais importantes para que a gestão de stocks seja eficaz trata-se da relação de 

uma organização com os restantes intervenientes da cadeia de abastecimento, o que inclui os 

seus fornecedores. 

Tendo em conta que uma grande quantidade de artigos comercializados pela Sika Portugal é 

de origem externa, para poder responder à procura dos clientes dentro dos prazos acordados é 

crucial que os fornecedores de mercadorias cumpram as datas de entrega previstas. No 

entanto, no ano de 2018, apenas 54% das encomendas foram entregues dentro dos prazos 

previamente estabelecidos. Na Figura 14 é possível observar que esse problema é transversal 

a vários fornecedores, no entanto apenas um número de fornecedores reduzido apresenta, em 

média, atrasos significativos. 

 

Figura 14 - Análise de cumprimento de prazos dos fornecedores 

Um dos principais problemas relativo à relação com os fornecedores de mercadorias 

comercializadas pela Sika Portugal está relacionado com o facto de uma grande percentagem 

desses produtos ter limitações em termos de validade. Ou seja, há que garantir que os 

produtos encomendados não são recebidos numa data demasiado próxima da que foi definida 

como sendo o prazo de validade, pois, caso contrário, poderá ser impossível expedir tais 

produtos para o cliente final. 

Para abordar o problema mencionado, o Grupo Sika definiu um conjunto de regras que 

penalizam as suas empresas quando estas entregam produtos com prazos de validade 

reduzidos. Na Figura 15 pode observar-se que quando um produto é entregue com menos de 
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um terço do seu prazo de validade restante é atribuído automaticamente um desconto de 50% 

e caso a validade seja ainda mais reduzida, o desconto poderá ser de 100%. 

 

Figura 15 - Descontos praticados para bens com validade limitada 

Por fim, é de destacar a difícil gestão de stocks de alguns produtos relacionado com o facto de 

a quantidade mínima de encomenda exigida pelo fornecedor não ser a mesma praticada pela 

Sika Portugal em relação aos seus clientes. Este aspeto resulta numa existência obrigatória de 

stocks para artigos definidos como MTO e, quando ocorre em artigos com baixa rotação, 

provoca o aparecimento de obsoletos e, consecutivamente, em custos desnecessários à 

organização. 

3.1.5 Mercado 

A Sika Portugal comercializa produto acabado no mercado interno e no mercado externo 

(exclusivamente para outras empresas do Grupo Sika), cada um dos quais representando cerca 

de 50% da quantidade expedida. 

No mercado interno, a Sika atua em dois grandes tipos de mercado: indústria e construção. O 

mercado da indústria diz respeito essencialmente à indústria automóvel e apresenta uma 

procura constante ao longo do ano. O mercado da construção é composto por três tipos de 

clientes: revendedores, retalho e empresas de construção. Este mercado, devido à grande 

dependência da ocorrência de obras, apresenta alguma sazonalidade, pois estas tendem a 

ocorrer na primavera e verão, em que as condições meteorológicas são propícias à aplicação 

dos produtos comercializados pela Sika. Tal evidência pode ser demonstrada pelos consumos 

em kg verificados entre 2016 e 2018 em que se verifica um aumento nos meses mais quentes, 

como se observa na Figura 16. 

 

Figura 16 - Consumos em kg do produto acabado no mercado da construção 
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Cada um dos tipos de clientes do mercado da construção obriga a Sika a lidar com diferentes 

exigências. Os revendedores habitualmente realizam encomendas em grandes quantidades 

sem grande personalização. Por outro lado, os clientes do retalho encomendam produtos em 

menor quantidade e maior variedade, o que dificulta o processo de picking. Adicionalmente, o 

retalho exige que o prazo de validade restante dos produtos aquando da entrega de uma 

encomenda não seja demasiado reduzido (ao contrário do que acontece no caso da indústria, 

que consegue consumir os produtos com baixo prazo de validade rapidamente). Por fim, a 

procura protagonizada pelas empresas de construção caracteriza-se pela grande inconstância 

que apresenta e pela habitual ocorrência de cancelamentos. 

No mercado da construção, o lead time de entrega é crucial, por vezes até mais importante do 

que a conformidade da entrega. Tal facto é importante, pois, para reduzir este LT, torna-se 

necessário manter uma maior quantidade de produto acabado em stock, o que implica um 

maior custo e dificulta o bom funcionamento das operações do armazém, como referido 

anteriormente. Relativamente a este aspeto, é importante referir que, para o mercado interno, a 

Sika Portugal compromete-se a entregar produtos MTS no prazo de dois dias úteis. Quanto 

aos artigos MTO, por um lado, aqueles produzidos localmente são entregues em cinco dias 

úteis, por outro lado, aqueles adquiridos a outras empresas do Grupo Sika são entregues 

habitualmente um dia depois de serem recebidos nas instalações de Ovar da Sika Portugal, ou 

podem ser diretamente entregues ao cliente, num processo internamente denominado por drop 

shipment. 

3.2 Funcionamento atual do Planeamento 

O projeto desenvolvido e apresentado no presente relatório foi realizado em colaboração com 

a divisão de Planeamento da Sika Portugal, por isso em seguida são descritas as principais 

funções que esta divisão desempenha com especial destaque na gestão de stocks. 

A principal ferramenta utilizada pela Sika no desempenho do planeamento é o sistema de 

Enterprise Resource Planning (ERP) SAP. Um sistema ERP é um sistema de informação que 

combina todos os dados e informações relativos a uma organização em diferentes áreas de 

atuação, como vendas, setor comercial, compras, operações, engenharia e finanças, numa só 

base de dados e que permite automatizar algumas atividades de negócio.  

Na Figura 17, está representado um exemplo de uma vista em SAP que diz respeito à 

informação relativa às condições de aprovisionamento de um artigo. Na figura, podem 

observar-se dados como o stock de segurança, nível de serviço, prazo de entrega previsto, etc. 

No entanto, facilmente se constata que o sistema utilizado está a ser subaproveitado pela 

organização onde decorreu o estudo, pois vários valores se encontram por preencher. 

 

Figura 17 - Exemplo de vista de informação de gestão de stocks de um artigo em SAP 
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As principais funções a serem desempenhadas pelo planeamento incluem: gestão de stocks; 

gestão de códigos de materiais; planeamento da produção; planeamento de compras 

(mercadorias, matérias-primas e embalagens); comunicação com o serviço de apoio ao cliente 

(SAC), produção, logística e controlo de qualidade; análise do indicador on time in full 

(OTIF); análise da procura. Tendo em conta o tema do presente relatório, a análise seguinte 

centra-se principalmente nas atividades diretamente relacionadas com a gestão de stocks. 

A divisão de Planeamento da Sika, garantindo a gestão de stocks no dia-a-dia, é responsável 

por realizar um conjunto de funções no processo que se inicia com a receção de uma 

encomenda pelo SAC, com quem mantém uma comunicação constante, e termina com a 

entrega do produto final ao cliente (no Anexo C encontra-se um diagrama swimlane onde se 

pode verificar o conjunto de passos necessários para a satisfação de uma encomenda). Além 

disso, com a ajuda do algoritmo Material Requirement Planning (MRP) do SAP, deverá 

controlar continuamente o inventário de todos os tipos de produtos que passam pelas 

instalações da Sika (matérias-primas, embalagens e produto acabado/mercadorias) e, quando 

necessário, deverá: comunicar com a divisão de compras para que se encomende uma 

determinada quantidade de um material; ou delinear um plano para a produção de um produto, 

mantendo contacto constante com os responsáveis pela gestão da produção, de maneira a 

melhor utilizar a capacidade dos recursos disponíveis.  

Na Figura 18 é possível ver um exemplo de uma lista de movimentos e necessidades de stock 

de um determinado artigo. Esta lista permite também prever que quantidade estará disponível 

nas datas mais próximas tendo em conta as encomendas pendentes de clientes e as ordens de 

produção ou de compra que irão entrar em armazém. Pode observar-se que, do total de 

material presente em armazém, é retirado o valor do stock de segurança e, caso essa 

quantidade seja superior à existente, a quantidade disponível assume valores negativos, como 

acontece no exemplo apresentado. 

 

Figura 18 - Exemplo de lista de necessidades e stock de um artigo em SAP (17 de maio) 

A gestão de stocks seguida pela Sika Portugal segue o seguinte algoritmo: caso a quantidade 

disponível (exemplificada na Figura 18) seja negativa, é despoletada uma ordem de compra 

(no caso das mercadorias) ou de produção (no caso do produto acabado) numa quantidade que 

consiga, em princípio, cobrir a procura durante e o lead time tendo em conta os consumos 

previstos com base no histórico. Ou seja, o algoritmo seguido pela organização segue uma 

lógica em que o SS definido desempenha o papel de ponto de reposição, pois não tem como 

objetivo absorver a variabilidade da procura durante o tempo de entrega, mas sim a procura 

média durante o prazo de entrega. 
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Torna-se, por fim, necessário explicar detalhadamente a lógica segundo a qual o stock de 

segurança de cada produto é definido, pois o SS utilizado tem, obviamente, um grande peso 

na gestão de stocks levada a cabo no dia-a-dia da organização.  

Na Sika, é difícil executar uma previsão de vendas apurada, devido à grande variabilidade 

intrínseca ao mercado e à grande influência que alguns projetos esporádicos têm nos 

consumos.  

O SS de um artigo é definido em reuniões trimestrais e é da exclusiva responsabilidade do 

diretor do target market em que esse artigo se enquadra, sem que este utilize nenhum método 

específico para esse efeito. O diretor do target market limita-se a observar a média de 

consumos que o produto teve no passado e as possíveis alterações que pode vir a ter no 

período seguinte para determinar se faz sentido, na sua opinião, manter stock em armazém e 

em que quantidade (MTS) ou entregar um artigo apenas por encomenda (MTO).  

Nas referidas reuniões, é também definido um conjunto de artigos designados force to stock 

(FTS), sobre os quais é mantida alguma quantidade em stock não justificada pelo histórico. 

Tal ação é justificada: ou pela a existência de previsões de um novo projeto que possa surgir, 

em que um lead time mais reduzido pode garantir uma vantagem competitiva em relação à 

concorrência, ou quando há algum grande projeto que utiliza mercadorias com grande lead 

time associado fornecidas pela Sika e para o qual pode ser necessário manter alguma 

quantidade em stock para precaver algum problema associado ao mesmo. 

O tipo de políticas descrito anteriormente causa, muitas vezes, um nível do stock de segurança 

exagerado tendo em conta as necessidades enfrentadas pela Sika Portugal, o que implica um 

aumento dos custos suportados e uma sobrelotação do armazém de produto acabado. Tais 

problemas implicam que o SS definido nem sempre seja respeitado, dependendo da 

capacidade disponível do armazém no período em causa. 

3.3 Descrição do caso de estudo 

O presente caso de estudo surge da deficiente gestão de stocks levada a cabo na Sika Portugal 

atualmente, da perspetiva de crescimento de vendas esperada para os próximos anos, e do 

crescente portfólio de produtos comercializados pela organização, que irão confirmar uma 

tendência de aumento do stock de produto acabado que se tem verificado nos últimos anos 

(como se verifica na Figura 19) e que o armazém de produto acabado (que dispõe de 

condições de armazenamento limitadas) não será capaz de comportar. 

 

Figura 19 - Evolução do stock de produto acabado entre 2017 e 2018 

Outras estratégias para lidar com o problema que estão a ser estudadas atualmente passam 

pela construção de um novo armazém ou pela subcontratação de uma empresa externa para 

ser responsável por todas as operações de um armazém. No entanto, uma gestão mais 
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eficiente dos stocks continua a ser necessária de maneira a reduzir os custos de 

aprovisionamento atualmente suportados. 

O projeto consiste em criar uma ferramenta que permita rapidamente definir uma estratégia de 

aprovisionamento correta para cada um dos produtos transacionados pela Sika Portugal. 

Optou-se por dividir os artigos naqueles que devem ser produzidos para encomenda e 

naqueles que devem ser produzidos para stock (definindo-se também, para estes, um stock de 

segurança, ponto de reposição, quantidade económica de encomenda e nível de serviço 

ótimo). 

À partida poderia fazer sentido incluir na análise a possibilidade de se tratar artigos segundo 

uma lógica de assemble-to-order (ATO), uma vez que, em grande parte dos casos, a 

diferenciação de muitos dos artigos ocorre numa fase avançada do processo produtivo. No 

entanto, este armazenamento envolve a ocupação de recursos necessários para a produção, o 

que nem sempre é rentável. Assim, apesar de se poder utilizar esta técnica no dia-a-dia da 

organização em alguns casos específicos, optou-se por não considerar esta hipótese no 

desenvolvimento do projeto. 

A análise foi efetuada a partir da introdução da previsão de vendas calculada para um 

determinado período. Assim sendo, retirou-se uma lista de todos os artigos que passaram pelo 

armazém de produto acabado durante o ano de 2018, ou seja, retiraram-se da análise todas as 

vendas efetuadas através de drop shipments, e aqueles artigos que são vendidos a granel, bem 

como todos os materiais que não foram encomendados por clientes à Sika ao longo de 2018 

(considerados automaticamente como sendo MTO). Assim, foram considerados na análise um 

total de 1517 artigos. 
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4 Abordagem metodológica 

No presente capítulo, é apresentada a análise feita inicialmente tendo em conta a descrição 

feita no Capítulo 3, é demonstrada a metodologia seguida para encontrar uma solução para o 

problema apresentado anteriormente e a respetiva avaliação e comparação com diferentes 

alternativas possíveis. 

4.1 Análise da situação atual 

Para abordar o problema de uma forma mais consistente, inicialmente foi realizada uma 

análise aos artigos considerados utilizando diferentes classificações e o cálculo de indicadores 

iniciais. 

4.1.1 Classificação dos artigos 

De acordo com os métodos apresentados no capítulo 2, procedeu-se à classificação dos 1517 

artigos considerados tendo por base diferentes métodos. Primeiro, os artigos foram 

submetidos a uma análise ABC tradicional, através da qual se concluiu que o valor consumido 

segue a lei de Pareto, como se observa na Figura 20. Foram classificados como A 202 artigos, 

312 artigos como B e 1003 artigos como C. 

 

Figura 20 - Classificação ABC segundo o consumo anual 

Foi também realizada uma análise ABC multicritério, utilizando o processo AHP. Os critérios 

utilizados nesta análise foram, para além do consumo, o lead time e o prazo de validade 

associados a cada artigo. No entanto, optou-se por não considerar as referidas análises ao 

longo do projeto, uma vez que os resultados obtidos nas mesmas não são significativos no 

contexto do problema. 

Foi realizada uma análise ABC/XYZ, utilizando o critério definido por Scholz-Reiter et al.  

(2012) no Capítulo 2, cujos resultados se encontram resumidos na Tabela 5 e através da qual é 

possível verificar que, apesar de terem sido retirados todos os artigos sem encomendas de 
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clientes no ano de 2018, há ainda muitos artigos com consumos irregulares e esporádicos, 

devido ao elevado número de artigos presentes no grupo CZ e ao peso considerável que 

apresentam os grupos CY e BZ. 

Tabela 5 - Número de artigos para cada classificação da análise ABC/XYZ 

 A B C 

X 66 45 11 

Y 79 85 91 

Z 57 182 901 

Por fim, foi também realizada uma análise FSN utilizando o consumo anual de cada artigo 

como sugerem Cavalieri et al. (2008). Os artigos foram ordenados por ordem decrescente da 

quantidade consumida, tendo 110 artigos sido classificados como F, que representam 80% da 

quantidade consumida, 206 artigos classificados como S, que representam cerca de 20% da 

quantidade consumida e, por fim, 1201 artigos foram classificados como N, representando 5% 

do consumo anual. Também esta análise confirma a existência de muitos artigos com 

consumos muito reduzidos na organização. 

4.1.2 Avaliação da gestão de stocks 

De maneira a ser possível comparar o cenário inicial de gestão de stocks com o cenário 

previsto após a implementação das melhorias, foi selecionado um artigo representativo que 

atualmente segue uma estratégia de abastecimento MTS para cada grupo da análise 

ABC/XYZ realizada (apenas foram selecionadas mercadorias de maneira a simplificar a 

análise, mas todos os cálculos efetuados são válidos para produto acabado), cujas principais 

características estão apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 - Principais características dos artigos selecionados 

Código ABC/XYZ 
MTO/MTS 

Atual 
SS atual MOQ 

Validade 
(dias) 

997 AX MTS 6720 1344 150 

1557 AY MTS 2 21 360 

92355 AZ MTS 300 96 120 

3740 BX MTS 378 288 360 

8395 BY MTS 20 30 120 

75102 BZ MTS 1344 12 120 

182896 CX MTS 80 128 120 

784 CY MTS 200 20 120 

92368 CZ MTS 2 4 180 

Numa gestão de stocks eficaz, o valor dos stocks deve ser tal que o número de vezes que 

ocorre uma rotura deve ser mínimo. Por outro lado, para a gestão ser eficiente, os stocks 

devem ter uma rotação elevada, ou seja, devem apresentar uma taxa de rotação elevada e uma 

taxa de cobertura tão baixa quanto possível. 

Assim, para os artigos previamente apresentados, foi recolhido o valor do stock médio 

verificado em 2018, bem como o valor dos consumos verificados durante o mesmo período, 

sendo os valores apresentados na Tabela 7. O valor do stock médio de 2018 apresentado trata-

se de uma aproximação, tendo sido calculado com base na média da quantidade em stock 

mantida no último dia de cada mês, pois esta era a única informação mantida pela 

organização. 
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Tabela 7 - Stock médio e consumo total durante 2018 para os artigos considerados 

Código ABC/XYZ 
Stock médio 

2018 
Quantidade total 
consumida 2018 

997 AX 4239 80376 

1557 AY 84 731 

92355 AZ 201 3057 

3740 BX 309 3660 

8395 BY 45 192 

75102 BZ 1528 7416 

182896 CX 85 940 

784 CY 158 540 

92368 CZ 3 39 

Assim, com base na informação da Tabela 7, foram calculadas a taxa de rotação e a taxa de 

cobertura para cada um dos artigos utilizando, respetivamente, as equações (2.16) e (2.17). 

Estes indicadores são importantes para avaliar a gestão de stocks existentes e os seus valores 

estão expressos na Tabela 8. 

Tabela 8 - Taxa de rotação anual e taxa de cobertura calculadas para diferentes artigos 

Código ABC/XYZ 
Taxa de 

rotação (ano) 
Taxa de 

cobertura (dias) 

997 AX 19,0 19 

1557 AY 8,7 42 

92355 AZ 15,2 24 

3740 BX 11,9 31 

8395 BY 4,3 85 

75102 BZ 4,9 75 

182896 CX 11,1 33 

784 CY 3,4 107 

92368 CZ 11,7 31 

4.2 Abordagem baseada no consumo 

Na presente secção, é apresentada a solução para a definição MTO/MTS caso começasse a ser 

seguida a metodologia proposta pela Sika exposta em 2.4.1.  

Tendo em conta os artigos considerados ao longo do presente capítulo, a decisão MTO/MTS 

para cada um deles segundo este critério encontra-se expressa na Tabela 9. A metodologia não 

especifica qual deverá ser a estratégia de abastecimento para produtos AZ. No entanto, devido 

à natureza da procura no mercado em causa, em que a maior parte destes itens são 

comercializados apenas em resultado da existência de um grande projeto específico, estes 

artigos foram considerados MTO. 
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Tabela 9 - Decisão MTO/MTS segundo a análise ABC/XYZ 

Código ABC/XYZ 
MTO/MTS 

Atual 
MTO/MTS 

segundo ABC/XYZ 

997 AX MTS MTS 

1557 AY MTS MTS 

92355 AZ MTS MTO 

3740 BX MTS MTS 

8395 BY MTS MTS 

75102 BZ MTS MTO 

182896 CX MTS  MTS 

784 CY MTS MTO 

92368 CZ MTS MTO 

É de salientar que, apesar de se tratar de uma abordagem simplista, esta metodologia 

permitiria atingir algumas melhorias. Em relação ao estado atual, há 360 artigos que teriam a 

sua estratégia de aprovisionamento alterada de MTS para MTO, o que permitiria diminuir os 

stocks atuais sem que houvesse um grande prejuízo em termos de atrasos na entrega de 

material, uma vez que 259 destes artigos são artigos CY ou CZ, cuja procura é muito reduzida 

e irregular. 

4.3 Modelo geral proposto 

A solução anterior é muito limitada no que toca à otimização da resposta ao problema, pois 

deixa de fora muitos fatores. Assim, desenvolveu-se um modelo próprio com base na 

literatura apresentada e em algumas especificidades da indústria em causa. 

O modelo assume que a armazenagem intermédia de stock não é possível e a cada artigo é 

atribuída uma estratégia de aprovisionamento (MTO ou MTS). O objetivo principal do 

modelo proposto passa por minimizar o custo total de aprovisionamento de todos os artigos 

suportado pela organização para o período analisado. Para tal, o modelo deverá calcular um 

custo total de aprovisionamento (CTA) relativo a uma estratégia de aprovisionamento MTS e 

outro CTA para uma estratégia MTO. Em seguida, ambos deverão ser comparados e o artigo 

seguirá a estratégia que comportar um menor custo.  

O CTA calculado para quando um artigo é considerado MTO inclui o custo de aquisição, o 

custo de encomenda e o custo de atraso na entrega e está expresso na equação (4.1). 

   (4.1) 

Onde: 
CTAMTO é o custo total de aprovisionamento anual para MTO 
D é a procura média anual 
C é o custo de aquisição unitário 
N é o número de encomendas recebidas 
S é o custo de encomenda unitário 
Q é a quantidade média encomendada 
AT é o custo de atraso e 
Pa é a probabilidade de atraso 

Tendo em conta que o modelo de gestão de stocks estocástico que habitualmente resulta em 

custos mais reduzidos é o modelo de revisão contínua, o CTA de um artigo MTS pode ser 

calculado através da equação (2.9). Os dados necessários para o cálculo do CTA de ambos os 

cenários deverão ser determinados antes do modelo ser corrido, utilizando as metodologias 

apresentadas no Capítulo 2, e servirá como input do mesmo. 
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Assim, construiu-se um modelo de programação linear em que se pretende minimizar o custo 

total de aprovisionamento de todos os artigos sujeito à capacidade de produção de cada uma 

das linhas de produção existentes.  

A capacidade de produção é calculada tendo em conta apenas a capacidade do bottleneck da 

linha de produção e não da sua totalidade. Assim, é calculado o tempo total de passagem pelo 

bottleneck do processo produtivo necessário para satisfazer o total da procura anual, através 

da multiplicação do tempo médio do bottleneck (setup e produção) para um lote, pelo número 

de lotes produzidos, para o cenário MTO e para MTS, como se verifica nas equações (4.2) e 

(4.3), respetivamente (Van Donk, Soman, e Gaalman 2005). Por outro lado, o tempo total 

disponível para produção é dado pela multiplicação do tempo total de trabalho num ano pelo 

número de peças que podem ser produzidas em simultâneo no bottleneck do processo 

produtivo. 

   (4.2) 

   (4.3) 

Onde: 
TTPMTO é o tempo total de produção anual para MTO 
TTPMTS é o tempo total de produção anual para MTS 
TS é o tempo de setup de um lote 
TPU é o tempo de produção unitário 
N é o número de encomendas recebidas 
D é a procura média anual e 
Q é a quantidade média encomendada 

Adicionou-se também uma restrição relativa ao prazo de validade dos artigos, a partir da qual 

se pretende minimizar o número de vezes que um artigo não é vendido por se encontrar fora 

do prazo de validade aceite pelo cliente. O modelo criado encontra-se representado em (4.4): 

   (4.4) 

Onde: 
CTAMTOi é o custo total de aprovisionamento anual para MTO para o artigo i 
CTAMTSi é o custo total de aprovisionamento anual para MTS para o artigo i 
TTPMTOi é o tempo total de produção anual para MTO 
TTPMTSi é o tempo total de produção anual para MTS 
zi é a variável de decisão 
TTD é o tempo total disponível para produção 
Vali é o prazo de validade para o artigo i e 
TCi é a taxa de cobertura para o artigo i calculada caso a estratégia escolhida seja MTS 

O resultado do modelo será, para cada artigo i, um valor para a variável de decisão zi, que será 

igual a 1 caso seja mais vantajoso o artigo i ser produzido para stock e o valor 0 para quando o 

artigo deve ser fabricado por encomenda. 
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É ainda importante mencionar que o modelo exibido pode ser aplicado não só para artigos de 

produto acabado, mas também para mercadorias, sendo que neste último caso a restrição que 

diz respeito à capacidade de produção deve ser ignorada, uma vez que esse problema não se 

coloca para este tipo de artigos. 

4.3.1 Adaptações realizadas 

Para o modelo poder ser utilizado foi necessário realizar algumas adaptações tendo em conta 

as características da Sika. 

Tendo em conta que a capacidade produtiva é calculada com base no bottleneck e este 

encontra-se na fase do enchimento, um dos principais entraves à aplicação do modelo descrito 

é a ausência de tempos de setup nesta fase do processo produtivo. Este facto impossibilita que 

se considere a restrição relacionada com a capacidade de produção, pois o tempo de ocupação 

dos recursos depende apenas da quantidade produzida e não da quantidade de lotes 

produzidos. Assim, o tempo de produção para a estratégia MTO é o mesmo que se verifica 

para a estratégia MTS e é obtido através da multiplicação do tempo de enchimento unitário 

pelo número total de peças produzidas. 

Outra alteração realizada deve-se ao facto de não estar definido o custo de atraso na entrega 

para um artigo que siga uma estratégia MTO. Assim sendo, esta parcela do cálculo do CTA 

para um artigo MTO é ignorada e este passa a cingir-se à soma do custo de aquisição e do 

custo de encomenda suportados pela organização. 

Devido à grande quantidade de artigos com consumos esporádicos em alguns períodos do 

ano, torna-se necessário efetuar algumas alterações ao cálculo do CTA, para que este se 

enquadre com a realidade da Sika. Se a procura de um item num período for inferior à sua 

quantidade ótima de encomenda calculada, este deverá ser considerado de imediato um artigo 

MTO e o custo de aquisição calculado para o CTA será dado pela multiplicação do custo 

unitário pela quantidade de encomenda e não pela procura total do período. Esta decisão 

explica-se, pois, no cálculo do CTA para um cenário MTS, é necessário determinar o custo de 

posse a partir do stock médio, que, por sua vez, é calculado através da equação (4.5). 

   (4.5) 

Onde: 
SM é o stock médio 
SS é o stock de segurança e 
Q é a quantidade de encomenda 

No entanto, quando a procura total de um período é menor do que a quantidade de 

encomenda, este cálculo do stock médio não é real, pois os níveis de stock não baixarão em 

relação ao ponto de reposição, implicando que o stock médio verificado nestes casos seja 

superior ao esperado, como se observa comparando ambas as imagens da Figura 21. 

 

Figura 21 - Evolução do stock num modelo MTS normal (à esquerda) e num cenário em que a quantidade de 

encomenda é inferior à quantidade procurada (à direita) 
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Assim, conclui-se que o modelo MTS não faz sentido quando o referido problema ocorre, o 

que torna obrigatório considerar um artigo MTO em todas as análises em que tal ocorre. Este 

problema é mais propício a acontecer quando o período de análise é reduzido, assim, poderá 

ser benéfico, por vezes, utilizar uma frequência de análise mais reduzida para estes casos. 

4.3.2 Inputs do modelo 

Antes de se correr o modelo previamente apresentado, é necessário calcular os inputs 

necessários ao seu funcionamento. Para tal, utilizou-se o modelo de revisão contínua 

apresentado na secção 2.2.1 e o histórico da procura de 2018 como base no cálculo do 

conjunto de características que entram no cálculo do CTA. Para o cálculo destes valores, foi 

necessário recolher e organizar os dados existentes, sendo esse processo descrito em seguida. 

A procura foi obtida através do histórico de encomendas recebidas no ano de 2018 e foi 

agregada semanalmente, de maneira a dissipar o excesso de oscilações diárias que esta 

apresenta. Com esta base semanal, foram calculados, para cada trimestre, os parâmetros 

média e desvio padrão da procura, que se assumiu respeitar uma distribuição normal. 

O lead time foi tratado de maneira diferente para o caso das mercadorias e para o caso do 

produto acabado. No caso das mercadorias, foi utilizado o histórico de encomendas aos 

fornecedores realizadas durante o ano de 2018, do qual se retirou a média e o desvio padrão 

do tempo de entrega de cada um dos artigos diferentes. Para o produto acabado, foram 

utilizados os registos dos tempos de processamento das ordens de produção anteriores, que se 

encontram divididas entre produção (que dá origem ao produto semiacabado), controlo de 

qualidade e enchimento do produto acabado, e foram calculados os parâmetros necessários, 

admitindo que este tempo segue uma distribuição normal. 

De maneira a simplificar a análise, os artigos considerados são todos mercadorias. Na Tabela 

10 estão apresentados os parâmetros calculados para a procura e LT. 

Tabela 10 - Parâmetros do lead time e da procura para diferentes artigos 

Código 
LT Médio 
(semanas) 

Desvio 
Padrão 
do LT 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

997 5,0 1,89 1459,0 920,3 1075,0 485,7 1643,0 1010,0 1727,0 1073,0 

1557 3,9 0,30 1,2 1,8 4,6 10,2 20,6 22,5 29,3 30,7 

92355 3,7 0,50 29,8 24,3 115,0 271,1 22,2 17,7 37,9 35,2 

3740 4,9 1,01 49,9 25,3 57,9 29,4 80,3 53,9 105,7 59,9 

8395 3,8 0,41 0,5 1,2 1,9 4,0 3,8 5,6 7,5 11,7 

75102 5 1,60 273,2 352,4 156,0 338,7 180,9 414,2 62,8 83,8 

182896 3,4 0,27 9,2 9,6 21,1 11,7 27,7 13,6 13,9 9,8 

784 7,8 2,89 16,9 25,8 7,1 12,2 7,7 14,8 9,2 18,6 

92368 2,7 0,44 0,5 0,9 1,4 3,5 0,7 1,6 0,2 0,4 

Para além das características já mencionadas, há também outros aspetos necessários ao 

funcionamento do modelo apresentado na secção 4.3. 

Para cada um dos artigos, a quantidade mínima de compra é igual, no caso das mercadorias, 

àquela exigida pelo fornecedor, e, no caso do produto acabado, depende do lote mínimo que 

pode ser produzido tendo em conta os recursos usados. No caso do produto acabado, a 

validade é retirada diretamente do SAP, por outro lado, para o caso das mercadorias, o valor 

presente no ERP é reduzido para um terço, pois estas não são recebidas com o total de 

validade disponível, sendo a validade mínima aceitável igual a um terço da validade total, 

como está explicado na Figura 15. Por fim, os diferentes custos a considerar foram obtidos 
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através dos seguintes métodos: o custo unitário é retirado diretamente do ERP; o custo de 

encomenda (para a mercadoria) foi fornecido pela Sika; o custo de setup (para produto 

acabado), tendo em conta que não há setups no enchimento, foi calculado tendo por base o 

custo associado ao controlo de qualidade, pois esta é uma atividade que se verifica uma vez 

por cada lote produzido; e o custo de rotura, como não tinha um valor definido pela Sika e é 

essencial para o cálculo do nível de serviço ótimo a considerar, foi estimado a partir de uma 

percentagem do custo unitário (foi utilizada uma percentagem de 60% nesta fase inicial). Os 

valores das características anteriormente mencionadas para os artigos exemplo são 

apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Características dos artigos selecionados 

Código MOQ 
Validade 

(dias) 
Custo 

Unitário 
Custo de 

Encomenda/Setup 
Custo de 
Rotura 

997 1344 150 2,26 14,33 1,36 

1557 21 360 59,34 14,33 35,60 

92355 96 120 7,85 14,33 4,71 

3740 288 360 3,98 14,33 2,39 

8395 30 120 90,30 14,33 54,18 

75102 12 120 1,50 14,33 0,90 

182896 128 120 2,80 14,33 1,68 

784 20 120 7,65 14,33 4,59 

92368 4 180 100,89 14,33 60,53 

Tendo recolhido todos os dados, é necessário calcular os restantes inputs ao modelo criado, 

essenciais para avaliar um possível modelo MTS e compará-lo com a possibilidade de utilizar 

a estratégia MTO. 

O modelo de gestão de stocks utilizado foi o modelo de revisão contínua. Assim sendo, a 

quantidade de encomenda para cada artigo é calculada através da equação (2.10), no entanto, 

caso esta seja inferior à MOQ, a quantidade de encomenda toma este valor. O nível de serviço 

ótimo é calculado através da equação (2.3). O stock de segurança é calculado através da 

equação (2.2), exceto se o nível de serviço calculado for inferior a 50%, sendo neste caso o SS 

definido como zero. Por fim, o ROP é calculado diretamente a partir da equação (2.1).  

Cada um dos cálculos referidos foi efetuado tendo por base o histórico de 2018 e uma 

frequência de análise trimestral, semestral e anual, estando os resultados para cada um dos 

períodos expostos no Anexo D. Estas diferentes periodicidades de análise devem-se ao facto 

de poder não fazer sentido ter um único modelo representativo do ano inteiro devido à 

existência de sazonalidade para alguns produtos, como se verifica, por exemplo, com o artigo 

1557, cuja procura semanal está representada na Figura 22. 

 

Figura 22 - Procura semanal de 2018 registada para o artigo 1557 
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4.4 Resultados e avaliação da proposta apresentada 

Após o modelo estar completamente definido e serem calculados todos os inputs necessários à 

sua execução, foram recolhidas as soluções propostas para cada um dos artigos exemplo 

considerados no presente capítulo. 

Levou-se a cabo análises trimestral, semestral e anual com base exclusivamente na procura 

verificada no ano de 2018 e os resultados referentes à decisão MTO/MTS para cada um dos 

artigos, para todos os períodos, é apresentada na Tabela 12. 

Tabela 12 - Decisão inicial MTO/MTS para diferentes períodos de análise 

Código 
Trimestral Semestral 

Anual 
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºS 2ºS 

997 MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS 

1557 MTO MTO MTO MTO MTS MTO MTO 

92355 MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS 

3740 MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS 

8395 MTO MTO MTS MTO MTO MTO MTO 

75102 MTS MTO MTO MTS MTS MTO MTS 

182896 MTO MTO MTS MTO MTS MTS MTS 

784 MTO MTO MTO MTO MTS MTO MTO 

92368 MTO MTO MTS MTO MTO MTS MTO 

Pode verificar-se que as soluções diferem consideravelmente para diferentes períodos de 

análise, devido à grande variabilidade que a procura apresenta no geral. Torna-se, então 

importante definir a frequência de análise mais correta a utilizar, no entanto, esta não será a 

mesma para todos os artigos, pois o comportamento da procura registado por cada um deles 

não é o mesmo. Esta decisão pode ser feita com base na experiência e conhecimento do 

mercado dos responsáveis da organização, no entanto é importante avaliar cada uma das 

soluções encontradas. 

4.4.1 Descrição do simulador 

Para avaliar as soluções encontradas entre si e comparativamente com a situação inicial, 

desenvolveu-se um simulador em Excel. O trabalho deste consiste em replicar a procura de 

cada um dos artigos considerados durante o ano de 2018 e simular a resposta protagonizada 

pela estratégia de aprovisionamento definida pelo modelo proposto. 

Por cada vez que o simulador é utilizado, é efetuada uma simulação de acordo com as 

soluções encontradas para cada uma das periodicidades de análise (trimestral, semestral e 

anual) e são extraídos os respetivos indicadores de avaliação, como é exemplificado na Figura 

23. 

Material 997 Trimestral Semestral Anual

Qt Stock Médio 8024 10481 10963

Análise CTA 192 104,26 €   202 003,63 €   196 397,46 €   

ABC A Nº Roturas 0 0 0

XYZ X Taxa de Cobertura 37,77 49,40 51,67

FSN F Taxa de Rotação 9,66 7,39 7,06  

Figura 23 - Exemplo de indicadores calculados pelo simulador 

O processo inicia com o carregamento de todas as informações relativas ao artigo escolhido 

para uma tabela semelhante à da Figura 24. Como se pode observar, é recolhida a estratégia 
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de aprovisionamento relativa a cada período, bem como o SS, ROP, nível de serviço e 

quantidade de encomenda (igual ao MOQ quando a estratégia analisada é MTO e igual à 

quantidade ótima de encomenda calculada quando a estratégia analisada é MTS). 

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

Estratégia de Aprovisionamento MTS MTO MTO MTS

SS 1813 0 0 358

ROP 3180 0 0 673

Service Level 97,8% 100,0% 100,0% 95,4%

Quantidade de Encomenda 1446 12 12 693  

Figura 24 - Exemplo deinformações relativas a uma solução trimestral a avaliar pelo simulador 

Baseando-se na informação recolhida, o simulador começa por replicar a procura verificada 

no ano de 2018 para o artigo em estudo e, quando a estratégia para o primeiro trimestre é 

MTS, o stock inicial é definido através do valor do stock médio esperado segundo a fórmula 

(4.5), caso contrário, o stock inicial é zero. 

O simulador analisa o stock disponível e, caso a estratégia de aprovisionamento seja MTS, é 

realizada uma encomenda caso se verifique a condição da expressão (4.6). 

   (4.6) 

Onde: 
stock_finali-1 é o stock final da semana anterior 
consumoi é o consumo da semana atual 
chegada_encomedai é a quantidade encomendada que chega na semana atual 
stock_chegari é o stock em trânsito na semana atual e 
ROP é o ponto de reposição 

Caso a estratégia seja MTO, ocorre uma encomenda sempre que uma encomenda de um 

cliente não pode ser satisfeita com o stock existente (proveniente de alguns excessos de 

produção/encomenda que possam existir). Nesse caso, é encomendada a diferença entre a 

quantidade em stock (incluindo a quantidade que esteja em trânsito) e o consumo para a 

semana em causa ou, se este valor for inferior à MOQ, a quantidade a encomendar será a 

própria quantidade mínima de encomenda. 

Quando a encomenda é realizada, é calculado um número aleatório de semanas de entrega, 

assumindo que este segue uma distribuição normal com média e desvio padrão baseados no 

histórico. Assim sendo, a quantidade encomendada será definida como “stock a chegar” 

durante todas as semanas desde a realização da encomenda até à sua chegada. 

Por fim, para cada semana é calculado um custo de aprovisionamento tendo por base a 

realização de uma encomenda nessa semana, a quantidade em stock no final da semana e a 

possível ocorrência de roturas. 

Um exemplo de uma tabela demonstrativa dos cálculos efetuados, para uma estratégia MTS 

pelo simulador, para as primeiras 16 semanas do ano, está exposto na Figura 25.  
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Figura 25 - Exemplo de tabela criada pelo simulador 

4.4.2 Análise de resultados 

Através do simulador criado foi possível verificar que a periodicidade da análise com a qual 

se obtém melhores resultados em termos de custo total de aprovisionamento difere de artigo 

para artigo, como se observa na Tabela 13. No entanto, por vezes as diferenças entre as várias 

opções são reduzidas e muito reativas em relação a possíveis alterações que se verifiquem na 

procura, pelo que poderá nem sempre fazer sentido optar-se pela periodicidade indicada.  

Tabela 13 - Periocidade de análise com menor CTA por artigo 

Código Periodicidade 

997 Trimestral 

1557 Semestral 

92355 Semestral 

3740 Anual 

8395 Semestral/Anual 

75102 Trimestral 

182896 Trimestral 

784 Semestral 

92368 Anual 

Outro fator importante relacionado com a periodicidade da análise diz respeito ao facto de, em 

alguns casos, uma frequência de revisão demasiado curta poder não fazer sentido, devido à 

capacidade do processo produtivo não ser capaz de cumprir com as quantidades necessárias 

para fazer face à procura do período. Este problema verifica-se quando o modelo é executado 

para o terceiro trimestre, no qual não há capacidade de produção suficiente na linha das TBS, 

devido ao aumento substancial de procura que se verifica nesse período. Nestes casos, 

aconselha-se uma revisão semestral ou anual, que permitirá armazenar stock em alturas de 

menor afluência, que será consumido em períodos de maior procura. 

De maneira a simplificar a análise que se segue, a partir de agora apenas se irá considerar a 

solução encontrada para um modelo que corra com periodicidade anual.  

Tendo em conta que, a partir da análise anual demonstrada na Tabela 12, apenas os artigos 

997, 92355, 3740, 75102 e 182896 são definidos como MTS, apenas estes serão considerados 

na análise de stocks efetuada em seguida. Comparando os resultados das taxas de rotação 

obtidas com base no simulador com aquelas calculadas com base no stock médio e consumo 

verificados no ano de 2018, conclui-se que há uma diminuição significativa, o que é 

consequência do aumento dos níveis médios de stock registados, com a utilização do modelo, 
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como se observa no gráfico da Figura 26. Por outro lado, verifica-se uma redução 

significativa da ocorrência de roturas, atualmente não custeadas pela organização. 

 

Figura 26 - Taxa de rotação com base no consumo de 2018 a partir das diferentes abordagens 

No entanto, o aumento de stocks verificado para estes artigos é compensado pela significativa 

redução de artigos considerados MTS, passando este valor dos atuais 637 artigos para 370. 

Esta redução tem como consequência a redução considerável de stocks em armazém. 

Como foi referido, até agora todos os cálculos efetuados foram baseados na premissa de que 

os custos de rotura correspondem a 60% do custo unitário de cada artigo, no entanto, como 

esse se trata de um valor arbitrado, fez-se variar esta percentagem e registaram-se os 

resultados retirados da execução da metodologia de maneira a verificar o quanto esta 

suposição influencia a solução final do problema. Utilizaram-se as percentagens de 40% e de 

80% para verificar como variam os resultados obtidos para o stock de segurança e nível de 

serviço com a evolução dos custos de rotura. 

Tabela 14 - SS e nível de serviço definido atualmente e utilizando o modelo atual com diferentes percentagens 

para o custo de rotura 

Código Atual 
Modelo - 40% Modelo - 60% Modelo - 80% 

SS NS SS NS SS NS 

997 6720 7939 98,8% 8466 99,2% 8825 99,4% 

92355 300 525 96,7% 575 97,8% 608 98,4% 

3740 378 234 96,1% 258 97,4% 274 98,0% 

75102 1344 1171 95,5% 1300 97,0% 1386 97,7% 

182896 80 33 90,6% 39 93,7% 42 95,3% 

Com o aumento dos custos de rotura verifica-se um aumento do nível de serviço desejado e, 

consequentemente, um aumento do stock de segurança. Esta alteração tem, também, 

influência na quantidade de artigos definidos como MTO quando se varia o custo de rotura. 

Quando este aumenta, aumenta também o CTA previsto para um modelo MTS, o que, 

mantendo-se as condições da estratégia MTO, faz com que mais artigos sejam integrados 

neste segundo grupo.  

Também é possível tirar esta última conclusão fazendo variar apenas o nível de serviço. A 

Sika tem atualmente como objetivo um nível de serviço fixo para todos os artigos igual a 

97,5%, assim sendo, fixou-se esse valor e o valor de 95% e procedeu-se à execução do 

modelo desenvolvido neste projeto, registando-se as transformações que esta alteração 

provocou na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Stock de segurança calculado de acordo com o nível de serviço ótimo calculado ou através de uma 

percentagem de nível de serviço fixo 

Código Atual 
Modelo 
Inicial 

97,5% 95% 

997 6720 7939 6847 5746 

92355 300 525 558 469 

3740 378 234 260 219 

75102 1344 1171 1357 1139 

182896 80 33 49 41 

Conclui-se então que uma das opções que a organização poderá considerar para ser capaz de 

diminuir a quantidade de stock médio que possui em armazém, é alterar o nível de serviço que 

se compromete a cumprir. Esta opção, apesar de acarretar mais custos devido ao aumento dos 

custos de rotura, pode ser considerada, uma vez que estes são difíceis de estimar e a Sika não 

tem informações acerca dos mesmos. Observa-se também que, utilizando um nível de serviço 

fixo de 95%, obtém-se, para todos os artigos exemplo, uma redução do nível de stock de 

segurança calculado no modelo inicial. 

Por fim, é apresentada na Tabela 16 uma a comparação dos resultados obtidos para o número 

de artigos definitos como MTO e MTS pelo método usado, com aqueles que seriam obtidos 

caso se usasse a metodologia de decisão MTO/MTS exclusivamente baseada na análise 

ABC/XYZ, como é sugerido pela Sika. 

Tabela 16 - Quantidade de artigos em cada grupo da decisão MTO/MTS em função do grupo da análise 

ABC/XYZ 
 

MTS MTO 

AX 49 17 

AY 37 42 

AZ 4 53 

BX 43 2 

BY 57 28 

BZ 18 164 

CX 9 2 

CY 66 25 

CZ 87 814 

Total 370 1147 

Conclui-se, a partir da tabela, que a metodologia proposta pela Sika permitiria obter uma 

solução aproximada à solução ótima, tendo em conta que a maior parte dos artigos Z foi 

definido como MTO e a maior parte dos artigos X foi definido como MTS. No entanto, o 

método usado permite ter em conta um maior número de critérios e a obtenção de uma 

solução mais individualizada para cada artigo. 

4.5 Ferramenta de definição da política de aprovisionamento 

De maneira a que os responsáveis da Sika possam por pôr em prática a metodologia criada 

para a gestão de stocks de produto acabado apresentada anteriormente de uma forma 

periódica, foi criada uma ferramenta em Microsoft Excel, com o auxílio do Visual Basic for 

Applications (VBA). 

A aparência inicial da ferramenta criada está representada na Figura 27. 



Melhoria do processo de planeamento e gestão de stocks numa empresa da indústria química 

41 

 

Figura 27 - Aparência inicial da ferramenta 

Para utilizar a ferramenta, deve selecionar-se inicialmente o período para o qual a solução 

encontrada será válida, podendo a frequência da análise ser trimestral, semestral ou anual, 

como está demonstrado na Figura 28. 

 

Figura 28 - Instruções para a utilização da ferramenta e respetivos comandos 

Após ser selecionado o período pretendido, serão analisadas as encomendas recebidas no 

período homólogo do ano anterior, por exemplo, caso o algoritmo seja corrido no início do 

mês de julho de 2019 para um período de 3 meses, será analisada a procura dos meses de 

julho, agosto e setembro de 2018. Relativamente aos meses considerados, serão calculadas a 

média e desvio padrão semanal da procura e o número total de encomendas recebidas nesse 

período e esta informação será exposta como se observa na Figura 29.  

Este passo é realizado devido ao facto de atualmente não haver uma metodologia de forecast 

na organização e as decisões relacionadas com a gestão de stocks serem realizadas com base 

no histórico. No entanto, caso haja alguma previsão de vendas, os dados carregados podem 

ser alterados, de maneira a tornar a ação do algoritmo mais eficaz. 
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Figura 29 - Ferramenta após dados serem carregados 

Por fim, o modelo proposto na secção 4.3 é corrido e os seus resultados são apresentados 

numa tabela como mostra a Figura 30. 

No caso dos artigos em que se conclua que a estratégia de aprovisionamento a seguir no 

período selecionado é um modelo MTS, são demonstrados alguns aspetos fundamentais na 

gestão de stocks: a quantidade económica de encomenda, o ponto de reposição, o stock de 

segurança e o nível de serviço ótimo calculado. Caso a estratégia definida seja MTO, todos 

estes valores são definidos como zero. 

Por fim, é também apresentada uma estimativa do custo total de aprovisionamento para o 

período da análise, bem como o benefício, em termos de custo, que a estratégia de 

aprovisionamento escolhida tem em relação à outra possibilidade. Em alguns casos, pode 

fazer sentido escolher a pior estratégia, caso a diferença de custo entre ambas seja reduzida e 

haja fatores relativos ao modo de funcionamento da Sika, que não são considerados no 

algoritmo, que tornem esta decisão mais vantajosa para a organização. 

 

Figura 30 - Apresentação das soluções calculadas para um determinado período 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalhos futuros 

O projeto desenvolvido permitiu analisar o processo de aprovisionamento que uma empresa 

da indústria química enfrenta para os artigos da sua gama. 

Verificou-se inicialmente que um dos principais problemas relacionados com a dificuldade da 

gestão de stocks que a empresa enfrenta deve-se ao facto de esta disponibilizar aos seus 

clientes uma grande quantidade de SKU, que surgem pois grande parte destes artigos se 

tratam de tintas, que podem ser comercializadas em várias cores e embalagens. Dentro desta 

vasta gama de SKU, foi possível verificar através de análises efetuadas que a maioria dos 

artigos tem um consumo esporádico e com um peso muito reduzido no desempenho 

operacional da organização. Dentro dos artigos mais relevantes, é também de destacar que 

grande parte dos artigos apresenta consumos irregulares, o que, quando se está perante um 

modelo em que se produz para stock, obriga a um aumento significativo dos níveis de stock de 

segurança, para que se atinja um nível de serviço aceitável, o que obriga a organização a 

suportar elevados custos relacionados com o armazenamento de material e, por vezes, com a 

própria eliminação dos mesmos, visto que grande parte deles está sujeito a um determinado 

prazo de validade. 

O modelo que foi criado com o objetivo de dividir a gama de produtos entre MTO e MTS foi 

capaz de, tendo em conta as diferentes características de cada um dos artigos individualmente, 

definir uma estratégia de aprovisionamento eficaz, retirando subjetividade ao processo de 

gestão de stocks efetuado atualmente pela organização onde decorreu o projeto. 

Os resultados do modelo criado mostram que a quantidade de stock médio de alguns produtos 

MTS poderá aumentar, devido, em parte, ao aumento do nível de serviço. No entanto, uma 

grande parte dos produtos anteriormente definidos como MTS passará a ser tratada como 

MTO, o que, por si só, levará a uma redução considerável do stock médio em armazém e a 

uma consequente redução de custos. 

Um dos problemas do modelo criado é o facto de ignorar as exigências dos clientes no que 

toca ao tempo de entrega, pelo que, por vezes, é impossível utilizar uma estratégia MTO para 

determinados artigos. Esta questão deverá ser analisada pelos responsáveis de empresa e pelo 

departamento comercial, que deverão utilizar a sua experiência para decidir quando não 

cumprir as soluções encontradas pelo modelo ou para negociar uma alteração das condições 

de entrega com o cliente. 

No futuro, poderá fazer sentido utilizar um modelo que simule as interações dos produtos no 

processo produtivo, bem como a formação de filas de espera, pois as mesmas podem causar 

alterações ao lead time considerado para cada artigo e, consequentemente, à solução final 

proposta pelo modelo.  

No caso das mercadorias definidas como MTO, atualmente considera-se que a entrega ao 

cliente será feita um dia depois do tempo prometido pelo fornecedor. No entanto, devido à 

pouca fiabilidade que estes apresentam, poderia ser vantajoso aumentar este prazo de entrega, 

de maneira que não ocorram atrasos significativos para o cliente. 
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Um dos principais problemas atuais da organização é o facto de aceitar encomendas de 

quantidades inferior à quantidade mínima de encomenda (MOQ) da própria Sika, para artigos 

com procura residual. Esta questão provoca a criação de obsoletos no armazém, o que tem 

custos inerentes. Para o evitar, a Sika deverá impor uma quantidade mínima de compra ao 

cliente igual à MOQ da própria Sika para artigos definidos como MTO, sendo, para tal, 

necessária uma melhor comunicação com o serviço de apoio ao cliente, de maneira a que este 

não aceite encomendas que causem um prejuízo global à organização. 

É importante também introduzir métodos de previsão na organização, para que o modelo 

criado seja mais eficaz, pois atualmente os cálculos têm por base o histórico da procura no 

período homólogo do ano anterior. 

O modelo também poderia ser mais eficaz de acordo com as pretensões da organização, caso 

fossem definidos custos de rotura, setups e atraso da entrega de uma encomenda, de uma 

forma mais precisa.  

Por fim, o alargamento da metodologia aos armazéns de embalagens e de matérias primas é 

aconselhável, como forma de reduzir custos totais suportados pela organização. 
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ANEXO A: Organigrama do departamento de operações da Sika 
Portugal 
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ANEXO B: Procedimento iterativo para calcular a quantidade ótima 
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ANEXO C: Swimlane do processo de resposta à chegada de uma 
encomenda 
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ANEXO D: Características do modelo MTS calculado para diferentes 
períodos de 2018 

Q* NS SS ROP Q* NS SS ROP Q* NS SS ROP Q* NS SS ROP

997 2721 99,22% 8319 15617 2424 99,13% 5469 10844 2887 99,27% 9366 17582 2960 99,29% 9915 18551

1557 21 92,42% 5,21 10 31 97,38% 39,24 58 64 98,71% 100,2 181 76 98,92% 140,9 256

92355 209 97,07% 92,7 203 426 98,57% 1148 1574 180 96,61% 65,31 148 236 97,40% 136,8 277

3740 379 96,83% 140 385 424 97,16% 166,7 451 481 97,50% 283 677 552 97,82% 343,8 862

8395 30 76,79% 1,65 4 30 93,98% 12,14 20 30 96,75% 20,2 35 31 98,29% 48,58 78

75102 1446 97,79% 1813 3180 1134 97,19% 1522 2302 1176 97,29% 1868 2773 693 95,40% 358,2 673

182896 195 91,20% 24,2 56 306 94,40% 35,35 108 337 94,93% 42,96 138 239 92,81% 26,84 74

784 160 96,06% 153 286 108 94,15% 62,44 119 108 94,15% 73,37 134 118 94,67% 94,18 167

92368 8 93,81% 2,38 4 13 96,29% 10,26 14 9 94,58% 4,217 7 6 89,17% 0,864 2

Código
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

 

 

Q* NS SS ROP Q* NS SS ROP

997 2565 99,18% 7094 13579 2924 99,28% 9644 18070

1557 25 96,57% 28,1 40 70 98,83% 123,4 221

92355 335 98,18% 824 1109 210 97,08% 109,2 221

3740 397 96,98% 156 425 518 97,68% 318,3 775

8395 30 90,44% 7,96 13 30 97,80% 36,91 59

75102 1137 97,20% 1287 2132 966 96,70% 1302 1912

182896 251 93,20% 34,9 88 292 94,14% 40,62 112

784 136 95,40% 115 211 113 94,44% 84,23 151

92368 11 95,42% 7,41 11 8 92,78% 2,855 5

Código
2º Semestre1º Semestre

 

 

Q* NS SS ROP

997 2751 99,23% 8466 15922

1557 53 98,42% 97,54 153

92355 280 97,81% 574,5 772

3740 462 97,39% 258 620

8395 30 96,43% 25,74 40

75102 1055 96,98% 1300 2027

182896 273 93,71% 38,54 100

784 125 94,98% 100,2 182

92368 10 94,30% 5,416 8

Código
Ano

 


