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Resumo 

O presente estudo foi desenvolvido em meio empresarial, numa unidade de fabrico de 

embalagens de cartão de um grupo multinacional, no departamento de Logística. A utilização 

máxima da capacidade produtiva, resultado do elevado volume de encomendas e o nível de 

inventário de produto final existente motivaram o desenvolvimento do projeto. A produção para 

stock destes produtos advém de acordos com os clientes, assemelhando-se a sistemas de 

inventário gerido pelo fornecedor. Deste modo, apresentam-se como objetivos do trabalho a 

redefinição dos modelos de controlo de inventário existentes com vista à redução do tempo 

despendido em preparação, sem comprometer o serviço ao cliente. 

O estudo iniciou-se pela definição dos níveis de stock de segurança e ponto de reposição para 

um modelo de revisão contínua de controlo de inventário. Para tal analisaram-se os dados 

contratuais e históricos dos artigos em causa, nomeadamente a frequência de entregas, assim 

como a existência de relação entre a dimensão da encomenda solicitada pelo cliente e o intervalo 

temporal entre entregas sucessivas. Após a definição dos parâmetros acima indicados, 

construiu-se uma ferramenta de apoio à decisão a qual, com base numa simulação da variação 

de inventário, sugere ao utilizador as melhores opções para o dimensionamento do lote de 

reposição, não dependendo dos custos tradicionais. Como critério de seleção e indicador de 

desempenho utilizaram-se o número de ruturas e pedidos efetuados, assim como a quantidade 

média de paletes em armazém.  

Subsequentemente à redefinição do modelo de inventário para os artigos em sistema de 

inventário gerido pelo fornecedor e de modo a usufruir dos benefícios da produção para stock, 

nomeadamente a redução da quantidade e tempo de preparação máquina, analisaram-se as 

encomendas realizadas no ano transato, com vista à identificação de artigos adequados ao 

fabrico para inventário. Considerando a quantidade de encomendas efetuadas no período em 

análise e o tempo despendido em preparação, selecionaram-se oito referências respeitantes quer 

a produto acabado quer a produto intermédio para paletes de cartão, uma vez que estes 

apresentaram elevados valores dos parâmetros acima referidos. Aos produtos intermédios para 

paletes de cartão aplicou-se um modelo de gestão de inventário de revisão mensal, devido à 

periodicidade e tempo de produção do tipo de cartão em causa. Por outro lado, no caso das 

embalagens finais, utilizou-se um modelo de quantidade fixa, recorrendo à ferramenta 

desenvolvida.  

O modelo proposto pela ferramenta desenvolvida não é rígido, pelo que se sugere a revisão 

periódica do mesmo, atualizando, sempre que pertinente, os dados inseridos quer no que diz 

respeito às expedições quer relativamente à informação do produto. 

A implementação dos referidos modelos permitiu a redução do nível médio de inventário assim 

como o aumento da disponibilidade de máquina em 2% na produção referente aos artigos em 

inventário gerido pelo fornecedor, em 46% nos produtos intermédios para paletes de cartão e 

43% com a implementação da produção para inventário em novos artigos, correspondendo a 

uma redução conjunta de aproximadamente 80 horas anuais em tempo de preparação. Esta 

última melhoria revelou-se bastante significativa considerando o momento vivido pela 

organização e demonstrou que a produção para inventário, quando aplicada e gerida 

corretamente, apresenta-se como uma alternativa favorável ao aumento da disponibilidade de 

máquina, permitindo, consequentemente, uma diminuição das restrições ao planeamento, 

auxiliando o mesmo. 
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Decision support tool for Vendor Managed Inventory control 

Abstract  

The current study was developed in an industrial environment, on a cardboard packaging 

manufacturing unit of a multinational group. The production maximum capacity utilization, 

results of the high workload faced by the company, and the final product inventory levels 

motivated the project development. The make-to-stock orders are outcome of agreements with 

clients, resembling a managed inventory control system. Thus, was expected as project goals, 

the inventory control models redefinition with a view to the reduction of setup time, without 

compromising the customer service level. 

The work started with the safety stock and reorder point levels definition for a continuous 

review model. For such, contractual and historical data were analyzed, namely the delivery 

frequency of the articles in cause, as well as the existing relation between the order dimension 

requested by the costumer and the time interval between consecutive deliveries. After the above 

indicated parameters definition, a decision support tool was built, based on an inventory 

variation simulator, which suggests to the user the best proposals for the reorder lot quantity. 

As selection criteria and performance metrics numbers of stockouts and productions orders 

were used, as well as the average pallets level inventory in the warehouse.   

Subsequently to the inventory models redefinition for the articles in vendor managed inventory 

system and in order to take advantages of this production mode, namely the setup quantities 

and times, previous year orders were analyzed, with the propose of identifying appropriate 

articles for the make-to-stock manufacture. Eight references related to finished and intermediate 

products for paper pallets were selected, since they presented high quantities of low dimension 

orders and large setup times. To the intermediate products, due to the cardboard category 

frequency and production time, a monthly review model was applied. On the other hand, for 

the finished packages, a fixed quantity model as used, resorting to the developed tool. 

The model proposed by the developed tool is not rigid, thus it is suggested a periodic review of 

it, updating, when relevant, the inserted data either as regards to the shipments or to the products 

information.  

The project implementation allowed the average inventory level reduction along with the 

increased of machine availability by 2% in the production of the vendor managed inventory 

articles, by 46% in the intermediate products for paper pallets and 43% with the implementation 

of make to order manufacturing in the new articles, corresponding approximately to 80 annual 

hours. This last improvement proved to be quite significant considering the current company 

moment. Moreover, it was revealed that the make-to-stock production, when correctly applied 

and managed, can be a favorable alternative to increase de machines availability, permitting, 

consequently, the planning constraints decrease. 



 

v 

Agradecimentos 

Primeiramente agradeço a Deus, de quem creio que tudo provém, pela sabedoria, oportunidade, 

amor, graça, fidelidade e cuidado sempre abundantes. 

Agradeço à unidade da DS Smith em Guilhabreu pela proposta apresentada e oportunidade 

concedida. Em particular à engenheira Paula Quevedo pelo acompanhamento e confiança 

depositada; à Ana Dias pela receção e espírito de ajuda; aos membros do departamento de 

Logística Alfredo Almeida e Nelson Santos pela constante simpatia, paciência, prontidão e 

disponibilidade; e aos assistentes comerciais Cristina Rocha e Diogo Rodrigues pelos 

esclarecimentos, oportunidade, confiança e acolhimento prestados. A todos os restantes 

colaboradores da unidade sou grata pela amabilidade e alegria com que sempre me 

presentearam. 

Ao professor Paulo Osswald, orientador do projeto na FEUP, agradeço as sugestões, orientação 

e prestabilidade permanentes. 

Agradeço ainda à Margarida Esteves pela companhia e suporte ao longo de todo o 

desenvolvimento do projeto e pelas muitas palavras de apoio e ao Gonçalo Carvalho pela 

partilha. 

Por último, mas com tremenda importância e amor, agradeço aos meus pais e irmã pelo 

constante e enorme carinho e apoio, sendo o porto seguro permanentemente firme e inabalável, 

o que se revelou fundamental em todo o meu percurso académico. 

A todos o meu sincero obrigada! 

Ana Cláudia Oliveira 

 



 

vi 

Índice de Conteúdos 

1 Introdução .............................................................................................................................. 1 
1.1 Apresentação do grupo DS Smith .......................................................................................... 1 

1.1.1 A unidade de Guilhabreu e motivação do projeto ....................................................... 1 
1.2 Objetivos do projeto ............................................................................................................... 2 
1.3 Método seguido no projeto ..................................................................................................... 2 
1.4 Estrutura da dissertação ........................................................................................................ 3 

2 Enquadramento teórico e revisão de literatura ...................................................................... 4 
2.1 Gestão de inventário .............................................................................................................. 4 

2.1.1 Modelos de gestão de inventário de múltiplo período ................................................. 5 
2.1.2 Stock de Segurança .................................................................................................... 6 

2.2 Sistema de inventário gerido pelo fornecedor ........................................................................ 7 
2.3 Análise ABC-XYZ ................................................................................................................... 7 

2.3.1 Análise ABC ................................................................................................................ 7 
2.3.2 Análise XYZ ................................................................................................................ 8 

3 Apresentação e análise da situação inicial .......................................................................... 10 
3.1 Processo produtivo da unidade de Guilhabreu .................................................................... 10 
3.2 Tipologia das encomendas .................................................................................................. 11 
3.3 Modelo de gestão de inventário ........................................................................................... 12 
3.4 Apresentação dos clientes com inventário concertado ........................................................ 12 
3.5 Análise da situação inicial .................................................................................................... 13 

3.5.1 Tratamento de outliers .............................................................................................. 13 
3.5.2 Nível de inventário mínimo acordado com o cliente Y .............................................. 14 
3.5.3 Frequência de entregas ............................................................................................ 15 
3.5.4 Capacidade de reposição ......................................................................................... 17 
3.5.5 Quantificação do inventário em armazém ................................................................. 17 

3.6 Oportunidades de melhoria .................................................................................................. 18 

4 Desenvolvimento do modelo de controlo de inventário ....................................................... 19 
4.1 Modelo de gestão de inventário ........................................................................................... 19 

4.1.1 Definição do stock de segurança .............................................................................. 19 
4.1.2 Definição do ponto de reposição ............................................................................... 20 
4.1.3 Dimensão do lote de reposição ................................................................................. 21 

4.2 Ferramenta de apoio à decisão ............................................................................................ 21 
4.2.1 Algoritmo de simulação ............................................................................................. 22 
4.2.2 Variação da dimensão do lote a produzir .................................................................. 23 
4.2.3 Avaliação do desempenho ........................................................................................ 24 
4.2.4 Interface e requisitos de utilização ............................................................................ 25 
4.2.5 Procedimento e frequência de utilização da ferramenta ........................................... 26 

4.3 Apresentação dos resultados alcançados ............................................................................ 26 
4.3.1 Dimensão do lote para os artigos em inventário gerido pelo fornecedor .................. 26 
4.3.2 Melhorias esperadas ................................................................................................. 27 

5 Implementação da produção para inventário em novos artigos .......................................... 29 
5.1 Seleção dos artigos para produção para inventário ............................................................. 29 
5.2 Definição do modelo de inventário ....................................................................................... 32 
5.3 Resultados esperados.......................................................................................................... 34 

6 Conclusões e recomendações de trabalhos futuros ............................................................ 37 

Referências ............................................................................................................................... 39 

ANEXO A: Frequência de entregas ................................................................................ 41 

ANEXO B: Dados auxiliares de produção ...................................................................... 43 

ANEXO C: Seleção de artigos para produção para inventário em algumas máquinas .. 44 

ANEXO D: Simulação da produção para inventário nos produtos intermédios .............. 46 



 

vii 

Siglas  

EOQ Quantidade económica de encomenda, do Inglês Economic Order Quantity 

IO Inventário Objetivo 

LT Tempo de processamento, do inglês Lead Time 

ROP Ponto de reposição, do inglês Reorder Point 

SS Stock de segurança 

TR Tempo de reposição 

 



 

viii 

Índice de Figuras 

Figura 1 - Diagrama de Gantt do projeto ................................................................................................ 3 

Figura 2 - Representação da regra"80-20" (Chen, Li, e Liu 2008) ......................................................... 8 

Figura 3 - Fluxograma do processo produtivo da unidade ................................................................... 10 

Figura 4 - Identificação de outliers no artigo 10344177 ........................................................................ 13 

Figura 5 - Comparação entre saídas de armazém e stock mínimo acordado - cliente Y ..................... 14 

Figura 6 – Frequência de entrega de dois artigos representativos do cliente Y ................................... 16 

Figura 7 - Frequência de entrega de dois artigos representativos do cliente X ................................... 16 

Figura 8 – Comparação entre a dimensão das encomendas e o intervalo entre entregas .................. 20 

Figura 9 - Interface do simulador .......................................................................................................... 22 

Figura 10 - Alteração da interface de inserção de dados de acordo com o enquadramento ............... 23 

Figura 11 - Interface de resultados ....................................................................................................... 25 

Figura 12 - Interface de inserção de dados .......................................................................................... 25 

Figura 13 – Classificação dos artigos na prensa rotativa W ................................................................. 30 

Figura 14 - Exemplo de paletização de produto intermédio e final ....................................................... 30 

Figura 15 - Classificação dos artigos na prensa rotativa M .................................................................. 31 

Figura 16- - Classificação dos artigos na prensa plana ........................................................................ 31 

Figura 17 - Frequência de entregas dos produtos finais destacados ................................................... 33 

Figura 18 - Identificação de outliers no artigo 10297640 ...................................................................... 33 

Figura 19 – Frequência de entregas do artigo 10362697 ..................................................................... 41 

Figura 20 - Frequência de entregas do artigo 10363151 ...................................................................... 41 

Figura 21 - Frequência de entregas do artigo 10291709 ...................................................................... 42 

Figura 22 - Frequência de entregas do artigo 10300988 ...................................................................... 42 

Figura 23 - Classificação artigos na máquina cortadora, impressora e coladeira E ............................. 44 

Figura 24 - Classificação dos artigos na máquina impressora ............................................................. 44 

Figura 25 - Classificação dos artigos na máquina coladeira ................................................................ 45 

Figura 26 - Classificação dos artigos na máquina cortadora, impressora e coladeira S ...................... 45 

Figura 27 - Classificação dos artigos na máquina agrafadeira ............................................................. 45 

 



 

ix 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 - Matriz ABC-XYZ ..................................................................................................................... 9 

Tabela 2 – Stock mínimo acordado e encomenda média semanal por artigo do cliente Y .................. 14 

Tabela 3 - Frequências do intervalo entre entregas para o artigo 10357975 ....................................... 15 

Tabela 4 – Quantificação da situação inicial de inventário ................................................................... 17 

Tabela 5 – Níveis de stock de segurança, em caixas, obtidos ............................................................. 19 

Tabela 6 - Definição dos pontos de reposição ...................................................................................... 21 

Tabela 7 - Resultados obtidos com a aplicação da ferramenta desenvolvida ...................................... 27 

Tabela 8 – Melhorias anuais esperadas ............................................................................................... 28 

Tabela 9 - Parâmetros para gestão de inventário dos artigos propostos ............................................. 34 

Tabela 10 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332594 ............................................ 34 

Tabela 11 - Resultados anuais esperados para produtos intermédio .................................................. 35 

Tabela 12 - Resultados anuais esperados para os produtos finais ...................................................... 36 

Tabela 13 – Tempo de reposição padrão para as máquinas de transformação .................................. 43 

Tabela 14 - Quantidade de caixas por palete para os artigos do cliente X .......................................... 43 

Tabela 15 - Quantidade de caixas por palete para os artigos do cliente Y .......................................... 43 

Tabela 16 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332606 ............................................ 46 

Tabela 17 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332608 ............................................ 47 

Tabela 18 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332612 ............................................ 47 

 

 



Ferramenta de apoio à decisão para controlo de inventário gerido pelo fornecedor 

1 

1 Introdução  

O presente projeto realizou-se na unidade de Guilhabreu da DS Smith e visou a melhoria do 

processo de controlo do inventário de produto acabado, através da definição do ponto de 

reposição e quantidade a produzir para os artigos fabricados com este fim.  

A apresentação do grupo DS Smith, o enquadramento e motivação para o projeto, os seus 

objetivos e a estrutura da dissertação são apresentados na secção seguinte. 

 

1.1 Apresentação do grupo DS Smith1  

A DS Smith surgiu nos anos 40 em Londres com a criação de um negócio de caixas por dois 

primos, David G. e David S. Smith. Na década seguinte a empresa entrou na bolsa de valores 

londrina. 

Nos anos 80 realizaram-se as suas primeiras aquisições, as quais incluíram quer empresas do 

mesmo setor quer de outros. Estas últimas levaram à inclusão das embalagens de plástico no 

portefólio de produtos da DS Smith. A expansão através de aquisições manteve-se até aos dias 

de hoje, operando a empresa atualmente em 37 países. O grupo Europac foi a sua mais recente 

compra, levando ao estabelecimento da DS Smith em Portugal. 

A firma conta com quatro divisões: packaging -  focada no desenvolvimento de embalagens de 

cartão canelado, com especial relevância no design; reciclagem – a DS Smith atua como 

reciclador de papel e cartão em mais de 12 países, sendo a preocupação com a sustentabilidade 

um dos seus grandes focos; papel – a empresa é um dos principais fabricantes de papel 

reciclado; e plásticos – proporcionando soluções de embalagens rígidas e retornáveis em 

plástico e espuma. 

Com um volume de negócios de £5,8 biliões, a DS Smith tem como visão ser o fornecedor líder 

em soluções de embalagens sustentáveis. Todas as operações e decisões têm por base o lema 

“fazer mais por menos” (do inglês the power of less), procurando gerar um maior impacto com 

menos resíduos, menos recursos e mais benefícios. As preocupações ambientais e de segurança, 

assim como o desenvolvimento e formação dos seus colaboradores estão no cerne do grupo. 

 

1.1.1 A unidade de Guilhabreu e motivação do projeto 

A fábrica de Guilhabreu é uma das unidades de operação da DS Smith em Portugal, que produz 

e transforma cartão canelado, criando soluções inovadoras para satisfazer os seus clientes.  

                                                 

1 Manual de apresentação e boas vindas da DS Smith 
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O presente projeto desenvolveu-se nesta unidade, integrando-se em particular no departamento 

de Logística. Esta divisão tem a seu cargo o planeamento da produção e das operações 

subcontratadas, a gestão de armazém e expedições e o planeamento dos transportes. 

O elevado volume de encomendas existente levou à utilização da capacidade máxima da 

produção, o que consequentemente aumentou as necessidades de espaço do armazém de 

produto acabado. 

O número de artigos produzidos para inventário é reduzido, sendo que tal ocorre quando se 

estabelece um acordo com o cliente, assemelhando-se esta situação a um sistema de inventário 

gerido pelo fornecedor (do inglês Vendor Managed Inventory). Assim, uma gestão adequada 

de inventário, nomeadamente a definição do ponto e quantidade de reposição, permitirão a 

obtenção de níveis de stock apropriados, assim como uma diminuição do número de produções 

dos artigos analisados, aumentando o tempo disponível para a restante produção. 

A gestão de reposição destas referências encontrava-se, inicialmente, a cargo dos assistentes 

comerciais, contudo, pelas razões acimas descritas, pretendeu-se transferir esta 

responsabilidade para o departamento de Logística. 

 

1.2 Objetivos do projeto 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo principal definir o processo de controlo de 

inventário através da determinação do nível de reposição e lote de produção adequados, 

permitindo assegurar os prazos de entrega. Mais objetivamente, pretende-se reduzir o stock de 

produto acabado dos artigos com inventário concertado com o cliente e diminuir o número de 

encomendas para reposição efetuadas. 

Numa segunda fase, espera-se que seja avaliada a hipótese de alargar o fabrico para stock a 

outras referências, com vista ao aumento da disponibilidade da produção. 

 

1.3 Método seguido no projeto  

O projeto teve início com uma formação dedicada à cadeia de valor da unidade, a qual abrangeu 

os seus diversos departamentos e permitiu a integração na empresa.  

Após o conhecimento do dia a dia da unidade, deu-se o desenvolvimento do projeto 

propriamente dito o qual se dividiu em duas etapas. Primeiramente, analisou-se o 

comportamento dos artigos com inventário gerido pelo fornecedor entre janeiro de 2018 e 

janeiro de 2019. Para tal estudou-se a dimensão e frequência das entregas destes produtos, assim 

como as quantidades produzidas e pontos de reposição utilizados. Avaliou-se ainda o nível de 

stock concertado com o cliente, nos casos em que este existe. 

Em seguida, com base nos dados históricos do ano de 2018, definiram-se os pontos de reposição 

e quantidade a produzir para os referidos artigos, de modo a minimizar, tanto quanto possível, 

o número de ruturas, o stock médio e o número de produções. Devido à segurança inerente à 

existência de stock concertado com os clientes, no qual os mesmos se comprometem a 

encomendar uma determinada quantia num dado intervalo de tempo ou em caso de extinção do 

artigo, e ao envio regular da previsão mensal de consumo, assim como a limitações temporais, 

não se abordou no projeto a aplicação e desenvolvimento de métodos de previsão. 

Numa segunda fase, pretendeu-se analisar a possibilidade de incluir novos artigos na produção 

para inventário, de forma a aumentar a disponibilidade de máquina. Deste modo, estudaram-se 

os produtos fabricados em cada máquina e para os quais havia previsão de continuidade da 

procura, calculando o número de encomendas realizadas entre março de 2018 e março de 2019, 
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assim como o tempo médio de preparação e execução. Após a identificação dos artigos com 

possível vantagem de produção para stock, extraíram-se os dados relativos às encomendas do 

período em causa e estudou-se a sua dimensão e frequência, à semelhança do que sucedeu na 

primeira etapa do projeto. Em seguida definiu-se o modelo de controlo de inventário adequado. 

De modo a facilitar e automatizar o processo de análise e definição do modelo de gestão de 

inventário, ao longo de todo o projeto desenvolveu-se uma ferramenta dinâmica de apoio à 

decisão, a qual com base nos dados inseridos apresenta ao operador possíveis soluções para o 

controlo de stock. 

A Figura 1 representa as várias fases do desenvolvimento do projeto através de um diagrama 

de Gantt.  

 

Figura 1 - Diagrama de Gantt do projeto 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação divide-se em seis capítulos.  

No primeiro e atual capítulo apresenta-se a instituição na qual se desenvolveu o projeto, assim 

como a motivação e objetivos para o mesmo. Segue-se, no capítulo 2, um enquadramento 

teórico, através de uma revisão bibliográfica, na qual se aborda o estado de arte dos temas 

relevantes para a elaboração do projeto. 

No capítulo 3 o problema em causa é analisado com pormenor, expondo-se, também, a situação 

inicial para a gestão de inventário. O capítulo termina com o levantamento das oportunidades 

de melhoria encontradas. 

No capítulo 4 apresenta-se o desenvolvimento da primeira etapa do projeto com detalhe, 

nomeadamente o modo de definição do ponto e lote de reposição, o desenvolvimento da 

ferramenta de apoio à decisão e os resultados esperados. Seguidamente, no capítulo 5 expõe-se 

o estudo efetuado com vista à alteração do modo de fabrico de alguns artigos, correspondendo 

à segunda etapa do projeto. 

Por fim, no capítulo 6 constam as principais conclusões e propostas de trabalho futuros.  
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2 Enquadramento teórico e revisão de literatura 

Neste capítulo é apresentado o enquadramento teórico dos temas revelantes para o projeto, 

através de uma revisão bibliográfica. Inicialmente serão abordados os conceitos de gestão de 

inventário, motivos e modelos para o mesmo, e de sistema de inventário gerido pelo fornecedor. 

Em seguida a análise ABC-XYZ será alvo de estudo, referindo-se a sua pertinência na gestão 

de stocks.  

 

2.1 Gestão de inventário 

Segundo Jacobs e Chase (2013) inventário é o stock de qualquer item ou recurso de uma 

organização, podendo este incluir referências de matéria prima, trabalho em curso, 

componentes de partes e/ou produto acabado. 

De acordo com a origem da sua necessidade, os materiais dividem-se em artigos de procura 

independente ou dependente. No primeiro caso a necessidade de um determinado artigo não se 

relaciona com carência de outro. Por oposição, na segunda situação, a procura de um produto 

resulta diretamente da necessidade de outro, normalmente de nível superior (Jacobs e Chase 

2013). 

Por sua vez, define-se gestão de inventário como o processo de monitorização e controlo do seu 

nível, assegurando a reposição adequada para responder atempadamente à procura do cliente 

(Priniotakis e Argyropoulos 2018). Assim, a gestão correta de inventário afeta a capacidade e 

rapidez de resposta da empresa (Devarajan e Jayamohan 2016), assegurando a satisfação do 

cliente e redução de custos. 

São motivos para a manutenção e gestão de inventários por parte das empresas (Jacobs e Chase 

2013): 

▪ A independência de operações, permitindo um fluxo contínuo e coordenado do processo 

produtivo mesmo perante tarefas com diferentes tempos de execução. Esta razão 

promove sobretudo a manutenção de inventário de produto em curso; 

▪ A variação da procura, perante a qual o inventário, principalmente de produto acabado, 

atua como uma margem de segurança para a satisfação dos pedidos de clientes; 

▪ A flexibilidade no planeamento da produção, reduzindo as restrições ao mesmo, o que 

poderá conduzir a uma melhoria relativamente a custos e produtividade; 

▪ A variação na entrega de matérias-primas, reduzindo a dependência dos fornecedores; 

▪ A vantagem económica de produzir em grandes quantidades, uma vez que quanto maior 

a dimensão da encomenda a produzir, menores os custos associados à mesma, fazendo 

uso de economias de escala. 

Por outro lado, na definição de um sistema de gestão de inventário diferentes tipos de custos 

devem ser tidos em consideração, nomeadamente custos de armazenamento, o que inclui todas 
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as despesas de armazém e gastos com operadores necessários à organização e fluxo de 

inventário, assim como custos de oportunidade; custos de preparação de uma encomenda ou 

pedido de produção e custos de escassez, associados ao incumprimento de acordos com o 

cliente o que, por sua vez, pode resultar em perdas de reputação e vendas (Krichen e Jouida 

2015). 

Naturalmente, o principal objetivo da gestão de inventário é a minimização do custo total, 

assegurando a satisfação da procura do cliente e a qualidade do produto ou serviço oferecido. 

 

2.1.1 Modelos de gestão de inventário de múltiplo período 

Os modelos de gestão de inventário controlam o fluxo de stock em armazém, definindo a 

regularidade e modo de revisão do mesmo, assim como o momento e quantidade a encomendar 

das novas produções (Krichen e Jouida 2015). 

Em particular, modelos de múltiplo período são utilizados para gerir produtos de compra e 

venda regulares e duradouras, e que, como tal, sofrem reposição. Jacobs e Chase (2013) dividem 

estes modelos em dois grupos: modelos de quantidade de encomenda fixa (modelo-Q) e 

modelos de período fixo (modelo-P). 

• Modelos-Q 

Tal como a designação indica, nos modelos-Q a dimensão do lote a produzir é constante e 

definida de modo a minimizar os custos relevantes referidos na subsecção anterior. A 

monitorização do inventário é contínua e um novo pedido de produção é efetuado sempre que 

o stock atinge o nível definido para o ponto de reposição. 

Assim, assumindo a procura, lead time e custos conhecidos e constantes, a quantidade 

económica a encomendar (do inglês Economic Order Quantity – EOQ) será aquela que 

minimiza o custo total: 

  𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝐾𝐷

ℎ
  (2.1) 

Onde: 
K são os custos de encomenda, 
D é a procura anual e  
h são os custos de posse por unidade. 

O ponto de reposição (de agora em diante referido como ROP) permite cobrir a procura durante 

o tempo de processamento da encomenda (Jacobs e Chase 2013, cap. 5) sendo obtido pela 

equação seguinte: 

 𝑅𝑂𝑃 =  𝑑 ∙ 𝐿𝑇  (2.2) 

Onde: 
d é a procura diária e  
LT é o tempo de processamento da encomenda, em dias (do inglês Lead Time). 

Contudo, pressupor a invariabilidade da procura e do lead time não corresponde à realidade das 

organizações e, como tal, o modelo de inventário deve ser ajustado, considerando um stock de 

segurança (Buxey 2006), conceito que será analisado na subsecção 2.1.2. Deste modo, ao 

cálculo anterior adiciona-se o stock de segurança:  

 𝑅𝑂𝑃 =  𝑑 ∙ 𝐿𝑇 + 𝑆𝑆  (2.3) 

Onde: 
SS é stock de segurança. 
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• Modelos-P 

Por sua vez, num modelo-P o inventário é revisto ao final de intervalos fixos de tempo. A 

quantidade a encomendar é calculada com base no inventário objetivo para o item em análise e 

no inventário existente em armazém. 

De modo a assegurar a satisfação da procura do cliente, o nível de inventário objetivo (de agora 

em diante referido como IO) define-se pela soma da procura durante o intervalo entre pedidos 

e o lead time com o stock de segurança (2.4). Este último absorve as variações da procura 

durante o período de produção da encomenda e o intervalo entre pedidos (Buxey 2006) e será 

analisado na subsecção 2.1.2.  

 𝐼𝑂 =  𝑑 ∙ (𝑃 + 𝐿𝑇) + 𝑆𝑆  (2.4) 

Onde: 
P é o período entre pedidos. 

A quantidade a encomendar é, então, resultado da diferença entre o inventário objetivo e o 

inventário disponível em armazém (2.5). 

 𝑄 = 𝐼𝑂 − 𝐼𝐴  (2.5) 

Onde: 
Q é a quantidade a encomendar e 
IA é o inventário em armazém. 

 

Buxey (2006) apresenta ainda o modelo híbrido “minimax” no qual o inventário é revisto 

periodicamente, porém apenas se efetua um pedido de produção se um determinado nível (ponto 

de reposição) for atingido.  

 

2.1.2 Stock de Segurança 

Buxey (2006) define stock de segurança como a reserva de inventário que permite responder às 

variações da procura. Assim, corresponde à quantidade de item em armazém que protege a 

empresa contra a incerteza, evitando a rutura e não satisfação da procura dos clientes (Jung et 

al. 2008). 

Ao conceito de SS associa-se o de nível de serviço (NS), o qual representa a probabilidade de 

satisfazer uma encomenda numa determinada janela de tempo (Ma e Lin 2008). O valor 

correspondente ao NS é obtido através da probabilidade associada à cauda direita de uma 

distribuição normal padronizada e denomina-se fator de segurança (FS), o qual se inclui no 

cálculo do SS (Jacobs e Chase 2013). 

A definição do SS é de grande relevância para as organizações, uma vez que, por um lado, um 

nível elevado garante um bom serviço ao cliente, mas por outro, acarreta custos significativos 

(Ma e Lin 2008). 

Schmidt, Hartmann e Nyhuis (2012) definem como fórmula padrão para definição do SS: 

 𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎𝑃  (2.6) 

Onde: 
σP é o desvio padrão da procura no intervalo em estudo. 

Os mesmos autores estendem o cálculo anterior, incluído o tempo de reposição (2.7).  

 𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎𝑃 ∙ √𝑇𝑅  (2.7) 

Onde: 
TR é o tempo de reposição, padronizado para a mesma escala do intervalo de tempo em estudo. 
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Alicke (Schmidt, Hartmann, e Nyhuis 2012) propõe o SS como função do FS e dos erros de 

previsão. 

 𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎𝐸 ∙ √𝑇𝑅  (2.8) 

Onde: 
σE é o desvio padrão dos erros de previsão para a procura no tempo de reposição. 

Integrando a variação estocástica do tempo de reposição nos conceitos anteriores, surge uma 

nova fórmula de cálculo. 

 𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ √𝑇𝑅 ∙ 𝜎𝑃
2 + 𝑃2 ∙ 𝜎𝑇𝑅

2   (2.9) 

Onde: 
P é a procura no intervalo em estudo e 
σTR é o desvio padrão do tempo de reposição. 

 

2.2 Sistema de inventário gerido pelo fornecedor 

Dada a extensão das cadeias de abastecimento das organizações e de modo a facilitar o fluxo 

de informação entre os vários intervenientes, por vezes a gestão de inventário é realizada pelo 

fornecedor do produto. Tal como a designação indica, neste sistema a monitorização do 

inventário, nomeadamente a definição do momento e quantidade de reposição, recai sobre o 

fornecedor (Liao, Hsieh, e Lai 2011). Deste modo, para que a procura seja satisfeita, a partilha 

adequada de informação entre clientes e fornecedores apresenta-se como condição necessária e 

fundamental (Danese 2006). 

Devido à contínua comunicação, este método permite reduzir a incerteza da procura e, 

consequentemente, conduz a níveis de serviço mais elevados, reduzindo o nível de inventário 

do cliente. Além disto, a minimização do efeito de chicote (do inglês bullwhip effect), uma vez 

que a distorção da informação é menor, apresenta-se como um dos principais benefícios desta 

abordagem. Por outro lado, as diferenças nos objetivos dos membros da cadeia de 

abastecimento, a relutância das organizações na partilha de informação e a dificuldade em 

identificar comportamentos oportunistas nas mesmas, revelam-se barreiras à implementação de 

um sistema de controlo de inventário gerido pelo fornecedor (Danese 2006). 

 

2.3 Análise ABC-XYZ 

Com a evolução tecnológica e o crescimento natural das organizações, o número de referências 

em inventário eleva-se. Deste modo, analisar individualmente cada item revela-se uma tarefa 

árdua e, em muitos casos, impraticável (Odanaka e Tanaka 1987). Por outro lado, produtos 

diferentes representam valores distintos para o negócio, levando à necessidade de níveis de 

atenção adequados e desiguais por parte da gestão (Chen, Li, e Liu 2008).  

 

2.3.1 Análise ABC 

A análise ABC é uma das ferramentas mais usadas para simplificar o problema, agregando os 

item conforme a sua relevância para a empresa. Nesta análise, as referências mais importantes 

e, consequentemente, alvo de maior atenção constituem o grupo A, as de menor valor o grupo 

C e, finalmente, no grupo B inserem-se os restantes produtos (Aydin Keskin e Ozkan 2012).  

Geralmente, a classificação segue a regra “80-20”, também conhecida por regra de Pareto, que 

permite associar, de grosso modo, a origem de 80% das vendas a 20% dos item, como se ilustra 

na Figura 2. Esta relação foi descoberta pelo economista italiano Vilfredo Pareto que constatou 
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que cerca de 80% das propriedades pertenciam a 20% da população italiana. Em 1950 esta 

classificação começou a ser aplicada à gestão de inventário (Chen, Li, e Liu 2008).  

 

Figura 2 - Representação da regra"80-20" (Chen, Li, e Liu 2008) 

Segundo Chen, Li, e Liu (2008) a implementação da análise ABC segue as seguintes etapas: 

1. Seleção do critério de classificação de referências adequado, sendo o valor do consumo 

anual o mais comum; 

2. Recolha da informação necessária e cálculo do consumo anual para cada produto; 

3. Ordenação dos item por ordem decrescente de consumo anual; 

4. Cálculo da percentagem acumulada de item e respetivo consumo anual; 

5. Definição dos critérios de separação para cada grupo de acordo com a regra de Pareto e 

classificação dos item. 

O uso de um único critério para a classificação ABC do inventário tem sido alvo de críticas. 

Assim, a incorporação de parâmetros como custo de inventário, lead time, durabilidade, 

frequência de procura, entre outros, foi analisada na literatura (Aydin Keskin e Ozkan 2012). 

Flores e Whybark com a sua obra “Multiple criteria ABC analysis” publicada em 1986 pelo 

Journal of Operations and Production Management foram os pioneiros no desenvolvimento de 

uma abordagem de duplo critério, propondo a divisão das referências em três níveis, A, B e C, 

de acordo com cada um dos parâmetros, originando uma matriz de dupla entrada (AA, AB, AC, 

BA, BB, BC, CA, CB, CC), (Chen, Li, e Liu 2008).  

Chen et al (2008) estudaram as diferenças entre seis métodos de multicritério aplicados à análise 

ABC. Os resultados obtidos através de dois testes Friedman revelaram a não existência de 

evidência estatística para inferir que os resultados diferem conforme a abordagem aplicada. 

 

2.3.2 Análise XYZ 

A frequência da procura é também um fator importante a ter em consideração na classificação 

do inventário, pelo que é comum a análise ABC ser complementada por uma segunda 

classificação XYZ, a qual reflete a variabilidade. 

Este método divide os produtos em três níveis: X no qual se inserem os item de procura mais 

estável e quase constante, Y cujos produtos apresentam alguma variabilidade, normalmente 

associada a uma repetição ou sazonalidade e Z, constituído por referências de elevada e 

aleatória variação (Scholz‐Reiter et al. 2012; Zenkova e Kabanova 2018). A divisão das 

categorias tem por base o valor do coeficiente de variação de cada produto, sendo este o 

quociente entre o desvio padrão da amostra para esse produto e a respetiva média aritmética 

(Scholz‐Reiter et al. 2012).  
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Contudo não estão estabelecidos critérios rígidos para a definição do valor de separação, pelo 

que os autores diferem na regra de classificação aplicada. 

Após a realização das análises ABC e XYZ, os artigos organizam-se numa matriz, tal como 

mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 - Matriz ABC-XYZ 

 

 

Análise XYZ 

X Y Z 

Análise 

ABC 

A Artigos AX Artigos AY Artigos AZ 

B Artigos BX Artigos BY Artigos BZ 

C Artigos CX Artigos CY Artigos CZ 

 

Scholz-Reiter et al (2012) investigaram a hipótese da integração da previsão da procura na 

implementação de uma análise ABC-XYZ, com vista à melhoria da classificação dos item. Os 

resultados obtidos com dados reais de uma indústria do setor de engenharia mecânica revelaram 

que a classificação ABC-XYZ deve ser efetuada com uma periodicidade inferior a um ano, 

devido à sazonalidade das vendas e que a incorporação das previsões na mesma leva a 

agrupamentos mais fidedignos.  

Zenkova e Kabanova (2018) analisaram a influência de outliers na classificação em estudo, 

demonstrando que os mesmos alteram consideravelmente os resultados. O método alternativo 

proposto inicia-se com a identificação dos respetivos valores extremos, recorrendo a um teste 

de Grabbs e, em seguida, passa pelo cálculo da média e desvio padrão truncados da amostra, os 

quais devem substituir os valores originais. Salienta-se ainda que os outliers identificados 

devem ser alvo da análise. 
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3 Apresentação e análise da situação inicial 

A situação inicial do problema em causa será alvo de análise no presente capítulo. 

Primeiramente será exposto o processo produtivo da empresa, assim como os diferentes 

produtos finais entregues ao cliente e as várias categorias de encomendas e produções. Em 

seguida, o modo existente de gestão de inventário e uma quantificação do mesmo serão 

analisados. A secção termina com um levantamento das oportunidades de melhoria 

encontradas.  

 

3.1 Processo produtivo da unidade de Guilhabreu 

A unidade da DS Smith em Guilhabreu produz e transforma cartão. Assim o seu processo 

produtivo, ilustrado na Figura 3, tem início com a receção da matéria prima e termina com a 

entrega do produto final ao cliente. 

 

Figura 3 - Fluxograma do processo produtivo da unidade 

 

A matéria prima é entregue na unidade sob a forma de bobines de papel e depositada no 

respetivo armazém. De acordo com as necessidades, estas são transportadas para a zona de 

produção de cartão. 

Nesta área a máquina Caneladora recebe o papel e dispõe-no para criar a estrutura desejada. A 

formação de uma camada de cartão resulta da colagem de um papel canelado entre dois lisos. 

A categoria de cartão a produzir define a quantidade de camadas que o constituem – uma para 

o cartão simples, duas para o duplo e três para o cartão triplo -, assim como a espessura das 

mesmas. Atualmente a empresa fabrica oito tipos de cartão: B, C, E, P, BC, CA, EP e BCA. 

Após o processo de colagem, secagem e corte obtêm-se placas de cartão, as quais são 

maioritariamente colocadas no armazém de produto em curso até que sejam requisitadas para 

transformação. Contudo, a DS Smith atua também como fornecedor de cartão a pequenas 

empresas de cartonagem. Nestes casos, a placa de cartão obtida é embalada e transportada 

diretamente para o armazém de produto acabado, para ser entregue ao cliente. 
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No processo de transformação as placas dão origem a caixas de cartão. Para tal, o material 

proveniente da Caneladora passa por ações de impressão, corte e colagem, sendo estas aplicadas 

de acordo com o produto final desejado. A fábrica dispõe de várias máquinas para esta etapa, 

algumas das quais multifacetadas. Assim, os equipamentos a usar para o fabrico de um 

determinado produto definem-se de acordo com os requisitos do cliente quanto à sua forma e 

qualidade de impressão. Além disto, devido à sua natureza e ao elevado volume de produção 

da empresa, algumas operações de colagem são realizadas recorrendo a empresas 

subcontratadas do ramo e de trabalho temporário. 

Após ser produzido e embalado, o produto final é depositado no armazém de produto acabado 

para ser entregue ao cliente. O transporte até ao mesmo é subcontratado a uma empresa do 

ramo. 

Paralelamente a este processo, a fábrica produz paletes de cartão. Estas consistem na colagem 

manual de paralepípedos de cartão – denominados tacos - numa placa do mesmo material, a 

qual, em alguns casos, passa por um curto processo de transformação. A colagem e 

armazenamento deste produto têm lugar num espaço isolado da restante produção sendo o 

produto final entregue ao cliente pelo parceiro de transportes. 

O departamento de Planeamento é responsável por definir as encomendas a produzir ao longo 

do período laboral, fazendo-o de acordo com as datas de entregas e prioridades de clientes, de 

modo a assegurar a sua satisfação. Após a aprovação do plano por parte do departamento 

Comercial, de Produção e de Transportes, os técnicos planeadores enviam para as máquinas o 

programa correspondente através da ferramenta proprietária PC-Topp. 

A fábrica dispõe ainda de uma secção de desperdício, para a qual são enviados os produtos não-

conforme e excessos de cartão, resultado dos cortes e aparos existentes ao longo do processo 

produtivo. O destroçador existente tritura e comprime estes materiais, formando blocos de 

cartão. Estes são posteriormente vendidos a empresas fabricantes de cartão reciclado. 

 

3.2 Tipologia das encomendas 

A cada artigo fabricado pela unidade associa-se uma referência, a qual é criada pelo 

departamento Técnico de acordo com os requisitos do cliente e após a sua validação. O mesmo 

se passa com as encomendas. De acordo com a sua natureza, estas últimas dividem-se em 

diferentes tipos: ZEE, ZANT e ZSFA. 

• Encomendas ZEE 

As ordens de fabrico do tipo ZEE são colocadas no sistema com a data de entrega ao cliente 

definida. O produto é fabricado, entregue e faturado de modo contínuo, sendo a sua passagem 

pelo armazém de produto acabado bastante curta. 

• Encomendas ZANT 

As encomendas ZANT destinam-se principalmente a produção para inventário. Estando 

sobretudo associadas a artigos com stock concertado com o cliente, assemelhando-se a um 

sistema de inventário gerido pelo fornecedor, sendo o inventário armazenado no próprio. Estas 

encomendas não possuem uma data de entrega definida e depois de produzidas são colocadas 

no armazém de produto acabado até que um pedido de entrega seja efetuado. 

• Encomendas ZSFA 

As ordens ZSFA correspondem a pedidos de entrega de inventário estando normalmente 

associadas a uma encomenda ZANT. Estes pedidos não correspondem a ordens de produção, 

gerando apenas uma solicitação de entrega e posterior faturação, sendo entregues ao cliente no 

dia seguinte ao seu registo. 
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3.3 Modelo de gestão de inventário  

A gestão do aprovisionamento dos materiais no armazém de produto acabado é da 

responsabilidade do departamento de Logística. Este departamento tem ainda a seu cargo as 

compras e gestão do armazém de matérias primas, o planeamento da produção e a gestão das 

expedições. 

Por outro lado, a gestão das encomendas para inventário realizava-se, inicialmente, pelo 

departamento Comercial. A unidade não disponha de nenhum modelo de gestão de inventário, 

pelo que a mesma era efetuada de modo empírico pelo técnico responsável.  

O inventário existente das referências produzidas para stock revia-se regularmente. Com base 

na sua experiência e conhecimento do comportamento do cliente, nomeadamente regularidade 

de pedidos e dimensão dos mesmos, e tendo em consideração a disponibilidades das máquinas 

de produção fornecida diariamente pelo técnico de planeamento, o assistente comercial inseria 

uma ordem de fabrico – do tipo ZANT – quando entendia que o nível de inventário assim o 

exigia. Situações existiam em que um ponto de reposição e quantidade de encomenda estavam 

definidos, no entanto estes valores resultavam da sensibilidade do assistente e/ou de análises já 

desatualizadas. Em alguns casos o cliente disponibilizava uma previsão da procura para os 

próximos períodos, no entanto esta apenas se utilizava para conhecimento de alterações 

acentuadas no consumo dos artigos. 

O registo dos pedidos de entrega – encomendas ZSFA – efetua-se pelo técnico comercial ou 

diretamente pelo cliente, caso assim esteja definido com o mesmo, conforme as suas 

necessidades. 

Os artigos produzidos para inventário resultam de acordos com o cliente. Nestes contratos a DS 

Smith garante a existência do produto permanentemente em armazém, de modo a assegurar 

entregas ao cliente no dia seguinte à entrada do pedido (um dia corresponde ao tempo necessário 

para planeamento e execução da entrega). Em alguns casos um nível de stock mínimo define-

se entre as partes. Nestas situações, a unidade responsabiliza-se por garantir pelo menos a 

quantidade acordada em armazém, no intervalo de tempo considerado. Por sua vez, o cliente 

compromete-se a, em caso de alteração ou extinção do artigo, consumir a quantidade de produto 

existente em armazém, desde que esta seja igual ou inferior ao nível concertado. Note-se que o 

referido acordo é vinculado com um fim principalmente indicativo, não impedindo o 

requerimento e entrega de encomendas de dimensão superior ao stock mínimo estabelecido. 

Uma vez que com este sistema o cliente evita a acumulação de stock nas suas instalações e a 

monitorização e gestão de inventário é da total responsabilidade da empresa fornecedora, a 

situação descrita assemelha-se a uma abordagem de inventário gerido pelo fornecedor. 

 

3.4 Apresentação dos clientes com inventário concertado 

A produção para inventário da unidade da DS Smith em Guilhabreu abrange sobretudo dois 

clientes, aqui denominados por cliente X e cliente Y. Pela sua representatividade no problema, 

estes serão o alvo principal do presente projeto. 

A existência de stock concertado com estes clientes prende-se com a natureza da produção e 

procura dos mesmos. O cliente X insere-se no setor alimentar e atua como fornecedor de 

grandes retalhistas. Pela sua perecibilidade e produção contínua, os produtos desta empresa 

necessitam de ser embalados rapidamente após o término da produção. Por outro lado, por se 

tratar de bens alimentares de primeira necessidade, apresentam consumos muito elevados junto 

dos consumidores finais, pelo que a procura dos mesmos por parte dos retalhistas obriga a que 

o processo de empacotamento seja realizado eficaz e prontamente. O acordo de stock com o 

cliente X não define uma quantidade mínima de inventário. 
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No caso do cliente Y, um nível mínimo de stock foi acordado devido à sua procura regular e 

com elevada frequência. Esta organização tem a DS Smith como fornecedor exclusivo de caixas 

de cartão para armazenamento dos seus produtos, pelo que o estabelecimento do contrato em 

causa permitiu fortalecer as relações entre as partes. A quantidade de inventário mínima 

acordada corresponde à expectativa das necessidades semanais do cliente, aquando da 

celebração do referido contrato. 

 

3.5 Análise da situação inicial 

Nesta secção será analisada de modo quantitativo a situação inicial da gestão de inventário dos 

clientes em causa. A análise baseia-se no registo das saídas de armazém dos artigos em questão 

entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019. 

 

3.5.1 Tratamento de outliers 

Antes de retirar conclusões dos dados recolhidos estes foram tratados de modo a identificar a 

presença ou não de outliers, uma vez que estes valores extremos influenciariam os resultados, 

levando a conclusões incorretas.  

Considerou-se o método estatístico clássico para a identificação de outliers, segundo o qual se 

classificam como valores extremos as observações que não satisfazem a condição exposta na 

equação (3.1). 

 [𝑥 − 3σ, 𝑥 + 3𝜎] ( 3.1) 

Onde: 
x é a média amostral e 
σ é o desvio padrão amostral. 

Os valores extremos encontrados correspondem a encomendas excecionais efetuadas pelo 

cliente. Por se referirem a ocorrências esporádicas, estas observações não se incluíram na 

análise seguinte. A Figura 4 representa a identificação de outliers no artigo 10344177 do cliente 

X. 

 

Figura 4 - Identificação de outliers no artigo 10344177 
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3.5.2 Nível de inventário mínimo acordado com o cliente Y 

O nível de stock concertado com os clientes não é alvo de revisão periódica, pelo que este nem 

sempre é um valor adequado. Assim, a quantidade de inventário mínima acordada para os 

quatro artigos do cliente Y será analisada nesta secção. 

Tal como já referido, o nível estabelecido visa satisfazer a procura semanal do cliente. Deste 

modo, compararam-se as entregas semanais do período em análise com a referida quantidade, 

tal como representado na Figura 5. 

De modo a analisar quantitativamente o nível de inventário mínimo acordado, este foi 

comparado com a encomenda média semanal de cada artigo. Os resultados encontram-se 

expostos na Tabela 2. Conclui-se que o stock mínimo acordado para o artigo 10357761 é 

adequado, sendo o da referência 10357975 ligeiramente elevado. No que diz respeito aos 

restantes produtos, a encomenda média semanal revelou-se muito inferior ao valor acordado.  

 

Tabela 2 – Stock mínimo acordado e encomenda média semanal por artigo do cliente Y 

 

stock mínimo acordado 

10357761 10357975 10362697 10363151 

5040 3360 5130 3600 

encomenda média semanal 4863 1982 2378 1399 

 

 

Figura 5 - Comparação entre saídas de armazém e stock mínimo acordado - cliente Y 
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3.5.3 Frequência de entregas 

Por forma a conhecer o comportamento dos clientes, analisou-se a frequência de ordens de 

entrega. Para tal calculou-se o intervalo de dias úteis entre saídas consecutivas de armazém, 

com o objetivo de reconhecer a existência ou não de regularidade de pedidos. As duas situações 

possíveis para cada cliente são ilustradas nas Figura 6 e 7, através de dois produtos. A 

frequência dos restantes artigos será semelhante a uma das referidas, estando os seus gráficos 

disponíveis no Anexo A. 

Através da análise da Figura 6 verifica-se que o artigo 10357761 foi requisitado com frequência 

relativamente estável pelo cliente, sendo a maioria das entregas com intervalo de 2 ou 3 dias 

úteis. Contrariamente, no caso do artigo 10357975 nenhuma periodicidade é realçada, tal como 

se evidencia na Tabela 3 através da análise das frequências absoluta e relativa. 

Observando a Figura 7, percebe-se uma situação análoga para o cliente X. Desta feita, a 

referência 10336053 apresenta uma elevada frequência de pedidos com entregas regulares, com 

destaque para o intervalo de 3 ou 4 dias úteis entre entregas, enquanto para o artigo 10344177 

ocorre o caso oposto. 

 

Tabela 3 - Frequências do intervalo entre entregas para o artigo 10357975 

Intervalo (dias) Frequência Absoluta Frequência Relativa 

2 5 12,82% 

3 5 12,82% 

4 7 17,95% 

5 4 10,26% 

6 6 15,38% 

7 1 2,56% 

10 1 2,56% 

11 2 5,13% 

12 2 5,13% 

13 1 2,56% 

20 1 2,56% 

21 1 2,56% 

22 1 2,56% 

25 1 2,56% 

28 1 2,56% 

total 39 100,00% 
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Figura 6 – Frequência de entrega de dois artigos representativos do cliente Y 
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Figura 7 - Frequência de entrega de dois artigos representativos do cliente X 
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3.5.4 Capacidade de reposição 

O processo produtivo da DS Smith Guilhabreu divide-se em duas principais fases: produção e 

transformação de cartão. 

O momento de fabrico de cada tipo de cartão é definido com base na procura e de acordo com 

a regra existente, na qual o dia e sequência de produção dos vários tipos de cartão é determinado. 

Assim, o tempo de reposição desta etapa depende da classe de cartão em causa, uma vez que 

alguns cartões são fabricados diariamente, enquanto outros apenas semanalmente. No caso em 

estudo, os produtos utilizam cartão do tipo B ou C, ambos produzidos diariamente. Por outro 

lado, de modo a otimizar custos, definiu-se uma quantidade mínima de metros lineares para o 

fabrico de cartão, sendo esta 1200 metros para o cartão simples e 1500 metros no caso dos 

cartões duplo e triplo. 

Na fase de transformação o tempo de reposição depende das máquinas utilizadas. A unidade 

possui um prazo padrão para cada máquina, o qual resulta de um estudo prévio e corresponde 

ao intervalo entre a inserção da encomenda no sistema e a sua entrada no armazém de produto 

acabado. Este foi utilizado no presente projeto e encontra-se exposto no Anexo B. O processo 

de transformação dos artigos do cliente Y restringe-se apenas à passagem pela máquina 

cortadora, impressora e coladeira E, pelo que se consideraram 5 dias para o tempo de 

processamento. O mesmo se passa com o produto 10291709 do cliente X. Nas restantes 

referências deste cliente depois de produzido o cartão deve ser cortado e impresso na prensa 

rotativa M, seguindo para a máquina cortadora, impressora e coladeira S onde será fechado com 

cola. Deste modo, o tempo de reposição será de 7 dias úteis. 

Caso o assistente comercial ao solicitar um pedido de entrega de inventário verifique que este 

não existe em quantidade suficiente em armazém, introduz imediatamente um pedido de fabrico 

no sistema. Pela sua prioridade e urgência este é produzido com a maior brevidade possível, de 

modo a assegurar a entrega. Caso a produção não seja possível, uma proposta de alteração do 

pedido, seja em quantidade ou data de entrega, é apresentada ao cliente. 

 

3.5.5 Quantificação do inventário em armazém 

Os artigos produzidos para inventário em estudo representaram no último ano um custo médio 

total de 19 785 €, pelo que melhorias na sua gestão podem resultar em benefícios significativos 

para a empresa. A Tabela 4 apresenta o nível médio de inventário entre janeiro de 2018 e janeiro 

de 2019, em caixas, dos artigos com inventário gerido pelo fornecedor, assim como o número 

de ordens de produção efetuadas e o seu valor associado. 

 

Tabela 4 – Quantificação da situação inicial de inventário 

   nº produções stock médio valor 

C
li

en
te

 Y
 10357761 38 5 236     3 167,78 €  

10357975 17 6 011     4 117,54 €  

10362697 17 3 905     1 835,35 €  

10363151 6 3 455     2 453,05 €  

C
li

en
te

 X
 10291709 14 4 801        873,78 €  

10300988 11 6 756     1 580,90 €  

10336053 20 17 869     3 895,44 €  

10344177 19 8 461     1 861,42 €  

 total 142 56 494   19 785,26 €  
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3.6 Oportunidades de melhoria 

A ausência de um modelo de gestão de inventário tornou esta tarefa bastante dependente do 

técnico que a executa, o que em situações de rotatividade pode ser prejudicial à organização. 

Além disto, de modo a satisfazer o cliente, era comum recorrer-se a pedidos de urgência e 

prioritários. Deste modo a implementação de um modelo de gestão de inventário permitiria agir 

atempadamente sem custos extra.  

Por outro lado, a capacidade produtiva estava a ser utilizada na sua totalidade. 

Simultaneamente, verificou-se que, no decorrer do ano de 2018, a fábrica utilizou cerca de 27% 

do tempo total dedicado à produção para a preparação de máquinas, valor obtido conforme a 

equação (3.2). 

 

 % 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
 ( 3.2) 

 

Assim um modelo de inventário que considere tempos e custos de produção poderá contribuir 

para um melhor planeamento e organização dos recursos, o que se revelará numa redução do 

número de setups, diminuindo os custos e aumentando a produtividade. Este objetivo leva à 

análise dos restantes artigos atualmente não produzidos para inventário, estudando a vantagem 

de fazê-lo.  

A isto acrescenta-se a limitação física do armazém de produto acabado. O aumento da produção 

conduziu ao acréscimo de produtos armazenados, pelo que a implementação de um modelo de 

gestão controlará os níveis de inventário, assegurando que estes são adequados para a situação. 

De modo a resolver o problema encontrado, colocando em prática as melhorias referidas, 

propôs-se o desenvolvimento de uma ferramenta dinâmica de apoio à decisão que, com base no 

conhecimento do cliente e dados históricos de consumo, sugira ao utilizador o modelo de gestão 

de inventário. Para além de dar resposta à situação inicial, esta ferramenta será útil quando da 

criação de novos acordos de produção para inventário com clientes, informando o operador do 

ponto e quantidades de reposição adequados para a situação. 

 

 



Ferramenta de apoio à decisão para controlo de inventário gerido pelo fornecedor 

19 

4 Desenvolvimento do modelo de controlo de inventário 

Neste capítulo consta o desenvolvimento do projeto, desde a análise de dados necessária à 

definição dos parâmetros constituintes de um modelo de inventário à construção da ferramenta 

de apoio à decisão para controlo de inventário gerido pelo fornecedor. Apresentam-se, ainda, 

no final do capítulo os resultados alcançados. 

Optou-se por um modelo de quantidade de encomenda fixa, uma vez que é o atualmente 

utilizado pela empresa e conduz a menores níveis de inventário (Jacobs e Chase 2013). 

Os dados utilizados foram extraídos do sistema ERP da empresa, sendo utilizado durante toda 

a elaboração do projeto o software Microsoft Excel. 

 

4.1 Modelo de gestão de inventário 

Nesta secção apresenta-se a definição dos vários parâmetros necessários para a construção de 

um modelo de inventário, nomeadamente o stock de segurança, o ponto de reposição e a 

dimensão do lote para reposição. 

Os dados disponibilizados para recolha e análise correspondem às encomendas diárias 

expedidas dos vários produtos, sendo a frequência de pedidos também alvo de análise. 

 

4.1.1 Definição do stock de segurança 

A definição do nível de stock de segurança para cada uma das referências resultou da aplicação 

da fórmula padrão apresentada no subcapítulo 2.1.2, equação (2.6). Devido à elevada 

importância dada à satisfação do cliente pela DS Smith, considerou-se um nível de serviço de 

99%, o que correspondeu a um fator de segurança de 2,362.  

No que diz respeito à variação da procura, considerou-se o desvio padrão das encomendas de 

cada artigo. Não se incluiu no cálculo anterior a variação do tempo de processamento da 

encomenda, uma vez os valores considerados para este parâmetro resultaram de um estudo 

recente e correspondem com veracidade à realidade da empresa.  

Na Tabela 5 apresentam-se os níveis de stock de segurança, em caixas, obtidos após a aplicação 

do referido cálculo. 

Tabela 5 – Níveis de stock de segurança, em caixas, obtidos 

cliente X 
10291709 10300988 10336053 10344177 

2899,50 1807,40 6518,61 5459,71 

cliente Y 
10357761 10357975 10362697 10363151 

1737,38 1201,70 1231,49 664,87 
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4.1.2 Definição do ponto de reposição 

Como citado na subsecção 2.1.1, o ponto de reposição deve corresponder à soma do nível de 

inventário que permite cobrir a procura durante o tempo de processamento da encomenda com 

o stock de segurança.  

Assim, iniciou-se a definição do ponto de reposição pelo cálculo da procura durante o lead time, 

sendo este conhecido. Para tal, na tentativa de encontrar uma taxa de consumo diário, começou-

se por estudar a relação entre a dimensão da encomenda expedida e o intervalo de dias entre 

encomendas consecutivas. Os gráficos da Figura 8 revelam que os parâmetros não se 

relacionam entre si, uma vez que para o mesmo intervalo entre pedidos consecutivos a 

quantidade de caixas encomendada apresenta uma grande variação. Por outro lado, a mesma 

dimensão da encomenda repete-se em situações cujo intervalo entre pedidos difere bastante. 

 

 

Figura 8 – Comparação entre a dimensão das encomendas e o intervalo entre entregas  

 

Assim, de modo a quantificar a procura durante o tempo de processamento, utilizou-se como 

ponto de partida a encomenda média, calculada após o tratamento dos dados, nomeadamente a 

extração de eventuais outliers. Em seguida analisou-se a frequência de entrega dos vários 

produtos, sendo duas as classificações possíveis: existência de regularidade, situação na qual se 

quantificou o intervalo entre pedidos, ou irregularidade na frequência de entrega. 

Neste último caso, assumiu-se que a procura durante o lead time corresponderia à encomenda 

média. Na situação oposta, utilizou-se a regra da proporcionalidade direta. Assim dividiu-se a 

encomenda média pelo intervalo médio entre pedidos e, em seguida, multiplicou-se o valor 

obtido pelos dias de processamento, obtendo-se assim uma estimativa da procura para este 

intervalo. A equação (4.1) traduz o método aplicado através de uma fórmula matemática. 

 

Se ℎá 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 então  (4.1) 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
× 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 

Se não 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 

 

O nível de inventário para o ponto de reposição obteve-se, finalmente, somando a estimativa da 

procura durante o lead time com o stock de segurança. Com vista à melhoria do processo 
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logístico intrínseco a este tipo de encomendas, assumiu-se como restrição do problema a 

utilização exclusiva e obrigatória de quantidades múltiplas de paletes completas nos parâmetros 

a definir. Na Tabela 6 encontram-se os resultados obtidos para a procura durante o tempo de 

processamento, a soma do parâmetro anterior com o stock de segurança e, finalmente, o ponto 

de reposição, considerando a restrição acima descrita. A quantidade de caixas por palete para 

cada um dos artigos em causa encontra-se no Anexo B. 

 

Tabela 6 - Definição dos pontos de reposição 

CLIENTE X 10291709 10300988 10336053 10344177 

procura (lead time) 1385,32 1586,43 8191,39 3615,64 

procura (LT) + SS 4284,82 3393,83 14710,00 9075,35 

ROP (caixas) 4320 3840 14880 9600 

ROP (paletes) 9 8 31 15 

CLIENTE Y 10357761 10357975 10362697 10363151 

procura (lead time) 5634,26 1464,88 2351,47 1291,54 

procura (LT) + SS 7371,64 2666,58 3583,46 1956,41 

ROP (caixas) 7425 2700 3645 2025 

ROP (paletes) 55 20 27 15 

 

4.1.3 Dimensão do lote de reposição 

Na construção de um modelo de gestão de inventário seguiu-se a definição da dimensão do lote 

para reposição de stock. Esta deve permitir satisfazer a procura dos clientes com o menor custo 

possível, incluindo gastos quer de produção quer de armazenamento. Em particular, aquando 

do desenvolvimento deste projeto, a DS Smith em Guilhabreu utilizava a sua capacidade 

produtiva ao máximo, pelo que a definição de um lote que reduzisse o número e tempo de 

preparação permitiria o aumento da disponibilidade para produção de outras encomendas, 

situação bastante favorável ao contexto. 

Pela antiguidade do edifício que serve como armazém de produto acabado e o modo de custeio 

utilizado pela empresa, não se disponibilizaram dados acerca dos custos de armazenamento dos 

produtos. Assim, optou-se por definir a quantidade a produzir para reposição recorrendo a uma 

ferramenta de apoio à decisão, a qual se baseou numa simulação da variação de inventário e 

será alvo de análise na subsecção seguinte. 

Deste modo, o programa desenvolvido considera custos tendencialmente infinitos de rutura de 

stock, gastos nulos de posse de inventário e custos de colocação de encomenda proporcionais 

ao número de setups efetuados. Assim, este substitui com vantagem o modelo EOQ, na medida 

em que não depende dos custos tradicionais e, consequentemente, do sistema de custeio da 

organização. 

4.2 Ferramenta de apoio à decisão 

A ferramenta demonstrada nesta subsecção tem como objetivo auxiliar o utilizador na tomada 

de decisão acerca da dimensão do lote mais adequada para a reposição de inventário. Esta 

poderá ser utilizada para a definição do modelo de gestão de inventário de novos produtos ou 

para a revisão do modelo de inventário já existente, em artigos já produzidos para stock. 
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4.2.1 Algoritmo de simulação 

No simulador desenvolvido, fez-se variar a quantidade definida para reposição de inventário e 

analisou-se o desempenho do modelo para as várias hipóteses testadas, a partir dos dados 

inseridos. 

Após a inserção, nos respetivos campos, das características do produto – os quais serão 

apresentados com maior detalhe na secção 4.2.4 -, assim como das datas e quantidades 

expedidas, o programa define automaticamente o ponto de reposição conforme apresentado na 

subsecção 4.1.2. Paralelamente, desencadeia-se o cálculo das possíveis datas de entrada do 

produto final em armazém, as quais se assumiu corresponderem à soma da data de expedição 

de uma encomenda com o tempo de processamento, em dias úteis. Pressupôs-se o anterior, uma 

vez que se trata de um modelo de revisão contínua de inventário, pelo que o seu nível apenas 

sofre alterações aquando da expedição de encomendas. Note-se que as datas calculadas incluem 

a totalidade das hipóteses para as entradas de produto em armazém, isto é, correspondem, 

utopicamente, à existência de uma entrada em armazém após cada expedição. Contudo a 

reposição apenas se verificará nos casos em que o nível de inventário disponível seja inferior 

ao ponto de reposição, sendo apenas nessas situações assinalada a respetiva recarga em 

armazém.  

A Figura 9 apresenta parte da interface do simulador para o utilizador, estando visíveis as 

possíveis datas de entrada, na respetiva coluna. 

 

 

Figura 9 - Interface do simulador 

 

A simulação propriamente dita tem início com a ativação do botão “Executar Simulador”, sendo 

a primeira etapa da mesma o preenchimento automático da coluna “Data” com as datas de 

entrada e saída dos produtos em armazém ordenadas crescentemente. Caso se trate de um dia 

de expedição, a coluna “Saída” apresenta a respetiva quantidade. 

O parâmetro “Stock Atual” resultou da soma do inventário existente na data anterior com o 

balanço entre entradas e saídas do dia em questão (equação (4.2)), com a exceção do primeiro 

dia de simulação. Neste caso particular, caso exista stock inicial do produto em estudo este é 

considerado como “Stock Atual” inicial. Tratando-se da produção para inventário de um novo 

artigo fez-se corresponder este valor à dimensão do lote para produção. 

 

 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡 =  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡−1 + 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 −  𝑆𝑎í𝑑𝑎𝑠𝑡 (4.2) 

Onde: 
t é o dia em análise. 
 

Assumiu-se, ainda, que as quantidades não satisfeitas na data desejada por rutura de inventário 

seriam entregues ao cliente no carregamento seguinte. 
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Na coluna “pendente” calcularam-se as caixas encomendadas para produção ainda não 

fabricadas. Assim, um novo pedido de produção é solicitado caso a soma do stock atual com a 

quantidade pendente seja inferior ao ponto de reposição calculado (equação (4.3)). Assume-me 

que o lote encomendado entra em armazém após os dias úteis de lead time do artigo, ficando 

essa entrada registada na linha correspondente à data de entrada da coluna “Entradas”. 

 

Se 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡 + 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 ≤ 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 então (4.3) 

Novo pedido 

 

4.2.2 Variação da dimensão do lote a produzir 

Após a construção do simulador, fez-se variar a dimensão do lote produzido, tomando este 

parâmetro todos os valores possíveis compreendidos entre os limites definidos, respeitando o 

pressuposto acerca da utilização exclusiva de paletes completas, já referido. 

Relativamente à quantidade mínima para produção, consideraram-se duas situações possíveis. 

Num primeiro caso, as placas de cartão canelado do artigo em estudo utilizam-se em exclusivo 

para as encomendas a ele correspondentes. Deste modo, o limite inferior de produção 

corresponde à mínima quantidade de paletes completas que satisfaz os metros lineares de cartão 

canelado mínimo para produção na máquina Caneladora. Este valor resulta de um estudo 

previamente elaborado na DS Smith e varia de acordo com o tipo de cartão, sendo 1200 os 

metros lineares mínimos de produção para o cartão simples e 1500 metros lineares para os 

cartões duplo e triplo.  

Por outro lado, situações há em que as placas de cartão utilizadas para a produção de um 

determinado artigo enquadram com o cartão de um segundo produto ou, pela sua semelhança, 

fabricam-se placas de produtos diferentes consecutivamente. Nestes casos a regra da quantidade 

mínima de metros lineares não é aplicável, pelo que se optou por permitir ao utilizador definir 

manualmente a dimensão mínima do lote para produção.  

O utilizador deve indicar, na ferramenta de apoio à decisão, o método que pretende aplicar para 

a definição da quantidade mínima a simular, preenchendo o campo “Enquadramento” da folha 

“Dados”, tal como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 - Alteração da interface de inserção de dados de acordo com o enquadramento 
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No que respeita ao limite máximo para a dimensão do lote de produção, uma vez mais 

consideraram-se duas situações. Por um lado, o operador pode inserir manualmente no respetivo 

campo a quantidade máxima de paletes que pretende considerar, tendo em conta restrições por 

si conhecidas como a disponibilidade física do armazém e o tempo de fabrico da encomenda. 

Por outro lado, caso tal não seja pretendido, a ferramenta executa a simulação até que se 

verifique a estabilização dos resultados obtidos, isto é, a manutenção do número de ruturas, o 

não aumento da quantidade de pedidos efetuados e a não diminuição do nível médio de 

inventário, em cinco iterações consecutivas. 

 

4.2.3 Avaliação do desempenho 

Para que fosse possível decidir sobre qual a melhor dimensão do lote de reposição, mediu-se o 

desempenho do modelo com as várias quantidades que este parâmetro tomou. Utilizaram-se 

como métricas o número de ruturas de stock, a quantidade de pedidos de produção efetuados e 

o inventário médio em paletes, os quais se calcularam e guardaram a cada iteração. 

Após a execução da simulação, visualizam-se os resultados obtidos, permitindo-se ao utilizador 

aceder à totalidade dos mesmos. Contudo, de modo a auxiliar o operador na sua tomada de 

decisão, optou-se por destacar as três melhores opções.  

Pela primazia dada pela DS Smith à satisfação do cliente, aplicou-se, como primeiro critério 

para seleção dos melhores resultados a apresentar, o número de ruturas de stock, sendo que esta 

medida será tanto melhor quanto menor for o seu valor. Para tal, começou-se por encontrar o 

número mínimo de ruturas da simulação, seguindo-se a seleção de todas as iterações cujo 

número de ruturas verifica esta condição. Caso o número de hipóteses que satisfazem a regra 

anterior seja inferior a três, considera-se um aumento progressivo do número de ruturas a 

escolher, até que três quantidades sejam selecionadas.  

Por outro lado, caso quer inicialmente quer com o aumento do número de ruturas a considerar 

se selecionem mais de três iterações, utiliza-se como segundo critério de seleção o número de 

pedidos de produção inseridos. Considerou-se este parâmetro devido ao elevado volume de 

trabalho encontrado na empresa no momento e à elevada necessidade de aumento da 

disponibilidade. Assim, ordenaram-se as opções selecionadas por ordem crescente de pedidos 

de fabrico. Finalmente, escolheram-se as três quantidades com menores valores, as quais se 

apresentam ao utilizador.  

Note-se que o nível de stock médio é diretamente proporcional à dimensão do lote utilizada, 

pelo que se subentende o comportamento desta medida de desempenho e, consequentemente, 

esta não foi aplicada como critério de seleção. 

A Figura 11 apresenta a interface de resultados disponível para o utilizador. Recorda-se que por 

se tratarem de pedidos de produção para inventário, os mesmos correspondem a encomendas 

do tipo ZANT. Deste modo a métrica “ZANTS pedidas” apresentada como resultado 

corresponde ao número de pedidos de fabrico efetuados. 
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Figura 11 - Interface de resultados 

 

4.2.4 Interface e requisitos de utilização 

A Figura 12 apresenta a interface de inserção de dados da ferramenta, na qual o utilizador deve 

introduzir os dados relativos ao artigo em estudo. 

 

 

Figura 12 - Interface de inserção de dados 

 

São de preenchimento obrigatório para a execução da ferramenta os campos “Tipo de Cartão”, 

“Comprimento prancha”, “Caixas/prancha” e “Caixas/palete”, os quais se extraem diretamente 

do sistema de informação da empresa, SAP. Desta forma, de modo a evitar erros e problemas 

de aplicação, gera-se uma mensagem de alerta caso algum destes parâmetros se encontre vazio, 

avisando-se o utilizador dos valores em falta e impedindo a execução do programa. 

Consideraram-se ainda de inserção obrigatória os campos “Enquadramento”, cuja função se 

explicou na secção anterior, e “Prazo de máquina”. Este último diz respeito ao tempo de 

processamento da encomenda, desde a sua entrada no sistema até à chegada ao armazém de 

produto acabado. 

Os campos “Stock inicial” e “Intervalo (dias)” são de preenchimento facultativo. Assim, caso o 

produto em análise contenha inventário disponível em armazém no início do período em causa 

e apresente entregas de frequência regular, devem inserir-se os respetivos valores nos campos 

correspondentes. Na situação oposta, o programa é executado de modo alternativo, o qual se 

abordou nas subsecções 4.1.2 e 4.2.1. 
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4.2.5 Procedimento e frequência de utilização da ferramenta 

Tal como referido anteriormente, a utilização da ferramenta de apoio à decisão desenvolvida 

implica a inserção de dados históricos relativamente às expedições dos artigos em estudo. 

Contudo o intervalo temporal abrangido pelos dados introduzidos não se encontra previamente 

restringido, pelo que o programa se adaptará à quantidade de informação inserida. Assim, e de 

modo a obter os melhores resultados possíveis, aconselha-se a utilização regular da ferramenta 

desenvolvida para revisão do modelo de inventário a aplicar. 

No caso particular dos clientes em análise, pensou-se que uma revisão mensal seria adequada, 

devendo esta ser contraposta à previsão de encomendas para o mês em questão enviada pelos 

mesmos, de modo a assegurar a satisfação do consumidor. A previsão é enviada, habitualmente, 

apenas com a quantidade mensal total esperada, pelo que a inserção desses dados diretamente 

na ferramenta poderá não ser adequada. Deste modo, aconselha-se a análise do simulador de 

modo a compreender se a quantidade expedida simulada vai de encontro à quantidade prevista. 

Naturalmente, o envio da previsão na forma semanal poderá ser negociado com o cliente, 

situação na qual os dados recebidos poderiam ser inseridos diretamente no programa 

desenvolvido. Note-se, ainda, que para que a utilização da previsão do cliente conduza a 

resultados positivos recomenda-se um estudo prévio da fiabilidade da mesma. 

Além disto, anteriormente à aplicação do programa desenvolvido, os dados a inserir devem ser 

analisados, nomeadamente por forma a detetar a presença de outliers, os quais pela sua natureza 

esporádica não devem considerar-se para a definição de um modelo de inventário. Poderá, 

ainda, ser revelante a análise da existência de tendência ou sazonalidade nas encomendas do 

artigo em causa.  

 

4.3 Apresentação dos resultados alcançados 

A exposição dos resultados alcançados iniciar-se-á com a apresentação da dimensão de lote de 

reposição para os artigos em inventário gerido pelo fornecedor obtida através da utilização da 

ferramenta acima descrita. Em seguida, terá lugar a comparação entre os resultados históricos 

verificados e a performance esperada caso se aplicasse o novo modelo de inventário. 

 

4.3.1 Dimensão do lote para os artigos em inventário gerido pelo fornecedor 

Após o desenvolvimento da ferramenta, aplicou-se a mesma para a definição da dimensão de 

lote de reposição dos produtos inseridos no projeto, partindo da introdução dos dados históricos 

referentes ao ano de 2018.  

Uma vez que se trata de artigos em sistema de inventário gerido pelo fornecedor, a totalidade 

dos produtos em análise apresentava stock aquando da implementação do projeto, pelo que se 

inseriu a respetiva quantidade no campo correspondente da ferramenta desenvolvida. 

No que diz respeito à definição dos limites de produção admissíveis, pelas suas dimensões e 

quantidades habitualmente produzidas, o fabrico de cartão para as embalagens em questão dá-

se sem enquadramento com outras encomendas, pelo que se considerou como barreira inferior 

a quantidade mínima de metros lineares de cartão canelado planeada. Paralelamente introduziu-

se manualmente a quantidade máxima, sendo esta definida maioritariamente de acordo com as 

reservas e disponibilidade no armazém de produto acabado existentes para o cliente em causa.  

Os resultados obtidos para a dimensão do lote de produção para cada um dos artigos, assim 

como o número de ruturas e de produções esperadas e o inventário médio apresentam-se na 

Tabela 7. 



Ferramenta de apoio à decisão para controlo de inventário gerido pelo fornecedor 

27 

 

Tabela 7 - Resultados obtidos com a aplicação da ferramenta desenvolvida 

Cliente X 10291709 10300988 10336053 10344177 

lote (caixas) 11520 8160 17760 13440 

nº ruturas 0 0 2 1 

nº produções 6 9 22 11 

stock médio (paletes) 17 12 29 20 

Cliente Y 10357761 10357975 10362697 10363151 

lote (caixas) 6480 7695 4050 2970 

nº ruturas 0 0 2 0 

nº produções 39 7 21 4 

stock médio (paletes) 45 37 26 24 

 

4.3.2 Melhorias esperadas 

De modo a quantificar e avaliar os resultados obtidos, comparou-se a performance da gestão de 

inventário nos artigos em estudo para o ano de 2018 com a esperada caso se aplicasse o modelo 

sugerido. Assim calculou-se a diferença entre o número médio de paletes em inventário e o 

número de pedidos de produção, nesta situação encomendas do tipo ZANT, efetuados. Optou-

se por contabilizar este último parâmetro através do número de horas poupadas em preparação, 

utilizando-se para tal o tempo médio de setup histórico. Note-se que, tal como referido no 

capítulo 3, a empresa não detém registos do número de ruturas histórico, pelo que esta medida 

de desempenho não foi alvo de comparação. A Tabela 8 apresenta os resultados alcançados. 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que a redefinição do modelo de gestão de 

inventário não altera o somatório do inventário médio existente em armazém para o cliente X. 

Contudo, espera-se uma redução em 32 unidades da quantidade de pedidos de produção 

efetuados, traduzindo-se esta diferença na diminuição em cerca de cinco horas do tempo 

necessário despender em preparação de máquina. 

Por outro lado, no que diz respeito ao cliente Y, com a aplicação da proposta apresentada 

espera-se a redução em sete paletes do inventário médio, sendo a diminuição em tempo de 

preparação de aproximadamente duas horas, correspondendo a 14 pedidos de produção. 

Assim, acumulando os resultados esperados para ambos os clientes, a aplicação do novo modelo 

de gestão de inventário permitiria a redução do nível médio de inventário e, simultaneamente, 

o aumento de 2% da disponibilidade de máquina, correspondendo a cerca de sete horas. 
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Tabela 8 – Melhorias anuais esperadas 

CLIENTE X Artigo 10291709 10300988 10336053 10344177 Total 

Situação 

inicial 

#ZANTS 14 11 20 19 64 

stock médio (paletes) 11 15 38 14 78 

Situação 

proposta 

#ZANTS 6 9 22 11 48 

stock médio (paletes) 17 12 29 20 78 

tempo médio setup 0,269 0,325 0,317 0,330   

diferença anual de tempo 

 em setup 
-2,152 -0,650 0,634 -2,640 -4,808 

diferença de stock médio 

(paletes) 
6 -3 -9 6 0 

CLIENTE Y Artigo 10357761 10357975 10362697 10363151 Total 

Situação 

inicial 

#ZANTS 38 17 17 6 78 

stock médio (paletes) 39 45 29 26 139 

Situação 

proposta 

#ZANTS 39 7 21 4 71 

stock médio (paletes) 45 37 26 24 132 

tempo médio setup 0,325 0,289 0,341 0,383   

diferença anual de tempo 

em setup 
0,325 -2,890 1,364 -0,766 -1,967 

diferença de stock médio 

(paletes) 
6 -8 -3 -2 -7 
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5 Implementação da produção para inventário em novos artigos 

Na tentativa de tirar partido dos benefícios da produção para inventário, nomeadamente a 

redução dos tempos de preparação de máquina, e tendo em consideração o recente aumento de 

armazém, propôs-se a criação de stock de novos artigos até então fabricados apenas por ordem 

do cliente. A metodologia e resultados esperados com a referida implementação apresentam-se 

neste capítulo.  

 

5.1 Seleção dos artigos para produção para inventário 

A implementação da proposta anterior teve início com a análise dos dados relativos à produção 

por artigo e máquina de transformação efetuada entre 1 de março de 2018 e 1 de março de 2019. 

Consideraram-se adequados para produção para inventário os artigos com elevado número de 

encomendas no período em análise e cuja soma dos tempos de preparação de encomenda fosse 

superior à soma dos respetivos tempos de execução, estes últimos apresentados em proporção 

de horas. Definiu-se o referido limite de modo a aumentar a disponibilidade de máquina e tendo 

em consideração restrições de espaço em armazém e cumprimento de prazos de planeamento. 

Assim, com base na metodologia proposta pela análise ABC começou-se por ordenar, para cada 

máquina de transformação, os produtos fabricados por ordem decrescente de número de 

encomendas executadas no período considerado. Paralelamente, calculou-se a proporção de 

tempo despendido em setup para cada material conforme a equação (5.1) e ordenaram-se os 

artigos novamente por ordem decrescente do referido cálculo. 

 

 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑖 =
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑖

𝑁
𝑗=1

∑ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
𝑁
𝑗=1

⁄  (5.1) 

Onde: 
i é o artigo em análise e 
N é o número de encomendas efetuadas para o artigo i. 
 

O número de encomendas utilizado como barreira de seleção variou de acordo com a frequência 

de utilização da máquina em questão. No que respeita à proporção de setup, de modo a incluir 

apenas os produtos cujo tempo de preparação fosse superior ao tempo de execução, considerou-

se, para todos os aparelhos, 0,5 como valor seletivo. Além disso, após a referida categorização, 

avaliou-se ainda a previsão de continuidade da procura dos produtos selecionados. 

A análise dos dados efetuou-se por máquina, por ordem decrescente da sua utilização. O 

processo de seleção dos artigos, assim como uma breve descrição dos mesmos apresentam-se 

em seguida. 
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• Prensa rotativa W 

Iniciou-se a análise pela prensa rotativa W, uma vez que este foi o aparelho mais utilizado no 

período em análise. Pelo mesmo motivo, consideraram-se adequados para produção para 

inventário os artigos cujo número de encomendas fosse superior a 40, valor sugerido pelo líder 

do departamento de Logística. Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 13 sendo cinco 

os artigos que satisfazeram as condições aplicadas, os quais se destacam na imagem. Contudo, 

após a validação junto do departamento Comercial, verificou-se a descontinuidade do artigo 

10334028, pelo que o mesmo não foi incluído nas restantes fases do projeto. 

 

Figura 13 – Classificação dos artigos na prensa rotativa W 

As referências selecionadas correspondem a placas de cartão utilizadas no fabrico de paletes de 

cartão. Pela resistência necessária a estes produtos, as placas em causa executam-se em cartão 

duplo CA, o qual se produz semanalmente na Caneladora. Após saírem desta máquina, estes 

artigos passam por um processo simples de corte na prensa rotativa W sendo, em seguida, 

encaminhados para a zona de produção das referidas paletes de cartão na qual se colam 

manualmente os tacos que servem de base ao produto.  

Ponderou-se a hipótese de produzir o produto final para inventário, contudo o volume 

necessário para tal armazenamento seria bastante mais elevado, uma vez que a quantidade de 

item por palete neste caso é acentuadamente inferior, tal como demonstra a Figura 14. Este 

facto aliado à simplicidade do processo manual posterior à transformação em máquina 

justificou a produção para inventário apenas do produto intermédio identificado. 

 

 

Figura 14 - Exemplo de paletização de produto intermédio e final 
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• Prensa rotativa M 

A prensa rotativa M ocupa a segunda posição na ordem de utilização. Pela acentuada redução 

do número de encomendas executadas nesta máquina relativamente à anterior, utilizou-se 25 

encomendas como critério de seleção de artigos. Uma vez mais os resultados obtidos 

apresentam-se na Figura 15. Neste caso, as referências selecionadas correspondem a produtos 

finais, os quais se preservam no armazém de produto acabado após a transformação. 

 

Figura 15 - Classificação dos artigos na prensa rotativa M 

 

• Cortadora, impressora e coladeira E 

A máquina com operações de corte, impressão e colagem E, ocupa a terceira posição na 

ordenação de aparelhos em uso. Na análise efetuada conclui-se serem reduzidos os tempos de 

preparação desta máquina. Além disto, também no que diz respeito ao número de encomendas 

nenhuma referência foi alvo de destaque. 

Deste modo, optou-se pela não inclusão de artigos transformados nesta operadora na produção 

para inventário. Os resultados da análise efetuada apresentam-se no Anexo C. 

 

• Prensa plana 

Seguiu-se o estudo da prensa plana, na qual se consideraram adequados para produção para 

inventário novamente artigos cujo número de encomendas fosse superior a 25. Tal como 

indicado pela Figura 16, apenas uma referência foi selecionada, o qual corresponde a uma 

embalagem de produto acabado. 

 

Figura 16- - Classificação dos artigos na prensa plana  
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Há semelhança do sucedido na máquina cortadora, impressora e coladeira E, devido aos 

reduzidos tempos de preparação e número de encomendas de cada referência, não se 

identificaram artigos adequados para produção em inventário nos restantes aparelhos de 

transformação. Os resultados obtidos encontram-se no Anexo C. 

 

5.2 Definição do modelo de inventário 

O modelo de inventário aplicado nos artigos selecionados diferiu conforme o tipo de produto 

em causa. 

 

• Produto intermédio para paletes de cartão 

Tal como já referido, os artigos identificados na prensa rotativa W correspondem a placas de 

cartão utilizadas para o fabrico de paletes de cartão. Além das suas elevadas dimensões, 

implicando uma disponibilidade alargada de espaço em armazém, o cartão utilizado para estes 

produtos fabrica-se semanalmente, o que constitui uma limitação à produção e deve ser tido em 

consideração para a definição do modelo de inventário. 

Assim, de modo a evitar a produção de quantidades bastante elevadas de cartão do tipo CA, o 

que condicionaria a restante produção e, simultaneamente, a existência de grandes volumes em 

armazém, optou-se por aplicar um modelo de revisão mensal a estes produtos, isto é, utilizar 

um modelo-P em que P corresponde a um mês. Deste modo, espera-se produzir durante o mês 

n a quantidade consumida no mês n+1. 

O cliente em causa tem por hábito o envio da previsão do consumo para oito semanas, a qual 

corresponde sem grandes variações à realidade. Deste modo, decidiu-se utilizar como 

quantidade de inventário objetivo a soma das quantidades previstas para o mês em causa, sendo 

produzida a diferença entre a quantidade anterior e o inventário existente em armazém. Além 

disto, uma vez mais de modo a evitar tempos exagerados de produção de cartão CA, propôs-se 

a produção semanalmente alternada destes artigos. 

 

• Produto final 

Nas restantes máquinas, os artigos destacados correspondem a embalagens de produto acabado, 

não se aplicando, por isso, as anteriores restrições de espaço. Desta forma, a estes produtos 

aplicou-se um modelo de revisão contínua de inventário, modelo Q, utilizando a ferramenta 

desenvolvida e apresentada no capítulo anterior para a definição dos respetivos parâmetros. 

O processo produtivo da totalidade das referências deste tipo sinalizadas inclui, após a 

passagem pela máquina transformadora, a colagem manual do produto, a qual está a cargo dos 

parceiros subcontratados pela DS Smith. Por esse motivo, estes artigos apresentam 10 dias úteis 

de tempo de processamento. 

Á semelhança do sucedido na aplicação da ferramenta de apoio à decisão para o controlo de 

inventário gerido pelo fornecedor, iniciou-se a modelação do sistema de inventário pela análise 

da frequência de entregas dos artigos em causa. Com base nos resultados, apresentados 

graficamente na Figura 17, consideram-se entregas periódicas de seis dias úteis para o artigo 

10297640, sendo para os restantes produtos assumida a ausência de regularidade. 
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Figura 17 - Frequência de entregas dos produtos finais destacados 

 

A análise dos dados fornecidos, nomeadamente o tratamento de outliers, conduziu à 

identificação de apenas um valor extremo no artigo 10297640, o qual se identifica na Figura 

18. 

 

Figura 18 - Identificação de outliers no artigo 10297640 

 

Em seguida, executou-se a ferramenta mencionada para os vários artigos encontrando-se os 

parâmetros obtidos na Tabela 9. 

Por pertencerem ao mesmo cliente e apresentarem características e processos produtivos muito 

semelhantes, nomeadamente a utilização de um cartão simples de produção diária, nos produtos 

cuja referência se inicia com 1029 considerou-se a quantidade correspondente aos metros 

mínimos de canelado como limite inferior de produção. Relativamente à barreira superior, 

devido às restrições de espaço e produção, considerou-se o máximo de 30 paletes. Por outro 

lado, o artigo 10334251 obtêm-se pela transformação de um cartão duplo de fabrico semanal, 

sendo as encomendas desta referência produzidas na Caneladora em conjunto com outros do 
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mesmo tipo. Por este motivo, considerou-se como quantidades mínima e máxima de produção 

1 e 20 paletes, respetivamente. 

 

Tabela 9 - Parâmetros para gestão de inventário dos artigos propostos 

Artigo 10296752 10297640 10334251 10296757 

Ponto Reposição(cx) 780 1300 6250 780 

Lote Reposição (cx) 780 1560 6250 1560 

 

5.3 Resultados esperados 

Por forma a averiguar e quantificar os resultados da produção para inventário dos novos artigos, 

comparou-se a performance real da produção no período em análise com a esperada caso a 

produção para inventário fosse utilizada. Devido aos diferentes modelos propostos, a referida 

comparação será analisada para cada um dos tipos de produtos. 

 

• Produto intermédio para paletes de cartão 

No produto intermédio para paletes de cartão, simulou-se a produção para inventário por artigo 

e mês em análise. Para tal, assumiu-se que apenas uma encomenda seria efetuada, de quantidade 

correspondente à necessidade mensal, presumindo-se como tempo de preparação o tempo 

médio de setup calculado. Em seguida, comparou-se o tempo total real despendido em 

preparação com o esperado caso se aplicasse a produção para inventário. Os resultados obtidos 

para o artigo 10332594 apresentam-se na Tabela 10. Procedeu-se de forma análoga para as 

restantes referências, encontrando-se os resultados no Anexo D. 

 

Tabela 10 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332594 

 10332594 

 

total 

encomenda 

(caixas) 

#encomendas 
tempo total 

setup (real) 

tempo 

médio 

setup 

poupança de 

tempo em 

setup 

mar/18 420 4 1,183 0,277 0,906 

abr/18 315 2 0,850 0,277 0,573 

mai/18 525 5 1,050 0,277 0,773 

jun/18 501 4 0,917 0,277 0,640 

jul/18 315 3 0,733 0,277 0,456 

ago/18 560 3 1,350 0,277 1,073 

set/18 455 8 1,700 0,277 1,423 

out/18 634 6 2,033 0,277 1,756 

nov/18 315 4 0,900 0,277 0,623 

dez/18 630 5 1,400 0,277 1,123 

jan/19 805 6 2,017 0,277 1,740 

fev/19 560 6 1,383 0,277 1,106 

   15,516 3,325 12,191 
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De modo a analisar os resultados obtidos, calcularam-se os metros necessários para armazenar 

os artigos em armazém, assim como a poupança anual de tempo em setup, os quais se encontram 

na Tabela 11. 

Para o cálculo das necessidades em armazém multiplicou-se a largura da prancha pelo número 

de blocos médio desse material (5.3). Por sua vez, este último parâmetro obteve-se pela divisão 

inteira do número de paletes correspondente à quantidade média mensal fabricada por três, uma 

vez que, por restrições de altura e segurança, este é o número máximo permitido para a 

sobreposição de paletes em altura em armazém (5.2). 

 

 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠𝑖 =
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑠

3⁄  (5.2) 

 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧é𝑚𝑖 = 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠𝑖 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎𝑖 (5.3) 

 

O tempo total despendido em setup esperado com a aplicação da proposta em análise 

corresponde ao duodécuplo do tempo médio de setup. Consequentemente, a poupança de tempo 

em setup resulta da diferença entre o tempo total real despendido em preparação e a quantidade 

do mesmo parâmetro esperada caso se aplicasse a proposta em análise.  

Conclui-se, então, resultar da aplicação da produção para inventário nos artigos destacados a 

necessidade total de cerca de 27 metros de armazém, os quais a empresa tem disponíveis devido 

à referida expansão do mesmo. Por outro lado, espera-se a poupança de aproximadamente 46 h 

em preparação, correspondendo a seis turnos de trabalho, traduzindo-se num aumento de 46% 

da disponibilidade de máquina.   

 

Tabela 11 - Resultados anuais esperados para produtos intermédio 

Artigo 10332594 10332606 10332608 10332612 total 

caixas/palete 125 125 125 125  

           

média mensal (caixas) 502,917 1548,75 1140,583 2006,667  

média mensal (paletes) 5 13 10 17  

largura prancha (mm) 1283 1344 1564 1884   

necessidades armazém (m) 2,566 6,72 6,256 11,304 26,846 

           

tempo médio setup 0,2771 0,2488 0,2617 0,2651  

tempo total setup (real) 15,516 13,883 13,081 16,383 58,863 

tempo total setup (proposta) 3,325 2,986 3,14 3,181 12,632 

poupança anual de tempo em setup 12,191 10,897 9,941 13,202 46,231 

 

• Produto final 

A simulação efetuada para os produtos finais destacados para inventário baseou-se nos dados 

obtidos após a execução da ferramenta de apoio à decisão, nomeadamente o número médio de 

paletes em inventário e o número de pedidos de produção efetuados. 

O cálculo das necessidades de armazém resultou novamente da aplicação das equações (5.2) e 

(5.3). Por outro lado, para a obtenção da poupança anual de tempo em setup multiplicou-se o 

tempo médio de setup pela diferença entre o número de encomendas real e esperado com a 

aplicação da proposta. 
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 12, conclui-se que a implementação da 

produção para inventários nos artigos destacados permitiria uma redução de aproximadamente 

27 horas em preparação, correspondendo a mais de três turnos de trabalho e ao aumento de 43% 

da disponibilidade de máquina. Em média, serão necessários 9,6 metros disponíveis em 

armazém. 

 

Tabela 12 - Resultados anuais esperados para os produtos finais 

Artigo 10296752 10297640 10334251 10296757 total 

# encomendas 26 38 37 33  
           

largura paletização (mm) 1200 1200 1200 1200  
stock médio (paletes) 6 5 5 5   

necessidades armazém (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 9,600 

           
# encomendas (proposta) 11 13 12 6  

tempo médio setup 0,297 0,288 0,230 0,348   

poupança anual de tempo 

em setup 
4,455 7,200 5,750 9,396 26,801 
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6 Conclusões e recomendações de trabalhos futuros 

O projeto desenvolvido visou a melhoria da gestão de inventário de embalagens de cartão 

canelado controlado pelo fornecedor, através da redefinição de um modelo de controlo de 

inventário.  

No decorrer do mesmo, elaborou-se uma ferramenta de apoio à decisão a qual, com base num 

simulador da variação de inventário, apresenta ao utilizador as melhores sugestões para o 

dimensionamento do lote de reposição, sendo os níveis de stock de segurança e ponto de 

reposição calculados de acordo com as fórmulas sugeridas pela literatura. O programa 

desenvolvido considera custos tendencialmente infinitos de rutura de stock, gastos nulos de 

posse de inventário e custos de colocação de encomenda proporcionais ao número de setups 

efetuados. Assim, este substitui com vantagem o modelo EOQ, na medida em que não depende 

dos custos tradicionais e, consequentemente, do sistema de custeio da organização. 

A redefinição do modelo de gestão de inventário, objetivo da presente dissertação, conduziu a 

resultados positivos. Em particular verificou-se a redução do nível médio de inventário em 

armazém de produto acabado, assim como a diminuição em 2% do tempo necessário despender 

em preparação de máquina para a execução das encomendas. Esta última melhoria, consequente 

da redução do número de pedidos de produção efetuados, revelou-se bastante pertinente para o 

momento vivido na empresa, uma vez que a capacidade produtiva se encontrava, aquando do 

desenvolvimento do projeto, no nível de utilização máximo. 

Deste modo, procurando usufruir das vantagens da produção para inventário, em particular da 

diminuição do tempo e quantidade de setups, propôs-se a análise das encomendas fabricadas 

entre março de 2018 e março de 2019. O estudo realizado para cada artigo e máquina 

transformadora permitiu a identificação de oito referências adequadas para a produção para 

inventário, as quais representam quer produtos acabados quer produtos intermédios para o 

fabrico de paletes de cartão. Considerou-se a alteração do modo de produção destes item devido 

ao seu levado número de encomendas de reduzida dimensão no período em análise e aos 

elevados tempos e custos de preparação, havendo, simultaneamente, disponibilidade em 

armazém para a reserva dos mesmos. A implementação da produção para inventário nestes 

novos artigos permitiu o aumento da disponibilidade de máquinas em cerca de 73 horas anuais, 

sendo a redução em tempo de preparação de 46% para os produtos intermédios para paletes de 

cartão e 43% no caso dos produtos finais selecionados.  

Assim, considerando ambas as etapas do projeto, a implementação do mesmo permitiu a 

redução do tempo necessário para a preparação de máquinas em aproximadamente 80 horas, 

correspondendo a mais de 10 turnos de trabalho. Esta melhoria revelou-se deveras significativa 

face ao elevado volume de trabalho enfrentado pela organização. 

Note-se que o trabalho elaborado envolve questões contratuais, tais como a existência de 

inventário concertado com o cliente, e de negócio, pelo que a validação dos resultados obtidos 

por parte do departamento Comercial considera-se deveras relevante, assim como a revisão 

periódica dos mesmos. 
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Concluiu-se, ainda, que quando gerida e implementada de modo adequado e perante 

disponibilidade para arrecadação em armazém, a produção para inventário apresenta-se como 

uma alternativa favorável ao aumento da disponibilidade de máquina, permitindo, 

consequentemente, uma diminuição das restrições ao planeamento, auxiliando o mesmo. 

Apesar do sucesso alcançado, sugere-se o complemento do trabalho desenvolvido com alguns 

projetos futuros, os quais permitirão explorar os resultados obtidos. 

Considerando a dificuldade sentida na quantificação dos gastos inerentes ao armazenamento 

dos diversos artigos, sugere-se a revisão do método de custeio utilizado pela empresa, de modo 

a dar resolução ao problema encontrado. 

Por outro lado, devido à segurança inerente à existência de stock concertado com os clientes, 

no qual os mesmos se comprometem a encomendar uma determinada quantia mínima num dado 

intervalo de tempo ou em caso de extinção do artigo, e ao envio regular da previsão mensal de 

consumo, assim como a limitações temporais, no presente projeto assumiu-se a manutenção das 

vendas anuais tal como no ano transato, fazendo uso do método de previsão mais comum e 

simplista Naive Bayes. Assim, sugere-se como estudo futuro o desenvolvimento de um método 

de previsão de maior robustez, sendo os seus resultados, em seguida, utilizados para a definição 

do modelo de gestão de inventário. 

Além disto, devido à estrutura atual do armazém de produto acabado, a implementação do 

método de expedição FIFO (do Inglês First In, First Out) revela-se uma tarefa árdua. 

Consequentemente verifica-se a manutenção de material obsoleto em armazém, o qual, devido 

ao grau de deterioração atingido, é, habitualmente, alvo de destroçamento. Uma vez que a 

utilização de um sistema FIFO evitaria a referida destruição, propõem-se, ainda, como trabalho 

futuro a análise e modificação do layout do armazém de produto acabado, de modo a tornar 

possível a aplicação do referido método.  
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ANEXO A: Frequência de entregas 

 

Figura 19 – Frequência de entregas do artigo 10362697 

 

 

Figura 20 - Frequência de entregas do artigo 10363151 
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Figura 21 - Frequência de entregas do artigo 10291709 

 

 

Figura 22 - Frequência de entregas do artigo 10300988 
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ANEXO B: Dados auxiliares de produção 

Tabela 13 – Tempo de reposição padrão para as máquinas de transformação 

Máquina 
Prazo 

padrão 
Máquina 

Prazo 

padrão 

Cortadora, impressora e coladeira E 5 Fecho agrafado +2 

Prensa plana 7 Prancha 3 

Prensa rotativa W 10 BCA – Prancha 6 

Prensa rotativa M 7 BCA – Caixa 10 

Cortadora, impressora e coladeira S 5 FE – Prancha 8 

Fecho colado +2 FE - Caixa 10 

 

Tabela 14 - Quantidade de caixas por palete para os artigos do cliente X 

Artigo 10291709 10300988 10336053 10344177 

Caixas/palete 480 480 480 640 

 

Tabela 15 - Quantidade de caixas por palete para os artigos do cliente Y 

Artigo 10357761 10357975 10362697 10363151 

Caixas/palete 135 135 135 135 
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ANEXO C: Seleção de artigos para produção para inventário em 
algumas máquinas 

 

Figura 23 - Classificação artigos na máquina cortadora, impressora e coladeira E 

 

Figura 24 - Classificação dos artigos na máquina impressora 
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Figura 25 - Classificação dos artigos na máquina coladeira 

 

Figura 26 - Classificação dos artigos na máquina cortadora, impressora e coladeira S 

 

Figura 27 - Classificação dos artigos na máquina agrafadeira 
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ANEXO D: Simulação da produção para inventário nos produtos 
intermédios 

Tabela 16 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332606 

 10332606 

 

total 

encomenda 

(caixas) 

#encomendas 
tempo total 

setup (real) 

tempo 

médio 

setup 

poupança 

de tempo 

em setup 

mar/18 1785 4 0,633 0,249 0,384 

abr/18 595 3 0,650 0,249 0,401 

mai/18 1050 3 0,883 0,249 0,634 

jun/18 1925 6 1,467 0,249 1,218 

jul/18 1470 4 0,933 0,249 0,684 

ago/18 1610 3 0,850 0,249 0,601 

set/18 910 5 0,850 0,249 0,601 

out/18 2030 6 1,083 0,249 0,834 

nov/18 1855 6 1,867 0,249 1,618 

dez/18 1610 5 1,283 0,249 1,034 

jan/19 2310 6 1,317 0,249 1,068 

fev/19 1435 5 2,067 0,249 1,818 

   13,883 2,986 10,897 
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Tabela 17 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332608 

 10332608 

  

total 

encomenda 

(caixas) 

#encomendas 
tempo total 

setup (real) 

tempo 

médio 

setup 

poupança 

de tempo 

em setup 

mar/18 875 3 0,733 0,262 0,471 

abr/18 1172 3 1,017 0,262 0,755 

mai/18 630 3 0,617 0,262 0,355 

jun/18 2260 7 1,467 0,262 1,205 

jul/18 840 2 0,450 0,262 0,188 

ago/18 1015 2 0,750 0,262 0,488 

set/18 685 6 1,350 0,262 1,088 

out/18 1260 5 1,400 0,262 1,138 

nov/18 1345 6 1,450 0,262 1,188 

dez/18 980 4 1,330 0,262 1,068 

jan/19 1645 5 1,300 0,262 1,038 

fev/19 980 4 1,217 0,262 0,955 

   13,081 3,140 9,941 

 

 

Tabela 18 - Simulação da produção para inventário do artigo 10332612 

 10332612 

 

total 

encomenda 

(caixas) 

#encomendas 
tempo total 

setup (real) 

tempo 

médio 

setup 

poupança 

de tempo 

em setup 

mar/18 1470 5 1,433 0,265 1,168 

abr/18 2415 4 1,183 0,265 0,918 

mai/18 2380 6 1,533 0,265 1,268 

jun/18 2695 7 1,617 0,265 1,352 

jul/18 805 3 0,633 0,265 0,368 

ago/18 1890 4 1,333 0,265 1,068 

set/18 1715 5 1,417 0,265 1,152 

out/18 2870 8 2,650 0,265 2,385 

nov/18 1960 4 1,117 0,265 0,852 

dez/18 1260 4 1,083 0,265 0,818 

jan/19 2100 6 1,167 0,265 0,902 

fev/19 2520 6 1,217 0,265 0,952 

   16,383 3,181 13,202 

 

 


